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H O T Ă R Î R E  nr._______   
 

din ____________________________________ 

Chișinău 
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Cu privire la aprobarea Planului sectorial de acţiuni  

anticorupție în domeniul asigurării ordinii publice 

pentru anii 2018-2020 

------------------------------------------------- 

 

În temeiul Hotărîrii Parlamentului nr. 56 din 30 martie 2017 privind 

aprobarea Strategiei naționale de integritate și anticorupție pentru anii 2017-2020 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 216-228, art. 354), Guvernul 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă Planul sectorial de acţiuni anticorupţie în domeniul asigurării 

ordinii publice pentru anii 2018-2020 (se anexează). 

 

2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina 

Ministerului Afacerilor Interne. 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul afacerilor interne    Alexandru Jizdan 
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Aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr.  

din                            2018 

 

PLANUL  

sectorial de acţiuni anticorupţie în domeniul asigurării  

ordinii publice pentru anii 2018-2020 

 

I. DESCRIEREA PROBLEMELOR 

 

Prevenirea manifestărilor de corupţie constituie una din priorităţile 

principale ale Programului de activitate al guvernări, în care sînt incluse un şir de 

măsuri complexe, îndreptate la identificarea celor mai vulnerabile domenii 

afectate de corupţie, deoarece acest fenomen este perceput de către societate „ca o 

problemă majoră cu care se confruntă actualmente Republica Moldova”1. 

Datele incluse în raportul analitic „Activitatea poliţienească în Republica 

Moldova. Percepţii interne şi externe”, prezentat în ianuarie 2016, de către 

Institutul de Politici Publice, denotă că problema percepției nivelului corupţiei în 

cadrul autorităţilor administrative din subordinea  Ministerului Afacerilor Interne 

(în continuare – MAI) variază de la 17% la 59,5%, iar cele mai înalte riscuri de 

corupţie au fost înregistrate în poliţie, cu 73,5%. 

În acest context, este de menţionat că, printre principalii factori care 

generează riscuri de corupţie, îl constituie nivelul scăzut de salarizare al angajaţilor 

MAI, care nu este proporțional riscurilor profesionale, fapt care motivează 

acceptarea implicării în manifestări de corupție. Astfel, analiza datelor statistice 

privind cauzele penale pornite pe actele de corupere pasivă, de către subdiviziunea 

specializată a Ministerului Afacerilor Interne şi organele procuraturii competente, 

denotă că în ultimii ani, în privinţa angajaţilor Poliției au fost pornite: în anul 2015 

– 58 cauze (Inspectoratul național de patrulare (în continuare – INP) - 16), 2016 - 

69 (INP - 26) și 2017 – 48 (INP - 17). La nivelul Ministerului Afacerilor Interne 

aceste cifre constituie: în anul 2015 – 66 cauze, 2016 – 78 şi 2017 – 63, cifre, care 

evidenţiază INP al Inspectoratului General al Poliției (în continuare - IGP) ca una 

din instituţiile cu cel mai înalt nivel de risc față de corupție. 

Situaţie similară este şi la compartimentul cauze penale pornite pe fapte de 

corupere activă. Aceasta se explică și prin faptul că cetățenii recurg la coruperea 

funcționarilor din domeniul asigurării ordinii publice pentru a se eschiva de la 

răspunderea contravențională sau penală. Per total, în Inspectoratul General al 

Poliției au fost înregistrate: în anul 2015 – 13 cauze (INP – 3), 2016 – 40 (INP – 

28) și 2017 – 32 (INP – 20), vizavi de  datele statistice la nivelul MAI: în anul 

2015 – 14 cauze, 2016 – 47 și 2017 – 37, INP al IGP, de asemenea, evidenţiindu-

se ca cea mai vulnerabilă subdiviziune de actele de corupere activă. 

                                                           
1 ,,Barometrul opiniei publice”/ Institutul de Politici Publice, aprilie 2017. 
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Ministerul Afacerilor Interne în calitate de organ central de specialitate al 

administrației publice, care asigură realizarea politicii guvernamentale în 

domeniile de activitate ce îi sînt încredinţate, a lansat şi continue să dezvolte 

iniţiative cu caracter normativ, organizaţional şi funcţional, în vederea asigurării 

şi consolidării integrităţii instituţionale şi profesionale în rîndurile angajaţilor săi, 

racordate la standardele europene şi menite să asigure prestarea serviciilor 

calitative cetăţenilor. 

În această ordine de idei, este de menţionat că, drept urmare a aprobării 

Legii integrității nr. 82 din 25 mai 2017, Ministerul Afacerilor Interne a fost inclus 

în componenţa autorităților anticorupție pe lîngă Centrul Național Anticorupție (în 

continuare – CNA), Autoritatea Națională de Integritate, Procuratura Anticorupție 

și Serviciul de Informații și Securitate (art.3 din legea prenotată). 

Responsabilitatea pentru constatarea şi examinarea manifestărilor de 

corupţie revine autorităților anticorupție (art.43 din legea menţionată supra), în 

conformitate cu prevederile Codului de procedură penală şi ale Codului 

contravenţional. În același timp, art.49 al legii respective stabilește atribuțiile cu 

care sînt investite autoritățile anticorupție la investigarea actelor de corupție și a 

actelor conexe acestora.  

Concomitent, legea prenotată atribuie entităților publice un șir de 

responsabilități în vederea întreprinderii măsurilor obligatorii de asigurare şi 

consolidare a integrităţii instituţionale şi profesionale. Prin urmare, MAI are 

sarcina de a constata, preveni și combate manifestările de corupție, inclusiv în 

rîndul personalului său. 

Pentru gestionarea eficientă a provocărilor şi dificultăţilor înregistrate în 

domeniul prevenirii şi combaterii manifestărilor de corupţie, precum şi constituirii 

unui sistem unitar şi coerent de asigurare a integrităţii instituţionale şi 

profesionale, în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, a fost creat în 2014 – 

Serviciul protecție internă și anticorupție (în continuare - SPIA).  

Prin instituirea acestei subdiviziuni specializate, conducerea MAI a 

demonstrat aspiraţia fermă de a reacţiona la orice incident de integritate şi a lupta 

împotriva oricărei manifestări de corupției, indiferent de nivelul ierarhic și 

domeniul de activitate.  

De asemenea, pentru asigurarea integrităţii instituţionale şi profesionale, pe 

parcursul anului 2017, o atenţie deosebită a fost acordată elaborării şi dezvoltării 

cadrului normativ, fiind aprobate mai multe acte ce reglementează următoarele 

aspecte: 

1) Statutul funcţionarului public cu statut special – care stabileşte cadrul 

juridic al raportului de serviciu, precum și prevede drepturile, obligaţiile, 

restrîngerile, interdicţiile şi incompatibilităţile specifice, disciplina muncii, 

protecţia juridică şi socială2; 

2) Statutul disciplinar al funcţionarului public cu statut special – care 

reglementează totalitatea regulilor de conduită, obligatorii pentru funcţionarii 

                                                           
2 Legea nr. 288 din 16 decembrie 2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne 
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publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, care alcătuiesc 

disciplina de serviciu3; 

3) Evoluţia în carieră a funcţionarului public cu statut special care stabileşte 

sistemul regulilor unitare de parcurs în cariera profesională pentru funcţionarii 

publici cu statut special4; 

4) Procedura de angajare în unele posturi (funcţii) cu statut special5; 

5) Controlul special al candidaţilor la angajare sau promovare6; 

6) Monitorizarea stilului de viață al funcţionarului public cu statut special7, 

în baza căruia au fost desfăşurate 6 proceduri, iar despre abaterile constatate, 

conform competenţei, a fost sesizată Autoritatea Națională de Integritate. 

Au fost implementate instrumente precum supravegherea video a activităţii 

echipajelor de patrulare ale INP şi a fost aprobat cadrul normativ pentru stimularea 

financiară a angajaţilor în cuantum de 25% din suma amenzilor incasate, însă 

lipseşte mecanismul de monitorizare şi aplicare a sancţiunilor în baza neregulilor 

depistate în urma supravegherii şi de distribuire a stimulentelor financiare. 

Drept rezultat al eforturilor întreprinse în ultimii ani, de către Ministerul 

Afacerilor Interne, confirmat şi prin rezultatele cercetărilor sociologice, se atestă 

creşterea semnificativă a încrederii cetăţenilor în poliţie. Astfel, potrivit datelor 

Barometrului Opiniei Publice, realizat de către Institutul de Politici Publice şi 

prezentat în aprilie 2017, în topul instituțiilor publice, poliția se plasează pe locul 

IV, acumulînd  46%, ceea ce constituie o creștere cu 20,7%,  în comparație cu luna 

octombrie 2016, cînd se afla pe locul V cu 25,3%.  

Totuşi, în pofida eforturilor depuse de către Ministerul Afacerilor Interne, 

pentru consolidarea climatului de integritate instituţional, rămîn încă nesoluţionate 

următoarele probleme: 

- toleranţa angajaţilor faţă de incidentele de integritate, fapt confirmat prin 

numărul scăzut al denunţurilor în acest sens;  

- gestionarea netransparentă şi iresponsabilă a patrimoniului 

public/asistenţei externe; 

- promovarea insuficientă a mecanismului avertizorilor de integritate şi a 

măsurilor de protejare a acestora; 

                                                           
3 Hotărîrea Guvernului nr.409 din 07 iunie 2017 cu privire la aprobarea Statutului disciplinar al funcţionarului 

public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne 
4 Hotărîrea Guvernului nr. 460 din 22 iunie 2017 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 288 din 16 

decembrie 2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prin care a 

fost aprobat Regulamentul cu privire la evoluţia în carieră a funcţionarilor publici cu statut special din cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne şi Ordinul MAI nr. 207 din 06 iulie 2017 „Cu privire la aprobarea Ghidului carierei 

poliţistului”; 
5 Ordinul MAI nr. 226 din 27 iulie 2017  „Privind punerea în aplicare a prevederilor art. 15 alin. (5) din Legea nr. 

288 din 16 decembrie 2016, prin care a fost aprobată Procedura privind angajarea în unele posturi (funcţii) cu statut 

special din cadrul MAI, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (5) din Legea nr. 288 din 16 decembrie 2016 

privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne”; 
6 Ordinul MAI nr. 239 din 14 august 2017 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind controlul special al 

candidaţilor la angajare sau promovare în funcţia publică cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor 

Interne”; 
7 Ordinul MAI nr. 160 din 07 iunie 2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind monitorizarea stilului de 

viaţă al funcţionarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 
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- insuficienţa materialelor didactice cu tematică anticorupţie pentru 

desfăşurarea activităţilor de instruire; 

- lipsa formatorilor pregătiţi conform necesităţilor de instruire în domeniul 

anticorupţie; 

- lipsa unor mecanisme de implementare calitativă şi uniformă de 

management al riscurilor de corupție. 

În acest sens, se impune necesitatea realizării următoarelor măsuri:  

- asigurarea implementării procedurilor privind respectarea regimului 

incompatibilităților, de restricţii, interdicțiilor şi limitărilor în legătură cu încetarea 

raporturilor de muncă sau de serviciu şi migrarea funcţionarilor publici în sectorul 

privat (pantuflaj); 

- implementarea noilor prevederi privind sancţionarea promptă pentru 

eşecurile survenite ca urmare a îndeplinirii necorespunzătoare a acțiunilor 

prevăzute de actele normative pentru prevenirea corupției în rîndul personalului 

din subordine; 

 -constituirea în cadrul MAI a unei subdiviziuni specializate în desfăşurarea 

testării cu utilizarea poligrafului a candidaţilor la angajare şi promovare8, dotarea 

acesteia şi instruirea specialiştilor; 

 - revizuirea cadrului normativ în vederea eliminării lacunelor legislative în 

domeniul asigurării ordinii publice; 

- limitarea contactului dintre funcționar și cetăţean în timpul prestării 

serviciilor în cadrul MAI, prin implementarea serviciilor publice electronice;  

- reglementarea cadrului intern privind organizarea și desfășurarea 

activităților de prevenire a corupției în structurile MAI; 

- elaborarea cadrului intern de evaluare a riscurilor de corupție la nivelul 

MAI; 

- pregătirea formatorilor din cadrul angajaţilor SPIA, care desfășoară 

activități în domeniul prevenirii corupției, în conformitate cu necesităţile de 

instruire în domeniul anticorupţie. 

 

II. OBIECTIVUL PLANULUI SECTORIAL DE ACȚIUNI 

ANTICORUPȚIE ÎN DOMENIUL ASIGURĂRII ORDINII PUBLICE 

 

Creşterea nivelului integrităţii, responsabilităţii, transparenţei şi a 

rezistenţei în faţa riscurilor de corupţie ale funcţionarilor din cadrul aparatului 

central, autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului 

Afacerilor Interne. Consolidarea capacităţilor de asigurare a integrităţii 

instituţionale. 

 

 

 

 

                                                           
8 în condiţiile Legii nr. 269 din 12 decembrie 2008 privind aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat 

(poligraf) 
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III.  PRIORIĂȚI 

 

Întru depăşirea problemelor existente şi diminuării riscurilor de corupţie în 

sectorul asigurării ordinii publice pentru perioada anilor 2018-2020, Ministerul 

Afacerilor Interne stabileşte următoarele priorități: 

1. Gestionarea şi tratarea riscurilor de corupţie în cadrul sistemului 

afacerilor interne; 

2. Cultivarea şi consolidarea climatului de integritate în cadrul 

sistemului afacerilor interne; 

3. Consolidarea mecanismelor de asigurare a integrităţii. 

 

IV. REZULTATUL SCONTAT 

 

Climatul de integritate instituţională în cadrul entităţilor Ministerului 

Afacerilor Interne - consolidat; 

- încălcarea exigenţelor de integritate de către funcţionarii din cadrul 

entităţilor Ministerului Afacerilor Interne – examinată; 

- corupţia în rîndul funcţionarilor publici cu statut special din cadrul 

autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului Afacerilor 

Interne, în special în rîndul angajaţilor din sectorul ordine publică redusă; 

- respectarea procedurii şi transparenţei în procesul de elaborare şi aprobare 

a actelor normative – asigurată; 

 - riscurile de corupţie evitate în procesul de elaborare a proiectelor de acte 

normative – diminuate; 

- management al riscurilor de corupţie – eficientizat; 

- intoleranţa angajaţilor faţă de incidentele de integritate – sporită; 

- mecanismul de protejare a avertizorilor de integritate – asigurat;  

- transparenţa gestionării patrimoniului public şi a asistenţei externe – 

asigurată; 

- mecanism de control şi verificare la angajarea sau promovarea angajaţilor 

în funcţii – eficientizat; 

- lacunele privind competenţele de prevenire şi combatere a actelor de 

corupţie în cadrul MAI – eliminate; 

- capacităţile de asigurare a integrităţii instituţionale din cadrul  Ministerului 

Afacerilor interne – consolidate.
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V. PLANUL SECTORIAL DE ACŢIUNI ANTICORUPȚIE 

 
Prioritatea I. 

Gestionarea şi tratarea riscurilor de corupţie în cadrul sistemului afacerilor interne 

Nr. 

crt. 

Acţiunea Termenul de 

realizare 

Instituţia responsabilă Indicator de 

progres 

Sursa de verificare Obiectiv 

corelativ 

Sursa de 

finanţare 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Efectuarea controalelor 

inopinate privind: 

- legalitatea stopării 

conducătorilor auto în trafic; 

- utilizarea aparatelor „Drager” 

şi a aparatelor de măsurare a 

vitezei; 

- utilizarea sistemelor video ale 

echipajelor de patrulare ale IGP 

 

Permanent, 

cu raportare 

trimestrială 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

(Serviciul protecţie 

internă şi anticorupţie; 

Inspectoratul General al 

Poliţiei) 

Numărul de 

verificări 

desfăşurate. 

Numărul de încălcări 

depistate. 

Numărul de 

persoane 

sancţionate. 

Planuri aprobate 

 

Educare 

Descurajare 

 

Mijloace 

bugetare 

2.  Efectuarea verificărilor în  

cadrul Inspectoratului General 

al Poliției și Biroului migrație 

și azil privind identificarea 

cazurilor de: 

- aprobare abuzivă a reducerii 

termenelor de suspendare sau 

restituire a permisului de 

conducere şi prelungirea 

nejustificată a permisului 

provizoriu; 

- de muşamalizare a cazurilor de 

conducere a mijloacelor de 

transport în stare de ebrietate; 

Permanent, 

cu raportare 

trimestrială 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

(Serviciul protecţie 

internă şi anticorupţie; 

Inspectoratul General al 

Poliţiei; 

Biroul migrație şi azil) 

 

 

Numărul de 

verificări 

desfăşurate. 

Numărul de încălcări 

depistate. 

Numărul de 

persoane 

sancţionate. 

 

Planuri aprobate 

 

Educare 

Descurajare 

 

Mijloace 

bugetare 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

- documentare a cetăţenilor 

străini contrar  actelor normative  

 

3.  Asigurarea implementării 

managementului riscurilor de 

corupţie 

 

Permanent, 

cu verificare 

trimestrială şi 

anuală, către 

data de 10 a 

lunii curente, 

a 

indicatorilor 

de progres 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

(Direcţia analiză, 

monitorizare şi evaluare 

a politicilor;  

Autorităţile 

administrative şi 

instituţiile din 

subordinea MAI) 

Registrele riscurilor, 

care includ și 

riscurile de corupţie, 

elaborate de către 

entităţile MAI. 

Completarea 

registrului riscurilor 

cu riscurile de 

corupţie după 

incidentele de 

integritate. 

Raport 

ul privind 

implementarea 

măsurilor de tratare 

a riscurilor, elaborat 

anual. 

Rapoartele prezentate 

în DAMEP conform 

indicatorului de 

progres 

 

Etică Mijloace 

bugetare 

4.  Instruirea agenţilor publici şi a 

conducătorilor din cadrul MAI 

cu privire la rigorile de 

integritate instituţională 

 

Trimestrul IV 

anul 2018; 

periodic, la 

solicitare 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

(Serviciul protecţie 

internă şi anticorupţie) 

Centrul Naţional 

Anticorupţie 

 

100% de instituţii au 

efectuat instruiri; 

Cel puţin 85% din 

conducătorii şi 

funcţionarii publici 

din cadrul MAI  

instruiţi. 

Numărul de 

solicitări de instruire 

cu privire la 

integritatea 

instituţională. 

Rapoartele prezentate 

în DAMEP, 

listele  funcţionarilor 

instruiţi, 

etc. 

Educare 

Etică 

Mijloace 

bugetare 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

5.  Instruirea funcţionarilor 

responsabili de elaborarea 

proiectelor de acte normative cu 

privire la evitarea riscurilor de 

corupţie la elaborarea 

proiectelor 

Periodic, cu 

raportare 

trimestrială 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

(Direcţia management 

instituţional, 

Direcţia politici de 

personal şi învăţămînt  

Autoritățile 

administrative și 

instituțiile din 

subordinea MAI) 

Numărul instruirilor 

şi al funcţionarilor 

responsabili de 

elaborări instruiţi. 

 

Listele participanţilor 

la instruiri, programul 

instruirilor 

Educare 

Etică 

Mijloace 

bugetare 

6.  Instruirea funcţionarilor publici 

şi a conducătorilor din cadrul 

entităţilor MAI cu privire la 

mecanismul de evaluare a 

integrităţii instituţionale şi 

managementul riscurilor de 

corupţie 

Periodic, 

la solicitare 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

(Serviciul protecţie 

internă şi anticorupţie, 

Direcţia politici de 

personal şi învăţămînt) 

Centrul Naţional 

Anticorupţie  

Numărul instruirilor, 

al conducătorilor şi 

al funcționarilor 

instruiţi. 

 

Listele participanţilor 

la instruiri, programul 

instruirilor 

Educare 

Etică 

Mijloace 

bugetare 

7.  Adoptarea, ajustarea și 

implementarea în cadrul 

sistemelor informaționale a 

noilor cerințe de securitate, 

pentru asigurarea mecanismului 

de înregistrare, monitorizare și 

vizualizare a acțiunilor 

utilizatorilor și evenimentelor 

din sisteme, în vederea 

prevenirii riscurilor de corupere 

a informațiilor prelucrate în 

cadrul sistemelor 

informaționale. 

Semestrul II  

2018 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

(Serviciul tehnologii 

informaţionale; 

Serviciul protecţie 

internă şi anticorupţie; 

Serviciul probleme 

speciale) 

 

Proceduri efectuate. 

Sisteme adaptate și 

ajustate. 

Cerinţe de securitate 

implementate. 

Tipul şi numărul 

riscurilor identificate 

şi înlăturate. 

 

Ordin semnat Protecţie 

Descurajare 

Transparenţă 

Mijloace 

bugetare 

8.  Asigurarea informării 

utilizatorilor și administratorilor 

sistemelor informaționale 

Instruiri –

semestrul I  

2018; 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

Numărul de angajați 

instruiți. 

Agenda şi lista 

participanţilor la 

instruire 

Integritate 

Descurajare 

Educare 

Mijloace 

bugetare 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

privind respectarea stringentă a 

cerințelor de securitate aprobate, 

a prelucrării informațiilor și 

datelor cu caracter personal 

conform legislației, precum și 

efectuarea controalelor de 

securitate a sistemelor 

informaționale, în vederea 

prevenirii manifestărilor de 

corupție 

Rezultatele 

controalelor 

efectuate –

raportare 

trimestrială. 

(Serviciul tehnologii 

informaţionale; 

Serviciul protecţie 

internă şi anticorupţie; 

Serviciul probleme 

speciale) 

 

Numărul de 

controale efectuate. 

Numărul de încălcări 

depistate. 

Rapoarte trimestriale 

privind rezultatul 

controalelor. 

 

9.  Asigurarea respectării 

transparenţei în procesul 

decizional 

 

Permanent, 

cu raportarea 

trimestrială şi 

anuală, către 

data de 10 a 

lunii curente, 

a 

indicatorilor 

de progres 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

(Direcţia analiză, 

monitorizare şi evaluare 

a politicilor;  

Autorităţile 

administrative şi 

instituţiile din 

subordinea MAI) 

 

Rapoartele anuale 

privind transparenţa 

în procesul 

decizional publicate 

pe paginile web ale 

MAI şi ale 

autorităţilor din 

cadrul MAI. 

 

Paginile web ale MAI 

şi ale autorităţilor 

administrative din 

subordinea MAI 

Transparenţă Mijloace 

bugetare 

10.  Asigurarea respectării accesului 

la informaţii de interes public 

 

Permanent, 

cu raport 

trimestrial şi 

anual către 

data de 10 a 

lunii curente, 

a 

indicatorilor 

de progres 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

(Aparatul central, 

Autorităţile 

administrative şi 

instituţiile din 

subordinea MAI) 

 

Persoane 

responsabile de 

accesul la informaţii 

de interes public, 

desemnate. 

Numărul de 

solicitări de acces la 

informaţii. 

Numărul de refuzuri 

de acces la 

informaţii. 

Numărul 

contestațiilor depuse 

anual în instanţa de 

Platforma electronică 

de asigurare a 

integrităţii 

instituţionale şi 

e-cazierul integrităţii 

profesionale 

Transparenţă Mijloace 

bugetare 
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judecată împotriva 

refuzului de a oferi 

acces la informaţii. 

Numărul de hotărîri 

adoptate anual de 

instanţele de 

judecată privind 

obligarea 

autorităţilor 

administrative şi 

instituţiilor din 

subordinea 

Ministerului 

Afacerilor Interne de 

a oferi informaţiile 

solicitate 

11.  Asigurarea gestionării 

transparente şi responsabile a 

patrimoniului public şi a 

asistenţei externe 

 

Permanent, 

cu raportarea 

anuală, către 

data de 10 a 

lunii curente, 

a 

indicatorilor 

de progres 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

(Direcția management 

instituțional, 

Unitățile financiare ale 

autorităţilor 

administrative şi 

instituţiilor din 

subordinea MAI 

Direcţia analiză, 

monitorizare şi evaluare 

a politicilor 

Autoritățile 

administrative și 

instituțiile din 

subordinea MAI 

Serviciul audit intern) 

 

Informaţia privind 

gestionarea 

patrimoniului 

publicată. 

Cartele de audit 

intern, planurile 

strategice şi 

planurile anuale ale 

activităţii de audit, 

elaborate şi 

aprobate. 

Declaraţiile privind 

buna guvernare, 

publicate pe paginile 

web. 

Planurile anuale şi 

trimestriale de 

achiziţii publice 

Paginile web a MAI şi 

ale autorităţilor 

administrative şi 

instituţiilor din 

subordinea MAI 

 

Transparenţă Mijloace 

bugetare 
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publicate pe paginile  

web. 

Informaţia privind 

atragerea şi 

gestionarea 

asistenţei externe, 

publicată. 

Rapoartele 

Ministerului 

Afacerilor Interne cu 

privire la rezultatul 

(performanţa) 

obţinut în urma 

atragerii asistenţei şi 

fondurilor externe. 

12.  Respectarea de către autorităţile 

administrative și instituțiile din 

subordinea MAI a prevederilor 

Hotărîrii Guvernului nr. 667 din 

27 mai 2016 pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la 

activitatea grupului de lucru 

pentru achiziţii şi a Legii 

integrităţii nr. 82 din 25 mai 

2017,  privind procedurile de 

achiziție publică 

Permanent, 

cu raportare 

trimestrială 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

(Subdiviziunile 

responsabile de inițierea, 

desfășurarea 

procedurilor de achiziție 

publică și grupurile de 

lucru din cadrul 

autorităţilor 

administrative și 

instituțiilor din 

subordinea MAI)  

 

Planurile anuale de 

efectuare a 

achizițiilor elaborate 

și aprobate. 

Numărul de rapoarte 

întocmite 

(trimestrial, 

semestrial, anual) 

privind executarea 

și/sau neexecutarea 

contractelor de 

achiziție publică. 

Numărul de 

participanți din 

partea societății 

civile. 

Numărul de 

operatori economici 

sancționați. 

Ordin/ 

dispoziție privind 

grupul de lucru 

elaborat și aprobat.   

Rapoartele 

trimestriale/semestriale 

și anuale privind 

executarea și/sau 

neexecutarea 

contractelor de 

achiziție publică. 

Paginile web a MAI şi 

ale autorităţilor 

administrative din 

cadrul MAI. 

Rapoartele prezentate 

în DAMEP conform 

indicatorului de 

progres 

Transparenţă Mijloace 

bugetare 



14 

 

Y:\004\ANUL 2018\HOTARÎRI\7414\redactat_7414-ro.docx 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Numărul de litigii 

examinate de către 

ANSE și ponderea  

deciziilor respinse 

sau acceptate. 

Numărul de 

contracte anulate de 

către AAP și 

controale executate. 

Numărul de 

contracte de valoare 

mică încheiate în 

baza sistemului 

achizițiilor 

electronice publice. 

Numărul de cazuri 

privind încălcarea 

regulilor de inițiere 

și desfășurare a 

procedurilor de 

achiziție publică 

Numărul sesizărilor 

despre depistarea 

cazurilor de 

manifestare a 

corupție, în procesul 

realizării 

procedurilor de 

achiziție publică. 

 

13.  Publicarea rapoartelor anuale 

privind activităţile anticorupţie 

ale Ministerului Afacerilor 

Interne 

 

Anual, pînă 

la 15 

februarie 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

(Serviciului protecţie 

internă şi anticorupţie  

Raportul anual 

privind activitățile 

anticorupție publicat 

pe pagina web a  

MAI. 

Pagina web a MAI Transparenţă Mijloace 

bugetare 
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Serviciul tehnologii 

informaţionale) 

 

 

14.  Mediatizarea sondajelor de 

opinie privind corupţia şi 

integritatea în cadrul MAI şi 

impactul acţiunilor de prevenire. 

Permanent, 

cu raportare 

trimestrială 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

(Direcţia management 

instituţional; 

Subdiviziunile 

responsabile pentru 

informare şi comunicare 

cu mass-media ale 

autorităţilor 

administrative şi 

instituţiilor din 

subordinea MAI) 

 

Numărul de sondaje 

efectuate. 

Numărul de 

informaţii 

mediatizate. 

Pagina web a MAI, 

sursele mass-media 

Transparenţă 

Descurajare 

Educare 

Mijloace 

bugetare 

Prioritatea II. 

Cultivarea şi consolidarea climatului de integritate în cadrul sistemului afacerilor interne 

Nr. 

crt. 

Acţiunea Termenul de 

realizare 

Instituţia responsabilă Indicator de progres Sursa de verificare Obiectiv 

corelativ 

Sursa de 

finanţare 

15.  Elaborarea programelor de 

studii în domeniul integrității și 

introducerea în planurile de 

învățămînt universitare, 

profesional tehnice și celor de 

formare inițială din instituțiile 

de învățămînt ale MAI 

Permanent, 

cu raportare 

anuală 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

(Academia „Ștefan cel 

Mare” ; 

Centrul de Excelență în 

Securitatea Frontierei  

Direcţia politici de 

personal şi învăţămînt) 

Număr de programe 

elaborate şi de 

instruiri desfăşurate. 

Număr de 

participanți. 

 

Planurile de învățămînt 

și curriculum-ul 

instituțiilor de 

învățămînt 

Chestionare de 

evaluare aplicate 

Etică 

Instruire 

Mijloace 

bugetare 
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16.  Desfăşurarea programelor de 

instruire în domeniul integrității 

în procesul cursurilor de 

formare continuă în instituțiile 

de învățămînt ale MAI 

Permanent, 

cu raportare 

trimestrială 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

(Academia „Ștefan cel 

Mare” ; 

Centrul de Excelență în 

Securitatea Frontierei  

Direcţia politici de 

personal şi învăţămînt) 

Număr de programe 

elaborate şi de 

instruiri desfăşurate. 

Număr de 

participanți. 

 

Programe de formare 

existente, 

programe standard 

dezvoltate 

Etică 

Instruire 

Mijloace 

bugetare 

 

 

 

 

 

17.  Introducerea în planul de 

formare profesională continuă a 

tematicilor în domeniul 

integrității 

Permanent, 

cu raportare 

anuală 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

(Direcţia politici de 

personal şi învăţămînt; 

Autoritățile 

administrative şi 

instituţiilor din 

subordinea MAI) 

Numărul și tipul de 

teme introduse în 

program. 

 

Planurile de formare 

profesională continuă 

Chestionare de 

evaluare aplicate 

Etică 

Instruire 

Mijloace 

bugetare 

18.  Pregătirea formatorilor în 

domeniul instruirii anticorupţie 

Permanent, 

cu verificarea 

semestrială a 

indicatorilor 

de progres 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

(Academia de Poliţie 

Centrul de Excelență în 

Securitatea Frontierei 

Direcţia politici de 

personal şi învăţămînt) 

Numărul de sesiuni de 

pregătire, 

Numărul de instruiri 

realizate. 

Evidența formatorilor 

instruiţi 

Etică 

Instruire 

Mijloace 

bugetare/ 

surse 

externe 

19.  Desfăşurarea acţiunilor de 

promovare a integrităţii în 

rîndurile angajaţilor MAI 

 

 

Permanent, 

cu verificarea 

trimestrială a 

indicatorilor 

de progres 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

(Serviciul protecţie 

internă şi anticorupţie) 

Numărul de acţiuni 

desfăşurate. 

Număr comunicate de 

presă. Numărul 

conferinţelor de presă 

organizate. Numărul 

de participări în 

cadrul emisiunilor. 

Paginile web ale 

autorităţilor 

administrative şi 

instituţiilor din 

subordinea MAI  

Etică 

Instruire 

Mijloace 

bugetare 

20.  Ajustarea actelor 

departamentale ce 

reglementează procedura de 

Semestrul I 

2018 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

Actele normative 

ajustate 

Pagina web a MAI Etică 

Instruire 

Mijloace 

bugetare 
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angajare/promovare, la 

prevederile Legii integrității nr. 

82 din 25 mai 2017. 

(Direcţia politici de 

personal şi învățămînt; 

Serviciile resurse 

umane 

Serviciul protecţie 

internă şi anticorupţie) 

21.  Angajarea şi promovarea 

funcţionarilor în cadrul 

instituţiilor Ministerului 

Afacerilor Interne pe bază de 

merit şi de integritate 

profesională, inclusiv 

excluderea cazurilor de 

promovare a persoanelor 

anterior condamnate pentru 

infracţiuni cu intenţie sau de 

corupție. 

 

Permanent, 

cu raportarea 

trimestrială şi 

anuală, către 

data de 10 

lunii curente, 

a 

indicatorilor 

de progres 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

(Subdiviziunile 

Aparatului central, 

Autorităţile 

administrative şi 

instituţiile din 

subordinea MAI; 

Serviciul protecţie 

internă şi anticorupţie) 

 

Numărul de 

funcţionari angajaţi 

prin concurs sau prin 

transfer de la alte 

entităţi publice. 

Numărul de 

contestații depuse 

împotriva rezultatelor 

concursurilor 

organizate. 

Numărul de 

funcţionari 

angajaţi/reconfirmaţi 

în funcţii ca urmare a 

verificării conform 

Legii nr. 271/2008 

privind verificarea 

titularilor şi a 

candidaţilor la funcţii 

publice. 

Numărul cazierelor de 

integritate solicitate 

de entităţile publice la 

angajare. 

Rapoartele prezentate 

în DAMEP 

 

Etică Mijloace 

bugetare 

22.  Asigurarea respectării regimului 

de incompatibilităţi, interdicţii 

şi restricţii în ierarhie şi de 

limitare a publicităţii 

Permanent, 

cu raportarea 

anuală, către 

data de 10 a  

Ministerul Afacerilor 

Interne 

(Subdiviziunile 

Aparatului central, 

Numărul de cazuri de 

incompatibilităţi şi 

restricţii în ierarhie 

Rapoartele prezentate 

în DAMEP 

Etică Mijloace 

bugetare 
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 lunii curente, 

a 

indicatorilor 

de progres 

Autorităţile 

administrative şi 

instituţiile din 

subordinea MAI, 

Serviciul protecţie 

internă şi anticorupţie, 

serviciile resurse 

umane) 

 

 

atestate şi soluţionate 

în subdiviziuni. 

Numărul de sesizări la 

ANI cu privire la 

încălcarea regimului 

de incompatibilităţi şi 

limitare a publicităţii. 

Numărul de agenți 

publici suspendați 

pentru asemenea 

încălcări 

 

23.  Asigurarea organizării 

procedurilor declarării averilor 

şi intereselor personale 

Permanent, 

cu raportarea 

anuală, către 

data de 10 a 

lunii curente, 

a 

indicatorilor 

de progres 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

(Serviciile resurse 

umane din cadrul 

entităţilor MAI ai căror 

funcţionari sînt subiecţi 

ai declarării averilor şi 

intereselor personale; 

Autorităţile 

administrative şi 

instituţiile din 

subordinea MAI) 

Numărul de 

funcţionari 

angajaţi/numiţi/ pe 

parcursul anului şi 

numărul de declaraţii 

depuse în momentul 

angajării/numirii. 

Numărul total de 

funcţionari 

angajaţi/numiţi/ care 

activează în entitate 

pe parcursul anului şi 

numărul de declaraţii 

depuse anual. 

Numărul de 

funcţionari ale căror 

raporturi de muncă 

sau de serviciu au 

încetat pe parcursul 

anului şi numărul de 

declaraţii depuse la 

încetarea raporturilor 

Rapoartele prezentate 

în DAMEP; 

ordine de 

numire/angajare/de 

încetare a raporturilor 

de muncă sau de 

serviciu 

Etică 

Descurajare 

Mijloace 

bugetare 
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de muncă sau de 

serviciu pe parcursul 

anului respectiv. 

Numărul total de 

declaraţii de avere şi 

interese personale 

transmise anual la 

ANI. 

Numărul actelor de 

constatare ale ANI 

privind existenţa 

averii nejustificate; 

Numărul de dosare 

penale şi 

contravenţionale 

instrumentate privind 

încălcarea regimului 

declarării averilor şi 

intereselor personale 

24.  Asigurarea respectării regimului 

conflictelor de interese şi 

neadmiterea favoritismului 

 

Permanent, 

cu raportarea 

trimestrială şi 

anuală, către 

data de 10 a 

lunii curente, 

a 

indicatorilor 

de progres 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

(Serviciile resurse 

umane din cadrul 

entităţilor MAI ai căror 

angajaţi sînt subiecţi ai 

declarării averilor şi 

intereselor personale, 

Serviciul protecţie 

internă  şi anticorupţie) 

 

Numărul conflictelor 

de interese declarate 

și soluţionate în 

cadrul entităţilor 

publice; 

Numărul conflictelor 

de interese sesizate la 

ANI; 

Numărul actelor de 

constatare ale ANI cu 

privire la conflictele 

de interese; 

Numărul actelor 

juridice, adoptate în 

situaţii de conflict de 

Rapoartele prezentate 

în DAMEP 

 

Etică 

Descurajare 

Mijloace 

bugetare 
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interese, anulate în 

instanţa de judecat; 

Numărul de dosare 

penale şi 

contravenţionale 

instrumentate privind 

conflictele de interese 

personale. 

25.  Asigurarea respectării regimului 

cadourilor 

 

Permanent, 

cu raportarea 

trimestrială şi 

anuală, către 

data de 10 a 

lunii curente, 

a 

indicatorilor 

de progres 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

(Comisiile instituite în 

cadrul autorităţilor 

administrative și 

instituțiile din 

subordinea Ministerului 

Afacerilor Interne) 

 

 

 

 

Numărul cadourilor 

predate comisiilor de 

evidență și evaluare a 

cadourilor în cadrul 

subdiviziunilor. 

Numărul şi suma 

cadourilor 

răscumpărate în 

cadrul 

subdiviziunilor. 

Numărul de cadouri 

inadmisibile, 

transmise autorităţii 

anticorupţie.  

Numărul de dosare 

penale şi 

contravenţionale 

instrumentate. 

Registrele de evidenţă 

a cadourilor publicate 

pe paginile web ale 

subdiviziunilor MAI. 

Registrele de evidenţă 

a cadourilor ale 

entităţilor din cadrul 

MAI 

paginile web ale 

autorităţilor 

administrative şi 

instituţiilor din 

subordinea MAI 

Etică Mijloace 

bugetare 

26.  Asigurarea neadmiterii, 

denunţării şi tratării influenţelor 

necorespunzătoare 

 

Permanent, 

cu raportarea 

trimestrială şi 

anuală, către 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

(Serviciul protecţie 

internă şi anticorupţie, 

Numărul cazurilor de 

influenţă 

necorespunzătoare 

denunţate/soluţionate 

Rapoarte  prezentate în 

DAMEP 

 

Etică Mijloace 

bugetare 
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data de 10 a 

lunii curente, 

a 

indicatorilor 

de progres 

Autorităţile 

administrative şi 

instituţiile din 

subordinea MAI) 

în cadrul entităţilor 

MAI. 

Numărul cazurilor de 

influenţă 

necorespunzătoare 

denunţate la CNA. 

27.  Asigurarea neadmiterii și 

încurajarea denunţării 

manifestărilor de corupţie; 

protecţia avertizorilor de 

integritate 

 

Permanent, 

cu raportarea 

trimestrială şi 

anuală, către 

data de 10 a 

lunii curente, 

a 

indicatorilor 

de progres 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

(Serviciul protecţie 

internă şi anticorupţie, 

Autorităţile 

administrative şi 

instituţiile din 

subordinea MAI) 

 

Numărul 

manifestărilor de 

corupţie denunţate. 

Numărul avertizărilor 

de integritate depuse. 

Numărul avertizărilor 

de integritate 

transmise la CNA. 

Numărul avertizorilor 

de integritate supuşi 

protecţiei  

(după aprobarea 

cadrului normativ). 

Rapoarte prezentate în 

DAMEP 

 

Protecţie 

Etică 

Mijloace 

bugetare 

28.  Asigurarea intoleranţei faţă de 

incidentele de integritate 

 

Permanent, 

cu raportarea 

anuală, către 

data de 10 a 

lunii curente, 

a 

indicatorilor 

de progres 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

(Serviciul protecţie 

internă şi anticorupţie,  

conducătorii 

Autorităţilor 

administrative şi 

instituţiilor din 

subordinea MAI) 

 

 

Numărul de sancţiuni 

disciplinare aplicate 

în legătură cu 

incidentele de 

integritate admise de 

agenții publici. 

Numărul sesizărilor 

depuse de către 

conducătorii 

entităţilor din cadrul 

MAI cu privire la 

incidentele de 

integritate ce 

constituie infracţiuni 

şi contravenţii;. 

Rapoartele prezentate 

în DAMEP. 

Ordine MAI şi ale 

autorităţilor din 

subordine 

Etică 

Descurajare 

Mijloace 

bugetare 
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Numărul de 

suspendări din funcţii 

ale agenților publici 

inculpaţi pentru 

infracţiuni de corupţie 

sau conexe 

29.  Asigurarea implementării şi 

respectării normelor de etică şi 

deontologie 

 

Permanent, 

cu verificarea 

anuală, către 

data de 10 a 

lunii curente, 

a 

indicatorilor 

de progres 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

(Serviciile resurse 

umane ale autorităților 

administrative și 

instituțiilor din 

subordinea MAI 

Direcţia politici de 

personal şi învățămînt) 

 

Elaborarea şi 

aprobarea planurilor 

anuale de instruire, 

inclusiv de instruire 

continuă. 

Numărul de instruiri 

şi de funcţionari 

instruiţi cu privire la 

normele de etică şi 

deontologie. 

Numărul de cazuri de 

încălcare a normelor 

de etică şi 

deontologie, 

sancţionate 

disciplinar. 

Rapoartele prezentate 

în DAMEP conform 

indicatorului de 

progres 

 

Etică 

Educare 

Mijloace 

bugetare 

30.  Asigurarea respectării regimului 

de restricţii şi limitări în legătură 

cu încetarea raporturilor de 

muncă sau de serviciu şi 

migrarea funcţionarilor publici 

în sectorul privat (pantuflaj) 

 

Permanent, 

cu verificarea 

anuală, către 

data de 10 a 

lunii curente, 

a 

indicatorilor 

de progres 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

(Serviciile resurse 

umane ale autorităţilor 

administrative și 

instituțiilor din 

subordinea MAI 

Direcţia management 

instituţional) 

 

Numărul anual de 

funcţionari care şi-au 

încetat raporturile de 

muncă sau de serviciu 

şi numărul ofertelor 

de muncă sau de 

angajare oferite în 

cadrul organizaţiilor 

comerciale, 

comunicate de către 

funcţionarii publici 

înainte de încetarea 

Rapoarte prezentate în 

DAMEP 

 

Etică Mijloace 

bugetare 
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raporturilor de muncă 

sau de serviciu; 

Numărul de contracte 

comerciale refuzate 

anual de către 

subdiviziunile MAI 

din motivul că în 

organizaţiile 

comerciale activează 

persoane care, pe 

parcursul ultimului 

an, au activat în 

cadrul subdiviziunilor 

MAI 

Prioritatea III. 

Consolidarea mecanismelor de asigurare a integrităţii 

Nr. 

crt. 

Acţiunea Termenul de 

realizare 

Instituţia 

responsabilă 

Indicator de 

progres 

Sursa de verificare Obiectiv 

corelativ 

Sursa de 

finanţare 

31.  Dotarea Ministerului 

Afacerilor Interne cu 

aparate poligraf 

Anii 2018-2020 Ministerul Afacerilor 

Interne 

(Serviciul protecţie 

internă şi anticorupţie 

Inspectoratul General 

al Poliției  

Direcţia management 

instituţional) 

4 aparate poligraf 

procurate 

Amenajarea 

birourilor de lucru a 

poligrafologilor  

Amenajarea sălilor şi 

instalarea aparatelor 

poligraf 

Descurajare Mijloace 

bugetare 

32.  Instruirea iniţială şi 

continuă (la fiecare 2 ani) a 

poligrafologilor angajaţi 

să-i testeze pe candidaţii la 

funcţiile de angajaţi ai MAI 

Trimestrul I 

anul 2018, 

Trimestrul I 

anul 2020 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

(Direcţia politici de 

personal şi învățămînt; 

Serviciului protecţie 

internă şi anticorupţie) 

Cel puţin un 

poligrafolog instruit 

şi certificat anual 

Certificatele de instruire Descurajare Mijloace 

bugetare 
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33.  Monitorizarea stilului de 

viaţă al angajaţilor MAI în 

vederea stabilirii 

corespunderii nivelului de 

trai cu nivelul veniturilor 

legale al acestora, cît şi al 

persoanelor cu care duc un 

trai comun 

Permanent, cu 

raportare 

trimestrială 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

(Serviciul protecţie 

internă şi anticorupţie) 

 

Rapoartele de 

monitorizare a 

stilului de viaţă; 

Mecanism intern de 

aplicare a 

sancţiunilor creat,  

Nr. sancţiuni 

aplicate 

Confirmări din partea 

instituţiilor responsabile 

Descurajare Mijloace 

bugetare 

34.  Instruirea agenţilor publici 

ai MAI în vederea 

îmbunătăţirii practicilor de 

monitorizare a stilului de 

viaţă al angajaţilor 

Trimestrul III  

anul 2018, 

Trimestrul III 

 anul 2019 

Centrul Naţional 

Anticorupţie 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

(Serviciul protecţie 

internă şi anticorupţie) 

Cel puţin 2 instruiri 

desfăşurate pentru 

angajații 

subdiviziunilor de 

securitate internă 

Lista participanţilor la 

instruiri  

Descurajare Mijloace 

bugetare 

35.  Instruirea ofiţerilor de 

urmărire penală, în vederea 

examinării dosarelor 

privind finanţarea 

partidelor şi campaniilor 

electorale, a cauzelor de 

corupere a alegătorilor şi de 

utilizare a resurselor 

administrative 

Raportare 

trimestrială 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul General 

al Poliţiei; 

Inspectoratul General 

al Poliţiei de 

Frontieră) 

Centrul Naţional 

Anticorupţie 

 

Numărul de instruiri 

desfăşurate. 

Cel puţin 20 de 

ofiţeri de urmărire 

penală instruiţi 

anual 

Listele  participanţilor 

 

Descurajare Mijloace 

bugetare 

36.  Elaborarea și aprobarea 

ordinului MAI privind 

organizarea și desfășurarea 

activităților de prevenire a 

corupției și promovare a 

integrității în structurile 

MAI. 

 

Semestrul II  

2018 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

(Serviciul protecţie 

internă şi anticorupţie; 

Direcţia management 

instituţional) 

Ordin elaborat, 

aprobat şi publicat 

pe pagina web a 

MAI 

Pagina web a MAI Transparenţă 

Descurajare 

Educare 

Mijloace 

bugetare 

37.  Instituirea mecanismului de 

asigurare a funcţionalităţii 

Semestrul II  

2018 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

Mecanism elaborat 

şi aplicat. 

Act normativ aprobat Transparenţă 

Descurajare 

Mijloace 

bugetare/ 
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neîntrerupte a sistemului de 

monitorizare video a 

activităţii echipajelor de 

patrulare ale INP al IGP, 

precum şi de aplicare a 

sancţiunilor urmare 

încălcărilor depistate. 

 

(Inspectoratul General 

al Poliţie; 

Serviciul Tehnologii 

Informaţionale) 

Numărul cazurilor 

examinate. 

 Numărul 

sancţiunilor aplicate 

Educare surse 

externe 

 

 

38.  Evaluarea serviciilor 

publice prestate de către 

autorităţile administrative 

şi instituţiile din subordinea 

MAI în vederea 

identificării posibilităţii 

oferirii acestora prin 

intermediul gheșeurilor 

unice şi online 

 

Semestrul II 

2018 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

(Serviciul tehnologii 

informaţionale; 

Autorităţile 

administrative și 

instituțiile din 

subordinea MAI) 

 

Evaluarea 

desfăşurată. 

Lista serviciilor 

elaborată. 

 

Studiu de fezabilitate şi 

lista serviciilor prezentate 

în DAMEP 

 

Transparenţă 

Descurajare 

Educare 

Mijloace 

bugetare; 
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VI. Monitorizarea şi raportarea 

 

Monitorizarea reprezintă o analiză regulată a progreselor înregistrate, în 

rezultatul realizării priorităţilor şi acţiunilor din Planul sectorial de acțiuni 

anticorupţie, în domeniul asigurării ordinii publice pentru anii 2018 – 2020. 

Rapoartele de monitorizare a Planului vor fi elaborate trimestrial, în baza 

rapoartelor prezentate de către subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne, în 

vederea identificării gradului de atingere a rezultatelor scontate. 

Subdiviziunea responsabilă de procesul de monitorizare şi raportare a 

acţiunilor din Planul naţional de acţiuni, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului 

Republicii Moldova nr. 56 din 30 martie 2017 privind aprobarea Strategiei 

naţionale de integritate şi anticorupţie pentru anii 2017-2020, precum şi a Planului 

sectorial de acțiuni anticorupţie în domeniul asigurării ordinii publice pentru anii 

2018 – 2020, în cadrul Ministerului Afacerilor Interne se stabileşte Direcţia 

analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor (DAMEP). 

La solicitarea reprezentanţilor DAMEP, toate subdiviziunile şi instituţiile 

din cadrul MAI urmează să prezinte, în termenul solicitat, ori de cîte ori e necesar, 

informaţia relevantă privind realizarea priorităţilor/acţiunilor de care acestea din 

urmă sînt responsabile. 

Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor, conform termenilor 

stabiliţi, dar şi la solicitare, va prezenta rapoartele de monitorizare despre 

evaluarea progresului în acţiunile identificate spre executare de către MAI (în scris 

şi în format electronic) către Secretariatul grupurilor de monitorizare asigurat de 

Centrul Naţional Anticorupţie, precum şi Grupului de monitorizare nr. 2, 

responsabil de pilonul II “Guvernul, sectorul public şi administraţia publică 

locală”.  

O dată cu implementarea şi conectarea Ministerului Afacerilor Interne la 

platforma electronică de raportare a progresului de implementare a acţiunilor 

planificate, DAMEP va prezenta rapoartele de monitorizare prin intermediul 

platformei menţionate. 

Planul sectorial de acțiuni anticorupţie în domeniul asigurării ordinii 

publice pentru anii 2018 – 2020, va fi revizuit și actualizat anual de către SPIA, la 

propunerea autorităților administrative și instituțiilor din subordinea MAI. 
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NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul Hotărîrii Guvernului 
cu privire la aprobarea Planului sectorial de acţiuni anticorupţie 

în domeniul asigurării ordinei publice pentru anii 2018-2020

La data de 30 martie 2017, prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova 
nr. 56 a fost adoptată Strategia naţională de integritate şi anticorupţie pentru anii 2017 
-  2020, precum şi Planul de acţiuni pentru realizarea acesteia, punctul 27 al căruia 
prevede elaborarea, aprobarea şi implementarea planului sectorial anticorupţie în 
domeniul ordinei publice.

Ulterior, la 29 august 2017, prin Hotărîrea Guvernului nr. 676 a fost aprobat 
mecanismul de elaborare şi coordonare a planurilor sectoriale şi locale de acţiuni 
anticorupţie pentru anii 2018 -  2020.

în context menţionăm, că Ministerul Afacerilor Interne ca autoritate responsabilă 
de sectorul ordine publică, la 8 septembrie 2017, a demarat procesul de elaborare a

A

planului sectorial de acţiuni anticorupţie. In procesul de elaborare, la diferite etape, 
pentru diagnosticarea problemelor în sectorul vizat, au luat parte expertul selectat de 
către PNUD Moldova, precum şi coordonatorul din cadrul Centrului Naţional 
Anticorupţie.

Pe parcurs s-a luat în consideraţie faptul că, conform instrucţiunilor prevăzute în 
Hotărîrea Guvernului nr. 676 din 29 august 2017, obiectivul sectorului „trebuie corelat 
cu obiectivul pilonului II (Guvernul, sectorul public şi administraţia publică locală) al 
Strategiei naţionale de integritate şi anticorupţie pentru anii 2017-2020”, s-au 
identificat priorităţile specifice sectorului şi acţiunile de realizare a lor. Concomitent, 
în Planul sectorial s-au integrat şi acţiunile Planului naţional, atribuite Ministerului 
Afacerilor Interne, ca instituţie responsabilă de executare, fiind desemnaţi executorii 
acestora -  instituţiile şi autorităţile subordonate MAL

Urmare realizării priorităţilor identificate ne propunem, ca pe parcursul 
implementării acţiunilor să obţinem:

- cultivarea climatului de integritate instituţională în cadrul entităţilor 
Ministerului Afacerilor Interne;

- sancţionarea încălcărilor exigenţelor de integritate de către funcţionarii din 
cadrul instituţiilor Ministerului Afacerilor Interne;

- reducerea corupţiei în rîndul funcţionarilor din cadrul instituţiilor Ministerului 
Afacerilor Interne, în special în rîndul angajaţilor din sectorul ordine publică;

- asigurarea transparenţei în promovarea actelor normative;
- sporirea calităţii serviciilor prestate;
- diminuarea riscurilor de corupţie identificate la elaborarea proiectelor de acte 

normative şi legislative şi un management al riscurilor de corupţie eficientizat;
1



- sporirea intoleranţei angajaţilor faţă de incidentele de integritate;
- asigurarea mecanismului de protejare a avertizorilor de integritate;
- asigurarea transparenţei gestionării patrimoniului public şi a asistenţei externe;
- eficientizarea mecanismului de control şi verificare la angajarea sau 

promovarea angajaţilor în funcţii;
- eliminarea lacunelor privind competenţele privind prevenirea şi combaterea 

actelor de corupţie în cadrul MAI;
- consolidarea capacităţilor de asigurare a integrităţii organizaţionale a 

instituţiilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
în scopul respectării prevederilor Legii nr.239 din 13 noiembrie 2008 privind 

transparenţa în procesul decizional, proiectul hotărârii Guvernului cu privire la 
aprobarea Planului sectorial de acţiuni anticorupţie în domeniul asigurării ordinii 
publice pentru anii 2018-2020 şi a Planului sectorial de acţiuni anticorupţie, a fost 
plasat pe pagina web oficială a Ministerului Afacerilor Interne şi pe portalul 
guvernamental particip.gov.md.

Implementarea acestui proiect nu necesită alocarea resurselor financiare 
suplimentare de la bugetul de stat.

în contextul celor menţionate se consideră oportun examinarea şi susţinerea 
proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Planului sectorial de acţiuni 
anticorupţie în domeniul asigurării ordinei publice pentru anii 2018-2020.

Ministru Alexandru JIZDAN
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