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ABREVIERI
MAI – Ministerul Afacerilor Interne
SPIA – Serviciul protecţie internă şi anticorupţie
SDOI – Serviciul dirijare operaţională şi inspectare
IGSU – Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
IGPF – Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră
DTC – Departamentul trupelor de carabineri
IGP – Inspectoratul General al Poliţiei
INI – Inspectoratul Naţional de Investigaţii
INP – Inspectoratul Naţional de Patrulare
IP – Inspectoratul de Poliţie
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 (în continuare – SPIA) a
fost constituit în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 995 din
12.12.2013, prin care au fost operate modificări şi completări la Hotărîrea
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” şi activează în baza
Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului protecţie internă şi
anticorupţie al Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul MAI nr. 325
din 15.10.2018.
Este o subdiviziune a Ministerului Afacerilor Interne cu competențe
generale în asigurarea securității interne, protecției informațiilor atribuite la secret
de stat, prevenirii şi combaterii corupţiei în rândul personalului aparatului central
al MAI şi structurilor organizaţionale din sfera de competenţă a MAI, conform
legislației.
Serviciul este constituit, conform statelor de organizare, din 97 de funcţii
cu statut special, dintre care vacante sunt 5, iar 4 angajaţi au fost detaşaţi în cadrul
altor subdiviziuni ale aparatului central sau autorităţilor administrative din
subordinea MAI.
Activitatea SPIA este desfăşurată în conformitate cu prevederile
Constituţiei Republicii Moldova, actelor legislative şi normative în vigoare,
tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi acţiunilor
din documentele de politici publice, de nivel naţional şi sectorial.
Astfel, Serviciul are următoarele misiuni de bază:
– prevenirea şi combaterea actelor de corupţie şi a celor conexe corupţiei,
a faptelor de comportament corupţional, a conflictelor de interes;
– protecţia internă a MAI, a autorităţilor administrative şi a instituţiilor din
subordinea Ministerului;
– protecţia informaţiilor atribuite la secretul de stat şi supravegherea
respectării regimului secret.
Pe parcursul perioadei de raport, în conformitate cu prevederile Planului de
acţiuni al Ministerului Afacerilor Interne pentru anul 2018, aprobat prin Ordinul
MAI nr.101 din 23.03.2018, precum şi planurilor SPIA, activitatea Serviciului 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;

4

Direcţia management operaţional, comunicare şi programe externe
e-mail: spia@mai.gov.md

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Serviciul protecţie internă şi anticorupţie
– asigurarea protecţiei informaţiilor atribuite la secretul de stat şi
supravegherea respectării regimului secret în cadrul autorităţilor administrative şi
instituţiilor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne;
– monitorizarea stilului de viaţă al angajaţilor MAI;
– gestionarea liniilor specializate anticorupţie;
– instruirea profesională a angajaţilor SPIA.
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MANAGEMENTUL OPERAŢIONAL
În scopul planificării activităţii Serviciului protecţie internă şi anticorupţie
al MAI, au fost elaborate sau acordată asistenţă metodică la elaborarea unor acte
administrative, dintre care pot fi menţionate următoarele:
– 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;
– Planul de acţiuni al Serviciului protecţie internă şi anticorupţie pentru
anul 2018 – în care au fost sistematizate documentele de politici publice, de nivel
naţional şi sectorial, în care se conţin acțiuni plasate în responsabilitatea
Serviciului;
– Ordinul MAI nr. 290 din 13.09.2018 cu privire la organizarea şi
desfăşurarea activităţilor orientate la prevenirea accidentelor rutiere;
– Ordinul MAI nr. 325 din 15.10.2018 cu privire la aprobarea
Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului protecţie internă şi
anticorupţie al Ministerului Afacerilor Interne;
– Ordinul MAI nr. 380 din 06.12.2018 cu privire la unele măsuri de
asigurare a respectării legislaţiei şi disciplinei de serviciu de către angajații
subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne, pe parcursul sărbătorilor de iarnă
(25 decembrie 2018 - 13 ianuarie 2019) și profesionale;
– 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. 4/7 int.
33
din 01.02.2018 cu privire la 35
Ordine
responsabilizarea angajaților MAI 30
privind
respectarea
regulilor 25
circulației rutiere;
Dispoziţii
20
– Dispoziţia SPIA nr. 4/11
15
int. din 05.04.2018 cu privire la 15
Hotărîri de
11
9
Guvern
supravegherea respectării legislației 10
și disciplinei de serviciu a angajaților
5
2
2
1
1
MAI în perioada sărbătorilor
0
pascale;
2016
2017
2018
– Dispoziţia SPIA nr. 4/12
int. din 13.04.2018 cu privire la
supravegherea respectării legislației și disciplinei de serviciu a angajaților MAI în
perioada sărbătorilor pascale;
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– 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;
– 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. 4/20 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;
– Dispoziția MAI nr. 4/29 din 15.11.2018 cu privire la lansarea și
desfăşurarea Campaniei de sensibilizare a opiniei publice față de fenomenul
corupției în MAI.
Materiale examinate
Pe parcursul anului 2018, volumul circulaţiei documentelor în cadrul
Serviciului protecţie internă şi anticorupţie a constituit 4668 de documente.

Circulaţia documentelor

3000
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Iesire

2076
290
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0
Intrare
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De asemenea, au fost primite şi înregistrate 1046 de petiţii. De către
angajaţii Serviciului au fost primite în audiență 102 persoane.
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ACTIVITATEA ANALITICĂ
Pe parcursul anului 2018, de către Direcția analitică au fost elaborate 36
de produse analitice, dintre care:
1. Operaţionale:
Produse analitice
– analiza săptămânală a
datelor statistice cu privire la
incidentele pe efectiv pe
14;
parcursul anului 2018;
39%
– analiza
privind
cauzele penale prevăzute de
10;
articolele din Codul penal: 324,
12;
28%
326, 327 și 328, precum și
33%
sancțiunile aplicate în urma
încălcărilor
disciplinei
de
serviciu;
– nota analitică privind
diminuarea cauzelor penale în
Operaţionale
Tactice
Strategice
cadrul MAI.
2. Tactice:
– analiza indicilor activității speciale de investigații obținute de către
angajații SPIA;
– analiza privind ultragierea/maltratarea angajaților MAI, precum și
implicarea acestora în infracțiuni de tortură pe parcursul anului 2017;
– analiza riscurilor și vulnerabilităților ce afectează negativ activitatea
subdiviziunilor MAI pentru anul 2018;
– analiza rezultatelor sondajului climatului moral-psihologic în unele
subdiviziuni ale MAI;
– analiza situației privind cauzele penale inițiate pentru comiterea
infracțiunilor prevăzute de art. 325 Cod penal (corupere activă);
– analiza activității speciale de investigații desfășurată de către angajații
SPIA al MAI prin evaluarea situației privind cauzele penale pornite în perioada de
raport cu participarea ofițerilor de investigații din cadrul Serviciului pe parcursul
primului semestru al anului 2018;
– analiza cauzelor penale pornite în anul 2018 (ianuarie-aprilie) în privința
angajaților INP al IGP al MAI, precum și a denunțurilor despre cazurile de
corupere activă (art. 325 CP al RM) efectuate în perioada de raport de către
angajaţii INP al IGP al MAI;
– analiza 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;
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– analiza riscurilor și vulnerabilităților fluxului de personal și funcțiilor
vacante în cadrul IGP.
3. Strategice:
– analiza motivelor concedierii angajaților din cadrul MAI, în perioada
anilor 2012-2017;
– analiza datelor statistice referitoare la cauzele penale pentru perioada
anilor 2014-2018 pornite împotriva angajaţilor IGP al MAI;
– analiza profilului polițistului ultragiat;
– analiza factorilor negativi și a vulnerabilităților în cadrul IGP al MAI,
sub aspectul managementului defectuos;
– analiza factorilor negativi și a vulnerabilităților în cadrul IGP al MAI;
– analiza fluxului de personal în cadrul IGP. Riscuri și amenințări;
– nota analitică privind infracționalitatea în cadrul MAI;
– nota analitică privind profilul polițistului ultragiat.
4. Statistice
– analiza accidente rutiere cu participarea angajaților MAI produse pe
parcursul anului 2017;
– analiza disciplinei de serviciu pentru perioada anilor 2016-2017;
– analiza cauzelor penale pornite pe parcursul anilor 2017 – 2018 în
privința angajaților Direcției Generale Urmărire Penală a IGP al MAI.
Metodologii elaborate:
– elaborarea metodologiei de utilizare a tabelului cu privire la activitatea
specială de investigații desfășurată de către angajații SPIA al MAI, pe perioada
anului 2018;
– elaborarea și punerea în aplicare a unui nou mecanism al rapoartelor
analitice de către Direcția analitică a SPIA.
Pe parcursul activității de analiză a vulnerabilităților a fost identificat un
șir de factori cu caracter general și specific, care determină apariția și dezvoltarea
corupției în cadrul autorităților administrative și instituțiilor din subordinea MAI.
Au fost actualizate în permanență bazele de date statistice ale Direcției
analitice a SPIA cu privire la:
– cauzele penale cu implicarea angajaților MAI,
– incidentele pe efectiv cu implicarea angajaților MAI,
– starea disciplinară a angajaților MAI.
În conformitate cu prevederile Ordinului MAI nr. 302 cu privire la unele
măsuri de supraveghere și aplicare a procedurilor de personal în cadrul
aparatului central, autorităţilor administrative şi instituțiilor din subordinea MAI
din 11 noiembrie 2015, au fost verificați 2400 de angajați cu statut special din
cadrul MAI, înaintați la grade speciale, distincții sau avansări.
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PREVENIREA CORUPŢIEI
Activităţi de prevenire a actelor de corupţie şi a celor conexe corupţiei
Pe parcursul anului 2018, au fost instruiţi 1605 de angajaţi ai autorităţilor
administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, după
cum urmează:
– 17 instruiri cu participarea a 870 de angajați ai INP, 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 participarea a 280 de angajați ai IGPF, cu tematica „Etica și
deontologia profesională”;
– 8 instruiri pentru 140 de evaluatori și facilitatori, realizate cu suportul
Centrului pentru Control Democratic al Forțelor Armate (DCAF);
– 3 sesiuni de informare cu tematica protecția drepturilor avertizorilor de
integritate, pentru 150 de angajați ai SPIA, Departamentului Trupelor de
Carabinieri și Inspectoratului General al Poliției, desfăşurate în cadrul Proiectului
„Consolidarea capacităților CNA și OAP”, cu participarea reprezentanților
Oficiului Avocatului Poporului și Direcției educație anticorupție a CNA;

INSTRUIRI

Numărul de instruiri

Numărul de angajaţi

5633
3397
72
2015

2554
1605

44
2016

34

2017

32
2018
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– 1 instruire cu privire la compartimentul anticorupție și integritatea
organizațională, cu participarea a 150 de studenți ai Academiei de poliție „Ștefan
cel Mare” a MAI;
– desfăşurarea în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI a unui curs de
specializare cu genericul „Etica și integritatea profesională”, organizat în perioada
19-20 noiembrie 2018, cu participarea a 15 angajați ai IGP.
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–
15.07.2018, de către angajaţii SPIA a fost efectuat un sondaj socio-psihologic în
cadrul autorităților administrative și instituțiilor din subordinea MAI.
A fost elaborată nota informativă cu privire la rezultatele sondajului sociopsihologic desfășurat 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.
Întru elaborarea unui studiu/analize a măsurilor educative și de prevenire a
corupției întreprinse și care urmează a fi desfășurate, au fost sistematizate
chestionarele parvenite din subdiviziunile MAI cu privire la măsurile de
implementare a unor politici anticorupție în cadrul MAI
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.
A fost organizată și desfășurată masa rotundă cu tema “Planificarea și
managementul integrității în structurile de poliție – Planuri actuale, provocări și
oportunități – Dimensiuni interne și externe”, cu participarea reprezentanților din
cadrul Centrului pentru Controlul Democratic al Forțelor Armate (DCAF), SPIA,
CNA, IGPF, Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, Procuraturii anticorupție, ANI,
PCCOCS, Oficiului Avocatului Poporului, Programului UMP privind
implementarea reformei Poliției şi Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției.
Întru executarea Dispoziției MAI nr. 4/29 din 15.11.2018 „Cu privire la
lansarea și desfăşurarea Campaniei de sensibilizare a opiniei publice față de
fenomenul corupției în MAI”, angajații DPSA a SPIA au realizat un șir de măsuri
cum ar fi:
 au fost distribuite pliante cu mesaje anticorupție „Darea și luarea de
mită se pedepsește cu închisoarea” și „Nu tolera corupția”, precum și promovarea
liniei telefonice specializate anticorupție 1520, în punctele de trecere a frontierei:
Leușeni, Sculeni, Cahul și Aeroportul Internațional Chișinău;
 în comun cu Inspectoratul Naţional de Patrulare, au fost distribuite
pliante cu mesaje anticorupție în intersecțiile şi traseele din mun. Chișinău.
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În contextul desfășurării măsurilor consacrate Zilei internaționale pentru
combaterea corupției, a fost organizat și desfășurat evenimentului sportiv Cupa
integrității (meci de mini-fotbal), în scopul păstrării tradiției de promovare a
sportului prin acţiuni şi valori spirituale a evenimentului sportiv cu genericul „MAI
pentru integritate” şi Integritatea – antidotul corupţiei” de comun cu Clubul sportiv
Central „Dinamo”.
De asemenea, a fost organizat și desfășurat un meci amical de fotbal,
disputat între echipa SPIA și echipa artiștilor din Republica Moldova. La acest
eveniment au fost prezenți conducerea SPIA, vicepreședintele Federației de Fotbal
din Republica Moldova, Ruslan Berzoi și șeful Clubului sportiv central „Dinamo”,
Arcadie Bostan.
La fel, pentru buna desfășurare a evenimentelor sus menționate, au fost
întreprinse măsuri pentru achiziționarea bunurilor materiale necesare, întru
desfășurarea campaniei de sensibilizare a opiniei publice față de fenomenul
corupției și a Zilei Internaționale Anticorupție.
A fost studiat proiectul recomandărilor elaborate de către experții
Proiectului de Twinning în cadrul Activităţii nr. 2.3 „Elaborarea regulamentelororientărilor”, intitulat „Orientări pentru îmbunătățirea procesului de luare a
deciziilor, procedurilor interne, precum şi a cooperării inter-instituționale,
coordonării şi comunicării privitor la cauzele penale de corupţie”, și au fost
înaintate comentarii și observații privind proiectul menționat supra.
Politicile și acțiunile anticorupție promovate de către ministrul afacerilor
interne, în calitate de manager, prin intermediul subdiviziunii de prevenire şi
combatere a corupţiei – Serviciul protecție internă și anticorupție al MAI, în
calitate de supervizor/executor, practic sunt factorii catalizatori care au generat
diminuarea infracționalității de referință, crearea unei culturi anticorupție în
rândul angajaților MAI, precum și fortificarea continuă a mediului anticorupție în
cadrul MAI. Fapt dovedit prin descreșterea continuă a fenomenului corupţional în
rândul angajaților MAI și creșterea încrederii societății în poliție.
Potrivit ultimului sondaj BOP realizat de IPP, nivelul de încredere al
cetățenilor RM în poliție a crescut semnificativ, acumulând 46% în comparație
cu 25,3% din anul precedent. La fel, a scăzut și procentajul celor care nu aveau
deloc încredere în poliție: de la 41,2% la 25%.
Analizând dinamica infracționalității, în comparație cu anii precedenți, se
constată o diminuare a numărului cauzelor penale pornite în privința angajaților
MAI. Spre exemplu pentru perioada anului 2017, în privința faptelor coruptibile
săvârșite de către angajații MAI, au fost inițiate 301 cauze penale, iar pentru
perioada anului 2018 – 180 cauze penale.
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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.
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 ale 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: 1110 apeluri

Redirecţionate
către alte
autorităţi; 190; Anonime; 192;
17%
17%

Apeluri
nerelevante/
consultări; 422;
38%

Despre
presupuse acte
de corupţie; 131;
12%

Anonime
Despre presupuse acte de
corupţie
Despre alte fapte ilegale

Despre alte fapte
ilegale; 175;
16%

Apeluri nerelevante/
consultări

Pornite cauze penale în baza apelurilor
primite la numărul 1520

29

Redirecţionate către alte
autorităţi

Astfel, la linia specializată anticorupție au fost recepționate 1110 apeluri,
dintre care:
– 131 de apeluri telefonice despre comiterea actelor de corupție și celor
conexe corupției,
– 175 de apeluri telefonice despre comiterea altor fapte ilegale,
– 422 de informații neimportante, cu caracter consultativ;
– 190 de apeluri redirecționate altor instituții de drept,
– 192 de apeluri anonime.
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COMBATEREA INFRACŢIUNILOR
Manifestări de corupţie şi alte infracţiuni
Pe parcursul anului 2018, în baza sesizărilor depuse de către subdiviziunile
SPIA au fost pornite 186 de cauze penale, după cum urmează:
Cauze penale
Numărul total
pornite de către
al cauzelor
Infracţiunea
subdiviziunile SPIA
penale pornite
de către SPIA
DCC
DISI
2017 2018 2017 2018
2017
2018
art. 324 Cod penal (corupere pasivă)
art. 325 Cod penal (corupere activă)
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)
alte articole (1661, 173, 190, 191,
2171, 236, 248, 2641, 290, 329, 332,
349, 351 și 361 Cod Penal)
TOTAL

22

25

9

14

31

39

8

19

11

36

19

55

26

22

4

4

30

26

14

11

13

2

27

13

41

30

33

23

74

53

111

107

70

79

181

186

Cauze penale pornite în comparaţie cu anii precedenţi
250
200

228

150

173

186
181

100
50
0
2015

2016

2017
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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 265 de
persoane, dintre care 166 de funcţionari publici, după cum urmează:
 angajaţi ai autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea
MAI – 98 de persoane, dintre care:
– IGP – 88 de angajați,
– DTC – 5 angajați;
– IGPF – 3 angajați;
– IGSU – 2 angajați.
 alți funcționari publici – 68 de persoane,, dintre care: (avocați – 7;
Serviciu Vamal – 17; ANTA – 9; medici – 9; „Calea ferată” – 13, „Gării auto” – 6,
I.S.CRIS ”Registru” – 2; executor judecătoresc – 1; ÎS consilier orășenesc – 1,
angajați ai instituțiilor de învățământ – 1 )
 persoane civile – 99 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 anului 2018, angajaţii secţiei urmărire penală a SPIA au
primit şi înregistrat 62 de sesizări cu privire la diverse infracțiuni, dintre care în
rezultatul examinării au fost pornite 43 de cauze penale. În privinţa a 12 sesizări
au fost înaintate propuneri de neîncepere a urmăririi penale, din acestea 8 au fost
confirmate de către procuror.
Din cele 43 cauze penale pornite și instrumentate, 42 de cauze penale au
fost transmise după competenţă altor organe de urmărire penală, iar în gestiunea
nemijlocită a organului de urmărire penală a SPIA a rămas o singură cauză penală.
Totodată, prin ordonanţele procurorilor, ofițerii de urmărire penală ai
secţiei urmărire penală a SPIA au fost incluşi în diverse grupuri de urmărire penală
pe 31 cauze penale, activând în comun cu procurorii.
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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
1165 de materiale, dintre care: sesizări, demersuri, petiții, incidente cu efectivul,
materiale înregistrate în REI–2 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
1350
1300
1250
1200
1150
1100

1159

1112
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1287

1223

1165

1000
2014

2015
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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, au fost elaborate 27 de ordine de
sancţionare, fiind aplicate sancţiuni disciplinare în privinţa a 51 de angajaţi ai MAI
(majoritatea poliţişti).
ordine

100

50

63

91

65

51

98
28

34

25

67

27

0

2014

2015

2016

2017

2018

persoane
sancţionate
16

Direcţia management operaţional, comunicare şi programe externe
e-mail: spia@mai.gov.md

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Serviciul protecţie internă şi anticorupţie
Astfel, în privința funcționarilor publici cu statut special din cadrul MAI au
fost aplicate următoarele sancțiuni disciplinare:
avertisment

mustrare; 16;
31%
avertisment ; 10;
20%

mustrare
mustrare aspră;
20; 39%

mustrare aspră
retrogradare cu un
grad special

concidiere; 4; 8%

concidiere
retrogradare cu
un grad special; 1;
2%

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,
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 de 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.
– pentru nereacționarea promptă în situația agravării stării de sănătate a
cetățeanului și nesolicitarea intervenției serviciului medical de urgență la
30.03.2018 – 2 angajați.
– pentru fapte manifestate prin oprirea nemotivată a vehiculului – 2
angajați.
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– pentru încălcarea termenilor de desfășurare a anchetelor de serviciu – 1
angajat.
– pentru încălcarea prevederilor pct. 7 subpct. 11), pct. 20 și pct. 21 ale
Codului de etică și deontologie al funcționarului public cu statut special din cadrul
Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului cu nr. 629 din
08.08.2017 – 2 angajați.
– pentru conducerea automobilului cu amplasarea la geamurile laterale din
faţă, contrar prevederilor Regulamentului circulaţiei rutiere, a obiectelor ce
diminuează câmpul vizual al conducătorului – 2 angajați.
– pentru inacțiuni manifestate prin nedocumentarea conducătorului auto, la
29.04.2018, conform prevederilor art. 229 alin. (2) Cod Contravenţional, pentru
încălcarea regimului de viteză şi nedenunţarea influenţei necorespunzătoare – 2
angajați.
– pentru încălcarea prevederilor art. 26 lit. b), c) și e) al Legii nr. 162 din
22.07.2005 cu privire la statutul militarilor, art. 4 alin. (3), art. 5 lit. b), c), e), k) şi
n) al Regulamentului disciplinei militare, aprobat prin Legea nr. 52-XVI din
02.03.2007, art. 18 alin. (4) lit. a), c), d) și e) al Legii integrității nr. 82 din
25.05.2017, pct. 12.5 și 13 din Fişa postului, acțiuni manifestate prin nedenunțarea
actelor de corupţie, neîntreprinderea măsurilor de prevenire şi de combatere a
faptelor de corupţie, cu tolerarea lor, neinformarea superiorilor şi organelor
competente despre actele de corupţie care au devenit cunoscute, nedenunţarea
despre exercitarea influenței necorespunzătoare în modul stabilit, precum și
pretinderea, acceptarea, primirea personal de bani ce nu i se cuvin, susținând că are
influență asupra unei persoane publice, fapt ce a discreditat grav în fața societății
imaginea Departamentului Trupelor de Carabinieri și în special al Ministerului
Afacerilor Interne din care acesta face parte – 1 angajat.
– pentru încălcarea prevederilor art. 24 alin. (4), art. 26 alin. (1) lit. a) din
Legea nr. 320 din 27.12.2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului,
art. 50 lit. a) și c), art. 52 alin. (1) lit. b) și g) din Legea nr. 288 din 16.12.2016
privind funcționarul public cu statut special din cadrul MAI, pct. 4 subpct. 6), 11),
16) și pct. 7 subpct. 1), 3) și 9) din Codul de etică şi deontologie al funcţionarului
public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 629 din 08.08.2017, manifestate prin adoptarea unui
comportament impropriu statutului de polițist, aplicarea violenței fizice,
neîntreprinderea măsurilor posibile pentru prevenirea şi curmarea acțiunilor ilegale
ale altor persoane, fapt ce a denigrat grav imaginea Poliţiei și în special a MAI în
societate – 2 angajați.
– pentru încălcarea prevederilor pct. 5 al Instrucţiunii privind ţinerea
lucrărilor de secretariat referitoare la petiţiile persoanelor fizice şi juridice, adresate
organelor de stat, întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor Republicii Moldova,
aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 208 din 31.03.1995, art. 50 lit. a), b), d) al
Legii nr. 288 din 16.12.2016, privind funcționarul public cu statut special din
cadrul MAI; pct. 7 subpct. 1), 2), 4), 8), 11) al Hotărârii de Guvern nr. 409 din
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07.06.2017, „Cu privire la aprobarea Statutului disciplinar al funcționarului public
cu statut special din cadrul MAI”; pct. 7 subpct. 1), 2), 7), 8), 9) al Codului de etică
și deontologie al funcționarului public cu statut special din cadrul MAI, aprobat
prin Hotărârea de Guvern nr. 629 din 08.08.2017, manifestate prin neglijență
asupra termenului și modului de înregistrare a petiției; în temeiul art. 17 al Legii
nr. 190-XII din 19 iulie 1994 cu privire la petiționare, pct. 39 din Statutul
disciplinar al funcționarului public cu statut special din cadrul MAI, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 409 din 07.06.2017 și art. 57 din Legea nr. 288 din
16.12.2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul MAI – 1
angajat.
De asemenea, au fost constatate şi documentate 11 contravenţii, dintre care:
– art. 231 Conducerea vehiculului cu încălcarea regulilor privind permisul
de conducere – 2
– art. 236 Depăşirea vitezei de circulaţie stabilită pe sectorul respectiv de
drum – 5
– art. 204 Admiterea pornirii în călătorie fără bilet de pe teritoriul autogării
în transportul rutier regulat suburban, interurban şi internaţional de către
conducătorul mijlocului de transport sau persoana responsabilă de aprobarea ieşirii
în cursă a mijlocului de transport de pe teritoriul autogării – 1
– art. 288 Încălcarea regulilor de exploatare a vehiculelor - 1
– art. 313 Abuzul de putere cu următoarele semne de calificare: Săvîrşirea
unei acţiuni care depăşeşte în mod vădit limitele drepturilor şi atribuţiilor acordate
prin lege şi care contravine intereselor publice sau drepturilor şi intereselor ocrotite
de lege – 1 (5 persoane)
– art. 71 Încălcarea legislaţiei privind accesul la informaţie şi cu privire la
petiţionare – 1
Angajaţii SPIA au participat la desfăşurarea a 15 razii (dintre care 10 razii
în perioada 13.09-31.12.18), în cadrul operațiunilor speciale ”Nopțile albe” și ”Edata”, organizate în comun cu INP al IGP, în diferite regiuni ale Republicii
Moldova.
Monitorizarea stilului de viaţă.
Pe parcursul anului 2018, a fost desfăşurate 5 proceduri de monitorizare
al stilului de viață al funcţionarilor publici cu statut special din cadrul MAI, în
rezultatul cărora, pe abaterile constatate, au fost luate decizii conform legislaţiei în
vigoare.
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ASIGURAREA PROTECŢIEI INFORMAŢIILOR ATRIBUITE
LA SECRETUL DE STAT
Pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite în documentele de politici, precum
şi prevederilor actelor normative ce reglementează protecția informației atribuite la
secretul de stat, activitatea subdiviziunii specializate din cadrul SPIA a fost axată
pe supravegherea şi controlul asupra respectării regimului secret, asigurării
protecţiei informaţiilor atribuite la secretul de stat în cadrul MAI, autorităţilor
administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului, identificării
vulnerabilităților și minimizării riscurilor de încălcare a cerințelor de protecție a
acestor informații.
Astfel, pe parcursul anului 2018, pentru armonizarea cadrului departamental
în domeniul protecției informațiilor atribuite la secretul de stat, au fost elaborate 7
ordine MAI, 2 dispoziţii MAI şi 3 dispoziţii SPIA.
În activitatea cotidiană, un accent deosebit a fost pus asupra urgentării
procedurii de verificare a angajaţilor MAI cu informarea ulterioară a SIS, conform
competenţei, în scopul iniţierii măsurilor de verificare privind existenţa sau lipsa
circumstanţelor prevăzute în articolul 25 alineatul (1) literele b), c), f), g), i), j) şi
k) din Legea nr. 245-XVI din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat.
Totodată, s-a acordat suportul de referință la constituirea și reorganizarea
subdiviziunilor de protecţie a informaţiilor a autorităţilor administrative şi
instituţiilor din subordinea MAI, precum şi la organizarea activităţii acestora.
Paralel cu elaborarea regulamentelor de organizare/reorganizare a
subdiviziunilor interioare de protecție din cadrul autorităților administrative și
instituțiilor din subordinea MAI a fost acordat suport metodologic și practic la
elaborarea și modificarea Nomenclatoarelor de funcţii care necesită acces la
secretul de stat, remise ulterior în adresa Serviciului de Informații și Securitate
pentru avizare.
Întru organizarea eficientă a evidenței documentelor secrete din cadrul MAI,
angajații DPI au elaborat și au pus în aplicare Nomenclatorul de totalizare al
dosarelor documentelor și a altor purtători materiali de informații atribuite la secret
de stat în cadrul MAI pentru anul 2018, fiind acordat suport metodologic
reprezentanților autorităților administrative și instituțiilor din subordinea MAI la
elaborarea Nomenclatoarelor de totalizare pentru anul 2018.
Concomitent, urmare a modificărilor operate în statele de personal al
Ministerului Afacerilor Interne a fost elaborat și aprobat un nou Nomenclator al
funcţiilor care necesită acces la secretul de stat din cadrul aparatului central al MAI
şi unele autorități administrative și instituții din subordinea ministerului.
Pentru disciplinarea și responsabilizarea angajaților MAI, în conformitate cu
„Planul specific de instruire a persoanelor cu atribuţii de asigurare a regimului
secret şi a celor care dispun de autorizaţii de acces la informaţii atribuite la secret
de stat din cadrul subdiviziunilor aparatului central al MAI, autorităţilor
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administrative şi instituţiilor din subordinea acestuia pentru anul 2018”, au fost
desfășurate 15 activităţi de instruire privind aplicarea măsurilor legale referitoare la
protecția informațiilor atribuite la secretul de stat, precum și implementarea în
practică a prevederilor legislației din domeniu, inclusiv fiind efectuate 5 controale
cu caracter metodologico-practic, în cadrul cărora a fost acordat suport la
organizarea corectă a lucrărilor de secretariat secrete și protecția fizică a acestora.
În scopul asigurării protecției informațiilor și purtătorilor materiali de
informații atribuite la secretul de stat împotriva acțiunilor de divulgare, pierdere,
compromitere, sustragere, distrugere neautorizată sau alterare, pe parcursul
perioadei de raport s-a continuat acordarea suportului metodologic reprezentanților
Inspectoratului General al Poliției de Frontieră și Inspectoratului General al
Situaților de Urgență, Inspectoratelor de poliție ale IGP al MAI privind modul de
elaborare a Programului de prevenire a scurgerii de informaţii atribuite la secret de
stat, precum și implementarea prevederilor Regulamentului aprobat prin HG nr.
1176 din 22.12.2010, fiind elaborate și coordonate cu SIS – 44 de Programe ale
tuturor inspectoratelor de poliție.
Pe parcursul perioadei de raport, de către angajații subdiviziunii specializate
din cadrul SPIA a fost realizat controlul anual al disponibilului documentelor,
dosarelor și altor purtători materiali de informații atribuite la secret de stat, aflate în
gestiunea subdiviziunilor Aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne,
autorităților administrative și instituțiilor din subordinea ministerului.
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INSTRUIREA PROFESIONALĂ
Pe parcursul anului 2018, pregătirea profesională la locul de serviciu a
angajaţilor din cadrul SPIA a fost desfăşurată conform Dispoziției SPIA nr. 4/3 int.
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. 4/3 int. 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, 47 de angajaţi ai SPIA au beneficiat de 21 instruiri
naţionale sau 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 de instruire
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 cu genericul „Suport în consolidarea capacităţilor operaționale ale
organelor de aplicare a legii din Republica Moldova în domeniul prevenirii şi
investigării actelor de corupţie”, organizată în cadrul proiectului Twinning, de
către Centrul Naţional Anticorupţie;
– în perioada 15 – 19 martie 2018, doi angajați au participat la cursul 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 au participat la Cursurile de
specializare cu genericul ”Corupția publică și afaceri interne”, desfăşurat în
or. Budapesta, Ungaria;
– în perioada 29 aprilie – 5 mai 2018, un angajat a participat la cursul de
instruire cu genericul ,,Corupția publică și investigațiile financiare”, desfăşurat în
or. Budapesta, Ungaria;
– în perioada 21 – 25 mai 2018, 10 angajați au participat la instruirea cu
genericul „Suport în consolidarea capacităților operaționale ale organelor de
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aplicare a legii din Republica Moldova în domeniul prevenirii și investigării actelor
de corupție”, organizată în cadrul proiectului Twinning, de către Centrul Naţional
Anticorupţie;
– în perioada 21 mai – 15 iunie2018, 4 angajați au fost delegați la cursurile
manageriale de nivelul I, desfăşurate în cadrul Academiei de Poliție ,,Ștefan cel
Mare”;
– în perioada 10 – 16 iunie 2018, 3 angajați au participat la cursul de
instruire cu genericul ,,Liderismul și combaterea corupției”, desfăşurat în
or. Budapesta, Ungaria;
– în perioada 10 – 16 iunie 2018, 1 angajat a participat la cursul de
specializare cu genericul ”Activitatea specială de investigații”, desfăşurat 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;
– în perioada 10 – 13 iulie 2018, 1 angajat a participat la cea de-a 3-a
conferință anuală a absolvenților Centrului George C. Marshall, desfăşurat în
or. Sofia, Bulgaria;
– în perioada 31 iulie – 25 august 2018, 1 angajat a participat la cursul de
instruire cu genericul „Combaterea criminalității organizate transnaționale”,
desfăşurat în or. Garmisch-Partenkirchen, Germania;
– în perioada 21– 23 august 2018, 1 angajat a participat la prezentarea și
testarea echipamentului DJI AeroScope PORTABLE UNIT, desfăşurată în
or. București, România;
– în perioada 05 – 08 septembrie 2018, 1 angajat a participat la a 9-a
reuniune a Grupului de lucru privind prevenirea corupției, eveniment organizat de
către Secretariatul Oficiului Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate,
desfăşurată în or. Viena, Austria;
– în perioada 02 – 29 septembrie 2018, 1 angajat a participat la cursul de
studiere a limbii engleze nivel B1, desfăşurat în or. Buzău, România;
– în perioada 02 – 21 septembrie 2018, 1 angajat a participat la cursul de
formare de formatori, desfăşurat în or. București, România;
– în perioada 25 – 26 septembrie 2018, 1 angajat a participat la cursuri,
privind Evaluarea riscurilor de corupție, organizat de CLEP, în cadrul CNA;
– în perioada 21– 22 septembrie 2018, 1 angajat a participat la cursul de
specializare în domeniul securității cibernetice, a protecției infrastructurilor critice,
a gestionării situațiilor de criză și a luptei împotriva criminalității grave, inclusiv a
terorismului, desfăşurat în or. București, România.
– în perioada 28 – 30 noiembrie 2018, 2 angajați au participat la Twinningul organizat de către Centrul Naţional Anticorupţie, cu genericul ,,Managementul
modern al investigaţiilor de corupţie şi spălarea banilor, colectarea de informaţii şi
identificarea bunurilor infracţionale, bazat pe experienţa Finlandei”.
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PROBLEME ŞI DIFICULTĂŢI CONSTATATE
Pe parcursul 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 MAI a
Politicii de securitate informațională;
5. 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.
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VULNERABILITĂȚI CONSTATATE ÎN CADRUL MAI
Pe parcursul al anului 2018, au fost constatate următoarele vulnerabilităţi:
1. CADRUL NORMATIV
– Existența lacunelor în legislație, necoordonarea și incoerența politicilor
promovate de diferite autorități în același domeniu, interpretarea subiectivă a
legislației, aplicarea incorectă a acesteia;
– Legislația națională nu prevede protecția adecvată împotriva atacurilor
asupra angajaților MAI și a riscurilor la care aceștia sunt expuși. Mai mult,
legislația apără prioritar cetățeanul, care la rândul său, abuzează de drepturile sale
în cazurile de interacțiune cu angajații MAI, ultimii fiind intimidați și lipsiți de
protecție din partea statului;
– Modificări şi completări frecvente în legislație şi actele normative
departamentale.
2. PROFESIONALISMUL ANGAJAȚILOR MAI
– Fluctuația cadrelor ale angajaților MAI;
– Nivelul scăzut al educației profesionale şi civice a angajaţilor, în tandem
cu necunoașterea obligațiilor de conduită şi etică profesională;
– Riscuri privind atenția insuficientă acordată procesului de recrutare,
pregătire şi promovare a personalului;
– Pregătirea insuficientă în domeniul cunoașterii şi aplicării prevederilor
legale privitoare la faptele incriminate ca fiind infracţiuni de corupţie, precum și
perceperea la nivel de autocunoștință, ale unor astfel de acțiuni sau inacțiuni
coruptibile, de către fiecare angajat în parte;
– Pregătirea şi informarea insuficientă cu privire la domeniul integrităţii;
– Tendința angajaților de a tolera abaterile colegilor, inclusiv cu privire la
activități ce conțin elemente de corupție;
– Promovare insuficientă a fidelității față de instituţiile MAI, fapt care
duce la apariția cazurilor de trădare a intereselor de serviciu, încălcarea regulilor de
conviețuire socială şi ordinii de drept, fapt care diminuează simțul datoriei şi
onoarei statutului de angajat al MAI;
– Atitudinea indolentă față de cerințele minime de securitate și
nerespectarea întocmai a cadrului normativ privind protecția informațiilor
sensibile.
3. FUNCȚIONALITATEA INSTITUȚIONALĂ
– Creșterea numărului funcțiilor vacante şi supraîncărcarea personalului
existent cu sarcini, ineficiența (lipsa, parțialitate) fondurilor de premiere;
– Lipsa unui sistem de rotaţie a personalului ce lucrează în domenii cu risc
ridicat la corupţie (funcții sensibile);
– Evaluarea subiectivă a stilului managerial și înlocuirea personalului de
conducere, conform rezultatelor acestuia;
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– Informarea insuficientă a funcționarilor cu privire la modul de sesizare a
faptelor de corupţie şi a instituţiilor care se ocupă de prevenirea şi combaterea
corupţiei;
– Neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu corespunzător și depășirea
acestora în mod abuziv în vederea intimidării unor cetăţeni, cu scop de ai favoriza
pe alte persoane în schimbul unor remunerări;
– Lipsa controlului și responsabilizarea în privința deciziilor primite de
către subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne, autorităţilor administrative şi
instituţiilor din subordinea Ministerului, în cazul aplicării sancțiunilor disciplinare;
– Managementul defectuos a unor persoane cu funcţii de răspundere din
cadrul autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea MAI.
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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 2019, sunt
următoarele:
1. Consolidarea capacităţilor Serviciului protecţie internă şi anticorupţie, de
prevenire şi combatere a corupţiei şi infracţiunilor conexe;
2. Organizarea acţiunilor cu caracter preventiv pe segmentul de activitate al
Serviciului protecţie internă şi anticorupţie;
3. Contracararea manifestărilor 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;
4. Asigurarea protecţiei interne a MAI, a autorităţilor administrative şi a
instituţiilor din subordinea Ministerului;
5. 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;
6. Supravegherea respectării legislaţiei şi disciplinei de serviciu de către
angajaţii MAI, autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea
Ministerului, conform competenţei;
7. 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.
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