












46,15%30,77%

15,38%

7,7%

6 realizate

4
parțial

realizate

2 nerealizate

1 irelevantă/
desuetă

13 acțiuni
2019 



Acțiunea 5 Termen de 
realizare

Indicator de 
progres

Surse de 
verificare

Concluzii 

Instruirea funcționarilor 
responsabili de elaborarea 
proiectelor de acte normative 
cu privire la evitarea riscurilor 
de corupție la elaborarea 
proiectelor

Periodic, cu 
raportare 
trimestrială

Numărul de:
ü instruiri;
ü funcționari 

responsabili de 
elaborări instruiți

ü program al 
instruirilor

Liste ale 
participanțil
or la instruiri;

Acțiune 
desfășurată 
periodic
Acțiune 
nerealizată



Acțiunea 6 Termen de 
realizare

Indicator de 
progres

Surse de 
verificare

Concluzii 

Instruirea funcționarilor  
publici şi a conducătorilor din 
cadrul entităților MAI cu 
privire la mecanismul de 
evaluare a integrității 
instituționale şi managementul 
riscurilor de corupție

Periodic, la 
solicitare

Numărul de:
ü instruiri;
ü conducători şi de 

funcționari 
instruiți

Liste ale 
participanțil
or la instruiri;
program al 
instruirilor

Acțiune 
desfășurată 
periodic
Acțiune 
nerealizată



Conținutul cursurilor manageriale

În cadrul mesei rotunde din data de 27.12.2019 organizate de Centrul Pro Marshall în 
cadrul proiectului  ”Lupta cu corupția prin consolidarea integrității în Republica Moldova”, 
implementat de UNDP Moldova, experții invitați din cadrul SPIA a MAI, CNA și ANI, cu 

referire la realizarea acțiunii respective au indicat că ”la cursurile manageriale sunt 
delegate persoane care nu au atribuții manageriale, fapt care este în detrimentul colegilor 

care au aceste atribuții funcționale.



60%26,67%

13,33%

9 realizate

4 parțial realizate

2 nerealizate

15 acțiuni
2019 



Acțiunea 25 Termen de 
realizare

Indicator de progres Surse de 
verificare

Concluzii 

Asigurarea 
respectării 
regimului 
cadourilor 

Permanent, cu 
raportarea 
trimestrială şi 
anuală, până la 
data de 10 a lunii 
curente, a 
indicatorilor de 
progres

Numărul de:
ü cadouri predate comisiilor de evidență și evaluare 

a cadourilor în cadrul subdiviziunilor;
ü număr  şi suma cadourilor răscumpărate în cadrul 

subdiviziunilor;
ü cadouri inadmisibile transmise autorității 

anticorupție; 
ü dosare penale şi contravenționale 

instrumentate;registre de evidență a cadourilor 
publicate pe paginile web ale subdiviziunilor MAI

Registre de 
evidență a 
cadourilor ale 
entităților din 
cadrul MAI;pagini 
web ale 
autorităților 
administrative şi 
instituțiilor din 
subordinea MAI

Acțiune în 
desfășurare
Acțiune 
nerealizată





Acțiunea 30 Termen de 
realizare

Indicator de 
progres

Surse de 
verificare

Concluzii 

Asigurarea respectării regimului 
de restricții şi limitări în 
legătură cu încetarea 
raporturilor de muncă sau de 
serviciu şi migrarea 
funcționarilor publici în 
sectorul privat (pantuflaj)

Permanent, 
cu 
verificarea 
anuală, pînă 
la  data de 10 
a lunii 
curente, a 
indicatorilor 
de progres

Numărul anual de:
funcționari care şi-au 

încetat raporturile de 
muncă/de serviciu

 oferte de muncă/ de 
angajare oferite în cadrul 
organizațiilor comerciale, 
comunicate de către 
funcționarii publici înainte de 
încetarea raporturilor de 
muncă / de serviciu;
contracte comerciale refuzate 
anual de către subdiviziunile 
MAI din motivul că în 
organizațiile comerciale 
activează persoane care, pe 
parcursul ultimului an, au 
activat în cadrul 
subdiviziunilor MAI

Rapoarte 
prezentate în 
Direcția 
analiză, 
monitorizare 
şi evaluare a 
politicilor

Acțiune în 
desfășurare
Acțiune 
nerealizată



60%20%

20%

3 nerealizate

1 parțial realizate

1 realizată

5 acțiuni
2019 



Acțiunea 31 Termen de 
realizare

Indicator de 
progres

Surse de 
verificare

Concluzii 

Dotarea Ministerului Afacerilor 
Interne cu aparate poligraf

2018-2020 4 aparate poligraf 
procurate; birourile 
de lucru ale 
poligrafologilor 
amenajate

Amenajarea 
sălilor şi 
instalarea 
aparatelor 
poligraf

Acțiune în 
desfășurare
Acțiune 
nerealizată



Acțiunea 32 Termen de 
realizare

Indicator de 
progres

Surse de 
verificare

Concluzii 

Instruirea inițială şi continuă (la 
fiecare 2 ani) a poligrafologilor 
angajați să îi testeze pe 
candidații la funcțiile de 
angajați ai MAI

Trimestrul I, 
2018;
trimestrul I, 
2020

Cel puțin un 
poligrafolog instruit şi 
certificat anual

Certificate de 
instruire

Acțiune în 
desfășurare
Acțiune 
nerealizată



Acțiunea 33 Termen de 
realizare

Indicator de 
progres

Surse de 
verificare

Concluzii 

Monitorizarea stilului de viață al 
angajaților Ministerului 
Afacerilor Interne 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 

 

Rapoarte de 
monitorizare a stilului 
de viață;mecanism 
intern de aplicare a 
sancțiunilor creat; 
număr de sancțiuni 
aplicate

Confirmări 
din partea 
instituțiilor 
responsabile

Acțiune în 
desfășurare
Acțiune 
nerealizată












