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               Anexa La Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 72 din 15 iunie 2017 
privind aprobarea Planului de integritate pentru implementarea, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), în perioada  2017-2020, a Strategiei naționale anticorupție, DGA 

 
PLANUL DE INTEGRITATE  

pentru implementarea, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne,  
în perioada 2017-2020, a Strategiei naționale anticorupție 

Nivel Descriere Indicatori Surse de verificare Riscuri Responsabil Resurse Termen 

 

Obiectiv general 1 - Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel central și local 

Obiectiv specific 1.1 
Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale 

 

 

Măsura 1.1.1 Facilitarea accesului la informații de interes public 

privind prevenirea și combaterea corupției, prin 

dezvoltarea unui site nou al Direcției Generale 

Anticorupție 

Site nou dezvoltat pentru DGA www.mai-dga.ro Lipsa fondurilor 

Lipsa personalului specializat 

DGA Buget DGA 2017 

Măsura 1.1.2 Diversificarea canalelor de comunicare publică în mediul 

online, în scopul unei mai bune informări a publicului larg 

asupra activităților structurilor MAI și a măsurilor de 

creștere a integrității  la nivelul MAI 

Număr de pagini sau conturi pe rețele de 

socializare sau de furnizare conținut 

audio-video 

Mediul online Lipsa personalului specializat Structurile MAI Buget MAI Permanent 

 

Măsura 1.1.3 Facilitarea accesului la informații de interes public prin 

publicarea unor seturi de date în format deschis – open 

data 

Număr de website-uri cu seturi de date în 

format deschis 

Număr de seturi de date în format 

deschis 

Număr de seturi de date actualizate 

Număr de site-uri cu evoluție a 

numărului de vizitatori 

Site-urile structurilor 

MAI 

Lipsa personalului specializat Structurile MAI Buget MAI 2017 

Obiectiv specific 1.2 Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor publice 

Măsura 1.2.1 Publicarea în format deschis și accesibil cetățenilor a 

datelor privind bugetul instituției și modul de executare a 

acestuia 

Venituri și cheltuieli publicate pe fiecare 

instituție 

Rapoarte financiar –contabile publicate 

Structuri MAI 

Site-urile structurilor 

MAI 

Lipsa personalului specializat Structurile MAI Buget MAI Anual, 

începând 

cu 2018 
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Obiectiv general 2 -  Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca elemente obligatorii ale  

      planurilor manageriale și evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanței administrative 

 

Obiectiv specific 2.1 
Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact  

asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale 

 

Măsura 2.1.1 

Evaluarea internă a sistemului de prevenire a corupției la 

nivelul MAI 

Raport de evaluare întocmit 

Vizite de documentare realizate 

DGA Lipsa de date relevante din 

punct de vedere sociologic și 

criminologic 

DGA Buget MAI 2017 

Măsura 2.1.2 Realizarea unei misiuni de audit a sistemului de prevenire 

a corupției la nivelul MAI 

Raport de audit public intern 

 

DAPI Modificări legislative 

Insuficiența resurselor umane  

DAPI Buget MAI 2019 

Măsura 2.1.3 Adoptarea cadrului normativ necesar pentru introducerea 

unei metodologii standard de evaluare a riscurilor de 

corupție şi implementarea acesteia, la nivel central, ca 

premisă pentru actualizarea o dată la doi ani a planurilor 

de integritate 

Număr de ședințe sau întâlniri ale 

grupului de lucru interinstituțional 

Proiect elaborat 

Act normativ adoptat 

Monitorul Oficial al 

României,  

Partea I 

Insuficiența resurselor umane  

Neadoptarea actului normativ 

DGA în 

colaborare cu 

MJ 

Buget DGA 2017 

 

Măsura 2.1.4 Revizuirea actelor normative în materie pentru asigurarea 

corelării standardelor de control managerial intern cu 

inventarul măsurilor de transparență instituțională şi de 

prevenire a corupției 

Acte normative adoptate Monitorul Oficial al 

României,  

Partea I 

Evidență internă 

Neadoptarea actului normativ 

de nivel superior 

CC  Buget MAI 2019 

Măsura 2.1.5 Cooperarea cu alte instituții publice și acordarea 

sprijinului de specialitate pentru implementarea 

metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție  

Număr de protocoale de colaborare 

încheiate 

Număr de ședințe sau întâlniri la care s-a 

luat parte 

DGA 

Instituții publice 

consiliate 

Insuficiența resurselor umane 

specializate la nivelul DGA 

Neadoptarea actului normativ 

DGA  Buget DGA 2018  

Măsura 2.1.6 Acordarea sprijinului MJ în vederea dezvoltării unui 

mecanism instituțional de evaluare ex-post a incidentelor 

de integritate şi de promovare a măsurilor preventive 

adaptate la tipologia faptelor analizate, pentru celelalte 

instituții publice 

Metodologie  adoptată de evaluare ex-

post a incidentelor de integritate  

Număr de analize efectuate cu sprijinul 

DGA 

Portal SNA 

Rapoarte anuale 

Insuficiența resurselor umane 

specializate la nivelul DGA  

Absența informațiilor 

necesare cu privire la 

incidentele de integritate 

DGA  Buget MAI Anual 

Măsura 2.1.7 Transmiterea către MJ a listei incidentelor de integritate şi 

a măsurilor de remediere, alături de rezultatele evaluării 

SCIM şi de indicatorii aferenți fiecărui standard de 

control managerial intern la nivelul structurilor MAI 

Număr de incidente de integritate 

produse la nivelul structurilor MAI 

Liste de incidente de integritate 

transmise 

Evaluare SCIM  şi indicatori aferenți 

fiecărui standard de control managerial 

intern transmiși 

Structurile MAI Absența informațiilor cu 

privire la incidentele de 

integritate 

Absența evaluării SCIM 

DGA 

CC 

Structurile MAI 

Buget MAI Anual, 

începând 

cu 2018 

Măsura 2.1.8 Stabilirea de ținte de management pentru funcțiile de 

conducere privind gradul de conformitate administrativă 

şi de implementare a standardelor legale de integritate, 

precum şi aplicarea corelativă de măsuri manageriale 

corective 

Număr de analize realizate 

Număr de ținte de management stabilite 

Număr de măsuri manageriale corective 

aplicate 

Tipuri de măsuri aplicate 

Structurile MAI Date insuficiente pentru 

stabilirea unitară a unor ținte 

de management 

Insuficiența resurselor umane 

DGA în 

colaborare  cu 

șefii structurilor 

MAI 

CC 

Buget MAI Anual / 

2020 
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Obiectiv specific 2.2 Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor şi a inconsistențelor legislative cu  

privire la consilierul de etică, protecția avertizorului în interes public şi interdicțiile post-angajare (pantouflage-ul) 

Măsura 2.2.1 Revizuirea cadrului normativ intern privind consilierul de 

integritate în vederea îmbunătățirii statutului acestuia 

Analiză privind statutul consilierului de 

integritate realizată 

Act normativ adoptat 

Număr de ședințe sau întâlniri organizate 

cu structurile MAI 

DGA Neadoptarea actului normativ 

 

DGA Buget MAI 2018 

Măsura 2.2.2 Creşterea nivelului de pregătire profesională a 

consilierului de integritate 

Număr de sesiuni de pregătire 

profesională 

Evidenţă 

personal 

instruit 

Nealocarea 

resurselor 

 

DGA, în 

colaborare 

cu 

structurile 

MAI 

Buget MAI 

Fonduri 

nerambur-

sabile 

2020 

 

Obiectiv general 3 - Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sectoare 

și domenii de activitate prioritare 

Obiectiv specific 3.1 Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților şi a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice 

Măsura 3.1.1 Realizarea unui studiu de impact privind  înființarea unei 

unități de achiziții publice centralizate la nivelul MAI, în 

scopul  realizării în mod centralizat a achiziției unor 

categorii de bunuri și servicii 

Consultări realizate 

Studiu de impact realizat 

Act normativ privind înființarea unei 

unități de achiziții publice centralizate la 

nivelul MAI 

Număr categorii de bunuri propuse pentru 

centralizare  

DGL 

Monitorul Oficial al 

României,  

Partea I 

Website oficial MAI 

si structuri MAI 

Neadoptarea actului normativ DGL, DGF, în 

colaborare cu 

structurile MAI 

Buget MAI 2018 

Anual 

Măsura 3.1.2 

 

Publicarea în format deschis a datelor privind achizițiile 

publice, precum și a contractelor de achiziție publică într-

un format unitar la nivelul tuturor structurilor MAI 

Număr de achiziții publicate 

Număr de postări privind achizițiile 

publice pentru toate tipurile de proceduri 

inclusiv pentru cumpărarea directă: 

anunțuri de intenție, documentații de 

atribuire, anunțuri de atribuire, 

documente constatatoare 

Programul anual al achizițiilor publice 

postat   

Centralizatorul achizițiilor publice postat 

Contractele de achiziții publice postate 

Website oficial MAI 

si structuri MAI 

SEAP 

 

Nerespectare formatul unitar 

al datelor publicate 

 

 

 

Autoritățile 

contractante 

Buget MAI Permanent 

Măsura 3.1.3 Creșterea nivelului de pregătire profesională a 

personalului implicat în derularea achizițiilor publice 

Număr de sesiuni de pregătire 

profesională 

Evidenţă personal 

instruit 

Nealocarea resurselor Structurile MAI  Buget MAI 

Fonduri 

nerambur-

sabile 

2019 
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Măsura 3.1.4 Creșterea capacității de monitorizare/ 

verificare a dosarelor de achiziție care pot prezenta riscuri 

de corupție prin definirea unor criterii de risc şi 

recomandarea de utilizare a acestora  în activitățile de 

control şi audit intern (de exemplu: număr de respingeri 

privind documentația de atribuire de către ANAP pentru 

utilizarea unor criterii necorespunzătoare, valori şi/sau 

cantități foarte mari de produse, număr de constatări ale 

Curții de Conturi etc.) 

Grup de lucru desemnat 

Număr de ședințe de lucru 

Număr de rapoarte/note/sinteze ale 

constatărilor privind 

monitorizarea/verificarea dosarelor de 

achiziție care pot prezenta riscuri de 

corupție 

DAPI Nealocarea resurselor 

 

 

DGA,  în 

colaborare cu 

DAPI și 

structurile MAI 

Buget MAI 2018 

Obiectiv specific 3.2 Dezvoltarea sistemului de management al resurselor umane prin îmbunătățirea  procesului de selecție, recrutare, 

promovare și evoluție în carieră 

Măsura 3.2.1 Creșterea ponderii concursurilor organizate la nivel central 

pentru ocuparea posturilor de polițist și cadru militar de la 

nivelul unităților teritoriale 

Număr de concursuri organizate la 

nivel centralizat  

www.mai.gov.ro 

Portal online 

Insuficiența resurselor umane Structurile 

MAI 

Buget MAI 

 

Anual 

 

Măsura 3.2.2 Înregistrarea audiovideo a probelor de concurs pentru 

ocuparea funcțiilor vacante 

Cadru normativ modificat  

Număr de concursuri pentru care s-a 

asigurat înregistrarea audiovideo 

 

Structuri MAI 

 

Probleme tehnice întâmpinate  

Dificultăți de ordin  

administrativ 

Neadoptarea actului normativ  

Structurile 

MAI 

Buget MAI 

 

2018 

(pentru 

modifica-

rea 

cadrului 

normativ) 

Permanent 

- cu 

evaluare 

anuală, 

pentru 

înregistrare

a audio-

video 

Măsura 3.2.3 Mărirea, la cel puțin 30 de zile, a termenului de postare pe 

pagina de internet, la sediul unității ori în presa scrisă a 

anunțurilor pentru ocuparea prin concurs a posturilor 

vacante, pentru a facilita accesul persoanelor interesate la 

informațiile despre concursurile organizate la nivelul MAI 

Cadru  normativ  

modificat 

Monitorul Oficial al 

României,  

Partea I 

 

Neadoptarea actului normativ  DGMRU Buget MAI 

 

2018 

 

Măsura 3.2.4 Corelarea prevederilor Legii nr. 360/2002 privind Statutul 

polițistului, cu modificările și completările ulterioare, cu 

cele ale art. 96 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri 

pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților 

publice, a funcțiilor publice şi în mediul de afaceri, 

prevenirea şi sancționarea corupției,  cu modificările și 

completările ulterioare, în ceea ce privește desfășurarea de 

către personalul MAI a unor activități în alte domenii de 

activitate din sectorul privat 

Act normativ adoptat privind 

armonizarea legislației în ceea ce 

privește îndeplinirea unor funcții în 

alte domenii de activitate din sectorul 

privat 

   

Monitorul Oficial al 

României,  

Partea I 

 

 

Neadoptarea actului normativ DGA, în 

colaborare cu 

structurile 

MAI cu 

competențe în 

domeniu 

Buget MAI 

 

2018 

 

Măsura 3.2.5 Elaborarea cadrului normativ și organizarea unei evidențe 

informatizate a funcțiilor exercitate de polițiști și militari în 

mediul privat 

Cadru normativ elaborat 

Procedură privind informarea 

conducerii structurilor MAI 

Structuri MAI Insuficiența resurselor umane DGA, în 

colaborare cu 

structurile 

Buget MAI 

 

2019 
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referitoare la desfășurarea 

activităților în mediul privat 

Soluție tehnică implementată 

MAI cu 

competențe în 

domeniu 

Măsura 3.2.6 Analiza oportunității modificării coeficienților de ierarhizare 

pentru unele funcții de polițiști și cadre militare, în vederea 

creșterii atractivității acestora 

Număr de ședințe/grupuri de 

lucru/analize efectuate 

Număr funcții evaluate 

% coeficienți funcţii majorați, dacă 

este cazul 

Evidențe interne Lipsa resurselor  financiare DGMRU, în 

colaborare cu 

structurile 

MAI 

Buget MAI 2018 

Obiectiv specific 3.3 
Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților şi a riscurilor de corupție în domeniul Poliției Române şi  

structuri MAI cu atribuții de poliție judiciară 

Măsura 3.3.1 Conceperea, în colaborare cu factorii de conducere şi 

specialiști ai Ministerului Public, a unui program de 

formare/ghid de management destinat șefilor ierarhici ai 

poliției judiciare care să permită specializarea acestora cu 

accent pe măsurile de prevenire a riscurilor de corupție 

Program de formare/Ghid de management 

elaborat 

Evidență întâlniri şi 

materiale elaborate 

Lipsa resurselor 

financiare şi/sau umane 

DGA și  IGPR cu 

sprijinul 

Ministerului Public 

Buget MAI 2018 

Măsura 3.3.2 Creșterea frecvenței de realizare a analizelor comune cu 

unitățile de parchet privind dosarele penale aflate în lucru 

Număr de analize comune realizate cu 

unitățile de parchet privind dosarele penale 

aflate în lucru 

Evidență întâlniri şi 

materiale elaborate 

Încărcătura mare cu 

sarcini a ofițerilor de 

poliție judiciară 

IGPR Buget MAI

  

2018 

Măsura 3.3.3 Schimbarea actualei practici privind delegarea nominală a 

ofițerilor de poliție judiciară pentru efectuarea activităților 

şi stabilirea unor echipe de cel puțin 2 lucrători pentru 

efectuarea delegărilor în dosare complexe 

Număr de întâlniri la nivel de conducere a 

structurilor MAI şi a unităților de parchet  

Număr de delegări în dosare complexe 

efectuate în echipe de cel puțin 2 lucrători 

Evidență delegări Lipsa resurselor umane DGA,  în 

colaborare cu 

IGPR și Ministerul 

Public 

Buget MAI 2018 

Măsura 3.3.4 Îmbunătățirea dotării tehnice pentru desfășurarea 

activităților specifice poliției judiciare, creșterea 

numărului de camere de anchetă, respectiv înregistrarea 

audiovideo a activităților de audiere în cauzele penale 

Număr de camere de anchetă 

Număr de echipamente tehnice instalate  

Inventariere Lipsa resurselor 

financiare 

Structuri MAI cu 

atribuții de poliție 

judiciară 

Buget MAI

  

2018 

Măsura 3.3.5 Realizarea, din oficiu, de analize periodice privind 

legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal în 

bazele de date disponibile la nivelul structurilor 

Număr de analize realizate Evidențe 

administratori baze 

date 

Lipsa resurselor  

umane 

Structuri MAI care 

gestionează baze 

de date 

Buget MAI Anual 

Măsura 3.3.6 Creșterea numărului de controale inopinate cu privire la 

modul de transpunere în practică a modalității de 

gestionare şi păstrare a informațiilor clasificate 

Număr de controale inopinate  Evidențe structuri Lipsa resurselor  

umane 

Structurile MAI Buget MAI

  

Anual 

Măsura 3.3.7 Întocmirea unor anexe tipizate, înseriate, care să fie 

utilizate pentru desfășurarea activității de control la 

nivelul societăților comerciale, respectiv pentru 

consemnarea documentelor care se ridică în vederea 

cercetărilor ori a bunurilor indisponibilizate 

Număr de anexe tipizate, înseriate, utilizate la 

controalele efectuate la nivelul societăților 

comerciale 

Evidențe structuri Lipsa resurselor  

financiare 

IGPR Buget MAI

  

Anual 

Măsura 3.3.8 Efectuarea de verificări periodice privind utilizarea 

fondurilor operative de către structurile MAI 

Număr de verificări privind utilizarea 

fondurilor operative 

 

Evidențe structuri Lipsa resurselor  

umane 

DAPI, CC 

Structurile MAI 

care gestionează 

fonduri operative 

Buget MAI

  

Anual 

Măsura 3.3.9 Creșterea nivelului de pregătire profesională a factorilor 

de conducere şi a ofițerilor coordonatori ai structurilor de 

poliție rutieră, axat pe înțelegerea conceptelor de risc de 

corupție şi a măsurilor de prevenire/control a/al riscurilor 

Număr de sesiuni de pregătire profesională 

Număr de instruiri realizate de către ofițerii 

DGA 

Evidențe personal 

instruit 

Lipsa resurselor umane IGPR 

DGA 

Buget MAI

  

Anual 
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de corupție. 

Măsura 3.3.10 Instituirea unui cadru legal pentru conceperea și utilizarea 

unui sistem integrat de tipul ANPR (Automatic Number 

Plate Recognition), care să permită supravegherea video a 

traficului și tipărirea automată a comunicărilor privind 

conducătorul auto care a săvârșit eventualele contravenții 

constatate în trafic 

Elaborarea cadrului normativ necesar 

utilizării sistemului  

Sistem integrat de tipul ANPR implementat 

 

Aplicație dezvoltată Lipsa resurselor  

financiare 

IGPR, în 

colaborare cu 

structurile MAI 

competente în 

materie 

 

Buget MAI

  

2020 

Măsura 3.3.11 Îmbunătățirea dotării structurilor de poliție rutieră cu 

sisteme fixe și/sau mobile de supraveghere a traficului 

rutier și de măsurare a vitezei de deplasare a 

autovehiculelor 

Număr de sisteme fixe și/sau mobile de 

supraveghere a traficului rutier și de măsurare 

a vitezei de deplasare a autovehiculelor 

achiziționate 

Evidențe interne Lipsa resurselor 

financiare 

IGPR 

 

Buget MAI

  

2020 

Măsura 3.3.12 Iniţierea unui proiect de act normativ de modificare atât a 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind 

circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, cât şi a Hotărârii 

Guvernului nr. 1391/2006  pentru aprobarea 

Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile 

publice,  în ceea ce privește normele referitoare la 

reducerea perioadei de suspendare a permisului de 

conducere  

Act normativ de modificare atât a  Ordonanței 

de urgență a Guvernului nr. 195/2002, 

republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, cât şi a Hotărârii Guvernului nr. 

1391/2006, în ceea ce privește normele 

referitoare la reducerea perioadei de 

suspendare a permisului de conducere 

Monitor Oficial al 

României,  

Partea I 

Site-uri structuri 

Neaprobarea 

proiectului de act 

normativ 

IGPR Buget MAI

 

  

2018 

Măsura 3.3.13 Instituirea cadrului legal și implementarea unor sisteme 

de monitorizare audiovideo pentru autospecialele de 

poliție de ordine publică și poliție rutieră 

Act normativ elaborat 

Procedură de utilizare elaborată Sisteme de 

monitorizare audiovideo  implementate 

Evidențe interne Lipsa resurselor  

financiare 

ORPDP 

IGPR 

Buget MAI

 

  

2020 

Măsura 3.3.14 Realizarea unor activități  de audit și verificări periodice 

privind legalitatea modului de implementare, modificare 

și ștergere a punctelor de penalizare și a măsurilor 

complementare în aplicația „ABATERI”, respectiv de 

inventariere a permiselor de conducere aflate în evidență 

Număr de verificări privind  implementarea, 

modificarea și ștergerea punctelor de 

penalizare și a măsurilor complementare în 

aplicația „ABATERI” 

Evidențe interne Lipsa resurselor umane IGPR  

DAPI 

Buget MAI

 

  

2017, 

pentru 

activitatea 

de audit  

Anual 

Măsura 3.3.15 Elaborarea cadrului normativ necesar și activarea 

funcțiilor de localizare prin GPS a stațiilor TETRA 

(Terrestrial Trunked Radio) instalate pe autospecialele de 

intervenție astfel încât acestea să poată fi monitorizate de 

la dispecerate 

Act normativ elaborat 

Soft dezvoltat 

Evidențe interne Lipsa resurselor  

financiare 

IGPR  Buget MAI

 

  

2018 

Măsura 3.3.16 Elaborarea cadrului normativ necesar și testarea-pilot a 

utilizării de camere de supraveghere individuale a 

polițiștilor de ordine publică și poliție rutieră 

Act normativ elaborat 

Proiect-pilot implementat  

Evidențe interne Lipsa resurselor  

financiare 

IGPR  Buget MAI

 

  

2018 

Măsura 3.3.17 Asigurarea dotării necesare desfășurării activității de 

poliție rutieră a formațiunilor de ordine publică, în 

parametrii existenți la nivelul formațiunilor de poliție 

rutieră  

Număr de echipamente tehnice asigurate   Evidențe interne Lipsa resurselor  

financiare 

IGPR  Buget MAI

 

  

2020 

Măsura 3.3.18 Verificarea periodică, lunară, a modului în care au fost 

dispuse măsurile complementare sancționatoare şi 

urmărirea implementării acestor măsuri în ceea ce privește 

portul şi folosirea şi/sau deținerea de arme (revocarea, 

Număr de verificări Evidențe interne Lipsa resurselor  

umane 

IGPR  Buget MAI

 

  

Anual 
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suspendarea, anularea dreptului de port şi folosire şi/sau 

deținere arme supuse acestui regim) 

Măsura 3.3.19 Dezvoltarea şi utilizarea unei aplicații informatice de 

preluare a cererilor publicului în domeniul armelor şi 

munițiilor, eliminându-se astfel contactul direct cu 

solicitanții 

Aplicație informatică de preluare a cererilor 

publicului în domeniul armelor şi munițiilor 

implementată 

Aplicație dezvoltată Lipsa resurselor  

financiare 

IGPR  Buget MAI

 

  

2020 

Măsura 3.3.20 Asigurarea/Amenajarea în mod corespunzător a spațiilor 

pentru acordarea dreptului la vizită, respectiv dotarea cu 

dispozitive de separare pentru a preveni introducerea în 

arest de bunuri şi obiecte interzise 

Număr de spații amenajate  Evidențe interne Lipsa resurselor  

financiare 

IGPR  Buget MAI

 

  

2018 

Măsura 3.3.21 Îmbunătățirea capacității de monitorizare video a spațiilor 

destinate procedurii de primire a pachetelor persoanelor 

arestate preventiv, a încăperilor în care sunt depozitate 

bunurile şi valorile acestora, a spațiilor comune 

Număr de spații destinate procedurii de 

primire a pachetelor monitorizate video 

Număr de spații de depozitare monitorizate 

Număr de note/procese-verbale privind 

vizionarea înregistrărilor video  

Sistem de supraveghere video implementat 

Evidențe interne Lipsa resurselor  

financiare 

IGPR  Buget MAI

 

  

2020 

Obiectiv specific 3.4 Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților şi a riscurilor de corupție în domeniul Jandarmeriei Române 

Măsura 3.4.1 Instituirea cadrului normativ și dotarea cu mijloace GPS 

si camere de supraveghere a mijloacelor auto folosite de 

agenții constatatori  

Act normativ elaborat 

Număr de aparate GPS utilizate 

Număr de camere de supraveghere 

individuală utilizate 

Site-ul IGJR 

Monitorul Oficial 

al României, Partea 

I 

Lipsa resurselor 

financiare 

 

IGJR Buget MAI 2019 

Obiectiv specific 3.5 Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților şi a riscurilor de corupție în domeniul Poliției de Frontieră 

Măsura 3.5.1 Instituirea cadrului legislativ şi implementarea unui sistem de 

recunoaștere automată a plăcuțelor de înmatriculare în toate 

punctele de trecere a frontierei (internă și externă), respectiv 

stabilirea unor puncte obligatorii de trecere care să permită 

supravegherea integrală a traficului prin punctele rutiere, 

precum și semnalări operative (de exemplu, de autovehicule 

urmărite/date în consemn), fluidizarea traficului (prin reducerea 

timpilor petrecuți în punct), respectiv înregistrarea și menținerea 

informațiilor pentru o perioadă de timp, astfel încât să fie 

permise corelații statistice pentru indicarea potențialului de risc 

de corupție 

Act normativ elaborat 

Sistem de recunoaștere automată a 

plăcuțelor de înmatriculare 

implementat 

IGPF Lipsa personalului 

specializat 

Lipsa dotărilor tehnice 

IGPF Buget MAI 2018 

Măsura 3.5.2 Reevaluarea aplicațiilor existente la nivelul IGPF prin 

intermediul cărora se realizează planificarea personalului, a 

resurselor şi misiunilor, în vederea planificării aleatorii a 

lucrătorilor ce își desfășoară activitatea în cadrul punctului 

și/sau pe frontiera verde 

Aplicațiile privind planificarea 

personalului reevaluate și configurate 

astfel încât să permită planificarea 

aleatorie 

 

 

IGPF Lipsa personalului 

specializat 

 

 

IGPF Buget MAI 2017 

Măsura 3.5.3 Realizarea periodică de verificări privind legalitatea 

accesării/implementării/modificării în bazele de date a 

persoanelor, consemnelor existente etc. 

Număr de verificări privind 

accesarea/implementarea/ 

modificarea în bazele de date a 

persoanelor, consemnelor existente etc. 

IGPF Resurse umane 

insuficiente 

IGPF Buget MAI Permanent 

Măsura 3.5.4 Perfecționarea profesională a personalului, în vederea 

generalizării cunoștințelor specifice desfășurării activității de 

Număr de sesiuni de pregătire 

profesională 

Evidență personal 

instruit 

Nealocarea resurselor 

umane şi financiare 

IGPF Buget MAI Anual 
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control/supraveghere al/a frontierei 

Măsura 3.5.5 Realizarea unui demers pentru semnarea unui protocol de 

colaborare cu autoritatea vamală pentru asigurarea accesului 

poliției de frontieră la imaginile stocate pe sistemele de 

monitorizare video aflate în punctele de trecere a frontierei 

Protocol de colaborare încheiat între 

IGPF și ANV 

Structurile IGPF Lipsa unui acord 

bilateral 

Dificultăți de natură 

juridică și tehnică 

IGPF Buget MAI 2017 

Măsura 3.5.6 Analiza oportunității de a monta camere video pe o parte a 

mașinilor de serviciu care efectuează misiuni de postcontrol și 

asigurarea funcționalității tuturor camerelor de supraveghere pe 

catarg, care ar oferi implicit și o supraveghere a lucrătorilor 

aflați în teren 

Analiză realizată 

Implementarea soluțiilor tehnice 

rezultate în urma analizei 

IGPF Nealocarea resurselor 

financiare 

IGPF Buget MAI 2018 

Măsura 3.5.7 Evaluarea eficienței activităților de control ierarhic la nivelul 

structurilor teritoriale de poliție de frontieră (SPF, PTF) și 

creșterea capacității PFR de diversificare a acestora, cu accent 

pe vulnerabilitățile existente care pot favoriza apariția corupției 

Număr de evaluări realizate 

Număr de controale de evaluare 

IGPF Formalism în derularea 

evaluărilor 

IGPF 

DGA 

Buget MAI Anual 

Măsura 3.5.8 Efectuarea de controale inopinate împreună cu autoritățile 

similare din statele vecine (la frontiera cu Bulgaria şi Ungaria) 

și/sau DGA. 

Număr de controale efectuate cu 

reprezentanți ai autorităților statelor 

vecine 

Numărul măsurilor dispuse în urma 

controalelor realizate cu aceste entități 

 

 

 

IGPF Dificultăți în stabilirea 

unui calendar comun 

 

IGPF 

DGA 

Buget MAI Anual 

Obiectiv specific 3.6 Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților şi a riscurilor de corupție în domeniul situații de urgență 

Măsura 3.6.1 Realizarea unei activități de reevaluare a riscurilor de corupție ce pot 

apărea în domeniul inspecției de prevenire, în contextul modificării 

structurii inspecției de prevenire şi a Ordinului ministrului afacerilor 

interne nr. 89/2013 privind aprobarea Regulamentului de planificare, 

organizare, pregătire şi desfășurare a activității de prevenire a 

situațiilor de urgență executate de Inspectoratul General pentru 

Situații de Urgență şi structurile subordonate, şi având în vedere 

incidentele de integritate produse 

Număr de reevaluări Evidențe interne Insuficiența 

personalului  

pentru acoperirea 

tuturor activităților 

DGA, în 

colaborare cu 

IGSU 

Buget MAI Anual 

Măsura 3.6.2 Instituirea cadrului normativ și achiziția de echipamente pentru 

implementarea în sistem informatic a constatărilor şi proceselor-

verbale de control 

Cadru normativ adoptat  

Sistem informatic 

achiziționat/dezvoltat  

 

Aplicație dezvoltată Resurse insuficiente IGSU Buget MAI 2020 

Măsura 3.6.3 Schimbarea periodică a zonelor de control între inspectorii ce 

încadrează structurile de inspecție de prevenire şi planificarea anuală 

a controalelor să se realizeze prin rotația inspectorilor de prevenire la 

obiectivele controlate 

Număr de acte de dispoziție emise 

 

Evidențe interne Personal insuficient/ 

Deficit de personal 

pentru acoperirea 

atribuțiilor 

IGSU Buget MAI Anual 

Măsura 3.6.4 Realizarea/Achiziționarea unei aplicații informatice pentru evidența 

operatorilor economici și instituțiilor publice care au obligația 

asigurării măsurilor de prevenire a incendiilor  

Aplicație informatică pentru 

evidența operatorilor economici și 

a instituțiilor publice 

Aplicație 

informatică 

Lipsa resurselor IGSU Buget MAI 2018 
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Obiectiv specific 3.7 Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților şi a riscurilor de corupție în domeniul imigrări 

Măsura 3.7.1 Modificarea setului de criterii stabilite în procedurile de lucru, în 

vederea acordării graduale a dreptului de ședere în scop de 

reîntregire a familiei pe perioade de până la 5 ani. 

Proceduri revizuite    Evidențe interne Lipsă resurse IGI Buget MAI 2018 

Obiectiv specific 3.8 
Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților şi a riscurilor de corupție în domeniul regim permise de conducere și 

înmatriculare a vehiculelor 

Măsura 3.8.1 Instituirea cadrului normativ și instalarea unitară, la nivelul tuturor 

serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și 

înmatriculare a vehiculelor, de sisteme tehnice de monitorizare 

audiovideo a probei practice și definirea procedurilor de 

stocare/monitorizare a imaginilor, pe autovehiculele de examen 

Cadru normativ elaborat 

Proceduri realizate 

Număr de probe practice 

efectuate cu auto dotate cu 

sisteme de monitorizare  

audiovideo  

Monitor Oficial al 

României, Partea I/ 

Evidențe interne 

Lipsă resurse DRPCIV 

 

 

Buget MAI 2020 

Măsura 3.8.2 Organizarea de campanii de informare şi conștientizare a cursanților 

cu privire la aspectele de legalitate pe care le presupune instruirea în 

cadrul școlilor de șoferi precum şi susținerea examenului cu structura 

permise de conducere 

Număr de campanii de informare 

şi conștientizare a cursanților 

Evidențe interne Lipsă resurse DGA, în 

colaborare cu 

DRPCIV 

Buget MAI Anual 

Măsura 3.8.3 Întocmirea unei/unui proceduri/manual a/al examinatorului la proba 

practică (eventual, în colaborare cu reprezentanți ai școlilor de șoferi), 

în care să fie tratate cât mai multe situații concrete şi modul de acțiune 

recomandat pentru examinator 

Procedură elaborată /Manual 

elaborat 

Evidențe interne Lipsă resurse DRPCIV 

 

 

Buget MAI 2018 

Măsura 3.8.4 Introducerea posibilității de achitare prin POS a taxelor aferente 

înmatriculării vehiculelor, inclusiv în ghișeele serviciilor publice 

comunitare regim permise de conducere - completarea art. 11^1 în 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002  privind circulația pe 

drumurile publice, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare  

Act normativ de modificare 

publicat  

Monitor Oficial al 

României, Partea I 

 

Lipsă resurse DRPCIV Buget MAI 2018 

Obiectiv specific 3.9 
Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților şi a riscurilor de corupție în domeniul evidența persoanelor şi 

administrarea bazelor de date 

Măsura 3.9.1 Informarea cetăţenilor, prin afișare în loc vizibil la sediile serviciilor 

publice comunitare de evidenţă a persoanelor, precum şi pe pagina 

proprie de internet a acestora, cu privire la posibilitatea obținerii cărţii 

de identitate într-un termen mai scurt şi situaţiile/ motivele care pot 

justifica o astfel de solicitare 

Număr de informări afișate şi 

postate pe site 

Sediile şi site-

urile structurilor 

Lipsă resurse DEPABD Buget MAI Permanent 

Măsura 3.9.2 Efectuarea unor controale prin sondaj, pe linie metodologică, a 

fluxului de tipărire a cărţilor de identitate 

Număr de controale  Evidențe interne Lipsă resurse DEPABD Buget MAI Anual 

Măsura 3.9.3 Efectuarea controalelor interne privind gestiunea şi depozitarea 

materialelor consumabile cu regim special 

Număr de controale Evidențe interne Lipsă resurse DEPABD Buget MAI Anual 

Obiectiv specific 

3.10 
Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri 
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Măsura 3.10.1 Realizarea de activități pentru schimb de bune practici în 

implementarea programelor de integritate între mediul privat și 

sectorul public  

Număr de participări la 

seminare/conferințe/întâlniri cu 

reprezentanți ai mediului de 

afaceri/asociațiilor mediului de 

afaceri 

Număr de proiecte implementate în 

comun cu mediul de afaceri/asociații 

ale mediului de afaceri 

Număr de protocoale de colaborare 

între DGA şi mediul de 

afaceri/asociații ale mediului de 

afaceri 

Evidenţă DGA Resurse financiare, 

logistice și umane 

insuficiente 

DGA Buget MAI Anual 

Obiectiv general 4 - Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de  

către angajaţi şi beneficiarii serviciilor publice 

Obiectiv specific 4.1 
Creşterea gradului de educație anticorupţie a personalului din cadrul autorităților şi instituţiilor  

publice de la nivel central şi local 

Măsura 4.1.1 Analizarea percepției fenomenului de corupție din România și din 

MAI 

Număr de studii realizate DGA Lipsa resurselor 

financiare 

DGA 

Structurile MAI 

Buget MAI Anual 

Măsura 4.1.2 Acordarea de consiliere și suport Ministerului Justiției pentru 

realizarea unui program anual, on-line, de formare profesională pe 

teme privind integritatea în funcția publică, cu caracter obligatoriu, 

dedicat personalului cu funcţii de conducere şi de execuţie din 

instituţiile publice 

Număr de recomandări formulate 

Număr de ședințe sau întâlniri la care s-a 

luat parte 

DGA Lipsa resurselor umane 

la nivelul structurilor 

MAI responsabile 

 

DGA 

DGMRU 

Academia de    

Poliţie „A. I. 

Cuzaˮ 

Buget MAI 2017 - 

2020 

Măsura 4.1.3 Operaționalizarea programului on-line de formare profesională pe 

teme privind integritatea la nivelul MAI 

Program operațional la nivelul MAI 

Număr de personal MAI cu funcții de 

conducere care a utilizat programul 

Număr de personal MAI cu funcții de 

execuție care a utilizat programul 

Număr de personal MAI cu funcții de 

conducere care a obținut punctajul minim 

Număr de personal MAI cu funcții de 

execuție care a obținut punctajul minim 

Date statistice 

DGMRU 

Date statistice 

DGCTI 

Lipsa resurselor 

financiare la nivelul 

MAI 

Dificultăți de ordin 

normativ privind 

introducerea evaluării la 

anumite categorii de 

personal 

Impedimente de ordin 

tehnic 

DGA 

DGMRU 

DGCTI 

Academia de    

Poliţie „A. I. 

Cuzaˮ 

Buget MAI 2017 - 

2020 

Măsura 4.1.4 Creşterea gradului de conştientizare anticorupţie în rândul 

personalului MAI prin activități de informare/instruire și 

campanii/acțiuni de conștientizare/informare 

Număr de activități de informare/instruire 

și campanii/ acțiuni de conștientizare/ 

informare realizate 

Număr de personal MAI participant 

Număr de informări transmise structurilor 

MAI 

Date statistice 

DGA 

Lipsa resurselor 

financiare 

DGA Buget DGA 

Buget MAI 

Anual 

Măsura 4.1.5 Cooperarea cu alte instituții publice și entități private, în scopul 

educării și informării în domeniul prevenirii corupției 

Număr de activități de informare realizate 

Număr de personal participant 

Date statistice 

DGA 

Lipsa resurselor 

financiare 

DGA Buget DGA 

 

Anual 
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Lipsa capacității 

operaționale a DGA 

Măsura 4.1.6 Organizarea şi derularea de programe sectoriale de creștere a 

gradului de educație anticorupție în rândul personalului MAI, ca 

parte a programului de formare continuă a personalului 

Număr de programe realizate 

Număr de activități realizate 

Număr de personal MAI participant 

Date statistice 

DGA 

Lipsa resurselor 

financiare 

DGA 

DGMRU 

Buget DGA 

Buget MAI 

Anual 

Măsura 4.1.7 Creșterea gradului de informare a personalului MAI  privind 

riscurile şi consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de 

integritate prin intermediul unor publicații, ghiduri, buletine 

documentare și de informare sau alte materiale cu caracter 

informativ  

Număr de publicații realizate 

Tiraj publicații 

Numărul structurilor MAI către care s-au 

transmis în format electronic 

Date statistice 

DGA 

 

Lipsa resurselor 

financiare 

DGA 

 

Buget DGA Semestrial 

Măsura 4.1.8 Reevaluarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 991/2005 

privind Codul de etică și deontologie al polițistului 

Act normativ reevaluat/modificat Act normativ 

reevaluat/ 

modificat și 

completat, 

publicat în 

Monitorul 

Oficial al 

României, 

Partea I 

Neadoptarea actului 

normativ 

DGMRU 

IGPR 

IGJR 

DGA 

Buget MAI 2019 

Obiectiv specific 4.2 Creşterea nivelului de conștientizare privind necesitatea integrității serviciului public în rândul cetățenilor 

Măsura 4.2.1 Implicarea mediului academic în procesul de educație și 

conștientizare anticorupție 

Număr de seminarii/ 

dezbateri organizate 

Număr de persoane participante 

Număr de instituții academice 

participante 

Rapoarte DGA Lipsa resurselor 

financiare 

 

DGA 

Academia de 

Poliție 

Buget MAI Ocazional 

Măsura 4.2.2 Consolidarea cooperării cu societatea civilă în domeniul prevenirii 

corupției, respectiv educației și conștientizării cetățenilor și 

funcționarilor MAI 

Număr de protocoale existente 

Număr de protocoale    nou-

încheiate 

Număr de activități/acțiuni 

desfășurate în comun 

Număr de persoane 

implicate/participanți 

Date statistice 

DGA 

Site-uri organizații 

 

Lipsa resurselor 

financiare 

DGA 

 

Buget DGA Anual 

Măsura 4.2.3 Desfășurarea de campanii/acțiuni de prevenire a corupției în rândul 

cetățenilor pentru conștientizarea cauzelor și consecințelor implicării 

în fapte de corupție  

Număr de campanii/acțiuni de 

informare realizate 

Număr de persoane cărora li s-a 

adresat campania/ 

acțiunea 

Număr de materiale realizate 

(afișe, pliante, spot-uri etc.) 

Date statistice 

DGA 

Lipsa resurselor 

financiare 

DGA Buget DGA 

Buget MAI 

Anual 
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Obiectiv general 5 - Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale şi administrative 

Obiectiv specific 5.1 Creșterea capacității de investigare a infracțiunilor de corupție la nivelul MAI 

Măsura 5.1.1 Dezvoltarea capacității DGA de a instrumenta infracțiuni de corupție 

în rândul personalului MAI 

Număr de funcții încadrate la 

DGA 

Număr de delegări 

DGA Lipsa resurselor 

financiare și umane 

DGA Buget DGA Anual 

Măsura 5.1.2 Creșterea capacității operaționale a DGA prin dotarea cu tehnică 

operativă 

Număr de structuri teritoriale 

dotate 

Număr de proceduri de achiziție  

de tehnică operativă 

Valoare anuală achiziții de tehnică 

operativă 

Date statistice 

DGA 

Lipsa resurselor 

financiare 

DGA Buget DGA 2017 

Măsura 5.1.3 Îmbunătățirea sistemului telefonic de tip call-center al DGA care să 

faciliteze sesizarea neregularităților şi a posibilelor fapte de corupție 

Aplicație informatică dezvoltată 

Îmbunătățirea dotării tehnice a 

sistemului realizată 

Date statistice 

DGA 

Lipsa resurselor 

financiare 

DGA Buget DGA 2017 

Măsura 5.1.4 Programe de pregătire profesională a personalului DGA care 

desfășoară activități de poliție judiciară 

Număr de cursuri 

Număr de participanți 

Date statistice 

DGA 

Lipsa resurselor 

financiare 

DGA Buget DGA Anual  

Măsura 5.1.5 Dezvoltarea capacității de combatere a DGA prin operaționalizarea 

unor structuri specializate pentru supravegheri tehnice 

Număr de structuri 

Număr de funcții prevăzute/ 

Număr de funcții încadrate 

Date statistice 

DGA 

Lipsa resurselor 

financiare și umane 

DGA Buget DGA 2017 

Obiectiv specific 5.2 Combaterea corupției prin mijloace administrative 

Măsura 5.2.1 Evaluarea cadrului normativ privind efectuarea testelor de integritate Evaluare cadru normativ realizată 

Propuneri de modificare realizate, 

după caz 

Act normativ adoptat, după caz 

Date statistice 

DGA 

Neadoptarea actului 

normativ 

 

DGA 

 

Buget DGA 2018 

Măsura 5.2.2 Testarea integrității profesionale a personalului MAI Număr de teste realizate 

Număr de persoane testate 

Date statistice 

DGA 

Lipsa resurselor 

financiare 

DGA Buget DGA Anual  

Obiectiv specific 5.3 Consolidarea mecanismelor de control administrativ 

Măsura 5.3.1 Prioritizarea acțiunilor de control prin creșterea ponderii acestora în 

zone expuse la corupție 

Număr de controale realizate în 

2017 în zone expuse la corupție, 

raportat la numărul total 

Număr de controale realizate în 

2020 în zone expuse la corupție, 

raportat la numărul total 

Număr de evaluări realizate 

privind expunerea la corupție a 

structurilor MAI 

Rapoarte de control 

Analize privind 

vulnerabilități-le 

Rapoarte anuale de 

activitate   

Analize insuficient 

documentate 

Resurse umane și 

financiare insuficiente 

Corpul de control, 

DGA  și 

structurile MAI 

Buget MAI 2020 

Măsura 5.3.2 Valorificarea rezultatelor activităţii structurilor de control intern prin 

sesizarea organelor judiciare competente 

Număr de sesizări transmise 

organelor judiciare 

Număr de activităţi de formare 

profesională a structurilor de 

control  

Rapoarte anuale de 

activitate 

Protocoale de 

cooperare 

Resurse umane 

insuficient pregătite din 

punct de vedere 

profesional 

Corpul de control 

și structurile MAI 

Buget MAI Anual 

Măsura 5.3.3 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru Numărul şi tipul de sancțiuni Decizii ale Caracter formal al Structurile MAI Buget MAI Anual 
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încălcarea standardelor etice şi de conduită anticorupție la nivelul 

tuturor funcțiilor publice 

dispuse pentru încălcarea 

standardelor etice şi de conduită 

anticorupție 

Număr de persoane care au 

săvârșit în mod repetat abateri de 

la normele respective 

comisiei/ 

consiliului de 

disciplină 

activității comisiilor de 

disciplină 

Orientarea practicii 

comisiilor spre  cele mai 

ușoare sancțiuni 

Măsura 5.3.4 Utilizarea la nivelul instituţiilor publice a infrastructurii dezvoltate în 

cadrul sistemului național de raportare potrivit prevederilor 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea 

unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente 

convenite cu organismele naţionale, precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea 

nr. 25/2014, cu modificările și completările ulterioare 

Numărul şi categoria sancțiunilor 

aplicate pentru nerespectarea 

prevederilor legale privind 

sistemul național de raportare 

Rapoarte MFP Depășirea termenelor 

prevăzute în cap. I  din 

Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 88/2013,  

aprobată cu modificări 

prin Legea nr. 25/2014, 

cu modificările și 

completările ulterioare   

Ordonatorii de 

credite  

Buget MAI Anual 

Obiectiv general 6 - Consolidarea cadrului normativ privind integritatea 

Obiectiv specific 6.1 Reglementarea acceptării donațiilor, darurilor manuale și sponsorizărilor la nivelul MAI 

Măsura 6.1.1 Reglementarea prin ordin al ministrului afacerilor interne a modului 

de acceptare a donațiilor, darurilor manuale și sponsorizărilor la 

nivelul MAI 

Ordin al ministrului afacerilor 

interne adoptat 

Monitorul 

Oficial al 

României, Partea 

I 

Neadoptarea actului 

normativ 

DGA 

DGJ 

Buget MAI 2017 

Obiectiv specific 6.2 Declararea cadourilor și bunurilor primite cu titlu gratuit 

Măsura 6.2.1 Evaluarea modului de aplicare a cadrului normativ privind primirea 

de cadouri și bunuri cu titlu gratuit cu ocazia unor activități de 

protocol 

Evaluare realizată DGA Lipsa datelor statistice DGA 

DGL 

Buget MAI 2018 

Obiectiv general 7 - Promovarea regională și internațională a experienței anticorupție 

Obiectiv specific 7.1 Dezvoltarea cooperării cu statele din regiune în domeniul prevenirii și combaterii corupției 

Măsura 7.1.1 Realizarea de parteneriate cu instituții similare din statele din regiune Număr de protocoale încheiate 

Număr de întâlniri bilaterale sau 

multilaterale 

DGA Lipsa disponibilității 

sau a resurselor 

instituțiilor din domeniu 

DGA Buget MAI Anual 

Măsura 7.1.2 Realizarea de proiecte sau activități comune cu instituții similare din 

statele din regiune 

Număr de proiecte realizate 

Număr de activități comune 

realizate 

Număr de vizite realizate 

DGA Lipsa disponibilității 

sau a resurselor 

instituțiilor din domeniu 

DGA Buget MAI Anual 

Obiectiv general 8 - Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate şi autoevaluarea  

periodică la nivelul tuturor structurilor MAI 

Obiectiv specific 8.1 Eficientizarea activității de identificare și gestionare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție în cadrul MAI 

Măsura 8.1.1 Realizarea mentenanței evolutive și corective a aplicației informatice 

MARC - Managementul asistat al riscurilor de corupție 

Aplicație operațională DGA Neadjudecarea 

contractului de furnizare 

de servicii 

DGA Buget DGA 

Fonduri 

nerambur-

sabile 

2017 
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Note de final: 

1. Pentru măsurile nr. 1.1.1., 3.2.3., 3.3.4., 3.3.10., 3.3.11., 3.3.13., 3.3.15., 3.3.16., 3.3.17., 3.3.19., 3.3.20., 3.3.21., 3.5.1., 3.5.6., 3.6.2., 3.6.4., 3.8.1., 5.1.2., 5.1.3., 8.1.1., 

termenul de realizare va fi actualizat în funcţie de bugetul alocat anual MAI la Titlul XIII - Active nefinanciare. 

2. Pentru 2017, acţiunile / activităţile se vor realiza în limita bugetului aprobat conform prevederilor legale în vigoare şi transmis ordonatorilor secundari de credite 

/ordonatorilor terţiari de credite din finanţarea directă a ordonatorului principal de credite. 

3. Pentru perioada 2018-2020, DGF va transmite bugetul anual ordonatorilor secundari de credite /ordonatorilor terţiari de credite din finanţarea directă a ordonatorului 

principal de credite, după aprobarea acestuia de către ordonatorul principal de credite, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2) şi art. 21 alin. (2) din Legea 

nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, urmând ca şefii unităţilor, în calitatea acestora de ordonatori de credite, să stabilească 

priorităţile de finanţat pe baza bunei gestiuni financiare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Măsura 8.1.2 Revizuirea procedurii și manualului de utilizare a aplicației 

informatice MARC – Managementul asistat al riscurilor de corupție 

Procedură revizuită 

Manual revizuit 

DGA Lipsa capacității 

operaționale  

DGA Buget DGA 2017 

Obiectiv specific 8.2 
Evaluarea anuală a modului de implementare a Planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și  

vulnerabilitățile nou apărute 

Măsura 8.2.1 Realizarea unei evaluări anuale a modului de implementare a 

planului de integritate 

Evaluare realizată DGA Lipsa datelor relevante 

din partea tuturor 

structurilor MAI 

DGA Buget DGA Anual 

Măsura 8.2.2 Transmiterea datelor statistice și a contribuțiilor necesare pentru 

monitorizarea SNA către Secretariatul tehnic 

Set de date complet transmis DGA Lipsa datelor relevante 

din partea tuturor 

structurilor MAI 

DGA Buget DGA Anual 

La 

solicitarea 

MJ 

Măsura 8.2.3 Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale strategiei Număr de reuniuni de 

monitorizare la care s-a participat 

Număr de rapoarte prezentate în 

cadrul reuniunilor 

DGA Lipsa datelor relevante 

în timp util 

DGA Buget DGA Ocazional 



Page 15 of 15 
 

 

 

ABREVIERI 

utilizate în Planul de integritate de integritate pentru implementarea, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, în perioada 

2017-2020, a Strategiei naţionale anticorupţie 

 

 

ANI – Agenția Națională de Integritate  

ANV – Autoritatea Națională a Vămilor 

ANAP -  Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice 

ANPR - Sistem integrat de recunoaștere automată a numerelor de înmatriculare 

CC – Corpul de control al ministrului  

DAPI – Direcția Audit Public Intern  

DEPABD - Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date 

DGA - Direcția Generală Anticorupție  

DGCTI – Direcția Generală pentru Comunicații și Tehnologia Informației  

DGF - Direcția Generală Financiară 

DGJ - Direcția Generală Juridică 

DGL – Direcția Generală Logistică  

DGMRU – Direcția Generală Management Resurse Umane  

DNA – Direcția Națională Anticorupție  

DRPCIV - Direcția Regim Permise și Înmatriculare a Vehiculelor 

GPS – Global Positioning System  

HG - Hotărâre de Guvern 

IGI - Inspectoratul General pentru Imigrări 

IGJR - Inspectoratul General al Jandarmeriei Române 

IGPR - Inspectoratul General al Poliției Române 

IGPF - Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră 

IGSU - Inspectoratul General pentru Situații de Urgență 

MAI - Ministerul Afacerilor Interne 

MFP – Ministerul Finanțelor Publice  

MJ – Ministerul Justiției  

OMAI – Ordinul Ministrului Afacerilor Interne 

OUG – Ordonanța de Urgență a Guvernului 

PTF - Puncte de trecere a frontierei  

PFR – Poliţia de Frontieră 

POS – Point of Sale  

SPF - Sector de poliţie de frontieră 

SEAP – Sistemul Electronic de Achiziții Publice  

SCIM – Sistemul de Control Intern Managerial 

  

 


