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ANEXA 1  

 

    

DATE SUPLIMENTARE PRIVIND EVALUAREA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE 

PRODUSE LA NIVELUL STRUCTURILOR SUBORDONATE ALE MINISTERULUI 

AFACERILOR INTERNE 

 

 

 

SITUAȚIA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE PRODUSE LA NIVELUL MAI 

 

Nr. total de incidente de integritate 421 

Tip incident 

Nr. de incidente privind încetarea disciplinară a 

raporturilor de serviciu/muncă ca urmare a unor 

abateri de la normele deontologice sau de la alte 

prevederi similare menite să protejeze integritatea 

funcției publice         

0 

Nr. de incidente privind trimiterea în judecată sau 

condamnarea pentru infracțiuni de corupție sau fapte 

legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, 

incompatibilităților, conflictului de interese sau 

declarării averilor 

 40 (34 rechizitorii, 

4 acorduri de 

recunoaștere și 2 

hotărâri de 

condamnare) 

Nr. de incidente privind acte de constatare definitive 

emise de către ANI referitor la încălcări ale 

obligațiilor legale privind averile nejustificate, 

conflictul de interese sau regimul incompatibilităților 

2 

Funcțiile 

persoanelor care 

au săvârșit 

incidentele de 

integritate 

 

Nr. de persoane cu funcții de conducere 11 

Nr. de persoane cu funcții de execuție 75 

 

Categoria de 

personal care a 

săvârșit 

incidentele de 

integritate 

Ofițeri 20 

Subofițeri/agenți 66 

 Funcționari publici 0 

 Personal contractual 0 

 

 
 

 

 

                                                           
1 Două dintre acestea sunt comune structurilor Inspectoratul General al poliției Române și Instituția Prefectului 

(Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor)   
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1. POLIŢIA ROMÂNĂ 

 

 

I. Incidente de integritate 

Nr. total de incidente de integritate 322 

Tip incident 

Nr. de incidente privind încetarea disciplinară a 

raporturilor de serviciu/muncă ca urmare a unor abateri 

de la normele deontologice sau de la alte prevederi 

similare menite să protejeze integritatea funcției 

publice         

0 

Nr. de incidente privind trimiterea în judecată sau 

condamnarea pentru infracțiuni de corupție sau fapte 

legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, 

incompatibilităților, conflictului de interese sau 

declarării averilor 

 30 (27 

rechizitorii, 2 

acorduri de 

recunoaștere a 

vinovăției și 1 

hotărâre de 

condamnare) 

Nr. de incidente privind acte de constatare definitive 

emise de către ANI referitor la încălcări ale obligațiilor 

legale privind averile nejustificate, conflictul de 

interese sau regimul incompatibilităților 

2 

Funcțiile 

persoanelor care au 

săvârșit incidentele 

de integritate 

Nr. de persoane cu funcții de conducere 
4 

Nr. de persoane cu funcții de execuție 
58 

 

 

Structura/Compartimentul/Direcţia/Sectorul de activitate în care au intervenit incidente de 

integritate 

Inspectoratul General al Poliției Române/ DIRECȚIA OPERAȚIUNI SPECIALE 

Domeniu: Operațiuni speciale – 1 incident (rechizitoriu) 

Ofițerul de poliție ME, în calitatea de șef al BOS BV, a fost informat verbal despre solicitarea 

Direcția Națională Anticorupție privind punerea în executare a unor mandate de supraveghere 

tehnică. După ce ofițerul a aflat cu exactitate aspectele cercetate și persoanele vizate în anchetă, ar 

fi comunicat aceste informații omului de afaceri implicat, BDD, administrator în fapt al SC Chantel 

Sante SRL, pe care îl cunoștea, îngreunând urmărirea penală care se desfășura în cauză. 

Totodată, ofițerul de poliție ME a pretins influența asupra procurorilor de caz din dosar, ofițerilor 

de poliție din cadrul DNA Serviciul Teritorial Brașov (ST BV), precum și ai celor din cadrul Brigăzii 

de Combatere a Criminalității Organizate Brașov (BCCO BV), în scopul determinării acestor 

funcționari publici să îndeplinească acte contrare îndatoririlor de serviciu, în sensul de a divulga 

informații confidențiale legate de derularea anchetei, respectiv de a influența cursul acesteia și de a 

dispune o soluție de clasare în cauză. 

Pentru a conferi o anumită greutate informațiilor transmise, ofițerul de poliție i-ar fi pus la dispoziție 

omului de afaceri un înscris ce conținea un rezumat fidel al unei încheieri de ședință, în care erau 

prezentate datele furnizate mai sus. 

                                                           
2 Două dintre acestea sunt comune structurilor Inspectoratul General al poliției Române și Instituția Prefectului 

(Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor)    
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Funcțiile persoanelor care 

au săvârșit incidentele de 

integritate 

Nr. de persoane cu funcții de conducere 1 

Nr. de persoane cu funcții de execuție - 

II. Măsuri de prevenire şi/sau control 

Nr. total de măsuri preventive  

Descrierea măsurilor Stadiul 

implementării 

1. Îmbunătățirea capacității de control, în special la nivelul structurilor operative, 

inclusiv pe domeniul operațiuni speciale, prin stabilirea unor planuri privind 

realizarea controalelor inopinate, eventual prin constituirea unor echipe mixte, 

cu angajați ai altor structuri având atribuții în sectoare de activitate identice/ 

similare/ conexe.  

În curs de 

implementare 

2. Diversificarea modalităților de realizare a controalelor efectuate la nivelul 

structurilor operative, inclusiv a controalelor ierarhice. 

În curs de 

implementare 

3. Prioritizarea acțiunilor de control prin creșterea ponderii acestora în zone 

expuse la corupție, în special la nivelul structurilor operative, inclusiv pe 

domeniul operațiuni speciale. 

În curs de 

implementare 

4. Responsabilizarea personalului de conducere de la toate nivelurile ierarhice din 

structurile Poliției Române, cu privire la puterea exemplului personal oferit 

subordonaților de către aceștia, în ceea ce privește respectarea valorilor etice ale 

organizației, adoptarea unui comportament congruent acestor valori și 

susținerea unui climat organizațional în care să existe „toleranță 0” față de orice 

abatere de la normele etice. 

În curs de 

implementare 

5. Pregătirea continuă a managerilor de la toate nivelurile Poliției Române, având 

ca scop responsabilizarea în dezvoltarea şi aplicarea politicilor anticorupție la 

nivelul structurilor pe care le coordonează. 

În curs de 

implementare 

6. Reevaluarea riscului materializat pe domeniul operațiuni speciale, adoptarea și 

implementarea unor măsuri concrete care să asigure diminuarea probabilității 

de manifestare a acestuia, suplimentarea celor deja existente la nivelul DOS și 

a tuturor structurilor subordonate, pe toate liniile de muncă. Să fie numiți ca 

responsabili cu implementarea măsurilor de prevenire și/sau control inclusiv 

șefii brigăzilor, nu doar șefii SSUII și SOA. 

În curs de 

implementare 

7. Intensificarea măsurilor preventive existente, respectiv instruirea periodică a 

personalului DOS și al structurilor subordonate, în special a șefilor de brigăzi, 

cu participarea specialiștilor DGA, cu o frecvență crescută, organizate în 

grupuri relativ mici, care să se axeze pe discuții interactive, prin implicarea 

tuturor participanților, într-un climat deschis și mai puțin formal, în vederea 

clarificării unor dileme la nivel etic și profesional, care să sublinieze importanța 

alegerii și adoptării într-un mod responsabil a propriului comportament, 

indiferent de circumstanțele exterioare și instituționale. Scopul acestora vizează 

adoptarea și susținerea unei atitudini corecte, indiferent de presiunile și/sau 

promisiunile mediului socio-profesional. 

În curs de 

implementare 

8. Implicarea șefilor nemijlociți în procesul de conștientizare a consecințelor 

săvârșirii de fapte de corupție de către lucrătorii DOS, inclusiv a șefilor de 

structuri din cadrul DOS și ai structurilor subordonate DOS, printre care și 

brigăzile, cu ocazia desfășurării convocărilor, ședințelor de lucru și/sau înaintea 

desfășurării de acțiuni operative. 

În curs de 

implementare 

9. Continuarea demersurilor privind pregătire profesională a personalului DOS, 

inclusiv prin planificarea, organizarea și desfășurarea activităților de sprijin și 

coordonare profesională, operativă, dar și a celor de promovare și asigurare a 

unui mediu integru la nivelul structurilor subordonate DOS, implicit a brigăzilor 

de operațiuni speciale, adresate atât lucrătorilor cât și factorilor de decizie. 

În curs de 

implementare 

10. Cunoașterea cercului relațional al personalului MAI ar putea diminua 

probabilitatea de materializare a unor riscuri, prin implicarea polițiștilor în 

săvârșirea faptelor de corupție, în special a angajaților din structurile operative. 

În curs de 

implementare 
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11. Inserarea în fișa de evaluare profesională anuală a unei rubrici în care să se 

consemneze detalii privind integritatea lucrătorilor, inclusiv a șefilor de 

structuri și respectarea normelor etice și morale, similar rubricii „discreție” din 

formularul de evaluare a absolvenților instituțiilor de învățământ MAI. Aceste 

aspecte ar putea fi valorificate de către manageri atât în procesul de selecție a 

personalului, în cazul unor mutări/ transferuri ale lucrătorilor dintr-o structură 

în alta, cât și în procesul de promovare a personalului din cadrul structurii. 

În curs de 

implementare 

12. Crearea și implementarea unui instrument managerial prin care, în cazul în care 

apar suspiciuni semnificative privind manifestarea unui comportament lipsit de 

integritate din partea unui subordonat, să se trimită propunerea către procuror 

pentru suspendarea temporară a avizului de poliție judiciară și în paralel să se 

facă demersurile necesare verificării persoanei respective, în vederea protejării 

acțiunilor și/sau activităților specifice și a înlocuirii persoanei în cauză din 

echipa/ echipele operative în care este desemnată. 

În curs de 

implementare 

13. Prelucrarea periodică a tuturor angajaților DOS și a celor din structurile 

subordonate, inclusiv din cadrul brigăzilor, cu privire la dispoziția care prevede 

obligația de a se retrage din activitățile aferente cazurilor în care constată că cei 

vizați prin dosarele penale/ supravegheați operativ/ filați le sunt rude, afini, 

cunoștințe, prieteni sau fac parte din anturajul lor, polițiștii fiind nevoiți să-și 

informeze imediat superiorul. 

În curs de 

implementare 

14. Menținerea unei colaborări fructuoase cu structurile de protecție internă, în 

vederea solicitării de date referitoare la angajații din subordine și instruirii 

personalului cu privire la modul de gestionare a informațiilor sensibile, în 

special pentru structurile operative din cadrul Poliției Române. 

În curs de 

implementare 

15. Retransmiterea către DGA a Registrului de riscuri de corupție revizuit, având 

prevăzute măsuri concrete și adecvate de prevenire și/sau control pentru riscul 

de corupție materializat pe domeniul operațiuni speciale. 

În curs de 

implementare 

 

Structura/Compartimentul/Direcţia/Sectorul de activitate în care au intervenit incidente de 

integritate 

Direcția Generală de Poliție a Municipiului BUCUREȘTI : 4 incidente (3 rechizitorii, 1 

condamnare definitivă) 

Domeniu: Poliție Rutieră – 2 incidente 

                  Investigarea Criminalității Economice – 2 incidente 

 

1. În perioada noiembrie-decembrie 2020, în calitate de agent în cadrul Brigăzii Rutiere, GIA a 

pretins de la LNR o pereche de adidași sau un trening, pentru că nu l-a sancționat pe acesta din 

urmă pentru săvârșirea mai multor fapte contravenționale pe care le-ar fi constatat în zona Răzoare. 

În baza acestei înțelegeri, la data de 15.03.2021, GIA a primit de la LNR două perechi de adidași și 

un pantalon de trening, reprezentând toate bunurile de natura celor cerute pe care LNR le avea 

asupra sa la data menționată.  

 

2. La data de 15.11.2019, în calitate de agent șef de poliție cu atribuții privind constatarea 

contravențiilor în cadrul Brigăzii Rutiere – Biroul Accidente Ușoare sect. 1-6, București, DNE a 

pretins o sumă de 200 euro de la martorul BE și a primit de la acesta suma de 100 de euro pentru a 

nu lua măsurile legale în legătură cu un accident rutier, obiect al unui dosarul penal, iar la data de 

12.12.2019 a primit de la BE suma de 100 de euro, din suma de 200 de euro pretinsă inițial, în 

legătură cu instrumentarea dosarului menționat, pentru soluționarea favorabilă acestuia. Totodată, 

agentul de poliție DNE l-a determinat pe martorul BE, care a acționat fără vinovăție, să declare 

necorespunzător adevărului, în vederea soluționării în favoarea sa a lucrării. Mai mult de atât,  

a distrus înscrisul inițial, care conținea date defavorabile martorului BE. 

3. În calitate de ofițer de poliție judiciară în cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului 

București – Serviciul Investigarea Fraudelor, NG a pretins în mod direct cu titlu de mită de la CL în 

scopul de a instrumenta conform intereselor acestuia un dosar penal, din care a primit printr-un 



5 

intermediar suma de 25.000 lei suma de 15.000 euro, de asemenea, a solicitat și primit un tablou 

semnat de pictorul Radu Darânga, în valoare de 4.400 lei, un telefon marca Blackbarry Bold în 

valoare de 1.805 lei și un parfum marca Crystal Noir by Versace, în valoare de 258 lei. 

 

4. Un ofițer de poliție de la nivelul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București a fost 

trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită și trafic de influență. La momentul 

întocmirii prezentei analize nu existau date amănunțite despre starea de fapt. 

Funcțiile persoanelor care au 

săvârșit incidentele de 

integritate 

Nr. de persoane cu funcții de conducere - 

Nr. de persoane cu funcții de execuție 4 

II. Măsuri de prevenire şi/sau control 

Nr. total de măsuri preventive - 

Descrierea măsurilor Stadiul 

implementării 

1. Analizarea în cadrul grupului de lucru a măsurilor de prevenire/control a 

riscurilor, identificate și menționate în Registrul riscurilor de corupție al 

DGPMB și actualizarea acestora pe domeniul ”Poliție rutieră”, sub aspectul 

eficientizării, așa încât acestea să fie măsurabile și evaluabile. 

Implementată 

2. Analizarea necesității și oportunității efectuări unor demersuri de suplimentare 

a funcțiilor cu atribuții de coordonare și control la nivelul Biroului Accidente 

Ușoare Sector 1-6 pentru a crea posibilitatea exercitării unui control eficient 

asupra activităților desfășurate la nivelul biroului. 

Implementată 

3. Analiza de către membrii grupului de lucru a sistemului de control intern/ 

managerial la nivelul Biroului Accidente Ușoare Sector 1-6 în vederea 

eliminării vulnerabilităților care generează slăbiciuni la nivelul capacității de 

prevenire/ control a riscurilor de corupție. 

Implementată 

4. Organizarea la nivelul Biroului Accidente Ușoare Sector 1- 6, cu sprijinul 

Direcția Anticorupție pentru Municipiul București și Județul Ilfov, a unor 

activități preventive adresate tuturor lucrătorilor biroului. 

Implementată 

5. Instruirea periodică a lucrătorilor, pe bază de semnătură, cu privire la modul 

de îndeplinire a atribuțiilor de serviciu, precum și cu privire la neimplicarea în 

comiterea unor fapte de corupție. 

Implementată 

6. Întocmirea Fișei de identificare, descriere şi evaluare a riscului de corupție 

”Folosirea funcției deținute în scopul obținerii de bani, bunuri ori alte foloase 

necuvenite, pentru sine sau pentru altul, inclusiv prin șantaj”, și stabilirea, de 

către persoanele responsabile, a unor măsuri concrete de prevenire/ control 

pentru contracararea acestuia. 

Implementată 

7. Identificarea unor noi modalități de creștere a pregătirii profesionale de 

specialitate a lucrătorilor din cadrul DGPMB - SICE 

Implementată 

8. Efectuarea de demersuri în vederea suplimentării numărului de funcții și 

ocupării posturilor vacante repartizate. 

Implementată 

9. Acordarea unei atenții sporite din partea personalului cu funcții de conducere 

în ceea ce privește cunoașterea și monitorizarea permanentă a activităților 

profesionale și extraprofesionale, a stilului de viață al subordonaților, al 

slăbiciunilor/tarelor comportamentale ale acestora. 

Implementată 

10. Analizarea oportunității repartizării dosarelor penale complexe în vederea 

efectuării actelor procedurale unei echipe de 2 lucrători. 

Implementată 

11. Analizarea de către șefii structurilor/subunităților din cadrul unității a 

necesității organizării, cu sprijinul Direcției Generale Anticorupție, a unor 

activități de prevenire, în baza art. 4 alin. 2 din O.M.A.I. nr. 62 din 13.06.2018  

Implementată 
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Structura/Compartimentul/Direcţia/Sectorul de activitate în care au intervenit incidente de 

integritate 

Inspectoratul de Poliție Județean ARGEȘ: 1 incident (rechizitoriu) 

Domeniu: Poliție rutieră – 1 incident 

Inculpatul DGC l-a ajutat pe agentul de poliţie rutieră DCA, aflat în exercitarea atribuţiilor de 

serviciu, punându-i la dispoziția acestuia datele de stare civilă ale numitei PA, înlesnind astfel, 

falsificarea de către acesta din urmă, a unui proces – verbal de contravenție, prin atestarea unor 

fapte sau împrejurări necorespunzătoare adevărului, constând în aceea că, deși în fapt a constatat 

că inculpatul DGC, în calitate de conducător al unui autoturism, a depășit cu peste 50 km/h viteza 

maximă admisă pe sectorul de drum respectiv şi trebuind astfel să-i suspende exercitarea dreptului 

de a conduce, în cuprinsul procesului – verbal a consemnat, în fals, faptul că șoferul autoturismului 

a fost numita PA, aplicându-i acesteia sancțiunea amenzii în cuantum de 1.305 lei şi suspendarea 

dreptului de a conduce.  

Funcțiile persoanelor care 

au săvârșit incidentele de 

integritate 

Nr. de persoane cu funcții de conducere - 

Nr. de persoane cu funcții de execuție 1 

II. Măsuri de prevenire şi/sau control 

Nr. total de măsuri preventive 1 

Descrierea măsurilor Stadiul 

implementării 

1. Înlocuirea echipamentelor de tip radar care permit ștergerea sau 

suprascrierea înregistrărilor video sau a datelor stocate. 

Implementată 

2. Utilizarea la orice contact polițist-cetățean a sistemelor de înregistrare 

audio-video tip body-cam. 

Implementată 

3. Reprelucrarea procedurilor de sistem existente la nivelul Poliției Rutiere 

cu întreg personalul. 

Implementată 

4. În procesul de reevaluare a riscurilor de corupție, revizuirea parametrilor 

specifici riscului „neaplicarea prevederilor legale în raport cu abaterile 

constatate”, în acord cu realitatea înregistrată, respectiv producerea unui 

incident de integritate. 

Implementată 

5. Prelucrarea incidentului de integritate cu întreg personalul Inspectoratului 

de Poliție Județean Argeș, atât în cadrul ședințelor de comandă, cât şi lunar, 

cu ocazia activităţilor de pregătire generală. 

Implementată 

6. Intensificarea activităţii de cunoaștere a personalului, la nivelul structurilor 

de poliție rutieră, prin actualizarea fișelor de cunoaștere prin grija șefilor 

nemijlociți şi a Serviciului Resurse Umane din cadrul inspectoratului. 

Implementată 

 

Structura/Compartimentul/Direcţia/Sectorul de activitate în care au intervenit incidente de 

integritate 

Inspectoratul de Poliție Județean BISTRIȚA NĂSĂUD : 1 incident (acord de recunoaștere a 

vinovăției) 

Domeniu: Ordine Publică – 1 incident 

Inculpatul SN, în calitate de agent de poliție în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-

Năsăud, la data de 05.03.2020, în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, a primit suma de 500 lei 

de la un conducător auto pentru îndeplinirea necorespunzătoare a atribuțiilor de serviciu, respectiv 

pentru a nu constata contravenția săvârșită prin efectuarea manevrei de depășire prin încălcarea 

marcajului longitudinal continuu. 

 

În data de 15.07.2020 inculpatul a primit de la un investigator sub acoperire bunuri în valoare de 

242 lei, pentru îndeplinirea necorespunzătoare a atribuțiilor de serviciu, respectiv pentru a nu 

constata contravenția săvârșită prin efectuarea manevrei de depășire prin încălcarea marcajului 

longitudinal continuu. 

Infracțiunile de fals intelectual au constat în întocmirea a trei procese-verbale de contravenție în 

care inculpatul a consemnat date nereale (ne purtarea centurii de siguranță, lipsa triunghiurilor 
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reflectorizante, nerespectarea marcajelor) aplicând sancțiuni mai blânde și a omis, cu știință să 

constate contravenția care are ca și pedeapsă complementară suspendarea dreptului de a conduce, 

prevăzut de art.100, alin.3, lit. e din OUG 195/2002. 

În ceea ce privește infracțiunea de uz de fals, inculpatul a predat unul din procesele-verbale 

întocmite cu date nereale, Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-

Năsăud pentru a fi implementat în aplicația informatizată, ulterior fiind trimis în debit la Primăria 

Bistrița. 

Funcțiile persoanelor care au 

săvârșit incidentele de 

integritate 

Nr. de persoane cu funcții de conducere - 

Nr. de persoane cu funcții de execuție 1 

II. Măsuri de prevenire şi/sau control 

Nr. total de măsuri preventive - 

Descrierea măsurilor Stadiul 

implementării 

Conform raportului prealabil privind solicitarea realizării vizitei de evaluare, 

aceasta este în curs de desfășurare. 

- 

 

Structura/Compartimentul/Direcţia/Sectorul de activitate în care au intervenit incidente de 

integritate 

Inspectoratul de Poliție Județean BOTOȘANI: 1 incident (1 rechizitoriu) 

Domeniu: Poliție rutieră – 1 incidente 

Un ofițer și 15 agenți de poliție din cadrul Compartimentului Sistematizare, Transporturi, Stare 

Tehnică și Suport, având calitatea de ofițer, respectiv agenți de poliție rutieră cu atribuții de 

constatare și sancționare a abaterilor săvârșite la regimul rutier, au primit diferite sume de bani sau 

bunuri în schimbul neîndeplinirii unor acte ce intră în îndatoririle de serviciu, respectiv în schimbul 

neaplicării  nici unei sancțiuni sau a unei sancțiuni mai blânde. Faptele, săvârșite în formă 

continuată, pe parcursul anului 2020, au fost: luare de mită în formă continuată (16 acte materiale) 

și abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul, un folos necuvenit.  

Ofițerul de poliție, cu grad de comisar de poliție la data producerii faptelor, în afara faptelor sus-

menționate, în calitatea sa de organ de cercetare penală al poliției judiciare, în perioada 31.03.2019-

05.04.2019,  fiind desemnat să efectueze acte de cercetare penală într-un dosar a ajutat o persoană 

fizică, cercetată în calitate de suspect și apoi inculpat, pentru săvârșirea unei infracțiuni rutiere, în 

scopul îngreunării tragerii la răspundere penală a acestuia, prin falsificarea procesului - verbal de 

constatare a infracțiunii flagrante și a declarațiilor martorilor, în scopul justificării propunerii unei 

soluții de netrimitere în judecată. 

Funcțiile persoanelor care au 

săvârșit incidentele de 

integritate 

Nr. de persoane cu funcții de conducere - 

Nr. de persoane cu funcții de execuție 16 

II. Măsuri de prevenire şi/sau control 

Nr. total de măsuri preventive - 

Descrierea măsurilor Stadiul 

implementării 

Conform raportului prealabil privind solicitarea realizării vizitei de evaluare, 

aceasta se va desfășura în 2022. 
- 

  

Structura/Compartimentul/Direcţia/Sectorul de activitate în care au intervenit incidente de 

integritate 

Inspectoratul de Poliție Județean CLUJ: 1 incident (1 acord de recunoaștere a vinovăției) 

Domeniu: Ordine publică – 1 incident 

Agentul de poliție PBC, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, Serviciul Ordine 

Publică, a încheiat un acord de recunoaștere privind săvârșirea infracțiunilor de efectuare de 

operațiuni financiare ca acte de comerț incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care 

o îndeplinește o persoană, și fals în declarații în formă continuată. 

Nr. de persoane cu funcții de conducere - 
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Funcțiile persoanelor care au 

săvârșit incidentele de 

integritate 

Nr. de persoane cu funcții de execuție 1 

II. Măsuri de prevenire şi/sau control 

Nr. total de măsuri preventive - 

Descrierea măsurilor Stadiul 

implementării 

- - 
 

Structura/Compartimentul/Direcţia/Sectorul de activitate în care au intervenit incidente de 

integritate 

Inspectoratul de Poliție Județean CONSTANȚA : 6 incidente (4 rechizitorii, 2 rapoarte 

definitive ANI) 

Domeniu: Ordine Publică – 2 incidente 

                  Poliție rutieră – 3 incidente 

Management/ conducere – 1 incident 

1. În perioada 22.09.2017-07.12.2018 a deținut și exercitat simultan funcția publică de agent de 

poliție în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța – Postul de poliție Cuza Vodă, și 

funcția de instructor auto în cadrul SC Is Pro Auto Med S.R.L. Medgidia; 

2. În luna august 2020, agentul de poliție a primit de la martorul denunțător suma de 500 de lei în 

schimbul promisiunii că va interveni pe lângă lucrătorii de poliție din cadrul Secției 8 P.R. 

Băneasa în scopul de a-i determina pe aceștia să nu-i aplice acestuia o amendă contravențională; 

3. În data de 19.02.2020, în calitate de ofițer de poliție judiciară, cu gradul de comisar, a primit, 

pentru sine, în mod indirect, suma de 450 euro în legătura cu îndeplinirea atribuțiilor sale de 

serviciu privitoare la efectuarea cercetării penale; 

4. În perioada mai 2019-august 2020, în calitate de agent de poliție, a pretins și a primit de la 

denunțător bani și bunuri în valoare de aprox. 8000 lei, pentru a îi soluționa favorabil un dosar 

penal ce viza fapte comise de acesta la regimul rutier; 

5. În perioada 12.04.2018-20.02.2020 a deținut și exercitat simultan funcția publică de agent de 

poliție în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța - Biroul Rutier Constanța, și 

funcția de instructor auto în cadrul SC Drive Test S.R.L. Constanța; 

6. În perioada august 2019 și iulie-august 2020, în 17 rânduri, în calitate de șef al Poliției Stațiunii 

Eforie, a primit de la inculpatul U.S. sume de bani în legătură cu neîndeplinirea atribuțiunilor de 

serviciu. 

Funcțiile persoanelor care au 

săvârșit incidentele de 

integritate 

Nr. de persoane cu funcții de conducere 1 

Nr. de persoane cu funcții de execuție 5 

II. Măsuri de prevenire şi/sau control 

Nr. total de măsuri preventive 4 

Descrierea măsurilor Stadiul 

implementării 

1. Cunoașterea personalului, transmiterea măsurilor de prevenire și control 

către toți responsabilii de risc. 

Parțial 

implementată 

2. Includerea de teme de promovare a conduitei integre și prevenirea actelor/ 

faptelor de corupție, prelucrarea informărilor. 

Parțial 

implementată 

3. Desfășurarea de informări anticorupție. Parțial 

implementată 

4. Reevaluarea controalelor asupra subordonaților din teren, controlul 

înregistrărilor body-cam. 

Parțial 

implementată 
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Structura/Compartimentul/Direcţia/Sectorul de activitate în care au intervenit incidente de 

integritate 

Inspectoratul de Poliție Județean DÂMBOVIȚA: 1 incident (1 rechizitoriu) 

Domeniu: Ordine publică – 1 incident 

La data de 30.08.2020, agentul de poliție GT a pretins și a primit de la PES suma de 2000 lei și de 

la MF – tatăl acesteia, suma de 800 lei, în schimbul promisiunii că, prin intermediul unor cunoștințe 

din cadrul IPJ Dâmbovița, îi va facilita sus-numitei restituirea permisului de conducere suspendat 

la 27.08.2020 pentru săvârșirea unor abateri de la regimul rutier). 

Funcțiile persoanelor care au 

săvârșit incidentele de 

integritate 

Nr. de persoane cu funcții de conducere - 

Nr. de persoane cu funcții de execuție 1 

II. Măsuri de prevenire şi/sau control 

Nr. total de măsuri preventive 6 

Descrierea măsurilor Stadiul 

implementării 

1. Reformularea riscului de corupție în Registrul Riscurilor de Corupție, 

identificat la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, pe 

linie de ordine publică,  astfel: „Imixtiuni sau crearea convingerii că au 

influență asupra unui funcționar public, ale lucrătorilor în activitatea de 

soluționare a petițiilor/cererilor cetățenilor, în cea de constatare și/sau 

cercetare penală prin intervenții pe lângă procuror, experți, martori, 

interpreți, lucrători de poliție sau persoane vătămate, în scopul asigurării 

unor avantaje pentru persoanele implicate”.  

Implementată 

2. 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 

3. Solicitarea efectuării de teste de integritate în cazul în care există indicii 

privind lipsa de integritate a polițiștilor. 

Implementată 

4. 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 

5. Continuarea instruirilor cu accent pe exemple concrete și prezentarea pe 

larg a consecințelor juridice, profesionale și umane. 

Implementată 

6. Prelucrarea de către șeful unității, cu celeritate, a cazuisticii pe linie de 

combatere a corupţiei și consecințele rezultate atât la nivel personal cât şi 

instituţional. 

Implementată 

 

 

Structura/Compartimentul/Direcţia/Sectorul de activitate în care au intervenit incidente de 

integritate 

Inspectoratul de Poliție Județean GALAȚI: 1 incident (rechizitoriu) 

Domeniu: Investigații criminale – 1 incident 

Agentul de poliție MOD din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Galați – Poliția Municipiului 

Galați – Secția 5 Poliție, i-a pretins în mai multe rânduri diverse sume de bani martorului denunțător 

DAC, în vederea soluționării favorabile a dosarului penal în care era cercetat pentru săvârșirea 

infracțiunii de furt. În data de 23.08.2021, martorul s-a întâlnit cu inculpatul și i-a dat suma de 400 

de euro (precizându-i că avea pregătită suma de 2000 de euro) pe care a introdus-o în buzunar, 

moment în care a fost surprins în flagrant de organele de cercetare penală din cadrul Serviciului 

Județean Anticorupție Galați. 

Funcțiile persoanelor care au 

săvârșit incidentele de 

integritate 
 

Nr. de persoane cu funcții de conducere - 

Nr. de persoane cu funcții de execuție 1 
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II. Măsuri de prevenire şi/sau control 

Nr. total de măsuri preventive - 

Descrierea măsurilor Stadiul 

implementării 

Conform raportului prealabil privind solicitarea realizării vizitei de evaluare, 

aceasta se va desfășura în 2022. 
- 

 

Structura/Compartimentul/Direcţia/Sectorul de activitate în care au intervenit incidente de 

integritate 

Inspectoratul de Poliție Județean GIURGIU: 1 incident (rechizitoriu) 

Domeniu: Poliție Rutieră – 1 incident 

În perioada 2013 - martie 2019, un ofițer de poliție din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean 

Giurgiu a controlat, de facto, ca un adevărat administrator, o societate comercială (înființată pe 

numele mamei sale) și a efectuat operațiuni financiare, ca acte de comerț, în sensul legii, 

incompatibile cu funcția deținută, respectiv cu statutul de ofițer de poliție. Astfel, a obținut, pentru 

sine sau pentru altul, sume de bani, bunuri, foloase necuvenite, provenite din încasările și 

dividendele societății (profitul total declarat obținut pentru perioada 2013 - 2019 fiind de 601.629 

lei), cât și foloase similare (decontarea din veniturile societății a combustibilului consumat pentru 

deplasările cu autoturismul personal). 

În perioada iulie 2018 - februarie 2019, în contextul unui proiect finanțat din fonduri europene, 

inculpatul, împreună cu o altă persoană și  cu ajutorul administratorului unei alte societăți 

comerciale, a depus la Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia mai multe documente 

false și inexacte, întocmite chiar de ei, în scopul asigurării îndeplinirii cerințelor și condițiilor de 

eligibilitate. Prin aceste demersuri, societatea comercială în cauză a obținut, pe nedrept, suma de 

842.161 lei, reprezentând fonduri nerambursabile. 

Funcțiile persoanelor care au 

săvârșit incidentele de 

integritate 

Nr. de persoane cu funcții de conducere - 

Nr. de persoane cu funcții de execuție 1 

II. Măsuri de prevenire şi/sau control 

Nr. total de măsuri preventive - 

Descrierea măsurilor Stadiul 

implementării 

- - 
 

Structura/Compartimentul/Direcţia/Sectorul de activitate  

Inspectoratul de Poliție Județean ILFOV – 3 incidente (3 rechizitorii) 

Domeniu: Poliție Rutieră – 1 incident 

                  Ordine publică – 2 incidente 

1. În fapt, agentul de poliție BC a pretins diferite sume de bani, cuprinse între 300 de euro și 200 

de lei, până la 20.000 de euro, în schimbul promisiunii că își va folosi influența pe care o are asupra 

unor procurori, pentru soluționarea favorabilă a unor dosare penale în care erau cercetați cetățeni 

pentru săvârşirea infracțiunilor de tentativă de omor calificat, respectiv complicitate la tentativă 

de omor calificat sau pentru tulburarea ordinii şi liniștii publice şi conducerea unui autovehicul 

fără permis de conducere; ori în schimbul promisiunii că își va folosi influența pe care o are asupra 

colegilor polițiști, pentru neaplicarea sancțiunii suspendării dreptului de a conduce şi ridicării 

permisului de conducere a unui contravenient. 

 

2. În calitate de agenți ai Serviciului Rutier al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov, BCT și 

PCC, aflați în exercitarea atribuţiilor de serviciu, au pretins și primit de la doi cetățeni câte 1.000 

euro fiecare pentru a nu întocmi dosar penal suspectului LGD, pe care l-au depistat în trafic 

conducând cu permis necorespunzător categoriei, un autoturism ce tracta o remorcă pe care se afla 

o ambarcațiune în care se găsea cantitatea de aproximativ 3 kg. cocaină.  
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3. În perioada 2013 – 2018, CG și CSI au desfășurat în mod repetat operațiuni financiare, ca acte 

de comerț, incompatibile cu funcția de agent de poliție din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean 

Ilfov – Poliția Orașului Voluntari, pe care o îndeplineau în acea perioadă, respectiv au administrat 

în fapt o societate cu răspundere limitată, cu sediul social în mun. București, având ca obiect 

principal de activitate ”transporturi rutiere de mărfuri”, al cărei unic asociat este mama acestora, 

CM, iar administrator de drept tatăl lor, CN.  

În afara activităților specifice de administrare a firmei, în virtutea funcției deținute, CG și CSI 

interveneau în vederea evitării sancționării contravenționale a societății sau a angajaților acesteia. 

Funcțiile persoanelor care au 

săvârșit incidentele de 

integritate 

Nr. de persoane cu funcții de conducere - 

Nr. de persoane cu funcții de execuție 5 

II. Măsuri de prevenire şi/sau control 

Nr. total de măsuri preventive 6 

Descrierea măsurilor Stadiul 

implementării 

1. Asumarea, evaluarea, respectiv reevaluarea riscurilor de corupție 

materializate în incidentele de integritate produse și adoptarea unor 

măsuri suplimentare de prevenire/ control pentru activitățile vulnerabile 

respective. 

Implementată 

2. Stabilirea de către membrii Grupului de lucru și/sau coordonatorii 

unităților  de muncă a responsabililor de risc, având în vedere posibilitatea 

producerii acestuia şi pe alte linii de muncă, decât cea în care își desfășura 

activitatea autorul incidentului, a unor măsuri eficiente pentru 

contracararea acestui risc şi implementarea lor în Registrul riscurilor 

revizuit. 

Implementată 

3. Creșterea preocupării factorilor de conducere (șefi servicii, șefi poliții 

orășenești, șefi posturi) asupra cunoașterii subordonaților şi sesizarea 

structurii de control intern şi/sau a structurilor abilitate, atunci când se 

reies indicii cu privire la posibila  săvârșire a unor  fapte de natură penală 

sau disciplinară. 

În curs de 

implementare 

4. Solicitarea în baza art. 4 alin. 2 din O.M.A.I. nr. 62 din 13.06.2018 privind 

organizarea și desfășurarea activităților de prevenire a corupției și de 

educație pentru promovarea integrității în cadrul M.A.I., de efectuare a 

unei activități de informare anticorupție cu personalul Poliţiei orașului 

Măgurele. 

Implementată 

5. Includerea în planul de pregătire profesională anuală a personalului din 

subordine, a unor teme specifice corupției. 

În curs de 

implementare 

6. Reprelucrarea în cadrul ședințelor, pe bază de semnătură a prevederilor 

OMAI S/1011/2005 privind punerea la dispoziția DGA de către 

structurile MAI a datelor și informațiilor referitoare la faptele de corupție 

săvârșite de personalul MAI, cu modificările și completările ulterioare. 

Implementată 

 

Structura/Compartimentul/Direcția/Sectorul de activitate în care au intervenit incidente de 

integritate 

Inspectoratul de Poliție Județean IAȘI: 1 incident (rechizitoriu) 

Domeniu: Ordine Publică – 1 incident  

În perioada februarie 2019 – august 2020, 13 polițiști (un ofițer cu funcție de conducere și 12 agenți 

de poliție), lucrători de poliție rutieră în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iaşi, au pretins 

și primit, cu titlu gratuit, de la conducerea restaurantului ,, Mamma Mia& Catering” din Iași, în 

schimbul protejării conducătorilor auto ai restaurantului în sensul neluării măsurilor legale de 

sancționare contravențională constând în aceea de a nu constata și sancționa contravențiile comise 

de aceștia sau/și pentru aplicarea unor sancțiuni contravenționale mai ușoare. Foloasele au fost 

pretinse, de la conducerea restaurantului, prin intermediari. 
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Funcțiile persoanelor care 

au săvârșit incidentele de 

integritate 
 

Nr. de persoane cu funcții de conducere 1 

Nr. de persoane cu funcții de execuție 12 

II. Măsuri de prevenire şi/sau control 

Nr. total de măsuri preventive 9 

Descrierea măsurilor Stadiul 

implementării 

1. În procesul de reevaluare a riscurilor de corupție, revizuirea parametrilor 

specifici riscurilor ,,Schimbarea încadrării juridice la sancționarea unui 

contravenient, prin aplicarea unei sancțiuni mai ușoare sau care nu 

presupune măsuri complementare (de exemplu, pentru reducerea 

cuantumului sancțiunilor contravenționale ori a numărului de puncte de 

penalizare)” și ,,Omisiunea aplicării măsurilor legale de sancționare ori 

de constatare a unor infracțiuni, cu ocazia activității de supraveghere a 

traficului rutier”, în acord cu realitatea înregistrată, respectiv producerea 

unui incident de integritate. 

În curs de 

implementare 

2. Prelucrarea incidentului de integritate cu întreg personalul Inspectoratul 

de Poliție Județean Iași atât în cadrul ședințelor de comandă, cât şi cu 

ocazia activităţilor de pregătire generală. 

Implementată 

3. Prelucrarea tuturor incidentelor de integritate şi a cazurilor de desistări 

înregistrate la nivelul Inspectoratului General al Poliției Române în rândul 

lucrătorilor care îndeplinesc atribuții de serviciu pe linia de muncă poliție 

rutieră, cu ocazia ședințelor de informare/ instruire sau în cadrul 

activităţilor de pregătire profesională. 

Implementată 

4. Actualizarea periodică, de către consilierul pentru integritate, a evidenței 

privind participarea tuturor polițiștilor la activitățile de prevenire 

anticorupție. 

Implementată 

5. Instituirea obligativității utilizării în modul ,,pornit” a înregistratoarelor 

audio-video portabile de tip Body Worn Camera ori de câte ori lucrătorii 

de poliție rutieră interacționează cu orice participant la trafic. 

Implementată 

6. Rotirea personalului care efectuează activități în echipe, inclusiv a 

zonelor de patrulare. 

Implementată 

7. Identificarea, în limita cadrului legal şi a resurselor financiare disponibile, 

a unor soluţii tehnice de instalare a unor mijloace de supraveghere video 

pe autoturisme. 

Implementată 

8. Efectuarea de verificări interne asupra modului de completare și 

evidență/gestionare a proceselor-verbale de constatare a contravențiilor 

Implementată 

9. Realizarea de verificări inopinate ale modului în care sunt efectuate 

controalele în teren pe domeniul poliție rutieră. 

Neimplementată 

 

Structura/Compartimentul/Direcția/Sectorul de activitate în care au intervenit incidente de 

integritate 

Inspectoratul de Poliție Județean MARAMUREȘ : 1 incident – comun cu SPCRPCIV 

MARAMUREȘ (1 rechizitoriu) 

Domeniu: Poliție Rutieră – 1 incident 

La data de 30.06.2021, a fost dispusă trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a 

inculpatului DVA, cu gradul de inspector principal de poliție, la data comiterii faptelor șef al 

Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor 

Maramureș (SPCRPCIV Maramureș), pentru săvârșirea unui număr de patru infracțiuni, dintre 

care infracțiunea de luare de mită în formă continuată (9 acte materiale) și infracțiunea de 

cumpărare de influență (1 act material) (celelalte două infracțiuni fiind delapidare în formă 

continuată - 32 de acte materiale și acces ilegal la un sistem informatic - 1 act material).  
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Tot prin același rechizitoriu, a fost dispusă trimiterea în judecată, în stare de libertate, a 

inculpatului BVI, la data comiterii faptelor comisar șef de poliție, șef al Biroului I Drumuri 

Naționale și Europene, Serviciul Rutier Maramureș din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean 

Maramureș, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de dare de mită, 1 act material. 

 

Funcțiile persoanelor care au 

săvârșit incidentele de 

integritate 

Nr. de persoane cu funcții de conducere 1 

Nr. de persoane cu funcții de execuție - 

II. Măsuri de prevenire şi/sau control 

Nr. total de măsuri preventive 4 

Descrierea măsurilor Stadiul 

implementării 

1. Analizarea oportunității utilizării abilităților de lider, nu doar de manager, 

de către factorii de conducere, în motivarea subordonaților pentru aducerea 

la îndeplinire a sarcinilor de serviciu.                                 

Neimplementată 

2. Evaluarea și identificarea temeinică a riscurilor de corupție la nivelul 

Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, pe segmentul poliție 

rutieră, ținând cont și de incidentul de integritate materializat în anul 2020 

la nivelul acestei structuri. 

În curs de 

implementare 

3. Asumarea problematicii eticii și integrității profesionale la cel mai înalt 

nivel al conducerii Inspectoratului de Poliție al Județului Maramureș, prin 

transmiterea propriului exemplu de integritate. 

În curs de 

implementare 

4. Efectuarea de teste de integritate profesională la nivelul structurilor de 

poliţie rutieră. 

Neimplementată 

 

Structura/Compartimentul/Direcția/Sectorul de activitate în care au intervenit incidente de 

integritate 

Inspectoratul de Poliție Județean MUREȘ: 4 incidente (4 rechizitorii) 

Domeniu: Ordine publică – 4 incidente 

1. P.A.I., agent de poliție din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Mureș – Secția de Poliție 

Rurală nr. 11 Târnăveni – Postul de Poliție Băgaciu, a fost trimis în judecată pentru săvârșirea 

infracțiunilor: dare de mită, două infracțiuni de dare de mită și două infracțiuni de trafic de 

influență. 

 

2. Un ofițer de poliție a fost denunțat de doi cetățeni, că ar fi pretins 6.750 euro și 3.300 lei, din 

care a primit 1.750 euro și 3.300 lei, în scopul de a-și folosi influența pe lângă colegii săi, în sensul 

obținerii unei soluții favorabile în dosarele în care aceștia erau cercetați pentru infracțiuni la 

regimul rutier. De asemenea, în cursul lunii octombrie 2020, un agent de poliție din cadrul 

Inspectoratul de Poliție Județean Mureș - Poliția municipiului Reghin - Biroul Rutier a formulat un 

denunț la sediul Serviciului Județean Anticorupție Mureș din care reieșea faptul că a fost amenințat 

de ofițerul de poliție cu dezvăluirea unor fapte compromițătoare în schimbul determinării unor 

persoane să nu mai facă afirmații despre pretinderea și primirea de către sine a sumelor de bani, 

obiect al infracțiunii de trafic de influență. 

 

3. Numitul RFR, ofițer de poliție în cadrul Poliției Municipiului Reghin, a pretins și primit sume de 

bani de la numitul FCV, cercetat într-un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a 

unui vehicul sub influența alcoolului, în scopul de a-și folosi influența pentru obținerea unei soluții 

favorabile. Astfel, în sarcina inculpatului RFR s-a reținut primirea, în cursul anului 2019, de la 

numitul FCV a sumei de 500 de euro și 4800 de lei, în scopul de a interveni la Institutul de Medicină 

Legală pentru diminuarea alcoolemiei din sânge și de a-și recupera permisul de conducere într-un 

timp scurt. 
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4. Un agent de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș – Postul de Poliție 

Bălăușeri a comercializat piese de tractor sau piese auto, ori diferite componente pentru vehicule/ 

autovehicule, către diferite persoane, în cuantum total de 188.420 lei, fără a declara organelor 

fiscale veniturile obținute, ascunzând astfel sursa impozabilă sau taxabilă. Astfel s-a cauzat un 

prejudiciu de 45.709 lei (21.863 lei impozit pe venit, 16.112 lei contribuție la asigurările sociale – 

CAS și 7.734 lei contribuție la asigurările sociale de sănătate – CASS), la care se adaugă dobânzile 

și penalitățile în cuantum de 26.112 lei, calculate până la data de 19.05.2021. 

Funcțiile persoanelor care au 

săvârșit incidentele de 

integritate 

Nr. de persoane cu funcții de conducere - 

Nr. de persoane cu funcții de execuție 4 

II. Măsuri de prevenire şi/sau control 

Nr. total de măsuri preventive 4 

Descrierea măsurilor Stadiul 

implementării 

1. Realizarea unei selecții riguroase a personalului, în care un criteriu de bază 

al selecției să îl constituie principiul integrității și competenței 

profesionale.  

Implementată 

2. Personalul cu funcții de conducere să acorde o atenție sporită cunoașterii 

și monitorizării permanente activităților profesionale, precum și 

extraprofesionale și a stilului de viață a subordonaților, a slăbiciunilor și 

predispozițiilor comportamentale a acestora, îndeosebi a celor care își 

desfășoară activitatea în domenii cu risc ridicat la corupție. 

Implementată 

3. Monitorizarea permanentă de către conducerea unității, responsabilii de 

risc și consilierul pentru integritate a riscurilor de corupție și a modului de 

implementare a măsurilor de prevenire/control și suplimentare propuse 

pentru fiecare risc identificat. 

Parțial 

Implementată 

4. Desfășurarea unor activități de control, în teren, asupra activităţii 

efectivelor  și supravegherea, în limitele legale, a activității lucrătorilor de 

către șefii ierarhici. 

Parțial 

Implementată 

 

Structura/Compartimentul/Direcția/Sectorul de activitate în care au intervenit incidente de 

integritate 

Inspectoratul de Poliție Județean PRAHOVA : 1 incident (rechizitoriu) 

Domeniu: Ordine publică – 1 incident 

În timp ce se afla în serviciu pe raza de competență, un agent de poliție a oprit pentru control un 

autovehicul al cărui conducător auto a efectuat manevra de depășire a unui alt autovehicul pe 

trecerea de pietoni și a constatat de asemenea, că nu deținea nici poliță de Răspundere Civilă Auto 

pentru autoturism. Agentul de poliție nu a procedat la aplicarea măsurilor legale, iar pentru 

serviciul oferit, conducătorul auto i-a oferit agentului o anumită cantitate de brânză. Infracțiunile 

pentru care agentul de poliție a fost trimis în judecată sunt: luare de mită, fals intelectual, 

complicitate la fals în declarații, complicitate la înșelăciune și abuz în serviciu în scopul obținerii 

unui folos pentru o altă persoană. 

Funcțiile persoanelor care au 

săvârșit incidentele de 

integritate 

Nr. de persoane cu funcții de conducere - 

Nr. de persoane cu funcții de execuție 1 

II. Măsuri de prevenire şi/sau control 

Nr. total de măsuri preventive 3 

Descrierea măsurilor Stadiul 

implementării 

1. Intensificarea controalelor inopinate efectuate de către cadrele cu funcții 

de conducere asupra modului de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu de 

către lucrătorii de ordine publică din mediul rural care au atribuții de poliție 

judiciară și aviz de poliție rutieră. 

Implementată 
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2. Prelucrarea incidentului de integritate cu întreg personalul Inspectoratului 

de Poliție Județean Prahova. 

Implementată 

3. Stabilirea de către Inspectoratul de Poliție Județean Prahova împreună cu 

Serviciul Județean Anticorupție Prahova a unui calendar de informări/ 

instruiri ce vor fi efectuate de către ofițerul de prevenire din cadrul 

Serviciului Județean Anticorupție Prahova, care să acopere toată tematica 

anticorupție cu participarea întregului personal care încadrează Poliția 

Orașului Vălenii de Munte. 

Implementată 

 

Structura/Compartimentul/Direcţia/Sectorul de activitate în care au intervenit incidente de 

integritate 

Inspectoratul de Poliție Județean SUCEAVA: 4 incidente (4 rechizitorii) 

Domeniu: Ordine publică – 4 incidente 

1. În perioada 2013 – 2016 agentul de poliţie BC, cu ajutorul soției sale, BCA care a acționat ca 

persoană interpusă, a desfășurat în mod repetat operațiuni financiare, ca acte de comerț, 

incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea îndeplinită, respectiv a efectuat activităţi de 

achiziție motociclete și piese de motociclete, de dezmembrare motociclete, de comercializare 

motociclete şi piese de motocicletă, către diferite persoane fizice, în scopul obţinerii pentru sine sau 

pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite. În perioada 2014 – 2017, cu ocazia 

completării declarațiilor de avere impuse de lege, în mod repetat, agentul de poliţie BC nu a 

declarat în întregime veniturile obținute în perioada 2013 – 2016, omițând declararea venitului 

realizat din activităţile comerciale având ca obiect motociclete şi piese de motociclete, în condițiile 

în care a obținut din aceste activităţi în anul 2013 – 20.509 lei venit brut impozabil, în anul 2014 – 

61.685 lei venit brut impozabil, în anul 2015 – 60.395 lei venit brut impozabil, în anul 2016 – 93.661 

lei venit brut impozabil. 

 

2. La data de 25.11.2019 agentul șef adjunct de poliție GL, din cadrul Postului de Poliție 

Horodniceni, în îndeplinirea atribuțiilor pe linie de poliție rutieră, a pretins și a primit diferite sume 

de bani pentru a nu își îndeplini atribuțiile de serviciu referitoare la constatarea unor infracțiuni 

flagrante şi întocmirea actelor de constatare, ori la constatarea unor contravenții rutiere, precum 

și pentru a determina diverși colegi, asupra cărora pretindea că are influență, să nu îndeplinească 

actele ce intră în îndatoririle de serviciu ale acestora, respectiv să nu-i sancționeze contravențional 

pe participanții la trafic care erau dispuși să ofere mită.                 

La rândul său, agentul șef adjunct de poliție GL a fost depistat de organele de poliţie din cadrul 

Poliţiei Municipiului Fălticeni – Compartimentul Rutier, în timp ce conducea un autoturism având 

numere provizorii care erau expirate.  

 

3. HAR, agent de poliție la Poliția Municipiului Suceava – Biroul Ordine Publică, fără antecedente 

penale, în calitate de lucrător de poliție în cadrul Poliției Municipiului Suceava – Biroul Ordine 

Publică, care nu deținea aviz de poliție judiciară şi nici nu a fost desemnat polițist rutier, în timp 

ce se afla în timpul serviciului de patrulare în vederea asigurării ordinii și siguranței publice, a 

efectuat acte ce nu intră în atribuțiile sale de serviciu, prin aceea că a urmărit în trafic și oprit un 

autovehicul al cărui conducător auto a săvârșit o contravenție rutieră (nerespectarea semnificației 

indicatoarelor şi marcajelor de obligare), i-a solicitat actele la control şi a primit de la acesta o 

sumă de bani pentru a nu-l sancționa contravențional la regimul rutier, activitate ce nu intră în 

conținutul atribuțiilor sale de serviciu, obținând astfel suma de 50 lei de la conducătorul auto, în 

acest mod vătămând şi interesele instituției din care face parte, respectiv Poliția Română - 

Inspectoratul de Poliție Județean Suceava. Agentul de poliție HAR fiind cercetat sub aspectul 

săvârșirii infracțiunilor de uzurparea funcției şi instigare la luare de mită, în timpul audierilor, prin 

intermediul apărătorului ales, a aflat că infracțiunea de uzurparea funcției a fost cercetată ca 

urmare a denunțului formulat de lucrătorul de poliție ACT și a declarației date de acesta, ACT 

având și calitatea de colaborator în cauza respectivă. În zilele următoare, inculpatul HAR a postat 

pe grupuri de persoane create prin intermediul aplicației WhatsApp, din care fac parte mai mulți 

polițiști, dar și prin comunicare directă colegilor săi din cadrul Biroului Ordine Publică, faptul că 

lucrătorul de poliție ACT a avut calitatea de denunțător, colaborator și martor într-un dosar al 
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Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, denunț formulat împotriva sa, divulgând astfel 

informații nedestinate publicității cu privire la identitatea și calitatea unei persoane audiată în 

dosarul penal, deși procedura din cursul urmăririi penale este nepublică, iar părțile și subiecții 

procesuali principali au obligația de a păstra confidențialitatea sau secretul datelor și actelor de 

care au luat cunoștință cu ocazia consultării dosarului. 

OC, fost agent de poliție, actualmente pensionar, fără antecedente penale, în calitate de lucrător de 

poliţie în cadrul Poliţiei Municipiului Suceava – Biroul Ordine Publică, desemnat polițist rutier, a 

oprit în trafic pe GC care conducea o autoutilitară, pentru că nu ar fi respectat culoarea roșie a 

semaforului, deși în fapt acesta trecuse pe culoarea galbenă a semaforului, lucrătorul de poliție 

primind de la conducătorul auto suma de 300 lei în legătură cu îndeplinirea unui act ce intră în 

îndatoririle sale de serviciu legate de constatarea încălcării prevederilor legale și de aplicarea unei 

sancțiuni contravenționale care nu a implicat suspendarea dreptului de a conduce, precum şi un 

cuantum rezonabil al amenzii contravenționale. 

 

4. În perioada 2016 – 2018 agentul de poliţie CI a activat ca administrator de fapt al unei firme, cu 

ajutorul soției sale, care a acționat ca persoană interpusă, și a desfășurat în mod repetat operațiuni 

financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția de agent de poliţie, respectiv a efectuat în 

fapt activități de comercializare desfășurate prin intermediul magazinului mixt al societății, 

activități de prestare servicii funerare sau de comercializare articole funerare, către diferite 

persoane fizice, a gestionat achizițiile şi livrările efectuate de societate, a efectuat plăți şi încasări, 

în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite (a obținut 

venituri totale în cuantum de 195.833 lei din întreaga activitate desfășurată în întreaga perioadă 

2016 – 2018). 

Funcțiile persoanelor care au 

săvârșit incidentele de 

integritate 

Nr. de persoane cu funcții de conducere - 

Nr. de persoane cu funcții de execuție 5 

II. Măsuri de prevenire şi/sau control 

Nr. total de măsuri preventive 5 

Descrierea măsurilor Stadiul 

implementării 

1. Introducerea în Registrul riscurilor de corupţie al Inspectoratul de Poliție 

Județean Suceava a riscurilor de corupţie materializate în cadrul acestor 

incidente de integritate, în domeniul ordinii publice. 

Parțial 

implementată 

2. Analizarea riscurilor din domeniul ordine publică, în cadrul unei ședințe a 

Grupului de lucru pentru prevenirea corupţiei, identificarea unui/ unor risc/ 

riscuri circumscrise incidentelor de integritate produse, concomitent cu 

identificarea parametrilor specifici - stabilirea de măsuri de prevenire sau 

control, cu indicarea responsabililor şi identificarea unor măsuri 

suplimentare care să conducă în mod eficient la reducerea posibilităților de 

materializare a riscurilor la corupţie, în conformitate cu procedura de sistem, 

având în vedere datele concrete în care s-au produs aceste incidente de 

integritate, în acord cu realitatea din cadrul structurii MAI. 

Implementată 

3. Prelucrarea în cadrul ședinței Consiliului de conducere din cadrul 

Inspectoratului de Poliție Județean Suceava și apoi, distinct, cu toți lucrătorii 

din cadrul structurilor de ordine publică din mediul urban și rural a 

incidentelor de integritate produse şi a măsurilor preventive stabilite. 

Implementată 

4. Intensificarea organizării de controale inopinate, efectuate de către cadrele 

cu funcții de conducere din cadrul secțiilor de poliţie rurală, asupra modului 

de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu de către întreg personalul aflat în 

serviciu. 

Implementată 

5. Accentuarea necesității cunoaşterii personalului de către șefii nemijlociți 

pentru posibila identificare a situațiilor în care aceștia interacționează cu 

membri societății şi încalcă deontologia profesională. 

Implementată 

 

 



17 

2. POLIȚIA DE FRONTIERĂ ROMÂNĂ 

 

I. Incidente de integritate 

Nr. total de incidente de integritate 2 

 

 

 

 

Tip incident 

Nr. de incidente privind încetarea 

disciplinară a raporturilor de serviciu/muncă 

ca urmare a unor abateri de la normele 

deontologice sau de la alte prevederi 

similare menite să protejeze integritatea 

funcției publice 

- 

 Nr. de incidente privind trimiterea în 

judecată sau condamnarea pentru infracțiuni 

de corupție sau fapte legate de nerespectarea 

regimului interdicțiilor, incompatibilităților, 

conflictului de interese sau declarării 

averilor 

2 (rechizitorii) 

 Nr. de incidente privind acte de constatare 

definitive emise de către ANI referitor la 

încălcări ale obligațiilor legale privind 

averile nejustificate, conflictul de interese 

sau regimul incompatibilităților 

- 

Funcțiile persoanelor care au 

săvârșit incidentele de 

integritate 

Nr. de persoane cu funcții de conducere - 

Nr. de persoane cu funcții de execuție 9 

 

Structura/Compartimentul/Direcţia/Sectorul de activitate în care au intervenit incidente de 

integritate 

Garda de Coastă CONSTANȚA: 1 incident (rechizitoriu) 

Domeniu: Supravegherea frontierei – 1 incident 

În perioada februarie – iulie 2020, în scopul obținerii unor foloase materiale necuvenite constând 

în bani și pește, un grup de agenți de poliție de frontieră au sprijinit activitatea unui grup 

infracțional organizat de pe raza orașului Cernavodă, specializat în activități de contrabandă cu 

produse petroliere sustrase de pe navele aflate în tranzit pe fluviul Dunărea; în scopul 

împiedicării cetățeanului AM să desfășoare activități de pescuit, au întocmit pe numele acestuia, 

în mod abuziv, un dosar penal pentru braconaj piscicol, și i-au reținut/ ridicat un peridoc și o 

ambarcațiune, bunuri aflate în mod legal în posesia sa, precum și o cantitate de pește pe care au 

valorificat-o ulterior.  

Toate aceste măsuri au fost luate fără a exista o ordonanță de sechestru/ indisponibilizare care 

sa fi fost emisă în acest sens de procuror; au permis mai multor persoane să desfășoare activități 

de braconaj piscicol în perioada de prohibiție și cu încălcarea restricțiilor prevăzute de cadrul 

legal în vigoare pe timpul stării de urgență instituită pe teritoriul României în contextul pandemiei 

cu COVID19; au permis accesul mai multor persoane la navele acostate în portul Cernavodă, 

știind ca acesta urmează să dobândească în mod ilegal mai multe bidoane încărcate cu motorină, 

delapidată în acest scop de către personalul navigant îmbarcat pe acestea; având cunoștință că 

personalul navigant al navei Argeş sustrage motorină din gestiunea navei în scopul valorificării 

acesteia în scop personal, nu au luat măsurile legale și au permis acestora să o vândă la terțe 

persoane; unul dintre inculpați a intervenit direct asupra altui polițist de frontieră din cadrul  SPF 

Cernavodă, cu cererea ilegala ca acesta să nu-l sancționeze pe numitul MG care fusese depistat 

la pescuit în perioada de prohibiție, solicitare făcută în scopul de a primi ulterior anumite foloase 

materiale;  luând la cunoștință despre comiterea unor fapte penale/ contravenționale de braconaj 

piscicol, nu au întocmit actele de constatare/ sancționare prevăzute de lege și au ridicat multiple 

bunuri (o ambarcațiune, unelte de pescuit și diverse cantități de pește), pe care le-au distrus sau 

și le-au însușit în folos personal; unul dintre inculpați, a solicitat anumite foloase necuvenite 
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(motorină) în legătură cu îndeplinirea sau neîndeplinirea unor acte ce intră în îndatoririle sale 

de serviciu.  

Funcțiile persoanelor care au 

săvârșit incidentele de 

integritate 

Nr. de persoane cu funcții de conducere - 

Nr. de persoane cu funcții de execuție 8 

II. Măsuri de prevenire şi/sau control 

Nr. total de măsuri preventive 6 

Descrierea măsurilor Stadiul 

implementării 

Supravegherea frontierei  

1. Desfășurarea de activități pentru cunoașterea personalului din subordine, 

prin actualizarea fișelor de cunoaștere, conform prevederilor legale. 

Implementată 

2. Actualizarea Registrului riscurilor de corupție întocmit la nivelul instituției 

prin reevaluarea riscurilor, stabilirea de noi măsuri de prevenire și măsuri 

suplimentare, conform PS-DGA-01. 

Implementată 

3. Transmiterea către toți responsabilii stabiliți în Registrul de riscuri al Gărzii 

de Coastă a măsurilor de prevenire și control formulate pentru cele două 

riscuri materializate, în vederea implementării acestora până la nivelul 

punctelor de trecere a frontierei. 

Implementată 

4. Prelucrarea, pe bază de semnătură, de către toți lucrătorii, a tuturor 

informărilor transmise de către DGA în vederea creșterii gradului de 

conștientizare a riscurilor la care se expun. 

Implementată 

5. Asigurarea în mod continuu de informări anticorupție, cu prilejul 

instructajelor zilnice, prin intermediul șefilor de schimb, pentru creșterea 

gradului de conștientizare a consecințelor implicării în fapte de corupție. 

Implementată 

6. Efectuarea de demersuri în vederea achiziționării de sisteme de monitorizare 

audio-video portabile Body-Cam, pentru a se asigura dotarea tuturor 

polițiștilor de frontieră care desfășoară activități de control la frontieră, 

deoarece acesta constituie un mijloc eficient de descurajare a săvârșirii unor 

fapte ilegale, în special a celor de corupție, ca urmare a conștientizării (atât 

a personalului PFR cât și de către cetățenii cu care aceștia intră în contact) a 

faptului că toate intervențiile și acțiunile desfășurate de polițiști sunt 

înregistrate și pot fi supuse verificării. 

Implementată 

 

Structura/Compartimentul/Direcţia/Sectorul de activitate în care au intervenit incidente de 

integritate 

Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră GIURGIU: 1 incident (rechizitoriu) 

Domeniu: Supravegherea frontierei – 1 incident 

În fapt, CM, agent de poliție în cadrul  ITPF Giurgiu - SPF Bechet  a pretins și a primit , la data 

de 09.07.2015, 26.07.2015, 06- 07.08.2015, 15.08.2015, 23.08.2015 și 11.09.2015,  suma de câte 

200 de euro, (în total 1200 de euro, de la inculpatul TCF, prin intermediul inculpatului GLN, în 

schimbul promisiunii de a interveni pe lângă funcționari din cadrul ANAF sau CNADNR, cu 

atribuții de control în Punctul de Trecere a Frontierei Bechet, convingându-i pe cei doi inculpați 

că are influență asupra acestora pentru a-i determina să îndeplinească acte contrare îndatoririlor 

de serviciu, respective pentru a asigura pătrunderea frauduloasă a mărfurilor achiziționate de 

către TCF, prin GNL, din spațiul intracomunitar pe teritoriul României, fără efectuarea 

verificărilor legale obligatorii la frontieră.   

 

Funcțiile persoanelor care au 

săvârșit incidentele de 

integritate 
 
 
 

Nr. de persoane cu funcții de conducere - 

Nr. de persoane cu funcții de execuție 1 
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II. Măsuri de prevenire şi/sau control 

Nr. total de măsuri preventive 5 

Descrierea măsurilor Stadiul 

implementării 

Verificări la frontiere   

1. Implementarea cu celeritate a măsurilor dispuse și respectarea termenelor 

stabilite de către șefii ierarhici. 

Implementată 

2. Supravegherea, în limitele legale, a activităților lucrătorilor de către șefii 

ierarhici. 

Implementată 

3. Solicitarea de către conducerea I.T.P.F. Giurgiu a efectuării unor teste de 

integritate la nivelul domeniului de activitate unde au fost înregistrate 

incidente de integritate. 

Neimplementată 

4. Monitorizarea riscului în vederea reducerii probabilității de apariție a 

impactului resimțit la nivelul instituției. 

Implementată 

5. Luarea în considerare a activităților dispuse cu ocazia înregistrării 

incidentului de integritate la evaluarea activităților vulnerabile și a 

riscurilor de corupție. 

Implementată 

 

3. INSTITUȚIA PREFECTULUI  

 

I. Incidente de integritate 

Nr. total de incidente de integritate 33 

 

 

 

Nr. de incidente privind încetarea disciplinară 

a raporturilor de serviciu/muncă ca urmare a 

unor abateri de la normele deontologice sau 

de la alte prevederi similare menite să 

protejeze integritatea funcției publice 

- 

Tip incident 
 

Nr. de incidente privind trimiterea în judecată 

sau condamnarea pentru infracțiuni de 

corupție sau fapte legate de nerespectarea 

regimului interdicțiilor, incompatibilităților, 

conflictului de interese sau declarării averilor 

3  

(3 rechizitorii) 

 Nr. de incidente privind acte de constatare 

definitive emise de către ANI referitor la 

încălcări ale obligațiilor legale privind averile 

nejustificate, conflictul de interese sau 

regimul incompatibilităților 

- 

Funcțiile persoanelor care au 

săvârșit incidentele de 

integritate 

Nr. de persoane cu funcții de conducere 2 

Nr. de persoane cu funcții de execuție 1 

 

Structura/Compartimentul/Direcţia/Sectorul de activitate în care au intervenit incidente de 

integritate 

Instituția Prefectului – județul IAȘI: 1 incident (rechizitoriu) 

DRPCIV – Atelierul Confecționări Plăcuțe de Înmatriculare IAȘI 

Domeniu: Înmatricularea Vehiculelor – 1 incident 

Agent-șef de poliție CFN, în calitate de Șef al Atelierului Confecționare Plăcuțe de 

Înmatriculare Iași, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, a pretins și a primit prin 

intermediari de la directorul general al Restaurantului Mamma Mia & Catering, produse 

                                                           
3 Două dintre acestea sunt comune structurilor Inspectoratul General al poliției Române și Instituția Prefectului 

(Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor) 
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alimentare în schimbul cărora a dispus confecționarea și a eliberat fără respectarea 

procedurilor legale a unor plăcuțe de înmatriculare pentru două autoturisme deținute de 

administratorul restaurantului, pentru un autoturism al restaurantului ori în schimbul 

confecționării și eliberării pe viitor de plăcuțe de înmatriculare fără a se respecta dispozițiile 

legale. 

În perioada septembrie 2019 - 04.11.2019, a pretins și a primit de la un colaborator cu 

identitate reală 2 parfumuri în valoare de 901 lei, promițându-i acestuia că va interveni pe 

lângă examinatori din cadrul SPCRPCIV Iași în scopul favorizării colaboratorului cu identitate 

reală în promovarea probei practice a examenului de obținere a permisul auto categoria C, 

examen care a avut loc la data de 04.11.2019 (promovat de către colaborator la acea dată);  

În perioada 31.12.2019 – 24.02.2020, a pretins și a primit de la respectivul colaborator cu 

identitate reală suma de 350 de euro, un parfum în valoare de 419 lei și produse alimentare în 

valoare de 240 lei, promițându-i acestuia că va interveni pe lângă examinatori din cadrul 

SPCRPCIV Iași în scopul favorizării colaboratorului cu identitate reală în promovarea probei 

practice a examenului de obținere a permisul auto categoria E, examen care a avut loc la data 

de 24.02.2020 (promovat de către colaborator la acea dată). 

Funcțiile persoanelor care au 

săvârșit incidentele de 

integritate 

Nr. de persoane cu funcții de conducere 1 

Nr. de persoane cu funcții de execuție - 

II. Măsuri de prevenire şi/sau control 

Nr. total de măsuri preventive - 

Descrierea măsurilor Stadiul 

implementării 

Conform documentelor privind solicitarea realizării vizitei de evaluare, aceasta 

se desfășoară în 2022. 

- 

 

 

Structura/Compartimentul/Direcţia/Sectorul de activitate în care au intervenit incidente de 

integritate 

Instituția Prefectului – județul COVASNA: 1 incident (rechizitoriu) 

SPCRPCIV COVASNA 

Domeniu: Înmatricularea Vehiculelor – 1 incident 

La data de 07 aprilie 2016, în calitate de agent de poliție cu atribuții de examinare în cadrul 

SPCRPCÎV Covasna, ACA a primit de la o persoană fizică suma de 300 de lei pentru a-l declara 

admis la proba practică pentru obținerea permisului de conducere. 

Funcțiile persoanelor care au 

săvârșit incidentele de 

integritate 

Nr. de persoane cu funcții de conducere - 

Nr. de persoane cu funcții de execuție 1 

II. Măsuri de prevenire şi/sau control 

Nr. total de măsuri preventive - 

Descrierea măsurilor Stadiul 

implementării 

Acestea au fost raportate în 2020 deoarece vizita de evaluare la nivelul 

structurii pentru faptele respective a fost efectuată la trimiterea în judecată a 

lucrătorului de poliție într-un dosar anterior. 

- 

 

 

Structura/Compartimentul/Direcția/Sectorul de activitate în care au intervenit incidente de 

integritate 

Instituția Prefectului – județul MARAMUREȘ : 1 incident – comun cu Inspectoratul de 

Poliție Județean MARAMUREȘ (1 rechizitoriu) 

SPCRPCIV MARAMUREȘ 
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Domeniu: Permise de conducere și Înmatricularea vehiculelor – 1 incident 

La data de 30.06.2021, a fost dispusă trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a 

inculpatului DVA, cu gradul de inspector principal de poliție, la data comiterii faptelor șef al 

Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor 

Maramureș (SPCRPCIV Maramureș), pentru săvârșirea unui număr de patru infracțiuni, dintre 

care infracțiunea de luare de mită în formă continuată (9 acte materiale) și infracțiunea de 

cumpărare de influență (1 act material) (celelalte două infracțiuni fiind delapidare în formă 

continuată - 32 de acte materiale și acces ilegal la un sistem informatic - 1 act material).  

Tot prin același rechizitoriu, a fost dispusă trimiterea în judecată, în stare de libertate, a 

inculpatului BVI, la data comiterii faptelor comisar șef de poliție, șef al Biroului I Drumuri 

Naționale și Europene, Serviciul Rutier Maramureș din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean 

Maramureș, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de dare de mită, 1 act material. 

Funcțiile persoanelor care au 

săvârșit incidentele de 

integritate 

Nr. de persoane cu funcții de conducere 1 

Nr. de persoane cu funcții de execuție - 

II. Măsuri de prevenire şi/sau control 

Nr. total de măsuri preventive 6 

Descrierea măsurilor Stadiul 

implementării 

1. Operaționalizarea unui ghișeu exclusiv in cadrul SPCRPCIV, cu destinația 

de casierie, astfel încât toate plățile să se efectueze de cetățeni la acesta, 

iar funcționarii serviciului să nu mai aibă contact direct cu sumele de bani 

percepute pentru diversele servicii prestate pe segmentul permise de 

conducere/ înmatriculări vehicule, sau plata acestora să se efectueze la 

trezorerie/ bancă. 

Neimplementată 

2. Reglementarea strictă a circuitului solicitărilor depuse de cetățeni de la 

înregistrarea acestora la nivelul serviciului și până la repartizarea acestora, 

în mod aleatoriu, către fiecare funcționar. 

Implementată 

3. Reglementarea strictă a situațiilor generate de programarea în regim de 

urgență. 

Implementată 

4. Aplicarea criteriului integrității, cu prioritate, în evaluarea profesională a 

fiecărui funcționar. 

Implementată 

5. Evaluarea temeinică a riscurilor de corupţie aferente segmentelor de 

activitate: „înmatricularea vehiculelor” și „permise de conducere” din 

Registrul riscurilor la corupție a Instituției Prefectului Judeţul Maramureş. 

În curs de 

implementare 

6. Efectuarea de teste de integritate profesională la nivelul SPCRPCIV 

Maramureş. 

Implementată 

 

4. INSPECTORATUL GENERAL AL JANDARMERIEI ROMÂNE 

 

I. Incidente de integritate 

Nr. total de incidente de integritate 3 

 

 

 

Nr. de incidente privind încetarea disciplinară a 

raporturilor de serviciu/muncă ca urmare a unor 

abateri de la normele deontologice sau de la alte 

prevederi similare menite să protejeze integritatea 

funcției publice 

- 

 
 

Tip incident 
 

Nr. de incidente privind trimiterea în judecată sau 

condamnarea pentru infracțiuni de corupție sau 

fapte legate de nerespectarea regimului 

interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de 

interese sau declarării averilor 

3  

(2 rechizitorii 

și 1 acord de 

recunoaștere a 

vinovăției) 
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 Nr. de incidente privind acte de constatare 

definitive emise de către ANI referitor la încălcări 

ale obligațiilor legale privind averile nejustificate, 

conflictul de interese sau regimul 

incompatibilităților 

- 

Funcțiile persoanelor care 

au săvârșit incidentele de 

integritate 

 

Nr. de persoane cu funcții de conducere 3 

Nr. de persoane cu funcții de execuție 5 

 

 

Structura/Compartimentul/Direcția/Sectorul de activitate în care au intervenit incidente de 

integritate 

Inspectoratul de Jandarmi Județean BISTRIȚA-NĂSĂUD : 1 incident (1 acord de 

recunoaștere a vinovăției) 

Domeniu: Ordine publică – 1 incident 

În toamna anului 2017, plutonier major CV, din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi ”Gelu 

Voievod” Bistrița-Năsăud a primit suma de 2000 lei de la martorul denunțător I.I., promițându-i 

acestuia, că prin influența pe care o are asupra unui lucrător din poliție, va putea obține restituirea 

permisului de conducere. 

În cursul lunii decembrie 2018, acesta a pretins și primit de la martorul denunțător BGA suma de 

800 lei, promițându-i acestuia că poate interveni pe lângă organele abilitate pentru a-i rezolva 

acestuia obținerea atestatului de transport persoane, fără a mai parcurge etapele prevăzute de lege 

pentru obținerea acestui atestat. 

În perioada februarie-martie 2019, a primit în mod repetat sume de bani direct de la martorul BGA, 

în total suma de 1.500 euro, și ulterior indirect de la martorul BG suma de 500 lei, lăsându-i să 

creadă că are influență asupra unui inspector școlar, care îi va putea ”rezolva” obținerea diplomei 

de bacalaureat fără susținerea examenului aferent. 

În luna martie 2019 a primit suma de 800 euro de la martorul denunțător PA, lăsându-l pe acesta 

să creadă că are influență asupra unui inspector școlar, care îi va putea ”rezolva” obținerea 

diplomei de bacalaureat fără susținerea examenului aferent. 

În data de 26.10.2020, în faza urmăririi penale, CV i-a restituit martorului denunțător BGA suma 

de 1700 euro și 400 lei, încercând prin acest gest să-l convingă să-și retragă declarațiile date în 

fața organelor de urmărire penală. (infracțiune de influențare a declarațiilor) 

Funcțiile persoanelor care au 

săvârșit incidentele de 

integritate 

Nr. de persoane cu funcții de conducere - 

Nr. de persoane cu funcții de execuție 1 

II. Măsuri de prevenire şi/sau control 

Nr. total de măsuri preventive - 

Descrierea măsurilor Stadiul 

implementării 

Conform raportului prealabil privind solicitarea realizării vizitei de evaluare, 

aceasta este în curs de desfășurare în momentul întocmirii prezentei analize..  

- 

 

Structura/Compartimentul/Direcția/Sectorul de activitate în care au intervenit incidente de 

integritate 

Inspectoratul de Jandarmi Județean CARAȘ-SEVERIN: 1 incident (1 rechizitoriu) 

Domeniu: Ordine publică – 1 incident 

În cursul 2020 un subofițer din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean CARAȘ-SEVERIN a 

pretins de la o persoană fizică suma de 3 000 euro și a primit prin intermediul altei persoane suma 

de  400 euro și 12 500 lei, lăsând să se creadă că are influență asupra unor persoane din eșalonul 

decizional, pe care a promis că le va determina să realizeze o angajare în structurile Jandarmeriei 

Române. Ulterior, a pretins și a primit suma de 1 600 lei, susținând că reprezintă costul fișei 

medicale necesare la angajare. 
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De asemenea, a pretins și a primit de la părinții unui cetățean inițial 900 euro, iar apoi 1900 euro, 

promițându-le că va interveni în vederea angajării acestuia la Vama Naidăș, iar ulterior în 

structurile Poliției Române. În plus, a pretins și a primit suma de 1 600 lei, susținând că reprezintă 

costul fișei medicale necesare la angajare. 

Funcțiile persoanelor care au 

săvârșit incidentele de 

integritate 

Nr. de persoane cu funcții de conducere - 

Nr. de persoane cu funcții de execuție 1 

II. Măsuri de prevenire şi/sau control 

Nr. total de măsuri preventive - 

Descrierea măsurilor Stadiul 

implementării 

- - 

 

Structura/Compartimentul/Direcția/Sectorul de activitate în care au intervenit incidente de 

integritate 

Inspectoratul General al Jandarmeriei Române: 1 incident (1 rechizitoriu) 

Domeniu: Resurse umane – 1 incident 

În perioada martie 2021 - aprilie 2021, două foste cadre militare, împreună cu colonelul RPD, 

inspector șef al Inspectoratului de Jandarmi al Județului Giurgiu ar fi constituit un grup infracțional 

organizat în vederea fraudării unor concursuri organizate la nivelul Inspectoratului General al 

Jandarmeriei Române pentru ocuparea unor funcții vacante deblocate din sursă internă, prin 

trecerea subofițerilor și a maiștrilor militari în corpul ofițerilor. La această grupare ar fi aderat 

ulterior și alte persoane, cadre active de la nivelul structurilor Inspectoratului General al 

Jandarmeriei Române. De precizat este faptul că, la vremea respectivă, colonelul TRG, șeful 

Direcției Resurse Umane din cadrul IGJR îndeplinea și funcția de președinte al comisiei de concurs 

fiind și cel care ar fi transmis membrilor grupului grilele de concurs și rezultatele corecte. 

Astfel, în contextul menționat mai sus, trei cadre militare care participau la concurs ar fi intrat în 

posesia grilelor de concurs și a răspunsurilor corecte, cu mențiunea că doar doi dintre aceștia ar 

fi reușit să finalizeze cu succes operațiunea de fraudare fiind avansați ulterior la gradul de căpitan. 

Această conduită a avut ca urmare, pe de o parte, vătămarea intereselor legitime ale persoanelor 

îndrituite să promoveze concursul, iar pe de altă parte vătămarea intereselor legitime ale 

Ministerului Afacerilor Interne respectiv producerea unei pagube în dauna aceleiași entități 

juridice menționate, constând atât în totalul sumelor încasate pe nedrept de către persoanele 

promovate cât și în avansarea unor persoane care nu ar fi îndeplinit criteriile legale și implicit nu 

ar fi deținut competențele și abilitățile necesare pentru realizarea sarcinilor de serviciu. 

Funcțiile persoanelor care au 

săvârșit incidentele de 

integritate 

Nr. de persoane cu funcții de conducere 3 

Nr. de persoane cu funcții de execuție 3 

II. Măsuri de prevenire şi/sau control 

Nr. total de măsuri preventive - 

Descrierea măsurilor Stadiul 

implementării 

Până în prezent nu s-au primit toate documentele necesare întocmirii 

raportului prealabil privind solicitarea realizării vizitei de evaluare; aceasta au 

fost solicitate Inspectoratului General al Jandarmeriei Române. Vizita de 

evaluare va fi desfășurată în 2022. 

- 
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5. INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 

 

I. Incidente de integritate 

Nr. total de incidente de integritate 2 

 

 

 

Nr. de incidente privind încetarea disciplinară a 

raporturilor de serviciu/muncă ca urmare a unor 

abateri de la normele deontologice sau de la alte 

prevederi similare menite să protejeze integritatea 

funcției publice 

- 

 
 

Tip incident 
 

Nr. de incidente privind trimiterea în judecată sau 

condamnarea pentru infracțiuni de corupție sau 

fapte legate de nerespectarea regimului 

interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de 

interese sau declarării averilor 

2  

(1 rechizitoriu 

și 1 acord de 

recunoaștere a 

vinovăției) 

 
 Nr. de incidente privind acte de constatare 

definitive emise de către ANI referitor la încălcări 

ale obligațiilor legale privind averile nejustificate, 

conflictul de interese sau regimul 

incompatibilităților 

- 

Funcțiile persoanelor care 

au săvârșit incidentele de 

integritate 

 

Nr. de persoane cu funcții de conducere 1 

Nr. de persoane cu funcții de execuție 1 

 

 

Structura/Compartimentul/Direcţia/Sectorul de activitate în care au intervenit incidente de 

integritate 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului BISTRIȚA-NĂSĂUD: 1 incident 

Domeniu: Intervenții în situații de urgență – 1 incident (acord de recunoaștere a vinovăției) 

În fapt, plutonier adjutant BVC din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență al județului 

Bistrița-Năsăud, în calitate de reprezentant al unei entități juridice de tipul P.F.A, în scopul 

obținerii unei finanțări nerambursabile prin Proiectul FEDAR – Dezvoltare fermă ovine, a 

falsificat mai multe înscrisuri (adeverințe, declarații pe propria răspundere) și a folosit/prezentat 

documente care atestă aspecte nereale, având ca rezultat obținerea pe nedrept a sumei de 177.780 

lei din bugetul Uniunii Europene. 

Funcțiile persoanelor care au 

săvârșit incidentele de 

integritate 

Nr. de persoane cu funcții de conducere - 

Nr. de persoane cu funcții de execuție 1 

II. Măsuri de prevenire şi/sau control 

Nr. total de măsuri preventive - 

Descrierea măsurilor Stadiul 

implementării 

- - 

 

 

Structura/Compartimentul/Direcţia/Sectorul de activitate în care au intervenit incidente de 

integritate 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului DOLJ: 1 incident 

Domeniu: Management/ conducere – 1 incident (1 rechizitoriu) 

În fapt, un ofițer, în calitate de adjunct al Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Județului 

Dolj a propus și aprobat avansarea în gradul următor a unei rude de gradul I, persoană aflată în 

subordinea sa, fapt ce constituie folosirea funcției pentru favorizarea unei persoane. 
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Funcțiile persoanelor care au 

săvârșit incidentele de 

integritate 

Nr. de persoane cu funcții de conducere 1 

Nr. de persoane cu funcții de execuție - 

II. Măsuri de prevenire şi/sau control 

Nr. total de măsuri preventive - 

Descrierea măsurilor Stadiul 

implementării 

- - 

 

 

 

6. DIRECȚIA GENERALĂ ANTICORUPȚIE 

 

I. Incidente de integritate 

Nr. total de incidente de integritate 1 

 

 

 

Nr. de incidente privind încetarea disciplinară a 

raporturilor de serviciu/muncă ca urmare a unor 

abateri de la normele deontologice sau de la alte 

prevederi similare menite să protejeze 

integritatea funcției publice 

- 

 
 

Tip incident 
 

Nr. de incidente privind trimiterea în judecată 

sau condamnarea pentru infracțiuni de corupție 

sau fapte legate de nerespectarea regimului 

interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului 

de interese sau declarării averilor 

1 (rechizitoriu) 

 

 Nr. de incidente privind acte de constatare 

definitive emise de către ANI referitor la 

încălcări ale obligațiilor legale privind averile 

nejustificate, conflictul de interese sau regimul 

incompatibilităților 

- 

Funcțiile persoanelor care 

au săvârșit incidentele de 

integritate 

 

Nr. de persoane cu funcții de conducere - 

Nr. de persoane cu funcții de execuție 1 

 
 

Structura/Compartimentul/Direcţia/Sectorul de activitate în care au intervenit incidente de 

integritate 

Direcția Generală Anticorupție: 1 incident 

Domeniu: Investigații – 1 incident (1 rechizitoriu) 

Comisarul șef de poliție MM, la data faptelor ofițer de poliție judiciară în cadrul Direcției 

Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Suceava, a folosit informații ce nu erau 

destinate publicității, referitoare la activități operative organizate și desfășurate de colegii săi, 

ofițeri de poliție judiciară, informații în posesia cărora intrase în virtutea funcției pe care o ocupa, 

în modalitatea divulgării lor, fără drept, către șeful Compartimentului Regim Permise de 

Conducere și Examinări din cadrul SPCRPCÎV Suceava, în scopul obținerii unui folos necuvenit 

pentru acesta din urmă, constând în posibilitatea de a evita atragerea răspunderii sale penale, sau 

a complicilor săi, în dosarele instrumentate. 

De asemenea, a pretins și primit, de la același angajat al SPCRPCÎV Suceava, pentru sine, un 

autoturism de teren, în schimbul neîndeplinirii atribuțiilor sale de serviciu și îndeplinirea unor 

acte contrare acestor îndatoriri, constând în omisiunea sesizării din oficiu și furnizarea unor 

informații nedestinate publicității cunoscute în virtutea atribuțiilor de serviciu. 
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Funcțiile persoanelor care au 

săvârșit incidentele de 

integritate 

Nr. de persoane cu funcții de conducere - 

Nr. de persoane cu funcții de execuție 1 

II. Măsuri de prevenire şi/sau control 

Nr. total de măsuri preventive 8 

Descrierea măsurilor Stadiul 

implementării 

1. Realizarea unei bune cunoașteri a personalului, de către șefii nemijlociți. În curs de 

implementare 

2. Monitorizarea și coordonarea permanentă de către factorii de conducere a 

lucrătorilor care își desfășoară activitatea pe domeniile în care există o mai 

mare probabilitate de manifestare a unor vulnerabilități și riscuri de 

corupție. 

În curs de 

implementare 

3. Implicarea șefilor nemijlociți în procesul de conștientizare a consecințelor 

implicării în fapte de corupție, cu ocazia desfășurării ședințelor de lucru. 

În curs de 

implementare 

4. Reevaluarea riscului de corupție materializat cu ocazia producerii acestui 

incident de integritate, în sensul măririi nivelului de probabilitate a 

materializării și implicit stabilirea unor măsuri suplimentare de prevenire 

și control, de către specialiștii care își desfășoară activitatea în domeniul 

pe care s-a produs incidentul. 

Implementată 

5. Responsabilizarea șefilor structurilor județene anticorupție în ceea ce 

privește implementarea măsurilor de prevenire/ control prevăzute în 

Registrul Riscurilor de Corupție. 

În curs de 

implementare 

6. Analizarea oportunității de instituire a unei forme de control asupra 

implicării lucrătorilor în cauzele în care ar putea avea interese personale, 

prin înființarea unui document (registru) în care lucrătorii care au 

interese/relații cu obiectul/subiectul lucrării repartizate să declare, la 

momentul repartizării, intenția de abținere și motivul acesteia. Această 

măsură ar putea avea efect în sensul evitării situației în care lucrătorul, în 

activitatea profesională, află date și informații de interes pentru terți pe 

care el îi cunoaște. Deși măsura are destule neajunsuri, deoarece face apel 

tot la voința și intenția individuală a fiecărui lucrător, ar putea avea un efect 

psihologic de descurajare. 

În curs de 

implementare 

7. Prelucrarea cu întreg personalul DGA a prevederilor OMAI nr. 118/2021 

privind redactarea și gestionarea documentelor neclasificate, circuitul și 

promovarea corespondenței la nivelul MAI. 

Implementată 

8. Prelucrarea incidentului de integritate cu tot personalul DGA. În curs de 

implementare 

 

 

6. ACADEMIA DE POLIȚIE „ALEXANDRU IOAN CUZA” 

 

I. Incidente de integritate 

Nr. total de incidente de integritate 1 

 

 

 

Nr. de incidente privind încetarea disciplinară a 

raporturilor de serviciu/muncă ca urmare a unor 

abateri de la normele deontologice sau de la alte 

prevederi similare menite să protejeze 

integritatea funcției publice 

- 

 
 

Tip incident 
 

Nr. de incidente privind trimiterea în judecată 

sau condamnarea pentru infracțiuni de corupție 

sau fapte legate de nerespectarea regimului 

interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului 

de interese sau declarării averilor 

1 (rechizitoriu) 
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 Nr. de incidente privind acte de constatare 

definitive emise de către ANI referitor la 

încălcări ale obligațiilor legale privind averile 

nejustificate, conflictul de interese sau regimul 

incompatibilităților 

- 

Funcțiile persoanelor care 

au săvârșit incidentele de 

integritate 

 

Nr. de persoane cu funcții de conducere 1 

Nr. de persoane cu funcții de execuție - 

 
 

Structura/Compartimentul/Direcţia/Sectorul de activitate în care au intervenit incidente de 

integritate 

Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” 

Domeniu: Management Conducere – 1 incident (acord de recunoaștere a vinovăției) 

În cursul lunii iulie 2020, la locul de muncă, în calitate de împuternicit șef al Biroului Control 

Intern din cadrul Academiei de Poliție "Alexandru Ioan Cuza”, comisarul de poliție BI a pretins, 

direct și pentru sine, agentului șef de poliție MCM, din cadrul aceluiași birou, sumele de bani pe 

care aceasta ar fi urmat să le obțină din acordarea unei majorări salariale de până la 50% din 

valoarea salariului de bază pe o perioadă de 6 luni, pentru lucrări de excepție sau misiuni speciale, 

în schimbul propunerii motivate ce urma să fie întocmită de el în scopul acordării sporului. 

Comisarul de poliție BI și-a îndeplinit atribuțiile de serviciu promise la momentul pretinderii de 

bani ce erau vizați a fi primiți de el în viitor, în sensul că a propus-o pe MCM la acordarea sporului 

la salariu, însă, în ședința organului colegial de conducere din cadrul academiei, s-a dispus 

respingerea ei și admiterea celei formulate pentru alt lucrător de poliție. 

Funcțiile persoanelor care au 

săvârșit incidentele de 

integritate 

Nr. de persoane cu funcții de conducere - 

Nr. de persoane cu funcții de execuție 1 

II. Măsuri de prevenire şi/sau control 

Nr. total de măsuri preventive 7 

Descrierea măsurilor Stadiul 

implementării 

1. Preluarea și evaluarea riscului materializat pe domeniul management/ 

conducere în Registrul riscurilor de corupție al instituției și adoptarea unor 

măsuri concrete care să asigure diminuarea probabilității de manifestare a 

acestuia, precum instruirea și prelucrarea cazului de corupție cu personalul 

din subordine. 

În curs de 

implementare 

2. Intensificarea măsurilor preventive existente, respectiv instruirea periodică 

a personalului, cu participarea specialiștilor Direcției Generale 

Anticorupție, cu o frecvență crescută, organizate în grupuri relativ mici, 

care să se axeze pe discuții interactive, prin implicarea tuturor 

participanților, într-un climat deschis și mai puțin formal, în vederea 

clarificării unor dileme la nivel etic și profesional, care să sublinieze 

importanța alegerii și adoptării într-un mod responsabil a propriului 

comportament, indiferent de circumstanțele exterioare și instituționale. 

Scopul acestora vizează adoptarea și susținerea unei atitudini corecte, 

indiferent de presiunile și/sau promisiunile mediului socio-profesional. 

În curs de 

implementare 

3. Implicarea decidenților în procesul de creștere a nivelului de integritate din 

cadrul structurilor academiei, printr-o mai bună cunoaștere a personalului, 

în special a celor cu atribuții de coordonare și prin manifestarea unor 

comportamente etice și morale, care să impună toleranță zero la orice 

abatere de la normele deontologice și etice. 

În curs de 

implementare 

4. Intensificarea activităților de control ierarhic și includerea printre 

principalele obiective ale acestui tip de control a creșterii nivelului de 

integritate al personalului Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”. 

În curs de 

implementare 
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5. Adaptarea prevederilor reglementării din OMAI S/7/2018 pentru aprobarea 

normelor metodologice privind aplicarea prevederilor legale referitoare la 

salarizarea personalului militar, polițiștilor și personalului civil din MAI la 

specificul activităților desfăşurate în cadrul structurilor proprii, prin 

stabilirea unor indicatori de performanță cuantificabili, care să permită 

acordarea unui punctaj pentru fiecare angajat, astfel încât să poată fi 

justificată obiectiv propunerea pentru acordarea majorării salariale de până 

la 50% pe o perioadă de 6 luni, de către șefii unităților de muncă. Totodată, 

propunem diseminarea noilor prevederi de stimulare financiară în rândul 

angajaților pentru motivarea acestora. 

Neimplementată 

6. Organizarea unor module de instruire a studenților, desfășurate cu 

participarea unor specialiști ai Direcției Generale Anticorupție, având ca 

principal obiectiv promovarea în rândul viitorilor ofițeri a valorilor morale, 

principiilor care guvernează conduita profesională, cu accent pe activități 

de conștientizare a consecințelor implicării personale în săvârșirea faptelor 

penale. 

În curs de 

implementare 

7. Retransmiterea către Direcția Generală Anticorupție a Registrului de riscuri 

de corupție revizuit, având prevăzute măsuri concrete și adecvate de 

prevenire și/sau control pentru riscul de corupție nou adăugat pe acest 

domeniu. 

Implementată 

 

În cadrul analizei datelor statistice a incidentelor de integritate produse la nivelul MAI în 

anul 2021, în afara incidentelor noi detaliate mai sus, au fost raportate incidente de integritate 

produse la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare pentru incidente care au fost raportate și 

evaluate în anii anteriori, cu ocazia trimiterii în judecată a lucrătorilor de poliție implicați în fapte 

de corupție. 

 

 


