
1 
 

ANEXA 1  
 

RAPORT ANUAL 
DE EVALUARE A INCIDENTELOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL MINISTERULUI 

AFACERILOR INTERNE1 
 

I. SITUAȚIA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE PRODUSE LA NIVELUL MAI 
 

Nr. total de incidente de integritate 57 

Tip incident 

Nr. sancțiuni disciplinare/administrative  4 

Nr. sancțiuni penale  

 49 (rechizitorii, 
acorduri de 

recunoaștere și 
hotărâri de 

condamnare) 

Nr. rapoarte definitive ANI  4 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

Funcțiile 
persoanelor care au 
săvârșit incidentele 

de integritate 

 

Nr. de fapte/abateri săvârșite de persoane cu funcții de 
conducere 

20 

Nr. de fapte/abateri săvârșite de persoane cu funcții de 
execuție 

83 

Nr. de sancțiuni 
aplicate 

Nr. de abateri de la normele deontologice sau de la alte 
prevederi similare menite să protejeze integritatea 

funcţiei publice 
4 

Nr. infracţiunilor de corupţie sau de fapte legate de 
nerespectarea regimului interdicţiilor, 

incompatibilităţilor, conflictului de interese sau 
declarării averilor 

94 

Nr. de încălcări ale obligațiilor legale privind averile 
nejustificate, conflictul de interese sau regimul 

incompatibilităților 
4 

Durata medie a procedurilor de cercetare a faptelor ce constituie abateri 
disciplinare 

30 zile 

 
 
 

 
1 Raportul de evaluare este întocmit în temeiul art. 9 din METODOLOGIA DE EVALUARE a incidentelor de integritate 
în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 599/2018, pe baza 
documentelor comunicate Direcţiei Generale Anticorupţie de structurile subordonate ale Ministerului Afacerilor Interne 
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II. PRINCIPALELE MĂSURI ADOPTATE LA NIVELUL STRUCTURILOR MAI UNDE S-
AU PRODUS INCIDENTE DE INTEGRITATE 
 
 

1. MĂSURI ADOPTATE LA NIVELUL POLIȚIEI ROMÂNE 
 

a. DOMENIUL POLIȚIE RUTIERĂ  
 

a.1. Descrierea măsurilor, conform datelor comunicate DGA de către 
structurile subordonate ale IGPR, în cadrul rapoartelor anuale de evaluare a 
incidentelor de integritate  

Stadiul 
implementării 

1. Destituirea din funcție a angajatului MAI care a fost implicat în producerea 
incidentului de integritate. 

Implementată 

2.  Instructaje zilnice la intrarea în serviciu pe linia respectării normelor de conduită 
profesională. 

Implementată 

3. Instructaj zilnic cu privire la comportamentul integru, profesionist și responsabil 
pe care trebuie să-l aibă fiecare angajat și cu privire la prevenirea săvârșirii de 
fapte de corupție.

Implementată 

4. Controale vizând activitatea derulată de către agenții de poliție rutieră; 
reprelucrarea unor teme de pregătire profesională.

Implementată 

5. Instructaje anticorupție derulate de către DGA Implementată 
6. Personalul cu funcții de conducere să acorde o atenție sporită cunoașterii și 

monitorizării permanente a activităților profesionale și extraprofesionale, a 
stilului de viață al subordonaților, al slăbiciunilor comportamentale ale acestora 
cu precădere a celor care își desfășoară activitatea în domenii/linii de muncă cu 
risc ridicat la corupţie. 

 
Implementată 

7. Prelucrarea incidentului de integritate cu ocazia convocării profesionale. Implementată 
8. Actualizarea registrului riscurilor de corupție. Implementată 
9. Efectuarea unor teste profesionale cu privire la modul în care polițiștii își execută 

atribuțiile în acest domeniu. 
Implementată 

10. Verificarea periodică de către șeful nemijlocit a măsurii în care personalul aflat 
în subordine cunoaște și înțelege în vederea unei corecte aplicări reglementările 
legislative specific. 

Implementată 

11. Dispunerea unor controale și verificări în trafic/ pe teren de către șeful nemijlocit 
sau structurii de control specializate a modului în care personalul aflat în 
subordine aplică reglementările legislative specific.

Implementată 

12. Promovarea schimbării de atitudine a personalului privind riscurile de corupție 
prin includerea unor teme de promovare a conduitei integre în cadrul programelor 
de pregătire profesională. 

Implementată 

13. Solicitarea efectuării de teste de integritate în cazul în care există indicii privind 
lipsa de integritate a polițiștilor.

Neimplementată 

14. Dotarea cu camere video atașate uniformei tuturor lucrătorilor ce exercită 
atribuții în domeniul de activitate poliție rutieră.

Neimplementată 

15. Prelucrarea de către șeful unității a cazuisticii pe linie de combatere a corupţiei și 
consecinţele rezultate atât la nivel personal cât şi instituţional.

Implementată 

a.2. Descrierea măsurilor, 
conform Planului de 
integritate al MAI, aprobat 
prin OMAI nr 72/2017, 
aferent domeniului de 
activitate poliție rutieră  

 
 
 

Stadiul implementării 
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Măsura 3.3.9. - Creșterea 
nivelului de pregătire 
profesională a factorilor de 
conducere şi a ofițerilor 
coordonatori ai structurilor 
de poliție rutieră, axat pe 
înțelegerea conceptelor de 
risc de corupție şi a măsurilor 
de prevenire/control a/al 
riscurilor de corupție 
(Termen: anual) 

1. Direcția Generală de Poliție a Municipiului București - Creșterea 
nivelului de pregătire profesională a factorilor de conducere și a 
ofițerilor coordonatori ai structurilor de poliție rutieră, axat pe 
înțelegerea conceptelor de risc de corupție și a măsurilor de prevenire / 
control a / al riscurilor de corupție (pentru întreg personalul Brigăzii 
Rutiere a fost preconizată instruirea în luna iunie 2019 la locul de 
muncă, în baza planurilor grupei de pregătire elaborate pentru 
perioada martie 2019 - aprilie 2020, din tema obligatorie - Strategia 
națională anticorupție pentru perioada 2016-2020) – respectiv 785 
polițiști (din care 89 ofițeri de poliție, 674 agenți de poliție și 22 
personal contractual). De asemenea, Direcția Generală Anticorupție a 
desfășurat sesiuni de formare cu polițiștii nou-încadrați, de la nivelul 
Brigăzii Rutiere participând 44 polițiști cu funcții de execuție. 
2. La nivelul Brigăzii Autostrăzi și a structurilor teritoriale ale acesteia 
au fost efectuate activităţi de instruire cu reprezentanți ai Direcției 
Generale Anticorupție, pentru conștientizarea polițiștilor din cadrul 
unității cu privire la riscurile la care se supun prin nerespectarea 
deontologiei profesionale pe acest segment. 
3. De asemenea, la fiecare ședință de pregătire continuă sunt 
prezentate, dezbătute și analizate cazurile de corupție în care au fost 
implicați, cu vinovăție, lucrători din cadrul MAI, cu accent pe modul 
de operare, principalii factori care au favorizat săvârșirea unor 
asemenea fapte și măsurile legale aplicate. 
4. La intrarea în serviciu a polițiștilor care desfășoară activități de 
supraveghere, îndrumare și control al traficului de pe autostrăzile 
deschise circulației publice se realizează un instructaj în cadrul căruia, 
pe lângă alte aspecte de interes operativ, se atrage atenția, totdeauna, 
asupra cinstei și corectitudinii care trebuie manifestată cu prilejul 
exercitării atribuțiilor de serviciu. 
5. La nivelul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București  și 
a inspectoratelor de poliție județene s-au desfășurat un număr de 148 
instruiri cu ofițerii coordonatori ai structurilor de poliție rutieră, la 
care au participat un număr de 303 ofițeri. 

Măsura 3.3.10. - Instituirea 
unui cadru legal pentru 
conceperea și utilizarea unui 
sistem integrat de tipul ANPR 
(Automatic Number Plate 
Recognition), care să permită 
supravegherea video a 
traficului și tipărirea 
automată a comunicărilor 
privind conducătorul auto 
care a săvârșit eventualele 
contravenții constatate în 
trafic (Termen: 2020) 

Direcția Rutieră: au fost demarate activități specifice privind 
implementarea cadrului dispozițional prevăzut de Legea nr. 5/20142 
cu modificările și completările ulterioare, act normativ care transpune 
în legislația națională Directiva Uniunii Europene nr. 413/2015 de 
facilitare a schimbului transfrontalier de informații privind încălcările 
normelor de circulație care afectează siguranța rutieră. 
Din cauza lipsei resurselor financiare, activitatea de dezvoltare a unei 
aplicații software ce poate permite constatarea automată a abaterilor 
săvârșite la regimul rutier atât de către cetățenii români, cât și de către 
cei străini, denumită Cross Border Enforcement „CBE” (dorindu-se a 
fi integrată în aplicația „Abateri”), a fost suspendată (activitatea a fost 
demarată încă din luna aprilie a anului 2018). Măsura este în termen.  

Măsura 3.3.11. Îmbunătățirea 
dotării structurilor de poliție 
rutieră cu sisteme fixe și/sau 

În vederea creșterii capacității de intervenție a poliției rutiere au fost 
efectuate demersuri pentru achiziționarea unui număr de 491 de 
dispozitive mobile destinate măsurării vitezei de deplasare a 

 
2 privind unele măsuri pentru  facilitarea schimbului  transfrontalier de  informații  referitoare  la  încălcările normelor de 
circulație care afectează siguranța rutieră şi pentru facilitarea executării sancțiunilor aplicate acestor încălcări. 
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mobile de supraveghere a 
traficului rutier și de 
măsurare a vitezei de 
deplasare a autovehiculelor 
(Termen: 2020) 

autovehiculelor. 
De asemenea, structura a întreprins demersuri pentru accesarea de 
fonduri europene nerambursabile, prin Programul Operațional 
Infrastructura Mare, fiind aprobată implementarea proiectului 
Dezvoltarea unui sistem mixt-mobil de monitorizare a traficului rutier 
privind încălcarea regulilor de circulație, ulterior derulării acestuia, 
structurile rutiere urmând a fi dotate printre altele și cu 250 de 
cinemometre laser.  Măsura este în termen.  

Măsura 3.3.12. - Iniţierea 
unui proiect de act normativ 
de modificare atât a 
Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr 195/2002 
privind circulaţia pe 
drumurile publice, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, cât şi 
a Hotărârii Guvernului nr 
1391/2006  pentru aprobarea 
Regulamentului de aplicare a 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 195/2002 
privind circulaţia pe 
drumurile publice,  în ceea ce 
privește normele referitoare 
la reducerea perioadei de 
suspendare a permisului de 
conducere (Termen: 2018) 

La data de 15 iulie 2019 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 575, Legea nr. 130/2019 pentru modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe 
drumurile publice, formă aplicabilă la 18 iulie 2019, prin care s-au 
adus modificări prevederilor privind reducerea perioadei de 
suspendare a exercitării dreptului de a conduce. 
 

Măsura 3.3.13. - Instituirea 
cadrului legal și 
implementarea unor sisteme 
de monitorizare audiovideo 
pentru autospecialele de 
poliție de ordine publică și 
poliție rutieră (Termen: 2020) 

În cursul anului 2019, Parlamentul României a adoptat Legea nr. 192 
din 25 octombrie 2019 pentru modificarea și completarea unor acte 
normative din domeniul ordinii și siguranței publice, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 868 din 28 octombrie 2019, care a intrat în 
vigoare în termen de 90 de zile de la publicare.  
În cadrul acesteia, Legea nr. 218/2002 privind organizarea și 
funcționarea Poliției Române, cu modificările și completările 
ulterioare, prevede la art. 392, următoarele:  

„(1) În scopul realizării activităţilor de prevenire, depistare, 
investigare sau urmărire penală a infracțiunilor sau executării 
pedepselor, prevenire şi combatere a altor fapte ilegale, precum şi de 
menținere a ordinii şi siguranței publice: 

   a) acțiunile polițistului în spații publice, precum şi intervenția 
realizată în condițiile art. 38 ori pentru executarea unui mandat pot fi 
înregistrate cu mijloacele foto-audio-video din dotare, fără 
consimțământul persoanelor vizate; 

    b) Poliția Română este autorizată să fixeze, ocazional, cu 
mijloace foto-audio-video sau prin alte mijloace tehnice din dotare, 
momente operative cu privire la activităţi publice desfășurate în 
locuri publice, fără consimțământul persoanelor vizate, în cazul în 
care există motive verosimile pentru a bănui că în aceste locuri 
publice ar putea fi comise infracțiuni sau alte fapte ilegale ori 
tulburată ordinea şi siguranța publică. 

    (2) Poliția Română este autorizată să acceseze, în mod direct şi 
gratuit, sistemele de supraveghere a spațiilor publice ce sunt instalate 
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în scopul prevenirii criminalității, pazei bunurilor şi protecției 
persoanelor sau supravegherii traficului rutier şi care aparțin 
organelor administrației publice centrale sau locale, cu excepția celor 
cu atribuții în domeniul apărării şi securității naționale, atunci când: 

   a) există motive verosimile pentru a bănui că imaginile 
fotografice ori înregistrările audio şi/sau video prelucrate prin aceste 
sisteme pot servi la identificarea: 

    1. persoanelor care pregătesc, săvârșesc sau au săvârșit o 
infracțiune; 

    2. persoanelor care au fost prezente la locul săvârșirii unei 
infracțiuni ori au cunoștință despre faptă, autor sau despre bunurile 
având legătură cu fapta; 

    3. persoanelor date în urmărire sau căutate potrivit legii; 
    4. bunurilor supuse confiscării, interzise la deținere, căutate 

potrivit legii sau care pot fi utilizate ca probe într-o procedură 
judiciară; 

    b) imaginile fotografice ori înregistrările audio şi/sau video 
prelucrate prin aceste sisteme sunt necesare pentru: 

    1. constituirea şi adaptarea dispozitivelor de menținere a 
ordinii publice, cu ocazia adunărilor publice sau a evenimentelor ce 
implică prezența unui public numeros, precum şi pentru realizarea 
intervenției în cazul în care adunările publice își pierd caracterul 
pașnic şi civilizat; 

    2. îndrumarea, supravegherea şi controlul respectării normelor 
de circulație rutieră. 

    (3) Se interzice prelucrarea datelor cu caracter personal 
conținute de imaginile fotografice ori înregistrările audio şi/sau video 
în alte scopuri decât cele în care au fost colectate, cu excepția 
situațiilor prevăzute expres de lege şi numai dacă sunt asigurate 
garanțiile necesare pentru protejarea drepturilor persoanelor vizate. 

    (4) Poliția Română poate păstra imaginile fotografice ori 
înregistrările audio şi/sau video obținute potrivit alin. (1) sau (2) pe o 
perioadă de 6 luni de la data obținerii acestora, cu excepția situațiilor 
în care sunt utilizate în cadrul unei proceduri judiciare, caz în care 
acestea urmează regimul probelor. La împlinirea acestui termen 
imaginile şi/sau înregistrările se distrug, prin proceduri ireversibile.” 
Precizăm că în urma actualizării Planului de intergritate, având în 
vedere instituirea cadrului legal, măsura a fost reformultă astfel: 
„Implementarea unor sisteme de monitorizare audio-video pentru 
autospecialele de poliție de ordine publică și poliție rutieră”. Totodată, 
termenul a fost prorogat pentru anul 2020. 

Măsura 3.3.14. - Realizarea 
unor activități de audit și 
verificări periodice privind 
legalitatea modului de 
implementare, modificare și 
ștergere a punctelor de 
penalizare și a măsurilor 
complementare în aplicația 
„ABATERI”, respectiv de 
inventariere a permiselor de 
conducere aflate în evidență  

La nivelul Direcției Rutiere din cadrul IGPR, în anul 2019 au fost 
realizate două activități de verificare/audit privind implementarea, 
modificarea și ștergerea punctelor de penalizare și a măsurilor 
complementare în aplicația „Abateri” (una pentru semestrul II al 
anului 2018, respectiv una pentru semestrul I al anului 2019). 
Verificările periodice se realizează lunar, atât la nivelul Direcției 
Rutiere, Brigăzii Autostrăzi, cât și la nivelul inspectoratelor de poliție 
județene și DGPMB. Activitatea este reglementată printr-o Dispoziție 
IGPR – Direcția Rutieră. 
 

Măsura 3.3.15. - Elaborarea În funcție de solicitările operative, Direcția de Comunicații și 
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cadrului normativ necesar și 
activarea funcțiilor de 
localizare prin GPS a stațiilor 
TETRA (Terrestrial Trunked 
Radio) instalate pe 
autospecialele de intervenție 
astfel încât acestea să poată fi 
monitorizate de la dispecerate 

Tehnologia Informației din cadrul Inspectoratului General al Poliției 
Române a introdus ID-urile TETRA în aplicația de monitorizare a 
STS (112) pentru terminalele mobile montate pe autospecialele de 
intervenție. Aplicația soft a fost dezvoltată la nivelul STS (aplicația 
112) cât și la nivelul MAI. 
La nivelul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, 
pentru activarea funcțiilor de localizare GPS a stațiilor TETRA 
instalate pe autospecialele de intervenție astfel încât acestea să poată fi 
monitorizate de la dispecerate, s-a încercat implementarea unei 
aplicații de la MAI – DGCTI - Radio Mapper, însă aceasta nu s-a 
dovedit viabilă deoarece localizarea nu era în timp real, timpii de 
răspuns fiind mai mari de 1 min. 
Precizăm că în urma actualizării Planului de integritate, măsura a fost 
menţinută cu prorogarea termenului pentru anul 2020. 

Măsura 3.3.16. - Elaborarea 
cadrului normativ necesar și 
testarea-pilot a utilizării de 
camere de supraveghere 
individuale a polițiștilor de 
ordine publică și poliție rutieră; 
responsabil: IGPR; termen: 
2018. 

În cursul anului 2019, Parlamentul României a adoptat Legea nr. 192 
din 25 octombrie 2019 pentru modificarea și completarea unor acte 
normative din domeniul ordinii și siguranței publice, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 868 din 28 octombrie 2019, care a intrat în 
vigoare în termen de 90 de zile de la publicare (a se vedea Măsura 
3.3.13).  
La nivelul Direcției Rutiere din cadrul Inspectoratului General al 
Poliției Române - raportat la indicatorii de evaluare, a fost atins doar 
cel privind implementarea unui proiect pilot. 
Astfel, a fost emisă Dispoziția inspectorului general al Poliției 
Române privind utilizarea unor sisteme audiovideo portabile, de tip 
„Body Worn Camera”, proiect pilot pus în aplicare la nivelul Brigăzii 
Rutiere din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului 
București (14 bodycam-uri în exploatare). 
Precizăm că în urma actualizării Planului de integritate, având în 
vedere instituirea cadrului legal și proiectul pilot pus în aplicare, 
măsura a fost reformulată astfel: „Utilizarea de camere de supraveghere 
individuale a polițiștilor de ordine publică și poliție rutieră”. Totodată, 
noul termen a fost stabilit pentru anul 2020. 

Măsura 3.3.17. - Asigurarea 
dotării necesare desfășurării 
activităţii de poliţie rutieră a 
formațiunilor de ordine 
publică, în parametrii 
existenți la nivelul 
formațiunilor de poliție 
rutieră. responsabil: IGPR; 
termen: 2020. 

La nivelul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și al 
inspectoratelor de poliție județene, în cursul anului 2019, au intrat în 
dotare un număr de 804 de autoturisme, iar un număr de 1688 de 
polițiști din structurile de ordine publică au obținut calitatea de 
polițiști rutieri. 
IPJ Botoșani - în anul 2019 au fost achiziționate 2 aparate Drager 
(pentru detectarea substanțelor cu efect psihotropic). Acestea au fost 
distribuite la Serviciul Rutier și la o poliție municipală, putând fi puse 
la dispoziția celorlalte structuri, în funcție de solicitări sau situația 
operativă.

 
 

b. DOMENIUL ORDINE PUBLICĂ 
 

b.1. Descrierea măsurilor, conform datelor comunicate DGA de către structurile 
subordonate ale IGPR, în cadrul rapoartelor anuale de evaluare a incidentelor 
de integritate  

Stadiul 
implementării 

1. Monitorizarea riscului în vederea reducerii probabilității de apariție și a impactului 
resimțit la nivelul instituției cu accent pe măsurile de prevenire sau control existente. 

Implementată 



7 
 

2. O selecție riguroasă a personalului care desfășoară activități pe acest domeniul de 
activitate. 

Implementată 

3. Monitorizarea permanentă a subordonaților, de către șefii nemijlociți, pentru a 
cunoaște permanent atât preocupările profesionale și cele extraprofesionale ale 
acestora. 

Implementată 

4. Rotirea personalului, prin posibilitatea înlocuirii unui lucrător cu privire la care 
structurile de profil, în urma activităților specifice, au suspiciuni justificate că ar fi 
predispus la acte de corupție, anterior ca acesta să le săvârșească.

Implementată 

5. Prelucrarea  cazului lucrătorilor din subordine, efectuând o analiză a cauzelor care 
au dus la producerea acestuia. 

Implementată 

6. Studierea temelor de prevenire a faptelor de corupție în cadrul pregătirii 
profesionale individuale. 

Implementată 

7. Inițierea unui demers pentru elaborarea unei proceduri care să stabilească modul 
de desfășurare a activităților și responsabilitățile polițistului care face parte din 
comisiile de distrugere a bunurilor confiscate și supuse distrugerii.

Implementată 

8. Verificări periodice privind respectarea cadrului normativ şi dispoziţional, 
respectiv a sarcinilor şi termenelor dispuse.         

Implementată 

9. Verificarea periodică a cunoaşterii procedurilor specifice domeniului de activitate 
Ordine –publică.                                                                                                    

Implementată 

10. Propunerea de teste de integritate polițiștilor care au fost cercetați în mai multe 
dosare penale unde s-a dat soluție de neîncepere a urmăririi penale.

Implementată  

11. Dotarea cu sisteme video de supraveghere și înregistrare atât pentru interior cât și 
pentru exterior în cazul autospecialelor din dotare pentru înregistrarea discuțiilor 
dintre lucrător și contravenient, dar şi pentru prevenirea eventualelor cazuri de 
corupție. 

Implementată 

12. Introducerea în Planul de Pregătire continua a unor teme specific domeniului 
prevenirii şi combaterii faptelor de corupţie.

Implementată 

b.2. Descrierea măsurilor, 
conform Planului de 
integritate al MAI, 
aprobat prin OMAI nr 
72/2017, aferent 
domeniului de activitate 
ordine publică  

 
 
 

Stadiul implementării 

Măsura 3.3.17 - Asigurarea 
dotării necesare 
desfășurării activității de 
poliție rutieră a 
formațiunilor de ordine 
publică, în parametrii 
existenți la nivelul 
formațiunilor de poliție 
rutieră (Termen: 2020) 

La nivelul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și al 
inspectoratelor de poliție județene, în cursul anului 2019, au intrat în 
dotare un număr de 804 de autoturisme, iar un număr de 1688 de 
polițiști din structurile de ordine publică au obținut calitatea de polițiști 
rutieri. 
IPJ Botoșani - în anul 2019 au fost achiziționate 2 aparate Drager 
(pentru detectarea substanțelor cu efect psihotropic). Acestea au fost 
distribuite la Serviciul Rutier și la o poliție municipală, putând fi puse la 
dispoziția celorlalte structuri, în funcție de solicitări sau situația 
operativă.

 
 

c. DOMENIUL INVESTIGAREA CRIMINALITĂȚII ECONOMICE 
 

c.1. Descrierea măsurilor, conform datelor comunicate DGA de către structurile 
subordonate ale IGPR, în cadrul rapoartelor anuale de evaluare a incidentelor 
de integritate  

Stadiul 
implementării
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1. Monitorizarea si verificarea de către şefii ierarhici a documentelor întocmite cu 
ocazia constatării unor infracţiuni, rezultate în urma activităţilor desfăşurate de 
către poliţiştii ce deţin aviz de poliţie judiciară şi consemnarea rezultatelor în 
cuprinsul analizelor semestriale întocmite. 

Implementată 

2. Acordarea unei atenţii sporite de către şefii ierarhici (prin actualizarea fişelor de 
cunoaştere a personalului) cu privire la activitatea profesională şi extraprofesională 
a subordonaţilor, prin raportare la stilul de viaţă al acestora, în situaţia în care pot 
apărea cauze care pot determina creşterea riscului săvârşirii unor fapte de corupţie. 

Implementată 

3. Utilizarea instrumentelor statistice în cadrul activităţii de control, în scopul 
evidenţierii diferenţelor de la nivelul anumitor structuri şi/sau angajaţi. 

Implementată 

4. Verificarea permanentă a modului de transmitere, către instituţiile competente, a 
datelor şi informaţiilor obţinute despre persoanele suspecte de comiterea anumitor 
infracţiuni. 

Implementată 

5. Informarea prealabilă privind relaţiile ori afinităţile existente între componenţii 
echipei de control şi agenţii economici verificaţi, formarea unor echipe de lucru şi 
schimbarea periodică a componenţei acestora. 

Implementată 

6. Monitorizarea si verificarea de către şefii ierarhici a documentelor întocmite cu 
ocazia constatării unor infracţiuni, rezultate în urma activităţilor. 

Implementată 

c.2. Descrierea măsurilor, 
conform Planului de 
integritate al MAI, 
aprobat prin OMAI nr 
72/2017, aferent 
domeniului de activitate 
structuri MAI cu atribuții 
de poliție judiciară  

 
 
 

Stadiul implementării 
 
 

Măsura 3.3.2 - Creșterea 
frecvenței de realizare a 
analizelor comune cu 
unitățile de parchet privind 
dosarele penale aflate în 
lucru  
 

La nivelul Inspectoratului General al Poliției Române, măsura a fost 
implementată astfel: 
1. Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice - în scopul 
dinamizării activității de cercetare penală și evitării înregistrării de 
disfuncționalități în soluționarea cu celeritate a dosarelor penale de 
natură economică, Direcția de Investigare a Criminalității Economice a 
instituit un program de monitorizare, la nivel național, a vechimii 
dosarelor penale aflate în lucru la nivelul structurilor teritoriale de 
specialitate, în vederea evidențierii eventualelor disfuncționalități. 
Pentru eficientizarea activităților de urmărire penală în dosarele privind 
infracțiuni de natură economică, a fost propusă elaborarea unui ordin 
comun PICCJ - IGPR care să vizeze competența funcțională și materială 
a Direcției de Investigare a Criminalității Economice, structură centrală 
specializată a Poliției Române. Prin acest demers se va crea cadrul intern 
necesar pentru repartizarea judicioasă a dosarelor și asigurarea 
continuității activităților de urmărire penală. 
2. La nivelul structurilor subordonate IGPR, au avut loc un număr de 
555 analize comune realizate cu unitățile de parchet privind dosarele 
penale aflate în lucru.  
Menționăm faptul că la nivelul serviciilor din cadrul DGPMB s-au 
realizat întâlniri punctuale cu procurorii din cadrul unităților de parchet 
care supraveghează activitatea, în cadrul cărora s-a discutat și analizat 
modul de acțiune pentru destructurarea membrilor grupărilor cercetați  



9 
 

în dosarele penale aflate în lucru. La nivelul Serviciului Omoruri analiza 
dosarelor penale aflate în lucru se face semestrial sau ori de câte ori este 
nevoie, în baza Ordinului comun m.a.i. nr. 56/2014, PÎCCJ nr. 
12/C/2014 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind 
înregistrarea, evidența unitară, circuitul sesizărilor penale și coordonarea 
administrativă a activităților dispuse organelor de poliție, de către 
procuror. Conform art. 18, pct. 6 din Normele Metodologice, procurorul 
verifică semestrial măsurile dispuse în dosarele penale, iar activitățile 
respective sunt concretizate în procese-verbale. Nu există o evidență a 
întâlnirilor, acestea fiind realizate de fiecare echipă de polițiști cu 
procurorii de supraveghere.

Măsura 3.3.3 - Schimbarea 
actualei practici privind 
delegarea nominală a 
ofițerilor de poliție judiciară 
pentru efectuarea 
activităților şi stabilirea 
unor echipe de cel puțin 2 
lucrători pentru efectuarea 
delegărilor în dosare 
complexe; (Termen 2018) 

La nivelul Inspectoratului General al Poliției Române: 
1. Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice - din practica 
existentă la nivelul unităților de parchet care supraveghează dosarele 
penale aflate în lucru la DICE, rezultă că delegarea pentru efectuarea 
unei activități se efectuează pe structură și la nivelul unității sunt 
nominalizați polițiștii care desfășoară activitățile. 

2. La nivelul structurilor subordonate IGPR au avut loc un număr de 
428 de întâlniri la nivel de conducere/șefi de structuri și reprezentanți ai 
parchetelor și au fost 1068 delegări în dosare complexe efectuate în 
echipe de cel puțin 2 lucrători.

  Măsura 3.3.4 - 
Îmbunătățirea dotărilor 
tehnice pentru desfășurarea 
activităților specifice 
poliției judiciare, creșterea 
numărului camere de 
anchetă, respectiv 
înregistrarea audio-video a 
activităților de audiere în 
cauzele penale (Termen: 
2018);  
 

La nivelul DGPMB și a inspectoratelor de poliție județene exista un 
număr de 275 camere de anchetă dotate cu echipamente tehnice de 
înregistrare audio-video și 19 la nivelul DCCO. 
 

Măsura 3.3.5 - Realizarea, 
din oficiu, de analize 
periodice privind legalitatea 
prelucrării datelor cu 
caracter personal în bazele 
de date disponibile la 
nivelul structurilor 
(Termen: anual) 

La nivelul structurilor Ministerului Afacerilor Interne, utilizarea 
aplicațiilor informatice se face numai în conformitate cu procedurile, 
normele de lucru şi metodologiile de exploatare aprobate. Accesarea 
informațiilor stocate în bazele de date se realizează numai în interesul 
îndeplinirii atribuţiilor profesionale, iar furnizarea acestor informații 
este permisă numai în conformitate cu prevederile legale. Astfel: 
1. Compartimentul Protecția Datelor cu Caracter Personal - În anul 
2019, nu au fost efectuate analize din oficiu, însă au fost solicitate 
raportări cu privire la îndeplinirea sarcinilor trasate prin Nota raport 
privind analiza activităților desfășurate în domeniul protecției datelor în 
anul 2018, analiză care conținea propuneri și măsuri proactive pentru 
anul 2019, astfel că analiza se va efectua în anul 2020. 
Urmare a adresei Corpului de control al ministrului privind aprobarea, 
de către conducerea MAI. A unei note-raport prin care s-a dispus ca 
IGPR să dispună realizarea unui control tematic la nivelul 
Inspectoratului de Poliție Județean Neamț cu privire la respectarea 
cadrului normativ incident protecției datelor cu caracter personal, o 
comisie din cadrul IGPR formată din 2 ofițeri din cadrul CPDCP și un 
ofițer de la Direcția Control Intern a verificat activitatea desfășurată la 
nivelul IPJ Neamț, în perioada ianuarie 2018 - aprilie 2019, cu privire la 
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respectarea cadrului normativ incident protecției datelor cu caracter 
personal. Comisia a dispus măsuri de remediere a neajunsurilor 
constatate. CPDCP a efectuat verificări la nivelul unei structuri centrale 
a IGPR, privind legalitatea şi necesitatea interogărilor efectuate într-o 
bază de date automată de către personalul structurii, precum şi a 
mecanismelor şi modalităților de prelucrare a datelor personale, nefiind 
constate nereguli. În urma acestor verificări, CPDCP a întocmit un 
îndrumar pentru efectuarea unor astfel de verificări, pe care l-a transmis 
responsabililor cu protecția datelor din cadrul Poliției Române. La 
finalul anului 2019, a fost întocmită Analiza cu privire la activitățile 
desfășurate la nivelul IGPR în anul 2019 în domeniul protecției datelor, 
analiză care a fost înaintată ORPDP din cadrul MAI. Prin adoptarea 
Regulamentului UE 2016/679 și a Directivei UE 2016/680 au fost 
introduse reguli mai stricte pentru prelucrarea datelor personale şi  
adoptarea de norme care să acorde o protecție tot mai mare dreptului la 
viață privată a cetăţenilor. Pentru punerea în aplicare a acestor acte vor 
fi realizate:  
- teme de pregătire în domeniul de referință pentru responsabilii cu 
protecția datelor (materiale care să conțină informații utile 
responsabilului pentru a-și putea îndeplini sarcinile pe această linie, 
obligațiile pe care le are acesta și operatorul de date pe care îl consiliază, 
în noul context legislativ);  
- identificarea cazurilor concrete în activitățile Poliției Române unde se 
fac referiri la domeniul protecției datelor și identificarea mențiunilor 
care trebuie modificate ca urmare a noilor prevederi în materie; 
- actualizarea procedurilor în domeniu în contextul în care se resimte 
nevoia; 
- efectuarea de verificări a respectării noilor prevederi legale;  
- continuarea activităţilor de sprijin şi îndrumare pe linia protecţiei 
datelor cu caracter personal, la nivelul structurilor centrale şi teritoriale; 

2. Direcția Generală de Poliție a Municipiului București  – în baza 
Planului de verificare nr. 91129 din 09.01.2019 au fost verificați 91 
utilizatori/704 interogări.

 
 

d.  DOMENIUL FINANCIAR-CONTABILITATE 
 

d.1. Descrierea măsurilor, conform datelor comunicate DGA de către structurile 
subordonate ale IGPR, în cadrul rapoartelor anuale de evaluare a incidentelor 
de integritate  

Stadiul 
implementării 

1. Prelucrarea cu efectivele din subordine a tuturor prevederilor actelor normative cu 
incidență în domeniul prevenirii faptelor de corupție, cât și  materialele puse la 
dispoziție de către DGA. 

Implementată 

2. Verificarea corectitudinii datelor înscrise în situațiile privind acordarea drepturilor 
bănești și a legalității acestora. 

Implementată 

3. Efectuarea de operațiuni de încasări și plăți în numerar pe baza documentelor de 
încasare și plată, doar cu viza pentru control financiar propriu.

Implementată 

4. Solicitarea desfășurării unor activități de informare/instruire a personalului din 
cadrul inspectoratului judeţean de poliţie. 

În curs de 
implementare 

5. Includerea, în Planul de pregătire profesională pentru anul 2020, a unor teme 
privind infracțiunile de corupție, nerespectarea regimului interdicțiilor, 
incompatibilităților și conflictului de interese.

În curs de 
implementare 
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6. Revizuirea Registrului de riscuri, în conformitate cu Procedura de sistem privind 
managementul riscurilor de corupție în cadrul structurilor Ministerului Afacerilor 
Interne și includerea în cuprinsul acestuia a riscului aferent incidentului înregistrat, cu 
propunerea unor măsuri concrete de prevenire/control.

În curs de 
implementare 

d.2. Descrierea măsurilor, 
conform Planului de 
integritate al MAI, 
aprobat prin OMAI nr 
72/2017, aferent 
domeniului de activitate 
financiar-contabilitate  

 
 
 

Stadiul implementării 

Măsura 3.3.8 - Efectuarea 
de verificări periodice 
privind utilizarea fondurilor 
operative de către 
structurile MAI; 
responsabil: DAPI, CC, 
structurile MAI care 
gestionează fonduri 
operative; termen: anual. 

Direcția Financiară a efectuat un control de fond privind utilizarea 
fondurilor operative la nivelul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii 
Economice. 
La nivelul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și a 
structurilor teritoriale au fost efectuate un număr de 21 verificări privind 
utilizarea fondurilor operative. 
 

 
 

e. DOMENIUL ARME, EXPLOZIVI ȘI SUBSTANȚE PERICULOASE 
 

e.1. Descrierea măsurilor, conform datelor comunicate DGA de către structurile 
subordonate ale IGPR, în cadrul rapoartelor anuale de evaluare a incidentelor 
de integritate  

Stadiul 
implementării 

1. Acordarea unei atenţii sporite de către şefii ierarhici (prin actualizarea fişelor de 
cunoaştere a personalului) cu privire la activitatea profesională şi extraprofesională a 
subordonaţilor, prin raportare la stilul de viaţă al acestora, în situaţia în care pot 
apărea cauze care pot determina creşterea riscului săvârşirii unor fapte de corupţie. 

Implementată 

2. Utilizarea instrumentelor statistice în cadrul activităţii de control, în scopul 
evidenţierii diferenţelor de la nivelul anumitor structuri şi/sau lucrători.

Implementată 

3. Monitorizarea si verificarea de către şefii ierarhici a documentelor întocmite cu 
ocazia constatării unor infracţiuni, rezultate în urma activităţilor desfăşurate de către 
poliţiştii ce deţin aviz de poliţie judiciară şi consemnarea rezultatelor în cuprinsul 
analizelor semestriale întocmite. 

Implementată 

4. Controlul ierarhic în ceea ce priveşte realizarea activităţilor specifice de constatare 
a infracţiunilor şi contravenţiilor. 

Implementată 

5. Efectuarea de controale periodice asupra activităţii desfăşurate. Implementată 
6. Includerea în evaluarea periodică a temelor privind prevenirea şi combaterea 
corupţiei în rândul personalului. 

Implementată 

7. Prelucrarea evenimentelor negative, precum şi prezentarea sintezelor cazurilor de 
corupţie instrumentate de DGA 

Implementată 

e.2. Descrierea măsurilor, 
conform Planului de 
integritate al MAI, 
aprobat prin OMAI nr 
72/2017, aferent 
domeniului de activitate 
arme, explozivi și 
substanțe periculoase 

 
 
 

Stadiul implementării 
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Măsura 3.3.18 - Verificarea 
periodică, lunară, a modului 
în care au fost dispuse 
măsurile complementare 
sancționatoare şi urmărirea 
implementării acestor 
măsuri în ceea ce privește 
portul şi folosirea şi/sau 
deținerea de arme 
(revocarea, suspendarea, 
anularea dreptului de port 
şi folosire şi/sau deținere 
arme supuse acestui regim); 
responsabil: IGPR; termen: 
anual. 

În anul 2019, la Direcţia Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase - au 
fost efectuate 36 de verificări cu privire la implementarea măsurilor în 
ceea ce privește portul şi folosirea şi/sau deținerea de arme (revocarea, 
suspendarea, anularea dreptului de port şi folosire şi/sau deținere arme 
supuse acestui regim); Punctual, a fost efectuată o verificare la IPJ 
Caraș-Severin. 
Conform Registrului Național al Armelor Integrat, în perioada 
01.01.2019 – 31.12.2019, au fost implementate 5.193 dispoziții de 
anulare și 209 dispoziții de suspendare a dreptului de a mai deține, purta 
și folosii și/sau deține arme supuse autorizării și s-au aplicat un număr 
total de 1020 sancțiuni contravenționale la Legea nr. 295/2004 privind 
regimul armelor și al munițiilor, precum și la Legea nr. 407/2006 
vânătorii și a protecției fondului cinegetic;  
La nivelul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și al 
inspectoratelor de poliție județene, au fost efectuate un număr de 3061 
verificări. 

Măsura 3.3.19 - 
Dezvoltarea şi utilizarea 
unei aplicații informatice de 
preluare a cererilor 
publicului în domeniul 
armelor şi munițiilor, 
eliminându-se astfel 
contactul direct cu 
solicitanții;  
responsabil: IGPR; termen: 
2020. 

La nivelul Inspectoratului General al Poliției Române, pe parcursul 
anului 2019, a fost înaintată cererea de finanțare pentru proiectul E-
ARM – Sistem de implementare și gestionare a bazelor de date din 
domeniul arme și explozivi și extinderea bazei de date precursori de 
explozivi de către Direcția Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din 
cadrul IGPR. 
Pe site-ul Inspectoratului de Poliție Județean Călăraşi, secţiunea „IPJ 
Călăraşi”, subsecţiunea „Servicii şi birouri”, la rubrica dedicată 
Serviciului A.E.S.P., se regăseşte adresa de e-mail 
arme@cl.politiaromana.ro, destinată primirii cererilor şi petiţiilor 
formulate de persoanele fizice/juridice și adresa de e-mail 
oug41.2016.arme@cl.politiaromana.ro – adresă dedicată primirii 
corespondenței de la beneficiarii serviciilor publice. 

 

f. DOMENIUL CENTRE DE REȚINERE ȘI AREST PREVENTIV 
 

f.1. Descrierea măsurilor, conform datelor comunicate DGA de către structurile 
subordonate ale IGPR, în cadrul rapoartelor anuale de evaluare a incidentelor 
de integritate  

Stadiul 
implementării 

La momentul întocmirii prezentei situaţii, la nivelul DGA nu au fost obţinute detalii 
cu privire la producerea incidentului de integritate. Acestea urmează a fi înaintate de 
către structura la nivelul căreia s-a produs fapta, în termen de 30 de zile de la data 
luării la cunoştinţă, conform procedurii de sistem PS-DGA-02 privind evaluarea 
incidentelor de integritate în cadrul structurilor MAI. 

 
 
- 

f.2. Descrierea măsurilor, 
conform Planului de 
integritate al MAI, 
aprobat prin OMAI nr. 
72/2017, aferent 
domeniului de activitate 
Centre de reținere și arest 
preventiv 

 
 
 

Stadiul implementării 

Măsura 3.3.20-
Asigurarea/Amenajarea în 

Măsura a fost realizată în cadrul proiectului „Consolidarea capacității 
sistemului de arest preventiv de a respecta instrumentele internaționale 
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mod corespunzător a 
spațiilor pentru acordarea 
dreptului la vizită, respectiv 
dotarea cu dispozitive de 
separare pentru a preveni 
introducerea în arest de 
bunuri şi obiecte interzise; 
responsabil: IGPR; termen: 
2018. 

relevante privind drepturile omului”, finanțat prin Mecanismul 
Financiar Norvegian 2009 - 2014 în cadrul programului RO 23 „Servicii 
corecționale inclusiv sancțiuni non-privative de libertate” - 2017.   
Cu această ocazie a fost achiziționată și montată tâmplărie PVC cu 
geam securizat și sisteme audio de comunicare pentru dotarea camerelor 
de vizită de la nivelul a 46 centre de reţinere şi arestare preventivă, în 
prezent toate cele 51 de centre dispunând de astfel de sisteme.  

Măsura 3.3.21 - 
Dezvoltarea şi utilizarea 
unei aplicații informatice de 
preluare a cererilor 
publicului în domeniul 
armelor şi munițiilor, 
eliminându-se astfel 
contactul direct cu 
solicitanții;  
responsabil: IGPR; termen: 
2020. 

Măsura fost realizată în cadrul proiectului „Consolidarea capacității 
sistemului de arest preventiv de a respecta instrumentele internaționale 
relevante privind drepturile omului”, finanțat prin Mecanismul 
Financiar Norvegian 2009 - 2014 în cadrul programului RO 23 „Servicii 
corecționale inclusiv sancțiuni non-privative de libertate”, prin care au 
fost achiziționate și montate 20 sisteme de securitate și supraveghere 
video la un număr de 20 centre de reținere și arestare preventivă din 
subordinea Poliției Române, astfel că, în toate cele 51 de centre există 
sisteme de supraveghere video. 

 
 

g. Măsuri adoptate cu privire la alte tipuri de incidente produse la nivelul Poliţiei Române 

g.1. Raport definitiv ANI - stare de incompatibilitate – 4 incidente 

g.1.A Descrierea măsurilor, conform datelor comunicate DGA de către 
structurile subordonate ale IGPR, în cadrul rapoartelor anuale de evaluare a 
incidentelor de integritate  

Stadiul 
implementării

1.  Studierea și promovarea Codului de etică și deontologie al polițistului. Implementată 

2. Declanșarea procedurii cercetării prealabile faţă de lucrătorii MAI implicați în 
producerea incidentelor de integritate în vederea stabilirii existentei-inexistentei 
abaterii disciplinare prev. art. 57 lit. k) din Legea  nr. 360/2002  privind Statutul 
poliţistului cu modificările şi completările ulterioare – încălcarea prevederilor  
referitoare la îndatoriri, incompatibilităţi, conflicte de interese şi interdicţiile 
stabilite de lege. 

Implementată 

3. Diseminarea unor materiale emise de SJA privind regimul juridic al 
incompatibilităților şi conflictelor de interese. 

Implementată 

g.1.B. Descrierea măsurilor, conform 
Planului de integritate al MAI, 
aprobat prin OMAI nr. 72/2017

 
Stadiul implementării 

Măsura 3.2.5 - Elaborarea cadrului 
normativ și organizarea unei evidențe 
informatizate a funcțiilor exercitate de 
polițiști și militari în mediul privat; 
responsabil: DGA în colaborare cu 
structurile MAI cu competență în 
domeniu; termen: 2019 

La nivelul structurilor  MAI, există o evidenţă a persoanelor 
care desfășoară activități în sectorul privat, iar Direcția 
Generală Management Resurse Umane va analiza 
posibilitatea dezvoltării unui sistem informatic pentru 
evidența funcțiilor exercitate de polițiști și militari în mediul 
privat. 
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g.2. Încetare disciplinară a raporturilor de muncă sau serviciu, ca urmare a săvârșirii unei 
abateri de la normele deontologice (…) – 2 incidente 

Descrierea măsurilor, conform datelor comunicate DGA de către structurile 
subordonate ale IGPR, în cadrul rapoartelor anuale de evaluare a incidentelor 
de integritate  

Stadiul 
implementării

1.  Activități de instruire și prelucrare a Codului de etică și deontologie profesională a 
polițiștilor. 

Implementată 

2. Eficientizarea activităților de sprijin, îndrumare și control și identificarea cu 
oportunitate a neajunsurilor, stabilirea sarcinilor și măsurilor cu responsabilități 
clare încadrate în termene precise. 

Implementată 

4. Responsabilitatea pentru a monitoriza implementarea măsurilor de 
prevenire/control adoptate revine șefului direct, iar specific liniei de muncă, revine 
șefului serviciului de investigații criminale. 

Implementată 

4. Respectarea codului de etica și deontologic al polițistului. Implementată 

5. Prezentarea dispozițiilor legale, normelor procedurilor aplicabile domeniului de 
activitate care prezintă elemente de vulnerabilitate. 

Implementată 

 
 

2. MĂSURI ADOPTATE LA NIVELUL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ  
 

1. Descrierea măsurilor, conform datelor comunicate DGA de către structurile 
subordonate ale IGPF, în cadrul rapoartelor anuale de evaluare a incidentelor 
de integritate  

Stadiul 
implementării 

1. Adaptarea și implementarea cu ocazia revizuirii și monitorizării de către 
conducerea unității/grupul de lucru pentru prevenirea corupției, conform rolurilor 
deținute, a măsurilor de prevenire/control și suplimentare produse pentru fiecare 
risc identificat la nivelul subunității în concordanță cu Planul de Integritate pentru 
implementarea la nivelul MAI în perioada 2017-2020, a Strategiei Naționale 
Anticorupție. 

Implementată 

2. Asigurarea participării în cursul anului 2019 la activități de instruire organizate de 
SJA Giurgiu în baza Notei Raport a DGA nr. 2662297/21.02.2019, aprobată de 
ministrul afacerilor interne, a personalului din structurile de poliție de frontieră 
încadrat în punctele de trecere a frontierei în scopul conștientizării riscurilor de 
corupție specifice fiecărei linii de muncă cu responsabilizarea factorilor de 
conducere pentru a genera o schimbare de atitudine în rândul personalului și a 
preîntâmpina apariția unor conduite nonetice sau neprofesionale a lucrătorilor.   

Implementată

3. Continuarea includerii în tematica de pregătire continuă pentru anul 2019 a unor 
teme ce pun în valoare rolul și locul avertizorului de integritate în prevenirea 
faptelor de corupție din structurile M.A.I.

Implementată

4. Prelucrarea de către șefii profesionali a obligațiilor, îndatoririlor și interdicțiilor 
prevăzute în legea 360/2002 privind statutul polițistului, precum și unele 
reglementări similare care se regăsesc în Codul de etică și deontologie profesională 
aprobat prin H.G. nr. 911 din 25.08.2005, pe care polițiștii trebuie să le respecte în 
exercitarea funcției publice. 

Implementată

5. Dotarea tuturor poliţiştilor de frontieră cu sisteme de monitorizare audio-video 
portabile (tip body-cam) şi elaborarea unor proceduri de lucru care să nu permită 
oprirea funcţionării acestor camere pe parcursul orelor de program.

Neimplementată 
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6. Solicitarea/realizarea de către structurile competente a unor teste de integritate sau 
a altor activităţi de verificare a respectării normelor legale.

Neimplementată

7. Prelucrarea ordinelor şi dispoziţiilor în vigoare.    Implementată 

8.Executarea de controale cu privire la respectarea prevederilor ordinului comun nr. 
56/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea, evidenţa 
unitară, circuitul sesizărilor penale şi coordonarea administrativă a activităţilor 
dispuse organelor de poliţie de către procuror.

Implementată 

9. Repartizarea dosarelor penale de către şefii nemijlociţi către poliţiştii care deţin 
aviz de poliţie judiciară prin evitarea creării unor situaţii de conflict de interese. 

Implementată 

10. Evaluarea concretă a posibilităţii de punere în aplicare efectivă a dispoziţiilor 
normelor procesual penale prevăzute la art. 110, alin 5. din CPP. 

Neimplementată

11. Declanşarea demersurilor instituţionale necesare care să vizeze iniţierea şi 
creşterea frecvenţei de realizare a analizelor comune cu unităţile de parchet privind 
dosarele penale aflate în lucru. 

Neimplementată

12. Elaborarea unei noi proceduri privind modul de sesizare a faptelor de corupţie de 
către lucrătorii ITPF Sighetu Marmaţiei, prin specificarea etapelor concrete pe care 
trebuie să le parcurgă lucrătorii de poliţie de frontieră pentru a aduce la cunoştinţa 
conducerii instituţiei potenţiale fapte de corupţie, într-un orizont de timp cât mai 
scurt. 

Neimplementată

13. Propunerile nominale privind obţinerea avizelor de poliţie judiciară să se facă 
având la bază şi criterii legate de integritatea poliţiştilor, inclusiv aspecte care 
rezultă din notele de cunoaştere întocmite de lucrătorii S.R.U.

Neimplementată

14. Identificarea, în limita cadrului legal și al resurselor financiare disponibile, a unor 
soluții tehnice de instalare de unor mijloace de supraveghere video perimetrale în 
perimetrul Punctului de Trecere a Frontierei.

Implementată 

15. Acordarea unei atenții sporite de către șefii ierarhici cu privire la activitatea 
profesională și extraprofesională, a stilului de viață al subordonaților, în situația în 
care pot apărea cauze care pot determina creșterea riscului săvârșirii unor fapte de 
corupție/abateri disciplinare. 

Neimplementată

16. Continuarea prelucrării cu personalul din subordine a dispozițiilor interne pentru 
o mai bună cunoaștere a acestora și pentru a crește gradul de conștientizare a 
efectelor producerii incidentelor de integritate la nivelul instituției.

Parțial 
implementată 

17. Prelucrarea întregului personal al unității cu privire la cazul aflat în analiză cât și 
prezentarea consecințele unui astfel de incident de integritate atât la nivel 
personal cât și instituțional. 

Implementată 

2. Descrierea măsurilor, conform 
Planului de integritate al MAI, 
aprobat prin OMAI nr 72/2017, 
aferent domeniului de activitate 
Poliției de Frontieră Române  

 
 

Stadiul implementării 

Măsura 3.5.1 - Instituirea cadrului 
legislativ şi implementarea unui 
sistem de recunoaștere automată a 
plăcuțelor de înmatriculare, în 
toate punctele de trecere a 
frontierei (internă și externă), 
respectiv stabilirea unor puncte 
obligatorii de trecere care să 
permită supravegherea integrală a 
traficului prin punctele rutiere, 
precum și semnalări operative (de 

La nivelul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră urmează 
a fi promovate, în perioada următoare, o serie de demersuri pentru 
interconectarea echipamentelor Poliţiei de Frontieră la sistemul de 
recunoaștere a plăcuțelor de înmatriculare ce va fi dezvoltat de 
CNAIR în punctele de trecere a frontierei, în scopul efectuării de 
verificări suplimentare şi adoptării măsurilor de urmat, astfel încât, 
în situaţia în care echipamentele detectează un mijloc de transport 
care face obiectul unei alerte în SINS/SIS, acesta să poată fi 
semnalat. 
La momentul actual, implementarea unui sistem automat de citire 
a plăcuțelor de înmatriculare (ANPR) s-a efectuat parțial la nivelul 
unor puncte de trecere a frontierei de la frontiera externă (PTF 
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exemplu, de autovehicule 
urmărite/date în consemn), 
fluidizarea traficului (prin 
reducerea timpilor petrecuți în 
punct), respectiv înregistrarea și 
menținerea informațiilor pentru o 
perioadă de timp, astfel încât să fie 
permise corelații statistice pentru 
indicarea potențialului de risc de 
corupție;  
responsabil: IGPF; 
 termen: 2018;  
 

Naidăș, PTF Stamora-Moravița, PTF Jimbolia, PTF Nădlac II). 
Implementarea sistemul de referință la nivelul entității ar 
presupune lucrări de investiții atât în infrastructura de comunicații 
cât și în echipamente, fiind necesare și avize din partea 
autorităților maghiare sau bulgare, având în vedere faptul că la 
frontiera cu Bulgaria şi Ungaria, controlul documentelor de 
călătorie se face pe teritoriul Ungariei şi Bulgariei, cel puțin pe un 
sens (intrare/ieșire). De asemenea, investițiile de referință nu au 
fost cuprinse în lista de dotări de la titlul XIII Active nefinanciare, 
art. bugetar 71.01.02. 
Având în vedere starea de fapt expusă mai sus, la nivelul IGPF nu 
se poate preconiza un termen de implementare a acestui sistem la 
nivelul tuturor PTF - urilor. 
Pe frontiera cu Republica Moldova, este funcțional un sistem de 
recunoaștere automată a plăcuțelor de înmatriculare, gestionat de 
birourile vamale de la nivelul PTF Stânca, PTF Sculeni, PTF 
Albița, PTF Oancea și PTF Galați rutier. 
De asemenea, menţionăm că, odată cu intrarea în vigoare a 
Regulamentului UE nr. 2017/458, de modificare a Regulamentului 
UE nr. 2016/399 (Codul Frontierelor Schengen), poliţiştii de 
frontieră din PTF efectuează verificări sistematice prin consultarea 
bazelor de date relevante cu privire la toate persoanele (persoane 
care beneficiază de dreptul la liberă circulaţie în temeiul dreptului 
Uniunii, precum şi resortisanţi ai ţărilor terţe) care trec frontiera 
României. În cadrul acestor verificări sistematice sunt verificate în 
bazele de date naţionale/europene/internaţionale inclusiv datele de 
identificare (nr. înmatriculare/VIN) ale mijloacelor de transport 
care tranzitează frontiera. 
Precizăm că în urma actualizării Planului de integritate, măsura a 
fost menţinută cu prorogarea termenului pentru anul 2020.

Măsura 3.5.2. - Reevaluarea 
aplicațiilor existente la nivelul 
IGPF prin intermediul cărora se 
realizează planificarea 
personalului, a resurselor şi 
misiunilor, în vederea planificării 
aleatorii a lucrătorilor ce își 
desfășoară activitatea în cadrul 
punctului și/sau pe frontiera verde; 
responsabil: IGPF; termen: 2017. 

Încă din anul 2017, la nivelul Inspectoratului General al Poliției de 
Frontieră, în conformitate cu prevederile Concepției inspectorului 
general al IGPF privind controlul la frontierele României, 
documentele de planificare și executare a serviciului de către 
polițiștii de frontieră de la Compartimentul Ture serviciu au fost 
întocmite în format letric, cu excepția sectoarelor și punctelor de 
trecere a frontierei în care este instalată aplicația C2 (15 SPF-uri și 
21 PTF-uri) unde documentele respective se întocmesc de regulă 
în format electronic și cu titlu de excepție în format letric (când 
aplicația C2 nu funcționează). Planificarea în format electronic 
(C2) nu poate genera aleatoriu personalului aflat în serviciu 
misiunile de executat și locul de desfășurare a acestora deoarece 
nu a fost proiectată pentru a genera o astfel de funcționalitate, iar 
în prezent, aplicația C2 nu poate fi extinsă la toate sectoarele și 
punctele de trecere a frontierei din cauza lipsei fondurilor 
financiare. 
În 2018 şi 2019, au fost dispuse măsuri de modificare a 
prevederilor Concepției inspectorului general privind controlul la 
frontierele României, în sensul că documentele de planificare și 
executare a serviciului de către polițiștii de frontieră de la 
Compartimentul Ture au fost întocmite de către adjunctul șefului 
de sector, zilnic, şi au fost clasificate la nivel secret de serviciu. 
Realizarea acestui aspect vizează asigurarea confidenţialităţii 
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misiunilor posturilor şi patrulelor, precum şi planificarea 
individuală a fiecărui poliţist de frontieră din cadrul turelor 
serviciu, în funcţie de situația operativă existentă şi nevoile 
structurii respective. 
În prezent, documentul este trimis spre consultare structurilor 
teritoriale.

Măsura 3.5.3. - Realizarea 
periodică de verificări privind 
legalitatea accesării/ 
implementării/ modificării în 
bazele de date a persoanelor, 
consemnelor existente etc.; 
responsabil: IGPF;  
termen: permanent;  

La nivelul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, 
verificările privind accesarea/implementarea/modificarea în bazele 
de date a persoanelor, consemnelor existente etc. sunt efectuate de 
către structura de control din cadrul IGPF la sesizarea acesteia de 
către structurile abilitate sau alte persoane. Instituția nu are un 
sistem automat de verificare a accesării /implementării/modificării 
în bazele de date, fiind asigurată doar implementarea unor măsuri 
tehnice de acordare a accesului conform conducerii IGPF.  

Măsura 3.5.4 - Perfecționarea 
profesională a personalului, în 
vederea generalizării cunoștințelor 
specifice desfășurării activității de 
control/supraveghere al/a 
frontierei; responsabil: IGPF; 
termen: anual. 
 

La nivelul tuturor structurilor Poliției de Frontieră Române se 
aplică Dispoziţia inspectorului general al IGPF nr. 20514/2014 
privind pregătirea personalului care își desfășoară activitatea în 
domeniul controlului la frontiere, evaluarea personalului Ture 
Serviciu se realizează semestrial, în funcție de specificul muncii. 
De asemenea, pentru perfecţionarea profesională a personalului în 
vederea generalizării cunoştinţelor specifice desfăşurării activităţii 
de control a frontierei, la nivelul structurilor teritoriale ale IGPF au 
fost realizate următoarele demersuri: 
- ITPF Oradea: un număr de 38 lucrători au participat la 16 sesiuni 
de instruire care au vizat perfecționarea cunoștințelor specifice în 
contextul desfășurării de misiunilor de control/supraveghere a 
frontierei 
- Garda de Coastă: a realizat cu personalul propriu 12 sesiuni de 
pregătire profesională; 
- ITPF Iași: 5 sesiuni de pregătire profesională, fără scoatere de la 
locul de muncă (periodic, la nivelul fiecărui sector au loc instruiri 
profesionale cu lucrătorii care desfășoară activităţi de control la 
frontieră). De asemenea, 637 lucrători din cadrul ITPF Iași au  
participat la un  număr de 24  activități pe linia perfecționării 
personalului, în cadrul centrelor de pregătire ale PFR sau MAI, 
astfel: SFICPPF Iași 395 lucrători, ISOP București – 9 lucrători, 
SPPPPF Drobeta – 22 lucrători, CMPS Prahova - 18 lucrători, 
Academia de Poliție -  2 lucrători, CPPN Constanța - 67 lucrători, 
CC Sibiu - 71 agenţi, CPJ Ochiuri – 4 agenţi, activități, CFIC 
Orăștie – 7 lucrători, Școala de ofițeri jandarmi Chiajna - 4 agenţi, 
Baza de instruire personal Boboc – 2 ofiţeri, Serviciul Analiză 
Risc din cadrul IGPF – 5 lucrători, alte şcoli – 16 lucrători. De 
asemenea, în anul 2019, 7 ofiţeri şi 8 agenţi au participat la cursuri 
de formare în străinătate. 
- ITPF Giurgiu: au fost realizate 9 sesiuni de pregătire profesională 
fără scoatere de la locul de muncă (lunar, la nivelul fiecărui sector 
au loc instruiri profesionale cu lucrătorii care desfășoară 
activitatea la controlul/ în supravegherea frontierei de stat). Un 
număr de 62 lucrători au participat la 13 sesiuni de instruire care 
au vizat perfecționarea cunoștințelor specifice în contextul 
desfășurării de misiunilor de control/supraveghere a frontierei. De 
asemenea, la nivelul Biroului S.C.T.F. au fost desfășurate 
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săptămânal, în sistem videoconferință, activități de pregătire pe 
linia verificărilor la frontiere. 
- ITPF Timișoara: au fost organizate un număr de 78 de sesiuni de 
pregătire profesională.  În mod suplimentar, ITPF Timișoara a 
organizat 6 activităţi de pregătire realizate de către 
Compartimentele Expertiza Documentelor de Călătorie și 
Criminalistică din cadrul STPF - urilor subordonate, la care au 
participat 291 polițiști de frontieră cu atribuţii la controlul 
documentelor de călătorie, cât şi formatori pe linia fraudei în 
documente. De asemenea, la nivelul Serviciului SCTF au fost 
desfășurat o testare a pregătirii personalului pe linia fraudei în 
documente și verificări la frontiere, la care au participat un număr 
de 188 de polițiști de frontieră din cadrul SPF - urilor din judeţul 
Timiş.

Măsura 3.5.5 - Realizarea unui 
demers pentru semnarea unor 
protocoale de colaborare cu 
autoritatea vamală pentru 
asigurarea accesului poliției de 
frontieră la imaginile stocate pe 
sistemele de monitorizare video 
aflate în punctele de trecere a 
frontierei; responsabil: IGPF; 
termen:2017. 
 

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a transmis o adresă la 
Direcția Generală a Vămilor, fundamentată inclusiv pe prevederile 
din Catalogul Schengen, prin care s-a solicitat accesul lucrătorilor 
poliției de frontieră la sistemele de supraveghere a perimetrelor 
punctelor și a fluxurilor de pasageri, amplasate în punctele de 
trecere a frontierei administrate de către aceasta, la care Poliţiei de 
Frontieră nu i s-a permis interconectarea (PTF Galați - rutier, PTF 
Albița, PTF Sculeni, PTF Stânca), sau, acolo unde nu se asigură 
accesul reprezentaților poliției de frontieră la toate camerele de 
supraveghere și citire (situație întâlnită la PTF Porțile de Fier I, 
PTF Siret și PTF Oancea). 
Concomitent, a fost transmisă şi o adresă către Oficiul 
Responsabilului cu Protecția Datelor Personale prin care s-a 
solicitat analizarea măsurii dispuse pentru implementarea 
Strategiei Naționale Anticorupție, structură care ne-a comunicat, 
faptul că legislația actuală permite interconectarea sistemelor de 
supraveghere video deținute de structurile IGPF cu cele similare 
deținute de ANV, numai cu acordul prealabil al ANSPDCP 
(Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 
caracter Personal). 
Ulterior, urmare a recomandării Oficiul Responsabilului cu 
Protecția Datelor Personale s-a solicitat un punct de vedere de la 
ANSPDCP, care a făcut mai multe precizări cu privire la aspectele 
care trebuie avute în vedere, precum: demonstrarea necesității și 
proporționalității interconectării sistemelor de supraveghere video, 
asigurarea publicării oficiale a protocolul de cooperare care 
reglementează activitatea, necesitatea respectării principiilor legate 
de prelucrarea datelor cu caracter personal prevăzute la art. 5 din 
Regulamentul (UE) nr. 679/2016 și reanalizarea solicitării 
formulate, în special prin raportare la prevederile aplicabile 
domeniului penal al Directivei UE nr. 680/2016. 
Compartimentul Protecția datelor cu Caracter Personal din cadrul 
IGPF, în baza răspunsului transmis instituţiei de către ANSPDCP, 
a apreciat că ar putea fi pusă în discuție realizarea măsurii mai sus 
menționate, doar în situația în care sunt respectate principiile 
legate de prelucrarea datelor cu caracter personal prevăzute la art. 
5 din Regulamentul 679/2016, iar protocolul este publicat pe site-
urile celor două instituții (IGPF și DGV). 
În contextul aspectelor mai sus menţionate, a fost formulată o nouă 
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solicitare către Direcția Generală a Vămilor, prin care a fost 
reiterată solicitarea cu privire la permiterea accesului lucrătorilor 
PFR la sistemele de supraveghere amplasate în punctele de trecere 
a frontierei și realizarea unei întâlniri de lucru, pentru încheierea 
protocolului în cauză. Până la data prezentului raport, nu a fost 
primit un răspuns din partea acestei autorităţi. 
La această solicitare Direcţia Generală a Vămilor a transmis 
Poliţiei de Frontieră, prin adresa nr. 14359 din 18.06.2019, faptul 
că nu poate asigura accesul lucrătorilor Poliţiei de Frontieră la 
sistemele de supraveghere amplasate în punctele de trecere a 
frontierei pe care le administrează, sens în care suntem în 
imposibilitatea de a adopta soluţiile tehnice necesare materializării 
acestei măsuri.

Măsura 3.5.6 - Analiza 
oportunităţii de a monta camere 
video pe o parte a mașinilor de 
serviciu care efectuează misiuni de 
post-control și asigurarea 
funcționalității tuturor camerelor 
de supraveghere pe catarg, care ar 
oferi implicit și o supraveghere a 
lucrătorilor aflați în teren; 
responsabil: IGPF; termen:2018;  
 

În urma analizării oportunităţii de a monta camere video pe o parte 
a maşinilor de serviciu care efectuează misiuni de post-control, în 
raport cu celelalte necesităţi identificate în desfăşurarea 
activităţilor specifice, în vederea asigurării unei supravegheri 
permanente a lucrătorilor aflaţi în teren, cu autovehiculele din 
dotarea PFR, s-a decis implementarea „sistemului pilot modular 
pentru monitorizarea flotelor”. 
Acesta este conceput în vederea asigurării unui mai bun 
management al resurselor de asigurare tehnică de auto sau de 
monitorizare a flotelor, prin localizarea autovehiculelor din 
dotarea MAI, cât şi pentru a furniza date și rapoarte specifice, în 
vederea optimizării costurilor de administrare și eliminării 
posibilităților de raportare eronată de către factorul uman a 
parametrilor de interes. 
Sistemul va oferi o soluție completă de monitorizare și gestionare 
a flotelor auto și va avea în componență următoarele: 

1. Echipament de monitorizare, se va monta pe fiecare 
autovehicul și va avea ca funcții principale preluarea și 
transmiterea de informații de poziție și de stare de la bordul 
autovehiculelor. Acesta este compus din: 

 Sistem de urmărire prin GPS, furnizează date despre 
localizarea în timp real a autovehiculului/graficul vitezelor 
autovehiculului/locații și durata de staționare; 

 Echipamente speciale (cititor/adaptor rețea CAN, 
dispozitiv de identificare conducător auto), furnizează informații 
despre rulajele efectuate, consum de carburant, nivel de 
combustibil din rezervor, viteza de deplasare, stil de condus, 
conduita șoferului, starea de funcționare a motorului pornit/oprit, 
monitorizarea utilizării instalației de aer condiționat; 

 Modul GSM  de transmitere în timp real a informațiilor 
către dispecerat prin rețele mobile de date 

2. Aplicația de monitorizare în timp real, care va fi instalată 
într-un centru de date al beneficiarului; 
În cursul anului 2019, a fost implementat şi finalizat proiectul de 
cercetare şi dezvoltare „Sistem pilot modular pentru monitorizarea 
flotelor”. În cadrul etapei IV de implementare a proiectului, a fost 
parcursă testarea operaţională a sistemului pe un număr de 10 
autovehicule din dotarea PFR. 
În urma analizării datelor rezultate din procesului de testare 
operaţională, desfăşurat pe o perioadă de 30 de zile, s-a stabilit 
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faptul că aplicația software prezintă bune capabilități de prelucrare 
a informațiilor specifice bazelor de date, însă capacitatea de 
preluare în mod automatizat a informațiilor reale de interes prin 
intermediul echipamentelor speciale este limitată. În acest sens a 
fost stabilită reluare procesului de testare operaţională în 
exploatare pe o perioada de minim 60 de zile pe autovehicule din 
dotarea IGPF şi a celorlalte inspectorate generale cu o vechime nu 
mai mare de 48 de luni. 
Totodată, la nivelul Poliţiei de Frontieră, precizăm că au fost 
primite, prin donaţie, 21 sisteme audio-video de tip „bodycam”, în 
scopul utilizării acestora în exercitarea atribuţiilor de serviciu 
referitoare la controlul la frontieră (supravegherea frontierei şi 
verificări la frontieră), prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale şi 
a faptelor specifice criminalităţii transfrontaliere, respectarea 
ordinii şi liniştii publice în zona de competenţă. În prezent, se află 
în funcţiune 5 sisteme (toate repartizate la Garda de Coastă) şi se 
află în curs de avizare 16 sisteme, acestea din urmă fiind prevăzute 
a se repartiza, după cum urmează: 8 ITPF Timişoara, 4 
CSCTFABO – PPF Aeroport Otopeni şi 4 la SPF Cluj-Napoca. 
Dispozitivele în cauză sunt utilizate şi relocate în funcţie de 
situaţia operativă şi de zonele de risc identificate la nivelul 
entităţilor publice ale PFR. 
Cu privire la asigurarea funcţionalităţii tuturor camerelor de 
supraveghere pe catarg, precizăm că, în prezent, supravegherea 
frontierei României, respectiv a frontierei externe UE este realizată 
cu sisteme fixe de supraveghere, după cum urmează: 
A. SCOMAR - Sistemului de Supraveghere, Control și 
Observare la Marea Neagră 
B. SCOD - Sistemul Complex de Observare la Dunare 
C. ATTICA 
D. MARGOT

Măsura 3.5.7 - Evaluarea 
eficienței activităților de control 
ierarhic la nivelul structurilor 
teritoriale de poliție de frontieră 
(SPF, PTF) și creșterea capacității 
PFR de diversificare a acestora, cu 
accent pe vulnerabilitățile existente 
care pot favoriza apariția 
corupţiei; responsabil: IGPF, 
DGA; termen: anual 
 

Ofițerii cu funcții de conducere din cadrul SPF, derulează lunar, 
conform prevederilor Concepției Inspectorului General al IGPF nr. 
239.393 din 01.04.2015, minimum 4 (patru) activități specifice de 
verificare a dispozitivului de supraveghere și control, rezultatul 
acestora evidențiind că situația este gestionată în parametri 
normali. Aspectele rezultate în urma acestor activități sunt periodic 
discutate în ședințele de lucru ale conducerii entității.  
Totodată, prin structurile care asigura coordonarea activităţii de 
supraveghere și controlul trecerii frontierei monitorizează 
principalele activități desfășurate la nivelul fiecărui sector PF 
(evenimente de frontieră, măsuri propuse, neconformități 
constatate, propuneri de îmbunătățire a activității, exerciții tactice). 
Anual, la nivelul entităţilor subordonate IGPF, se elaborează 
analiza principalelor activități desfășurate la nivelul sectoarelor 
PF, în funcție de situație fiind propuse măsuri de îmbunătățire a 
activității.

Măsura 3.5.8 - Efectuarea de 
controale inopinate împreună cu 
autoritățile similare din statele 
vecine (la frontiera cu Bulgaria şi 
Ungaria) și/sau DGA; responsabil: 

La nivelul structurilor Poliției de Frontieră române  au fost 
realizate 2 controale cu autoritățile similare din statele vecine (1 
realizat de IGPF la frontiera cu Bulgaria, 1 realizat de ITPF 
Oradea la frontiera cu Ungaria). 
În urma activităților specifice derulate au fost dispuse 2 măsuri 
manageriale.
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IGPF, DGA; termen: anual. 

 

3. MĂSURI ADOPTATE LA NIVELUL JANDARMERIEI ROMÂNE 
 

1. Descrierea măsurilor, conform datelor comunicate DGA de către 
structurile subordonate ale IGJR, în cadrul rapoartelor anuale de evaluare a 
incidentelor de integritate  

Stadiul 
implementării 

1. Prelucrarea cazului cu șefii structurilor din cadrul unității, în vederea 
conștientizării personalului din subordine cu privire la posibilele consecințe 
ale comportamentului acestora în afara orelor de program. 

Implementat 

2. Descrierea măsurilor, conform 
Planului de integritate al MAI, 
aprobat prin OMAI nr 72/2017, 
aferent domeniului de activitate 
Jandarmeriei Române 

 
 

Stadiul implementării 

Măsura 3.4.1- Instituirea cadrului 
normativ și dotarea cu mijloace GPS 
și camere supraveghere a 
mijloacelor auto folosite de agenții 
constatatori;  
responsabil: IGJR;  
termen: 2020;  
stadiu: în curs de realizare. 
 

Au fost întrunite 2 grupuri de lucru, în anul 2018, privind 
elaborarea unui cadru normativ pe această măsură, iar în anul 
2019, pe fondul misiunilor de amploare ale Jandarmeriei 
Române (vizita Papei Francisc în România, prezidenția rotativă 
a consiliului UE, Summitul șefilor de state si de guverne din 
UE, și evenimentele din 10.08.2019), nu s-a putut reuni grupul 
de lucru, iar informările cu privire la sarcinile ce revin fiecărui 
responsabil pe această linie s-au realizat prin adrese transmise 
către cei în cauză. 
S-a analizat situația sistemelor GPS existente și montate pe 
autospecialele de intervenție astfel, fiind inventariate 1177 
sistemele GPS cu care sunt dotate stațiile TETRA de pe 
autospecialele de intervenție, iar 1155 sunt monitorizate prin 
dispeceratele unităților  cu ajutorul aplicației Radiomapper (fată 
de 152 în 2018). 
Totodată s-a analizat și situația camerelor video montate pe 
autospecialele de intervenție și Body – Cam-urile cu care sunt 
dotați agenții constatatori, astfel la nivelul Jandarmeriei 
Române, sunt folosite 1848 de autospeciale de intervenție din 
care 314 sunt dotate cu camere de supraveghere video și 54 de  
Body – Cam-uri și 204 camere portabile folosite de agenții 
constatatori. 
Precizăm că în urma actualizării Planului de integritate, măsura 
a fost menţinută cu prorogarea termenului pentru anul 2020. 
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5. MĂSURI ADOPTATE LA NIVELUL INSPECTORATULUI GENERAL AL 
SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ 

 
1. Descrierea măsurilor, conform datelor comunicate DGA de către 
structurile subordonate ale IGSU, în cadrul rapoartelor anuale de evaluare a 
incidentelor de integritate  

Stadiul 
implementării 

1.Informarea operatorilor economici/instituțiilor ce urmează a fi controlați / 
controlate, cu ocazia anunțării controlului, cu privire la obligațiile de conduită 
ale inspectorilor de prevenire. 

Implementată 

2.La obiectivele neautorizate și care au un grad ridicat de complexitate, controlul 
să se execute de către doi inspectori de prevenire. 

Implementată 

3.Personalul cu funcții de conducere să acorde o atenție sporită cunoașterii și 
monitorizării permanente a activităților profesionale și extraprofesionale, a 
stilului de viață al subordonaților, al slăbiciunilor comportamentale ale acestora, 
cu precădere a celor care își desfășoară activitatea în domenii/linii de muncă cu 
risc ridicat la corupție. 

Implementată 

4.Solicitarea efectuării de teste de integritate în cazul în care există indicii privind 
lipsa de integritate a personalului di n cadrul ISU DB. 

Implementată 

5.Efectuarea cu responsabilitate de controale inopinate în teren de către șefi, cu 
verificarea documentelor întocmite de către lucrători și, ulterior, a activităților 
desfășurate, cu materializarea constatărilor. 

Implementată 

6.Completarea de către reprezentanții operatorilor economici și ai instituțiilor 
publice a unor chestionare referitoare la modalitatea în care a fost apreciată 
activitatea lucrătorilor ce au desfășurat controale pe linia prevenirii și stingerii 
incendiilor. 

Implementată 

7.Verificarea telefonică, la sediul operatorilor economici și ai instituțiilor publice 
controlate, de către șeful Inspecției de Prevenire, a modalității în care s-a 
desfășurat activitatea de control pe linia prevenirii și stingerii incendiilor a 
lucrătorului din cadrul ISU DB. 

Implementată 

8.Continuarea instruirilor cu accent pe exemple concrete și prezentarea pe larg a 
consecințelor juridice, profesionale și umane. 

Implementată 

9.Prelucrarea de către șeful unității, cu celeritate, a cazuisticii pe linie de 
combatere a corupției și consecințele rezultate atât la nivel personal cât și 
instituțional. 

Implementată 

2. Descrierea măsurilor, conform 
Planului de integritate al MAI, 
aprobat prin OMAI nr 72/2017, 
aferent domeniului de activitate 
situații de urgență 

Stadiul implementării 

Măsura 3.6.1- Realizarea unei 
activități de reevaluare a riscurilor 
de corupție ce pot apărea în domeniul 
inspecției de prevenire, în contextul 
modificării structurii inspecției de 
prevenire şi a Ordinului ministrului 
afacerilor interne nr. 89/2013 privind 

La nivelul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență 
se efectuează evaluări anuale și ori de câte ori situația o 
impune. A fost actualizat Registrul Riscurilor de Corupție în 
anul 2019. De asemenea, la nivelul Inspectoratului General 
pentru Situații de Urgență și al structurilor subordonate sunt 
constituite grupuri de lucru care monitorizează și revizuiesc 
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aprobarea Regulamentului de 
planificare, organizare, pregătire şi 
desfășurare a activităţii de prevenire 
a situaţiilor de urgență executate de 
Inspectoratul General pentru Situații 
de Urgență şi structurile 
subordonate, şi având în vedere 
incidentele de integritate produse; 
responsabil: DGA, în colaborare cu 
IGSU;  
termen: anual. 

anual, după caz, riscurile de corupție identificate.   
Principalele riscuri identificate, monitorizate și reevaluate în 
funcție de gradul de expunere: 

 Omiterea cu intenție a menționării tuturor neregulilor 
constatate și/sau evitarea aplicării sancțiunilor 
contravenționale, cu ocazia unor acțiuni de control pe linia 
prevenirii situațiilor de urgență; 

 Omiterea aplicării sau aplicarea preferențială a prevederilor 
legale din domeniul situațiilor de urgență, pe timpul 
verificării aspectelor care fac obiectul unor petiții sau 
sesizări; 

 Emiterea avizelor și/sau autorizațiilor de securitate la 
incendiu, respectiv de protecție civilă și/sau emiterea de 
acorduri pentru comercializare și/sau organizarea de jocuri 
de artificii, fără a fi respectate măsurile impuse de legislația 
de specialitate; 

 Insuficiența personalului pentru acoperirea tuturor 
activităților. 

În vederea diminuării parametrilor riscurilor sunt stabilite 
măsuri de intervenție, cum ar fi: 

 Efectuarea controalelor asupra subordonaților de către șefii 
ierarhici, în vederea preîntâmpinării aspectelor ce pot 
apărea pe linie de influență asupra lucrătorilor; 

 Efectuarea activităților de control și avizare/autorizare prin 
intermediul unor proceduri formalizate; 

 Efectuarea de materiale foto/video cu situația existentă la 
fața locului, cu prilejul verificării în teren a petițiilor; 

 Verificarea prin sondaj de către șefii ierarhici a lucrărilor 
de avizare/autorizare; 

 Demersuri în vederea încadrării cu personal a structurilor 
de prevenire. 

 Eficiența acestor măsuri s-a concretizat prin faptul că în 
anul 2019 nu s-au înregistrat incidente de integritate la 
nivelul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. 

Menționăm că riscurile identificate au fost supuse dezbaterilor 
în cadrul mai multor întâlniri cu reprezentanții Direcției 
Generale Anticorupție desfășurate în perioada 2017-2019. 

 
Măsura 3.6.2 - Instituirea cadrului 
normativ și achiziția de echipamente 
pentru implementarea în sistem 
informatic a constatărilor şi 
proceselor-verbale de control 
responsabil: IGSU; 
 termen: 2020 

La nivelul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și 
structurilor subordonate există un sistem de colectare în format 
electronic și gestionare a datelor rezultate din activitățile 
preventive executate. În prezent aceste date conțin doar 
referințe cantitative (numerice). Necesitatea alocării de fonduri 
în vederea achiziționării/dezvoltării unei aplicații informatice a 
fost propusă pentru includerea în planul anual al achizițiilor 
publice al IGSU.
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Măsura 3.6.3 - Schimbarea periodică 
a zonelor de control între inspectorii 
ce încadrează structurile de inspecție 
de prevenire şi planificarea anuală a 
controalelor să se realizeze prin 
rotația inspectorilor de prevenire la 
obiectivele controlate; 
responsabil: IGSU; 
 termen: 2020 

În anul 2019, măsura a putut fi implementată într-o mică 
măsură. Articolul nr. 31 din O.m.a.i. nr. 89/2013 prevede că 
obiectivele se repartizează către inspectorii de prevenire, 
ținând seama de specializarea, pregătirea și experiența 
personalului cu atribuții de control, precum și de gradul de 
încadrare cu personal al inspecțiilor județene. Având în vedere 
dificultățile în ocuparea posturilor de execuție, generate de 
neatractivitatea funcțiilor vis-a-vis de prerogativele acestora, 
alternativa ocupării altor funcții în afara structurilor de 
inspecție de prevenire, a pensionării sau a mutării la alte 
structuri ale MAI, numărul specialiștilor cu experiență s-a 
redus considerabil. 

Măsura 3.6.4 - Realizarea/ 
Achiziționarea unei aplicații 
informatice pentru evidența 
operatorilor economici și instituțiilor 
publice care au obligația asigurării 
măsurilor de prevenire a  
incendiilor; 
responsabil: IGSU; 
termen: 2018 

Potrivit prevederilor art. 75 din O.m.a.i. nr. 89/2013, la nivelul 
Inspectoratului General pentru Situații de Urgență - Inspecția 
de Prevenire și inspecțiile județene întocmesc, păstrează și 
actualizează evidențele în scris și/sau pe suport magnetic, 
astfel încât să fie accesibile ori de câte ori este nevoie, cu 
respectarea prevederilor legale. Activitatea este procedurată 
prin ordin de inspector general. Fiecare inspectorat județean 
deține și actualizează evidența operatorilor economici și a 
instituțiilor publice din zona de competență, în format 
electronic (aspect verificat în anii 2017, 2018 și 2019 de către 
IGSU), însă nu există o aplicație informatică dezvoltată care să 
asigure centralizarea și analiza unor date și informații de la 
nivelul inspectoratelor județene către IGSU, conducând astfel 
la degrevarea activității de unele sarcini birocratice. 
Necesitatea alocării de fonduri în vederea 
achiziționării/dezvoltării unei aplicații informatice a fost 
propusă pentru includerea în planul anual al achizițiilor publice 
al IGSU. 
Precizăm că în urma actualizării Planului de integritate, 
măsura a fost menţinută cu prorogarea termenului pentru anul 
2020. 

 
6. MĂSURI ADOPTATE LA NIVELUL STRUCTURILOR DIN DOMENIUL REGIM 

PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR  
 

1. Descrierea măsurilor, conform datelor comunicate DGA de către 
structurile MAI 

Stadiul 
implementării 

1. Suspendarea raporturilor de muncă ale angajatului care a făcut obiectul 
incidentului de integritate, până la rămânerea definitivă a unei decizii 
judecătorești, prin Dispoziţia directorului DRPCIV nr. 120 din 01.03.2019. 

Implementată 

2. După producerea incidentului de integritate, Biroul Logistică din cadrul 
DRPCIV a realizat o inventariere în urma căreia nu au fost constatate 
diferenţe între stocurile scriptice şi cele faptice. 

Implementată 
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3. După producerea incidentului, angajatul în cauză nu a mai efectuat sarcini pe 
linia de relații cu cetățenii, îndeplinind doar activitățile din fișa postului și 
unele sarcini de „muncă brută”.

Implementată 

4. Organizarea activităților SPCRPCIV Brașov, prin stabilirea unui program 
separat pentru înregistrarea solicitărilor cetățenilor persoane fizice, în prima 
parte a zilei, iar pentru intermediari/persoane juridice în a doua parte a zilei, 
acest lucru rezolvând în parte problema supraaglomerării.

Implementată 

5. Măsuri de protecţie fizică, în sensul în care nu a mai fost permisă pătrunderea 
altor persoane în zona administrativă a ghişeelor, cu excepţia şefului de 
serviciu şi a secretarului. 

Implementată 

6. Utilizarea sistemului de programare online, astfel încât să nu se mai creeze 
cozi, acest lucru rezolvând de asemenea o parte din problema aglomerației de 
la ghișee. 

Implementată 

7. Îmbunătățirea situației legate de dotarea cu echipamente necesare 
desfășurării activităților, acest lucru ușurând munca lucrătorilor și sporind 
performanța. 

Implementată 

8. Delegarea unor lucrători din aparatul instituției prefectului pentru a rezolva 
problema deficitului de personal, optimizând astfel activitatea. 

Implementată 

9. În anul 2019, la nivelul SPCRPCIV al jud. Brașov, au fost desfășurate, de 
către ofițerii Serviciului Jud. Anticorupție teritorial, activități de instruire 
anticorupție a lucrătorilor SPCRPCIV, iar în zilele de 06 și 07.05.2019, la 
nivelul DRPCIV,  a fost organizată o activitate de prelucrare anticorupție a 
responsabililor de compartimente de la nivelul tuturor serviciilor publice 
comunitare teritoriale de profil privind incidentul produs.

Implementată 

10. Diminuarea riscului de corupție generat de imposibilitatea rotirii pe post a 
examinatorilor. 

Parțial implementată 

11. Atestarea în calitate de examinator a tuturor lucrătorilor serviciului. Neimplementată 

12. Generarea programatoarelor de către un singur lucrător şi diseminarea 
acestora şi a anexelor către examinatori, în plicuri sigilate. 

Implementată 

13. Cunoaşterea personalului. Implementată 

14. Actualizarea Registrului riscurilor de corupție 2019, prin introducerea în 
document a unui risc corespunzător faptei săvârșite de polițist. 

Implementată 

15. Analizarea posibilității achiziționării și instalării în sala de examinare a 
probei teoretice a unui dispozitiv de înregistrare audio, astfel încât 
activitatea, respectiv dialogurile polițiștilor supraveghetori cu cei care 
urmează să susțină examenul să poată fi verificată atât în timp real, pe 
monitoarele aflate în afara sălii, cât și ulterior desfășurării serviciului.

Neimplementată  

16. Întocmirea unei/unui proceduri/ghid de lucru privind modul în care șeful 
serviciului efectuează controlul lucrătorilor din subordine. 

Parțial implementată 

17. Înființarea unui registru de control, astfel încât activitățile de verificare a 
activității lucrătorilor din cadrul serviciului să fie evidențiate într-un mod cât 
mai concret. 

Implementată 

2. Descrierea măsurilor, 
conform Planului de integritate 
al MAI, aprobat prin OMAI nr 
72/2017, aferent domeniului de 
activitate Regim permise de 
conducere și înmatriculare a 
vehiculelor 

 
 
 

Stadiul implementării 
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Măsura 3.8.1 Instituirea 
cadrului normativ și instalarea 
unitară, la nivelul tuturor 
serviciilor publice comunitare 
regim permise de conducere și 
înmatriculare a vehiculelor, de 
sisteme tehnice de monitorizare 
audiovideo a probei practice și 
definirea procedurilor de 
stocare/monitorizare a 
imaginilor, pe autovehiculele de 
examen 

La nivelul Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a 
Vehiculelor măsura a fost îndeplinită prin adoptarea O.U.G. nr. 
41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul 
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative, care a modificat O.U.G. nr. 195/2002, 
completând art. 23 cu patru noi alienate, de la 9^1 la 9^4. De 
asemenea, în temeiul art. 23 alin. 9^4, a fost emis Ordinul m.a.i. nr. 
97/2017 privind procedura şi condiţiile tehnice în care se realizează 
şi se stochează înregistrările examenului de obţinere a permisului de 
conducere şi măsurile pentru protejarea acestora şi a datelor cu 
caracter personal. 
În perioada 01.01-31.12.2019, au fost monitorizate audio-video un 
număr de 650.353 probe de traseu la examinarea candidaţilor în 
vederea obţinerii permisului de conducere. 

Măsura 3.8.2 Organizarea de 
campanii de informare şi 
conștientizare a cursanților cu 
privire la aspectele de legalitate 
pe care le presupune instruirea 
în cadrul școlilor de șoferi 
precum şi susținerea examenului 
cu structura permise de 
conducere; responsabil: DGA, în 
colaborare cu DRPCIV;  
termen: anual. 

În anul 2019, ofițerii de prevenire ai DGA au desfăşurat, în 39 de 
judeţe şi Municipiul București, 268 activități specifice, la care au 
participat 7.585 persoane, dintre care 1.050 instructori şi directori 
şcoli de şoferi, 6.406 elevi şi 105 reprezentanţi ai Instituţiei 
Prefectului şi SRPCIV 
Cu prilejul activităților, ofițerii de prevenire ai DGA au distribuit 
participanților materiale preventive realizate în cadrul Campaniei 
„Tu Poţi Face Lumină!”, iar informațiile prezentate au făcut referire 
la competența DGA, infracţiunile de corupţie, riscurile şi 
vulnerabilitățile la corupţie, modurile de sesizare etc. Publicul țintă a 
purtat discuții interactive cu ofițerii DGA, manifestând un real 
interes asupra modului de reacție în fața unor fapte de corupție.

Măsura 3.8.3 Întocmirea unei 
proceduri/manual a/al 
examinatorului la proba practică 
(eventual, în colaborare cu 
reprezentanţi ai școlilor de 
şoferi), în care să fie tratate cât 
mai multe situaţii concrete şi 
modul de acţiune recomandat 
pentru examinator 
responsabil: DRPCIV; termen: 
2018. 

Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a 
Autovehiculelor analizează oportunitatea întocmirii unui astfel de 
document. 
Totuși, în urma actualizării Planului de integritate, DRPCIV a 
solicitat reformularea măsurii, astfel: realizarea unui program de 
formare și evaluare a examinatorilor, în scopul abordării teoretice 
și practice unitare a criteriilor standard și a procedurii de 
examinare, precum și a situațiilor concrete ce pot apărea cu ocazia 
examinării, cu termen 2020. 
 

Măsura 3.8.4 Introducerea 
posibilității de achitare prin POS 
a taxelor aferente înmatriculării 
vehiculelor, inclusiv în ghișeele 
serviciilor publice comunitare 
regim permise de conducere - 
completarea art. 11^1 în 
Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice, 
republicată,cu modificările și 
completările ulterioare; 
responsabil:DRPCIV; termen: 
2018. 

DRPCIV apreciază că îndeplinirea măsurii în discuţie nu se mai 
impune, întrucât, odată cu intrarea în vigoare, la 01.02.2017, a Legii 
nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative, taxele de 
înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie 
de circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru probe, precum şi 
timbrul de mediu au fost eliminate (conform art. VI şi XII).  
Totuși, în cuprinsul proiectului Planului de integritate, actualizat, 
măsura a fost reformulată astfel: „Introducerea posibilității de 
achitare prin POS a tuturor taxelor încasate de serviciile publice 
comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a 
vehiculelor”, cu prorogarea termenului pentru anul 2020. Măsura 
face referire la toate taxele încasate de serviciile publice comunitare 
regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.
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7. MĂSURI ADOPTATE LA NIVELUL ACADEMIEI DE POLIȚIE ”ALEXANDRU IOAN 
CUZA” 
 

1. Descrierea măsurilor, conform datelor comunicate DGA de către Academia 
de Poliție ”A.I. Cuza” în cadrul rapoartelor anuale de evaluare a incidentelor 
de integritate  

Stadiul 
implementării 

1. Reevaluarea riscurilor de corupţie materializate şi stabilirea corectă a priorităţii 
de intervenţie, în conformitate cu procedura de sistem PS-DGA-01, anexele 6-9, 
care va conduce automat la suplimentarea măsurilor de prevenire şi control. 

Neimplementată 

2. Procedurarea activității de înregistrare, stocare și arhivare a datelor audio-video 
obținute în procesul de elaborare, multiplicare a subiectelor pentru examenul de 
licență, inclusiv a grilelor de corectare. 

Implementată 

3. Alocarea unor sume clar definite pentru suplimentarea infrastructurii IT, în 
vederea achiziţionării de spaţii de stocare şi echipamente aferente procesului de 
înregistrare şi păstrare a datelor audio-video pentru examenele de 
admitere/licenţă organizate la nivelul Academiei de Poliţie. 

Neimplementată 

4. Crearea unei baze de date pentru toate materiile studiate la Academia de Poliție 
care să cuprindă întrebări și răspunsuri din toată tematica aferentă examenelor 
de an și de licență. 

Neimplementată 

5. Afișarea în locuri cu maximă vizibilitate, la avizier, precum și pe site-ul 
Academiei de Poliție a unor extrase din Regulamentul privind activitatea 
profesională a studenților care să cuprindă informațiile referitoare la 
mecanismul de sesizare de către studenți a oricăror nereguli, cu mențiuni clare 
privind protecția celor care sesizează aceste nereguli. 

Parțial 
implementată 

6. Stabilirea unui mod unitar de efectuare a controalelor ierarhice de către 
instructorii superiori, la care să participe studenții de serviciu pe detașament 
SSD. 

Implementată 

7. Obligativitatea consemnării în registrul de control a proceselor verbale de 
constatare de către instructorii de ani a tuturor neregulilor/abaterilor, semnat 
inclusiv de SSD și studenții prinși în abatere. 

Implementată 

8. Diversificarea modalităților de realizare a controalelor efectuate la nivelul 
instituției, inclusiv a controalelor ierarhice. 

Implementată 

9. Afișarea de mesaje cu conținut preventiv anticorupție, la avizierele din cadrul 
întregului sediu, precum și desfășurarea unor activități de prevenire anticorupție 
și promovare a integrității, atât în rândul personalului, cât și la nivelul 
studenților. 

Implementată 

2. Descrierea măsurilor, 
conform Planului de 
integritate al MAI  

 
Stadiul implementării 

Măsura 4.2.1 Implicarea 
mediului academic în 
procesul de educație și 
conștientizare anticorupție 

Conform planului de învăţământ, studenţii Academiei de Poliţie parcurg 
prin intermediul disciplinelor de studiu, teme referitoare la combaterea 
corupţiei. Astfel, în cadrul disciplinei de studiu „Integritate şi prevenirea 
corupţiei”, destinată studenților din cadrul Academiei de Poliţie 
„Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Poliţie, Poliţie de Frontieră, 
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Jandarmi şi Științe Juridice şi Administrative, ofiţerii DGA au 
desfășurat activități de predare şi seminarizare. 
Ofițerii din cadrul Direcției Generale Anticorupție au organizat şi 
desfășurat seminarul intitulat ,,Paradigme și perspective educaționale în 
formarea comportamentului integru în cadrul Ministerului Afacerilor 
Interne”, împreună cu Academia de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza” – 
Facultatea de Poliție. În cadrul acestui eveniment, au fost dezbătute 
aspecte privind consolidarea unui comportament integru în perioada 
procesului educațional în cadrul unităților de învățământ ale MAI. 
Menționăm că acest seminar s-a desfășurat în cadrul campaniei 
naționale DGA „Tu Poți Face Lumină!”, având la bază prevederile  
Strategiei Naționale Anticorupţie 2016-2020. 
În cadrul protocolului de colaborare cu Universitatea „Ştefan cel Mare” 
Suceava, ofițerii de prevenire au organizat şi desfășurat  sesiunea de 
comunicări științifice „Integritatea – valoare națională a culturii 
românești” şi a workshop-ului „Dezvoltarea culturii etice în mediul 
academic” activităţile fiind mediatizate în vederea creșterii vizibilității 
instituționale.  
De asemenea, ofițeri din cadrul DGA au participat la Conferința 
Națională „Perspective studențești în inovarea învățământului superior”, 
organizată în parteneriat cu Universitatea „Ovidius” din Constanța, 
respectiv la Conferința Națională cu participare internațională „Deviantă 
şi criminalitate. Evoluţie, tendinţe şi perspective – DECRET”, 
organizată de Universitatea „George Bacovia”. 

 

7. MĂSURI ADOPTATE LA NIVELUL ADMINISTRAŢIEI NAŢIONALE A 
REZERVELOR DE STAT ŞI PROBLEME SPECIALE 

 
Din datele existente în rechizitoriu şi informaţiile primite de la Administraţia Naţională a 

Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, a reieșit că fapta de corupţie săvârşită, „trafic de influenţă”, 
nu are legătură cu atribuţiile de serviciu ale inculpatului.  

Având în vedere prevederile alin. (2) din Secţiunea 2.2.1. din Procedura de sistem PS-DGA-02 
privind evaluarea incidentelor de integritate în cadrul structurilor MAI, care stipulează că „vizitele de 
evaluare a incidentelor de integritate se realizează doar cu privire la faptele de corupţie săvârşite în 
îndeplinirea ori în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu”, prin raportul nr.  2671907 din 
10.09.2019, conducerea DGA a aprobat neefectuarea vizitei de evaluare. Prin urmare, nu au fost 
formulate recomandări de către DGA și nici nu au fost adoptate măsuri de prevenire pentru incidentul 
în cauză de către structura MAI. 

 

8. MĂSURI ADOPTATE LA NIVELUL DIRECȚIEI MEDICALE 
 
În anul 2019, la nivelul Direcţiei Medicale a fost înregistrat un incident de integritate, prin 

care s-au probat acte materiale referitoare la infracţiuni de corupție săvârșite de un angajat MAI.  
La momentul întocmirii prezentei situaţii, la nivelul structurii MAI în cadrul căreia s-a produs 

incidentul de integritate s-a luat la cunoştinţă despre producerea faptei. În conformitate cu procedura 
de sistem PS-DGA-02 privind evaluarea incidentelor de integritate în cadrul structurilor MAI, 
structura urmează să transmită către DGA, în termen de 30 de zile, documentele aferente incidentului 



29 
 

(raportul de analiză a incidentelor de integritate, raport de evaluare a cadrului normativ, tabel sintetic 
privind angajaţii care au făcut obiectul incidentelor de integritate), urmând ca la nivelul DGA să se 
realizeze vizita de evaluare, în baza căreia echipa de evaluare va face recomandări privind adoptarea 
măsurilor de prevenire şi/sau control ce pot fi aplicate. 


