
                                                                                                                               

Ministerul  Afacerilor  Interne  al  Republicii Moldova 

 

 

O R D I N 

 

 

„ 19 ”   iulie   2016                           mun. Chişinău                                             nr.216 

 

 

Cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind 

monitorizarea stilului de 

viaţă al poliţistului  

 

În temeiul art. 41 al Legii nr. 320 din 27 decembrie 2012 cu privire la 

activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului şi Regulamentului privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, structurii şi efectivului-limită ale 

aparatului central al acestuia, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 778 din 27 

noiembrie 2009, 

 

O R D O N: 

 

1. Se aprobă Regulamentul privind monitorizarea stilului de viaţă al 

poliţistului, conform anexei. 

2. Conducătorii autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea 

Ministerului Afacerilor Interne, în cadrul cărora sunt instituite funcţii poliţieneşti, vor 

organiza studierea Regulamentului de către efectivul subordonat şi vor asigura 

implementarea prevederilor acestuia în activitatea de serviciu. 

3. Prezentul ordin se aduce la cunoştinţa subdiviziunilor, instituţiilor și  

autorităţilor administrative din subordinea MAI, care cad sub incidența Legii nr. 320 

din 27 decembrie 2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului. 

4. Controlul executării prevederilor prezentului ordin se pune în sarcina şefului 

SPIA,  domnului Vitalie Moisei,  locotenent-colonel de poliție. 

 

 

 

Ministru                                     /semnat/                           Alexandru JIZDAN 

 

 

 

 

 



 

Tabelul de repartizare se anexează. 

 

Șef adjunct al SPIA,  

colonel de poliție                                                              Andrian  MARGINĂ 

 

 

 

 

 

COORDONAT: 

 

 

 

Şef al Direcţiei generale juridice                                       Irina TIMOFTI 

 

 

Şef al Direcţiei documentare                                             Angela LUPAN 

 

 

Şeful Cabinetului ministrului                                            Oleg GANUŞCEAC 

 

 

Șef  al Inspectoratului General al Poliției  

colonel de poliţie                                                                 Alexandru PÎNZARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ex.  Grigore  GOREA 

Tel. 022 255 914 



 

Anexă la Ordinul MAI nr.216   

din  „19” iulie  2016  

 

REGULAMENTUL PRIVIND MONITORIZAREA 

STILULUI DE VIAŢĂ AL POLIŢISTULUI  

 

I. DISPOZIŢII GENERALE 

 

1. Prezentul Regulament stabileşte obiectivele şi principiile monitorizării 

stilului de viaţă al poliţistului (în continuare – monitorizare), drepturile şi obligaţiile 

participanţilor, procedura şi rezultatele monitorizării.  

2. În sensul prezentului Regulament, următoarele noţiuni semnifică: 

alte informaţii – orice comunicări verbale sau în scris, inclusiv informații din 

mass-media, rețele de socializare și alte surse de informații deschise, ce indică asupra  

modului de trai antisocial al poliţiştilor, care nu cad sub incidenţa Legii nr. 190-XIII 

din 19.07.1994 cu privire la petiţionare; 

poliţist – funcţionar public cu statut special din cadrul autorităţilor 

administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne (în 

continuare – MAI), care cad sub incidenţa prevederilor art. 31 alin. (3) şi (4) al Legii 

nr. 320 din 27.12.2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului şi anexei 

nr.3 a Hotărîrea Guvernului nr. 778 din 27.11.2009 cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, 

structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia; 

monitorizare – activitatea unității de monitorizare, desfăşurată în temeiul 

prevederilor art. 41 din Legea nr.320 din 27.12.2012 cu privire la activitatea Poliţiei 

şi statutul poliţistului şi în conformitate cu prezentul Regulament, prin care se 

constată caracterul antisocial al stilului de viaţă al poliţistului; 

raport de monitorizare – raport întocmit în rezultatul monitorizării stilului de 

viaţă al poliţistului; 

stil de viaţă – modul de trai al poliţistului şi a persoanelor cu care locuiește 

împreună, precum şi conduita poliţistului, conform cerinţelor stabilite în Codul de 

etică şi deontologie al poliţistului;  

 subiect al monitorizării – poliţistul din cadrul autorităţilor administrative şi 

instituţiilor din subordinea MAI; 

unitate de monitorizare – subdiviziunea specializată subordonată Ministerului 

Afacerilor Interne, investită cu atribuţii în vederea efectuării monitorizării stilului de 

viaţă al poliţistului. 

 

II. OBIECTIVELE ŞI PRINCIPIILE MONITORIZĂRII 

 

3. Obiectivele monitorizării sunt identificarea corespunderii: 

a) nivelului de trai al poliţistului cu nivelul legal de remunerare al acestuia şi a 

persoanelor cu care duce un trai comun; 



b) conduitei poliţistului cu exigenţele de conduită ireproşabile, stabilite în 

Codul de etică şi deontologie al poliţistului.  

4. În procesul de iniţiere, desfăşurare şi examinare a rezultatelor monitorizării 

sunt obligatorii principiile: 

a) legalității; 

b) prezumţiei bunei-credinţe; 

c) confidenţialității; 

d) respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, demnităţii 

umane şi profesionale; 

e) tratamentul nepărtinitor, echitabil şi nediscriminatoriu; 

f) protecţiei datelor personale şi a vieţii private; 

g) acceptării rigorilor aferente statutului de angajat al MAI; 

h) neadmiterii ştirbirii autorităţii, prestigiului şi imaginii MAI. 

 

III. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PARTICIPANŢILOR 

 

5. Unitatea de monitorizare are următoarele obligaţii: 

a)  să respecte legislaţia în vigoare în cadrul activităţii de monitorizare; 

b) să respecte cu stricteţe drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale 

poliţiştilor monitorizaţi, a persoanelor cu care subiectul monitorizării duce un trai 

comun, precum şi ale terţelor persoane, să nu admită presiuni, ameninţări, 

constrângeri sau alte acţiuni nelegitime; 

c) să asigure confidenţialitatea activităţii de monitorizare şi protecţia datelor cu 

caracter personal; 

d) să informeze ministrul afacerilor interne despre rezultatele monitorizării, 

prin întocmirea rapoartelor de monitorizare; 

e) să întreprindă toate măsurile pentru a preîntâmpina eventualele consecinţe 

negative sau atingeri aduse unor persoane terţe în legătură cu desfăşurarea 

monitorizării; 

f) să aducă la cunoştinţa subiectului monitorizat rezultatele activităţii de 

monitorizare; 

g) să execute şi alte obligaţii prevăzute de legislaţia în vigoare. 

6. Unitatea de monitorizare are următoarele drepturi: 

a) să solicite şi să primească, în limitele prevederilor legale, de la autorităţile 

publice, de la persoanele fizice și juridice documente, înscrisuri, informaţii şi alte 

date necesare exercitării activităţii de monitorizare; 

b) să propună ministrului afacerilor interne iniţierea şi desfăşurarea 

monitorizării, în cazuri temeinic argumentate; 

c) să solicite explicaţii verbale şi scrise de la poliţistul monitorizat, de la şeful 

direct sau nemijlocit, inclusiv de la colegii de serviciu ai acestuia, în vederea 

clarificării circumstanţelor activităţii de monitorizare; 

d) să facă uz de sisteme informaţionale, respectând prevederile Legii nr.133 

din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal; 

e) în caz de necesitate, să solicite efectuarea testării la detectorul 

comportamentului simulat (poligraf) a subiectului monitorizării; 



7. Subiecţii monitorizării au următoarele drepturi: 

a) să fie informaţi prealabil, personal, în cadrul contractului (acordului) 

individual de muncă despre posibilitatea aplicării monitorizării stilului de viață şi să 

consemneze acordul lor; 

b) să depună explicaţii scrise cu privire la încălcările depistate în rezultatul 

activităţii de monitorizare, să-şi explice poziţia, atitudinea şi să prezinte unităţii de 

monitorizare toate probele şi justificările pe care le consideră necesare; 

c) să facă recuzări, demersuri, precum și să conteste ministrului afacerilor interne 

acțiunile ilegale ale unității de monitorizare;  

e) să facă cunoştinţă cu rezultatele activităţii de monitorizare la care au fost 

supuşi, precum şi despre modalităţile contestării legale a sancţiunilor disciplinare 

aplicate, ca urmare a rezultatelor monitorizării. 

  

8. Subiecţii monitorizării au următoarele obligaţii: 

a) să nu împiedice desfăşurarea completă, obiectivă şi sub toate aspectele a 

activităţii de monitorizare; 

b) să se prezinte la data şi locul indicat de către unitatea de monitorizare. În 

cazul imposibilităţii de a se prezenta din motive întemeiate, să prezinte un raport şi 

documentele justificative; 

c) să contribuie activ la înfăptuirea procedurii de monitorizare;  

d) să motiveze proveniența reală a bunurilor și veniturilor, in scopul justificării 

provenienței legale a bunurilor; 

e) să demonstreze o conduită onestă pe durata procedurii de monitorizare.  

 

IV. PROCEDURA MONITORIZĂRII 

 

9. Drept temei pentru iniţierea monitorizării pot servi: 

a) orice informație a persoanelor fizice sau juridice, ce poate caracteriza modul 

de viață antisocial al polițistului; 

b) sesizări interne; 

c) alte informaţii în sensul pct. 2 din prezentul Regulament.  

10. Monitorizarea stilului de viaţă se dispune de către ministrul afacerilor 

interne din oficiu sau la propunerea, exprimată printr-un raport motivat și 

argumentat: 

a) a viceminiștrilor; 

b) a unităţii de monitorizare;  

c) a şefului direct sau nemijlocit al poliţistului. 

11. Monitorizarea stilului de viaţă al subiectului monitorizării se dispune 

numai prin dispoziţia expresă (scrisă) a ministrului afacerilor interne. 

12. Dispoziţia de efectuare a monitorizării va conţine: 

a) identitatea şi funcţia subiectului/subiecţilor supuşi monitorizării;  

b) temeiul ce stă la baza iniţierii monitorizării (raportul iniţiatorului); 

c) obiectivul monitorizării. 

13. Pentru monitorizarea stilului de viaţă unitatea de monitorizare efectuează  

următoarele acţiuni: 



a) constată și apreciază dobândirea de către subiectul monitorizat şi persoanele 

cu care duce un trai comun, a altor bunuri decât cele înscrise în declaraţia cu privire 

la venituri şi proprietate; 

b) constată și apreciază, dacă între veniturile obţinute pe parcursul exercitării 

funcţiei şi proprietatea dobândită în aceeaşi perioadă, în comun cu persoanele cu care 

conveţuieşte, există o diferenţă vădită care nu poate fi justificată de către subiectul 

monitorizat; 

c) solicită şi primeşte de la autorităţile publice, de la persoanele juridice şi 

fizice documente, înscrisuri, informaţii şi alte date necesare obiectivelor 

exercitării activităţii de monitorizare; 

d) utilizează, în limitele prevederilor legale, sisteme informaţionale, baze de 

date şi a alte mijloacelor tehnice; 

e) solicită explicaţii verbale şi scrise de la subiectul monitorizat, de la şefii 

direcţi sau nemijlociţi, inclusiv de la colegii de serviciu ai acestuia; 

f) verifică respectarea de către angajatul monitorizat a exigenţelor de conduită 

ireproşabilă reglementate în Codul de etică şi deontologie al poliţistului, atât în 

timpul exercitării activităţii de serviciu, cît şi în afara acesteia. 

14. Acţiunile de monitorizare se efectuează în temeiul pct.9 din prezentul 

Regulament și se documentează prin acte, rapoarte sau note întocmite de unitatea de 

monitorizare. 

15. La finalizarea monitorizării, unitatea de monitorizare, în termen de 10 zile 

lucrătoare, întocmeşte un raport care va conţine: 

a) temeiul monitorizării (dispoziţia); 

b) durata monitorizării; 

c) subiectul monitorizării; 

d) mijloacele şi acţiunile utilizate pentru monitorizare; 

e) actele de documentare; 

f) alte informaţii relevante; 

g) constatările, concluziile şi propunerile privind rezultatele monitorizării.  

 

V. REZULTATELE MONITORIZĂRII  

 

16. Raportul privind rezultatele monitorizării se semnează de către persoanele 

care au efectuat monitorizarea şi se aduce la cunoştinţa ministrului afacerilor interne. 

17. În cazul în care în rezultatul monitorizării s-a relevat necorespunderea 

nivelului de trai al poliţistului cu nivelul de remunerare legală al acestuia şi a 

persoanelor cu care duce un trai comun sau s-a constatat că conduita subiectului 

monitorizat nu este corespunzătoare cu exigenţele de conduită ireproşabilă, stabilite 

în Codul de etică şi deontologie al poliţistului, unitatea de monitorizare depune 

sesizare motivată angajatorului acestuia, în cuprinsul căreia indică rezultatul 

monitorizării şi propunerile de rigoare.  

18. La sesizarea adresată angajatorului vor fi anexate raportul de monitorizare şi 

alte materiale probatoare, asigurându-se confidenţialitatea informaţiilor. 

19. În funcţie de rezultatele monitorizării:  



a) poliţiştii poartă răspundere disciplinară, în dependenţă de gravitatea 

abaterilor/încălcărilor constatate şi în conformitate cu legislaţia ce reglementează 

aplicarea sancţiunilor disciplinare respective; 

b) dacă în cadrul monitorizării a fost constatată săvârşirea de către subiectul 

monitorizării a unor activităţi/fapte ilegale susceptibile de răspundere penală sau 

contravenţională, acestea vor fi aduse la cunoştinţa organelor competente, pentru 

întreprinderea măsurilor ce se impun conform legislaţiei. 

20. Sancţiunea disciplinară aplicată ca urmare a rezultatului monitorizării, 

poate fi contestată de subiectul sancţionat pe cale judiciară, conform legislaţiei în 

vigoare. 

21. Rapoartele şi alte materiale administrate în rezultatul monitorizării 

poliţistului sânt supuse clasificării şi păstrării în modul stabilit. 

 

 

 

 

 


