
 

 

Ministerul  Afacerilor  Interne  al  Republicii Moldova 

 
O R D I N 

 

 

„  15  ”   octombrie   2014                  mun.Chişinău                                                  nr.300 

 

 

Cu privire la aprobarea Regulamentului 

privind organizarea şi funcţionarea 

Serviciului protecţie internă şi anticorupţie 

al Ministerului Afacerilor Interne 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 320 din 27 decembrie 2012 cu privire la 

activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului, 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 şi ordinului MAI nr. 70 din 28.02.2013 „Cu privire la statele de 

organizare ale subdiviziunilor aparatului central, autorităţilor administrative şi 

instituţiilor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne”, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

O R D O N: 

 

1. Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Serviciului 

protecţie internă şi anticorupţie al Ministerului Afacerilor Interne, conform anexei. 

2. Şeful Serviciului protecţie internă şi anticorupţie al MAI va organiza studierea 

Regulamentului de către efectivul subordonat şi va asigura respectarea prevederilor 

acestuia în activitatea de serviciu. 

3. Se abrogă ordinul MAI nr. 37 din 13 februarie 2014 „Cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului protecţie internă şi 

anticorupţie al Ministerului Afacerilor Interne”.  

4. Prezentul ordin se aduce la cunoştinţa subdiviziunilor aparatului central al 

MAI, ale autorităţilor administrative şi ale instituţiilor din subordinea Ministerului. 

 

 

 

Ministru         Dorin RECEAN 

 

 

 

 
ex. E. Şevciuc, tel.255-136 (SPIA 
 



Anexă  

la ordinul Ministerului Afacerilor Interne  

                                                                                           nr.300  din  „ 15 ”   octombrie  2014  

 

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA 

SERVICIULUI PROTECŢIE INTERNĂ ŞI ANTICORUPŢIE al 

MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE 

 

I. DISPOZIŢII GENERALE 

1. Prezentul Regulament stabileşte misiunea, funcţiile de bază, atribuţiile, 

competenţele, drepturile, obligaţiile, precum şi modul de organizare şi funcţionare a 

Serviciului protecţie internă şi anticorupţie al Ministerului Afacerilor Interne (în 

continuare – Serviciu).  

2. Serviciul este subdiviziunea specializată a Ministerului Afacerilor Interne (în 

continuare – MAI) în domeniul protecţiei interne, prevenirii şi combaterii corupţiei, 

conform legislaţiei în vigoare. 

3. Serviciul constituie o structură ierarhic superioară în raport cu alte subdiviziuni 

interioare de protecţie a informaţiilor atribuite la secret de stat, create în cadrul 

autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea MAI, exercitînd monitorizarea 

şi supravegherea asupra activităţii acestora. 

4. Serviciul se subordonează ministrului afacerilor interne.  

5. Personalul Serviciului este format din funcţionari publici cu statut special, în 

privinţa cărora se aplică statutul de poliţist, conform prevederilor Legii nr. 320 din 

27.12.2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului, precum şi personal de 

deservire tehnică. 

6. Serviciul activează în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, legislaţia 

şi alte acte normative în vigoare, tratatele internaţionale la care Republica Moldova este 

parte, precum şi cu prevederile prezentului Regulament. 

7. Serviciul îşi exercită atribuţiile funcţionale atît în raport cu aparatul central al 

MAI, cît şi în raport cu autorităţile administrative şi instituţiile din subordinea 

Ministerului. 

8. În sensul prezentului Regulament, prin alte informaţii se înţelege orice 

comunicări verbale sau în scris în privinţa angajaţilor aparatului central al MAI, ai 

autorităţilor administrative şi ai instituţiilor din subordinea Ministerului ce nu cad sub 

incidenţa Legii nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare. 

 

II. MISIUNEA, FUNCŢIILE DE BAZĂ ŞI 

ATRIBUŢIILE SERVICIULUI 

9. Misiunea Serviciului constă în asigurarea protecţiei interne a MAI, a autorităţilor 

administrative şi a instituţiilor din subordinea Ministerului, protecţia personalului 

acestora şi a informaţiilor atribuite la secret de stat împotriva atentatelor, ameninţărilor 

şi riscurilor susceptibile să pericliteze siguranţa sistemului afacerilor interne, 

supravegherea şi controlul respectării legislaţiei şi disciplinei de serviciu de către 

angajaţii aparatului central al MAI, ai autorităţilor administrative şi ai instituţiilor din 

subordinea Ministerului, prevenirea şi combaterea actelor de corupţie şi a celor conexe 

corupţiei, a faptelor de comportament corupţional, a conflictelor de interes în care ar 

putea fi implicaţi aceştia. 



  

10. În vederea realizării misiunii sale, funcţiile de bază ale Serviciului sunt:  

1) asigurarea protecţiei interne a MAI, a autorităţilor administrative şi a instituţiilor 

din subordinea Ministerului; 

2) protecţia personalului aparatului central al MAI, al autorităţilor administrative şi 

al instituţiilor din subordinea Ministerului, în limitele competenţei; 

3) protecţia informaţiilor atribuite la secret de stat; 

4) combaterea corupţiei şi conflictelor de interes în cadrul MAI, autorităţilor 

administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului; 

5) constatarea şi investigarea infracţiunilor şi contravenţiilor, în limitele 

competenţei, conform legislaţiei;  

6) organizarea şi realizarea activităţilor de prevenire în domeniul protecţiei interne 

şi anticorupţiei; 

7) supravegherea şi controlul respectării legislaţiei şi disciplinei de serviciu de 

către angajaţii aparatului central al MAI, ai autorităţilor administrative şi ai instituţiilor 

din subordinea Ministerului. 

11. Serviciul are următoarele atribuţii:  

1) desfăşoară măsuri pentru identificarea, prevenirea şi contracararea riscurilor, 

ameninţărilor şi vulnerabilităţilor susceptibile să compromită securitatea MAI, a 

autorităţilor administrative şi a instituţiilor din subordinea Ministerului; 

2) efectuează analiza şi evaluarea riscurilor susceptibile să compromită siguranţa 

MAI, autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului; 

3) desfăşoară măsuri de preîntîmpinare a accesului neîntemeiat la informaţiile 

atribuite la secret de stat, de descoperire şi lichidare a surselor de divulgare a acestora în 

procesul de activitate a MAI, a autorităţilor administrative şi a instituţiilor din 

subordinea Ministerului;  

4) exercită supravegherea şi controlul asupra respectării regimului secret, asigurării 

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

administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului; 

5) efectuează activitatea specială de investigaţii, în limitele competenţei, conform 

legislaţiei; 

6) desfăşoară activităţi de colectare, stocare, procesare şi analiză a informaţiilor; 

7) asigură reacţionarea promptă la sesizările, comunicările şi alte informaţii despre 

ilegalităţile comise de către angajaţii aparatului central al MAI, ai autorităţilor 

administrative şi ai instituţiilor din subordinea Ministerului; 

8) acordă sprijinul necesar organelor Procuraturii şi de urmărire penală în cadrul 

procesului penal; 

9) asigură, în limitele competenţei, combaterea actelor de corupţie şi a celor 

conexe corupţiei, a faptelor de comportament corupţional, a conflictelor de interes în 

care ar putea fi implicaţi angajaţii ai aparatului central al MAI, ai autorităţilor 

administrative şi ai instituţiilor din subordinea Ministerului;  

10) organizează şi realizează testarea integrităţii profesionale, conform legislaţiei 

în vigoare; 

11) organizează şi efectuează monitorizarea stilului de viaţă, în condiţiile legislaţiei 

în vigoare; 

12) identifică şi evaluează riscurile şi vulnerabilităţile instituţionale de corupţie; 



  

13) examinează şi coordonează proiectele actelor administrative (ordine, dispoziţii 

etc.) înaintate spre semnare conducerii MAI, în vederea neadmiterii influenţelor 

corupţionale şi conflictelor de interes; 

14) realizează activităţi de descoperire, prevenire, curmare şi investigare a 

ilegalităţilor comise de către angajaţii aparatului central al MAI, ai autorităţilor 

administrative şi ai instituţiilor din subordinea Ministerului, în limitele competenţei, 

conform legislaţiei;  

15) realizează măsuri de prevenire şi curmare a angajării în cadrul aparatului 

central al MAI, autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului a 

persoanelor care ar periclita securitatea instituţională; 

16) înfăptuieşte controlul special al candidaţilor la angajare şi promovare în 

funcţiile publice cu statut special, stabilite în nomenclatorul aprobat de ministru; 

17) asigură securitatea, integritatea, onoarea, demnitatea, reputaţia profesională, 

drepturile şi interesele legitime ale personalului aparatului central al MAI, al 

autorităţilor administrative şi al instituţiilor din subordinea Ministerului, în limita 

competenţei; 

18) examinează petiţii, alte informaţii şi efectuează anchete de serviciu, conform 

competenţei; 

19) analizează starea legalităţii şi disciplinei în cadrul MAI, autorităţilor 

administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului şi propune soluţii de redresare 

a situaţiei la compartimentul dat; 

20) exercită monitorizarea şi supravegherea activităţii subdiviziunilor autorităţilor 

administrative şi instituţiilor din subordinea MAI cu competenţe în domeniul securităţii 

interne; 

21) organizează şi coordonează acţiuni cu caracter preventiv pe segmentul de 

competenţă al Serviciului; 

22) participă şi acordă asistenţă la elaborarea şi realizarea politicilor în domeniul 

de activitate al Serviciului; 

23) monitorizează şi înaintează propuneri de implementare a documentelor de 

politici naţionale şi sectoriale în domeniul protecţiei interne, prevenirii şi combaterii 

corupţiei; 

24) asigură asistenţa metodologică pe segmentul de competenţă al Serviciului; 

25) propune ministrului afacerilor interne îmbunătăţirea cadrului normativ şi soluţii 

de înlăturare a lacunelor, riscurilor, ameninţărilor şi vulnerabilităţilor depistate în 

activitatea MAI, autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului, 

conform domeniului de competenţă; 

26) organizează şi realizează managementul operaţional al Serviciului; 

27) înfăptuieşte planificarea activităţii Serviciului şi subdiviziunilor acestuia, 

precum şi exercită evidenţa şi monitorizarea exercitării măsurilor planificate; 

28) colaborează cu subdiviziunile aparatului central al MAI, ale autorităţilor 

administrative şi ale instituţiilor din subordinea Ministerului şi alte organe de ocrotire a 

normelor de drept pe domeniul de activitate al Serviciului; 

29) asigură buna comunicare cu presa şi cetăţenii, promovarea în societate atît a 

imaginii Serviciului, cît şi a MAI în domeniul de activitate, conform competenţei; 

30) exercită lucrări de secretariat şi arhivă, în conformitate cu prevederile 

legislaţiei în vigoare;  



  

31) exercită şi alte atribuţii în conformitate cu legislaţia în vigoare.  

 

III. COMPETENŢELE SERVICIULUI 

12. Serviciul desfăşoară anchete de serviciu, examinează petiţii, alte informaţii în 

următoarele cazuri: 

1) acte de corupţie, conexe corupţiei, fapte de comportament corupţional şi 

conflicte de interes, acte de tortură, tratament inuman sau degradant, în conformitate cu 

legislaţia în vigoare;  

2) abateri disciplinare susceptibile să pericliteze siguranţa MAI, autorităţilor 

administrative şi instituţiilor din subordinea MAI; 

3) încălcare a legislaţiei sau disciplinei de serviciu de către angajaţii aparatului 

central al MAI, ai autorităţilor administrative şi ai instituţiilor din subordinea 

Ministerului a căror angajator este ministrul afacerilor interne, în condiţiile stabilite de 

legislaţia în vigoare; 

4) în alte cazuri, la indicaţia conducerii MAI. 

 

IV. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE 

13. În exercitarea atribuţiilor ce-i revin, Serviciul este investit cu următoarele 

drepturi:  

1) acces liber în sediile, birourile, încăperile şi mijloacele de transport de serviciu 

ale MAI, ale autorităţilor administrative şi ale instituţiilor din subordinea Ministerului. 

Accesul în punctele de trecere şi zonele de frontieră, unde îşi desfăşoară activitatea 

Poliţia de Frontieră, se efectuează cu respectarea cerinţelor stabilite de legislaţie; 

2) să examineze, în condiţiile legislaţiei în vigoare, sediile, clădirile, birourile, 

încăperile, depozitele, safeurile, camerele de păstrare a mijloacelor speciale, 

armamentului şi muniţiilor, izolatoarele de detenţie provizorie, terenurile aferente 

clădirilor MAI, autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului; 

3) să solicite şi să examineze fără impedimente dosarele personale ale angajaţilor, 

dosarele de nomenclatură, purtători de informaţii, materiale, documente şi alte 

informaţii necesare exercitării atribuţiilor ce îi revin, inclusiv cele de arhivă, cu parafa 

de secretizare şi contabile, în condiţiile legii;  

4) să invite în sediul Serviciului angajaţii aparatului central al MAI, ai autorităţilor 

administrative şi ai instituţiilor din subordinea Ministerului, a căror prezenţă este 

necesară pentru îndeplinirea atribuţiilor sale funcţionale; 

5) să solicite informaţii şi explicaţii de la angajaţii aparatului central al MAI, ai 

autorităţilor administrative şi ai instituţiilor din subordinea Ministerului, conform 

competenţei; 

6) să prelucreze datele cu caracter personal ale angajaţilor aparatului central al 

MAI, ai autorităţilor administrative şi ai instituţiilor din subordinea Ministerului, în 

condiţiile legii; 

7) să efectueze verificarea selectivă a declaraţiilor cu privire la venituri şi 

proprietate, precum şi a declaraţiilor de interese personale; 

8) să supună testării la detectorul comportamentului simulat angajaţii aparatului 

central al MAI, ai autorităţilor administrative şi ai instituţiilor din subordinea 

Ministerului, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 



  

9) să efectueze controale planificate şi inopinate pe domeniul de competenţă al 

Serviciului; 

10) să înainteze sesizări conducătorilor subdiviziunilor aparatului central al MAI, 

ale autorităţilor administrative şi ale instituţiilor din subordinea Ministerului, privind 

lichidarea ilegalităţilor şi neajunsurilor constatate în cadrul investigaţiilor sau altor 

activităţi desfăşurate de către angajaţii Serviciului, în domeniul de competenţă, precum 

şi să solicite informaţii în scris, în termenul stabilit, despre măsurile întreprinse în acest 

sens;  

11) să creeze şi să gestioneze baze de date necesare exercitării atribuţiilor ce îi 

revin, precum şi să utilizeze bazele de date ale MAI, ale autorităţilor administrative şi 

ale instituţiilor din subordinea Ministerului, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

12) să creeze, să deţină şi să gestioneze arhive; 

13) dispune şi de alte drepturi în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. 

14. Serviciul are următoarele obligaţii: 

1) să respecte cu stricteţe drepturile şi libertăţile omului; 

2) să asigure protecţia şi păstrarea informaţiilor atribuite la secret de stat, care au 

devenit cunoscute în executarea atribuţiilor; 

3) să întreprindă măsurile necesare în vederea asigurării protecţiei interne a MAI, a 

autorităţilor administrative şi a instituţiilor din subordinea Ministerului, protecţia 

personalului acestora şi a informaţiilor atribuite la secret de stat, prevenirii şi combaterii 

actelor de corupţie şi a celor conexe corupţiei, a faptelor de comportament corupţional şi 

a conflictelor de interes în rîndul angajaţilor acestora; 

4) să raporteze ministrului afacerilor interne despre rezultatele investigaţiilor şi 

anchetelor de serviciu efectuate, precum şi să asigure informarea în partea ce ţine de 

protecţia internă, protecţia informaţiilor atribuite la secret de stat, prevenirea şi 

combaterea corupţiei în cadrul MAI, autorităţilor administrative şi instituţiilor din 

subordinea Ministerului; 

5) să asigure securitatea, integritatea, onoarea, demnitatea, reputaţia profesională, 

drepturile şi interesele legitime ale angajaţilor aparatului central al MAI, ai autorităţilor 

administrative şi ai instituţiilor din subordinea Ministerului; 

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

 

V. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SERVICIULUI 

15. Structura organizatorică şi statele de personal ale Serviciului sunt aprobate de 

către ministrul afacerilor interne. 

16. Funcţiile, atribuţiile şi drepturile angajaţilor Serviciului sunt prevăzute în fişele 

de post, aprobate în modul stabilit. 

17. Serviciul este condus de şef, numit şi eliberat din funcţie prin ordinul 

ministrului.  

18. Şeful Serviciului: 

1) realizează managementul Serviciului; 

2) asigură executarea atribuţiilor funcţionale ale Serviciului, indicaţiilor şi 

dispoziţiilor legale ale conducerii MAI; 

3) repartizează responsabilităţile angajaţilor Serviciului şi exercită controlul asupra 

executării sarcinilor şi obligaţiilor de către aceştia; 

4) asigură pregătirea profesională a subalternilor; 



  

5) evaluează performanţele profesionale ale angajaţilor Serviciului; 

6) înaintează ministrului propuneri privind stimularea subalternilor sau, după caz, 

în limita competenţei, aplicarea sancţiunilor disciplinare în privinţa acestora;  

7) propune ministrului perfecţionarea şi organizarea activităţii Serviciului; 

8) îndeplineşte alte funcţii atribuite prin actele normative în vigoare sau/şi prin 

indicaţiile ministrului. 

19. Şeful Serviciului este asistat de un şef adjunct, numit şi eliberat din funcţie de 

ministrul afacerilor interne.  

20. În cazul lipsei şefului Serviciului, atribuţiile acestuia sînt exercitate de către 

şeful adjunct.  

21. Şefii direcţiilor/secţiilor sînt subordonaţi nemijlocit şefului şi şefului adjunct al 

Serviciului şi direct ministrului afacerilor interne. 

22. Şefii direcţiilor/secţiilor: 

1) realizează managementul direcţiilor/secţiilor; 

2) asigură executarea atribuţiilor funcţionale ale direcţiilor/secţiilor, indicaţiilor şi 

dispoziţiilor legale ale conducerii Serviciului şi MAI; 

3) repartizează responsabilităţile angajaţilor direcţiilor/secţiilor şi exercită controlul 

asupra executării sarcinilor şi obligaţiilor de către aceştia; 

4) propun şefului Serviciului perfecţionarea şi organizarea activităţii 

direcţiilor/secţiilor; 

5) îndeplinesc alte funcţii atribuite prin actele normative în vigoare sau/şi prin 

indicaţiile ministrului. 

23. Şefii direcţiilor sunt asistaţi de şefi adjuncţi direcţie, şefi secţie, numiţi şi 

eliberaţi din funcţie de ministrul afacerilor interne.  

24. În cazul lipsei şefilor direcţiilor, atribuţiile acestora sînt exercitate de către şefii 

adjuncţi direcţie, şefi secţie.  

25. Subdiviziunile Serviciului sunt următoarele: 

1) Direcţia securitate internă; 

2) Direcţia combaterea corupţiei; 

3) Direcţia prevenire şi management operaţional; 

4) Direcţia protecţia informaţiilor; 

5) Direcţia asigurare operativă; 

6) Secţia analitică; 

7) Secţia tehnică specială; 

8) Serviciul relaţii cu publicul; 

9) Secretariat.  

26. Direcţia securitate internă are următoarele atribuţii: 

1) desfăşoară măsuri pentru identificarea, prevenirea şi contracararea riscurilor, 

ameninţărilor şi vulnerabilităţilor susceptibile să compromită securitatea MAI, a 

autorităţilor administrative şi a instituţiilor din subordinea Ministerului; 

2) efectuează activitatea specială de investigaţii, în limitele competenţei, conform 

legislaţiei; 

3) desfăşoară activităţi de colectare şi prelucrare a informaţiilor necesare asigurării 

protecţiei interne a MAI, a autorităţilor administrative şi a instituţiilor din subordinea 

Ministerului; 



  

4) realizează activităţi de descoperire, prevenire, curmare şi investigare a 

ilegalităţilor comise de către angajaţii aparatului central al MAI, ai autorităţilor 

administrative şi ai instituţiilor din subordinea Ministerului, în limitele competenţei, 

conform legislaţiei;  

5) asigură reacţionarea promptă la sesizările, comunicările şi alte informaţii despre 

ilegalităţile comise de către angajaţii aparatului central al MAI, ai autorităţilor 

administrative şi ai instituţiilor din subordinea Ministerului;  

6) acordă sprijinul necesar organelor Procuraturii şi de urmărire penală în cadrul 

procesului penal; 

7) organizează şi efectuează monitorizarea stilului de viaţă, în condiţiile legislaţiei 

în vigoare; 

8) supraveghează şi controlează respectarea legislaţiei şi disciplinei de serviciu de 

către angajaţii aparatului central al MAI, ai autorităţilor administrative şi ai instituţiilor 

din subordinea Ministerului, conform competenţei; 

9) examinează petiţii, alte informaţii şi efectuează anchete de serviciu, conform 

competenţei; 

10) realizează măsuri de prevenire şi curmare a angajării în cadrul MAI, 

autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului a persoanelor care 

ar periclita securitatea instituţională; 

11) înfăptuieşte controlul special al candidaţilor la angajare şi promovare în 

funcţiile publice cu statut special, stabilite în nomenclatorul aprobat de ministru; 

12) asigură securitatea, integritatea, onoarea, demnitatea, reputaţia profesională, 

drepturile şi interesele legitime ale angajaţilor aparatului central al MAI, ai autorităţilor 

administrative şi ai instituţiilor din subordinea Ministerului, în limita competenţei; 

13) exercită monitorizarea şi supravegherea activităţii subdiviziunilor autorităţilor 

administrative şi instituţiilor din subordinea MAI cu competenţe în domeniul securităţii 

interne. 

27. Direcţia combaterea corupţiei are următoarele atribuţii: 

1) asigură, în limitele competenţei, combaterea actelor de corupţie şi a celor 

conexe corupţiei, a faptelor de comportament corupţional, a conflictelor de interes în 

care ar putea fi implicaţi angajaţii aparatului central al MAI, ai autorităţilor 

administrative şi ai instituţiilor din subordinea Ministerului; 

2) efectuează activitatea specială de investigaţii, în limitele competenţei, conform 

legislaţiei; 

3) desfăşoară, conform competenţei, activităţi de descoperire, prevenire, curmare şi 

investigare a actelor de corupţie şi a celor conexe corupţiei, a faptelor de comportament 

corupţional, a conflictelor de interes în care ar putea fi implicaţi angajaţii aparatului 

central al MAI, ai autorităţilor administrative şi ai instituţiilor din subordinea 

Ministerului; 

4) asigură reacţionarea promptă la sesizările, comunicările şi alte informaţii despre 

actele de corupţie şi a celor conexe corupţiei, a faptelor de comportament corupţional, a 

conflictelor de interes în care ar putea fi implicaţi angajaţii aparatului central al MAI, ai 

autorităţilor administrative şi ai instituţiilor din subordinea Ministerului; 

5) acordă sprijinul necesar organelor Procuraturii şi de urmărire penală în cadrul 

procesului penal. 

 



  

28. Direcţia prevenire şi management operaţional are următoarele atribuţii: 

1) identifică şi evaluează riscurile şi vulnerabilităţile instituţionale de corupţie; 

2) organizează şi coordonează acţiuni cu caracter preventiv pe segmentul de 

competenţă al Serviciului; 

3) monitorizează şi înaintează propuneri de implementare a documentelor de 

politici naţionale şi sectoriale în domeniul protecţiei interne, prevenirii şi combaterii 

corupţiei; 

4) asigură asistenţa metodologică pe segmentul de competenţă al Serviciului; 

5) examinează proiectele actelor administrative (ordine, dispoziţii etc.) înaintate 

spre semnare conducerii MAI, în vederea neadmiterii influenţelor corupţionale şi 

conflictelor de interes; 

6) efectuează analiza şi evaluarea riscurilor susceptibile să compromită siguranţa 

MAI, autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului; 

7) analizează starea legalităţii şi disciplinei în cadrul MAI, autorităţilor 

administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului şi propune soluţii de redresare 

a situaţiei la compartimentul dat;  

8) propune ministrului afacerilor interne îmbunătăţirea cadrului normativ şi soluţii 

de înlăturare a lacunelor, riscurilor, ameninţărilor şi vulnerabilităţilor depistate în 

activitatea MAI, autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului, 

conform domeniului de competenţă; 

9) participă şi acordă asistenţă la elaborarea şi realizarea politicilor în domeniul de 

activitate al Serviciului; 

10) organizează şi realizează managementul operaţional al Serviciului; 

11) înfăptuieşte planificarea activităţii Serviciului şi subdiviziunilor acestuia, 

precum şi exercită evidenţa şi monitorizarea exercitării măsurilor planificate; 

12) acordă asistenţă necesară subdiviziunilor Serviciului întru realizarea cu succes 

a atribuţiilor ce le revin; 

13) stabileşte relaţii de colaborare cu subdiviziunile aparatului central al MAI, ale 

autorităţilor administrative şi ale instituţiilor din subordinea Ministerului şi alte organe 

de ocrotire a normelor de drept pe domeniul de activitate al Serviciului. 

29. Direcţia protecţia informaţiilor este subdiviziunea specializată în domeniul 

protecţiei informaţiilor atribuite la secret de stat a MAI. 

30. Direcţia asigurare operativă este subdiviziunea specializată de profil ce 

desfăşoară măsuri speciale de investigaţii în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

31. Secţia analitică are următoarele atribuţii: 

1) asigură evidenţa şi gestionarea activităţii speciale de investigaţii în cadrul 

Serviciului; 

2) desfăşoară activităţi de colectare, stocare, procesare şi analiză a informaţiilor; 

3) creează şi gestionează sisteme informaţionale necesare exercitării atribuţiilor ce 

îi revin Serviciului, în concordanţă cu legislaţia în vigoare. 

32. Secţia tehnică specială are următoarele atribuţii: 

1) asigură suportul tehnic la efectuarea activităţii speciale de investigaţii, în 

limitele competenţei, conform legislaţiei; 

2) acordă sprijinul necesar organelor Procuraturii şi de urmărire penală în cadrul 

procesului penal. 

33. Serviciul relaţii cu publicul asigură: 



  

1) promovarea în societate atît a imaginii Serviciului, cît şi a MAI în domeniul de 

activitatea, conform competenţei; 

2) buna comunicare cu presa şi cetăţenii. 

34. Secretariatul Serviciului exercită lucrări de secretariat şi arhivă, în 

conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.  

35. Direcţia protecţia informaţiilor şi Direcţia asigurare operativă activează în 

baza propriilor regulamente, elaborate în conformitate cu legislaţia în vigoare şi 

prezentul Regulament, aprobate de către ministrul afacerilor interne. 

 

VI. DISPOZIŢII SPECIALE 

36. Angajaţii aparatului central al MAI, ai autorităţilor administrative şi ai 

instituţiilor din subordinea Ministerului sunt obligaţi să acorde sprijinul necesar 

angajaţilor Serviciului în exercitarea atribuţiilor lor. 

37. Imixtiunea în activitatea Serviciului sau crearea impedimentelor în exercitarea 

atribuţiilor funcţionale ale angajaţilor Serviciului din partea angajaţilor aparatului 

central al MAI, ai autorităţilor administrative şi ai instituţiilor din subordinea 

Ministerului, atrage, după caz, răspunderea în conformitate cu legislaţia în vigoare. 


