
 

  Ministerul Afacerilor Interne al Republicii  Moldova 

 

O R D I N 

 

 

„  04 ”  martie   2016                        mun. Chişinău                                               nr. 65 

 

 

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 
 

În scopul asigurării utilizării conform destinaţiei a mijloacelor financiare, 

tehnico-materiale, informaţionale şi altor bunuri aflate în gestiunea subdiviziunilor 

aparatului central, autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea MAI, 

în temeiul prevederilor lit. o) alin. (1), art. 26 a Legii nr. 320 din 27.12.2012 cu 

privire  la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului, lit. c) alin. (3), art. 5 a Legii nr. 

16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese, sbp. 15) pct. 8 şi sbp. 6) pct. 

9 din Statutul disciplinar al poliţistului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 502 

din 09.07.2013,  

 

O R D O N: 

 

1. Se interzice utilizarea în interese personale sau în alte scopuri decât 

cele de serviciu a mijloacelor financiare, tehnico-materiale, informaţionale şi altor 

bunuri ale statului, puse la dispoziţia angajaţilor subdiviziunilor aparatului central, 

autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea MAI pentru exercitarea 

atribuţiilor funcţionale sau la care au acces în virtutea acestora. 

 

2. Exploatarea unităţilor de transport de serviciu se va efectua strict în 

conformitate cu programul de muncă, de la orele 8.00 până la 17.00. Se interzice 

utilizarea acestora în afara orelor programului de muncă, zilelor de odihnă şi de 

sărbătoare, cu excepţia cazurilor în interes de serviciu, în baza dispoziţiilor sau 

raportului cu acordul în scris al conducătorilor entităţilor. 

 

3. Exploatarea unităţilor de transport aflate în gestiunea serviciilor 

operative şi celor de gardă 24/24 se efectuează  în conformitate cu necesitatea de 

serviciu. 

 



4. Conducătorii subdiviziunilor aparatului central, autorităţilor 

administrative şi instituţiilor din subordinea MAI vor înăspri controlul asupra 

utilizării mijloacelor financiare, tehnico-materiale, informaţionale şi altor bunuri 

ale statului. 
 

5. Conducătorii subdiviziunilor aparatului central, autorităţilor 

administrative şi instituţiilor din subordinea MAI, în mod special, vor intensifica 

controlul asupra exploatării mijloacelor de transport de serviciu aflate în gestiunea 

entităţii şi a consumului de carburanţi, în vederea excluderii cazurilor de 

supraconsum. 
 

6. Despre fiecare caz de încălcare a prevederilor prezentului ordin 

conducătorii subdiviziunilor aparatului central, autorităţilor administrative şi 

instituţiilor din subordinea MAI vor raporta imediat Serviciului protecţie internă şi 

anticorupţie al Ministerului Afacerilor Interne. 
 

7. Supravegherea implementării prevederilor prezentului ordin se 

atribuie Direcţiei administrare şi politici de dezvoltare (dl. Gh. PALII) şi Direcţiei 

generală economie şi finanţe (dl S. ŢURCAN), conform domeniilor de competenţă.   
 

8. Controlul executării prezentului ordin se atribuie şefului Serviciului 

protecţie internă şi anticorupţie al Ministerului Afacerilor Interne, colonel de 

poliţie Ştefan PAVLOV. 

 

 

Ministru                             /semnat/ Alexandru JIZDAN 



Conform tabelului de distribuire 

 

 

Şef al SPIA al MAI 

colonel de poliţie 

 

 

 

Ștefan PAVLOV 

 

COORDONAT: 

 

 

Şef al DGJ a MAI 

 

 

Irina TIMOFTI 

Şef al DD a MAI 

 

 

Angela LUPAN 

Şef al DGEF al MAI 

 

 

Sergiu ŢURCAN 

Şef al DAPD al MAI 

 

 

Ghenadie PALII 

Şeful Cabinetului ministrului Oleg GANUŞCEAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ex. Sergiu Moscalenco  

Ex Grigore Gorea  

tel. 255080  



 

 


