
 
Anexa    

la ordinul IGSU nr. 108  

din 26.04.2022   

  

PLANUL DE INTEGRITATE   
al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI  

pentru perioada 2022-2023  
   

Notă: Acțiunile cu referire la consolidarea climatului de integritate urmează a fi realizate în termen de 60 de zile   
  

  
Riscuri identificate  

  

   
Măsuri/acţiuni spre realizare  

  

Termen de 

realizare  
Indicatori de 

rezultat  
Responsabil 

de executare  

  Obiectivul nr. 1: Consolidarea climatului de integritate instituțională    

Riscuri de corupţie, 

favoritism, influenţă 

necorespunzătoare, trafic 

de influenţă, încălcarea 

normelor de etică şi 

deontologie şi 

promovarea agenţilor 

publici în bază de merit şi 

de integritate profesională 

1.1 Elaborarea și înaintarea propunerilor de modificare a Legii nr.93/2007 

și HG nr.137/2019, prin prisma reglementării procedurii, condițiilor de 

desfășurare a concursului și numirii în funcție a șefului și șefilor adjuncți 

ai IGSU 

   

 

Trimestrul II al 

anului 2023 

Proiect de lege și 

hotărâre de Guvern 

elaborate și înaintate 

MAI pentru 

promovare 

DMRU 

DJ 

1.2 Elaborarea și înaintarea spre aprobare a modificărilor Legii 

nr.288/2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne și HG nr.460/2017 pentru punerea în 

aplicare a prevederilor Legii nr.288 din 16 decembrie 2016 privind 

funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor 

Interne pentru a asigura corespunderea procedurii de angajare a 

conducătorilor IGSU (cu funcții publice cu statut special) cu categoria de 

funcții publice din care fac parte. 

Trimestrul II al 

anului 2023 

Proiect de lege și 

hotărâre de Guvern 

elaborate și înaintate 

MAI pentru 

promovare 

DMRU 

DJ 



  
Riscuri identificate  

  

   
Măsuri/acţiuni spre realizare  

  

Termen de 

realizare  
Indicatori de 

rezultat  
Responsabil 

de executare  

Risc de abuz de serviciu, 

fals în acte, delapidarea 

bugetului public 

1.3 Elaborarea și înaintarea spre aprobare a modificărilor la HG 

nr.409/2017 privind modalitatea și condițiile de examinare a abaterilor 

disciplinare și desfășurare a anchetelor de serviciu de către o 

structură/subdiviziune independentă din cadrul entității, care ar asigura o 

cercetare obiectivă și proporțională a faptelor care constituie încălcări ale 

disciplinei muncii. 

Trimestrul II al 

anului 2023 

Proiect de hotărâre 

de Guvern elaborat 

și înaintat MAI 

pentru promovare 

DMRU 

DACI 

DJ 

încălcarea normelor de 

etică şi deontologie şi 

promovarea agenţilor 

publici în bază de merit 

şi de integritate 

profesională 

1.4 Aprobarea, prin act normativ departamental, a Regulamentului cu 

privire la stabilirea regulilor de organizare şi desfăşurare a concursului 

public în cadrul IGSU, cu fixarea obligatorie a criteriilor de selectare în 

bază de merit şi de integritate profesională (solicitarea certificatului de 

cazier privind integritatea profesională, a informaţiei privind stările de 

incompatibilitate nesoluţionate, privind conflictele de interese sancţionate 

şi a cazierului judiciar care cuprinde informaţia despre privarea de dreptul 

de a ocupa funcţii publice) 

27.06.2022 Procedură de sistem 

privind осuраrеа 

funcţiilor publice сu 

statut special 

ocupate prin 

concurs public în 

cadrul IGSU 

elaborată şi 

aprobată prin act 

administrativ al 

IGSU 

DMRU 

 

Riscuri de desemnare 

arbitrară a unor posturi 

ca fiind deficitare şi ar 

putea fi admise derogări 

şi interpretări abuzive cu 

promovarea unor 

interese private/de grup 

în detrimentul 

interesului public. Mai 

mult ca atât, aspectul dat 

poate genera favorizări 

abusive ale unor 

personae la obţinerea 

1.5 Asigurarea aplicării uniforme a procedurilor de angajare a funcțiilor 

publice cu statut special încadrate în categoria de specialități deficitare. 

27.06.2022 Instrucţiuni/ 

procedură de sistem 

privind aplicarea 

uniformă a 

procedurilor de 

angajare a funcțiilor 

publice cu statut 

special încadrate în 

categoria de 

specialități 

deficitare elaborate 

şi aprobate prin act 

DMRU 



  
Riscuri identificate  

  

   
Măsuri/acţiuni spre realizare  

  

Termen de 

realizare  
Indicatori de 

rezultat  
Responsabil 

de executare  

beneficiilor aferente 

funcţiilor în cauză, în 

special ținând cont de 

pachetul social atribuit 

funcţionarilor publici cu 

statut special. 

administrativ al 

IGSU 

Riscul incompatibilităţii 

în funcţia publică 
1.6 Asigurarea cercetării cazurilor de încălcare a regimului juridic al 

incompatibilităţilor, al restricţiilor în ierarhie şi al limitărilor de 

publicitate. 

permanent Monitorizarea 

permanentă a 

respectării 

prevederilor actelor 

normative 

DACI 

DMRU 

- corupţie pasivă; 

- favoritism/ conflict de 

interese; 

- influență 

necorespunzătoare; 

- abuz de serviciu; 

- falsul în acte publice; 

- delapidarea bugetului 

public; 

- Încălcarea normelor 

privind intoleranţa față 

de incidentele de 

integritate. 

1.7 Elaborarea și aprobarea actului administrativ privind desemnarea 

structurii/subdiviziunii responsabile de examinarea abaterilor 

disciplinare, desfășurarea anchetelor de serviciu ale angajaților IGSU 

(independente de activitatea persoanelor cercetate). 

27.06.2022 Ordin IGSU 

elaborat şi aprobat 

DACI 

- corupţie pasivă; 

- favoritism/ conflict de 

interese; 

- influență 

necorespunzătoare; 

- abuz de serviciu; 

1.8 Elaborarea și aprobarea Regulamentului de activitate a 

structurii/subdiviziunii în cauză, prin care s-ar reglementa expres:  

1) constituirea, componenţa (după caz), mandatul şi competenţa 

structurii/subdiviziunii;  

2) atribuţiile, drepturile și responsabilitățile acesteia;  

3) modul de sesizare;  

Trimestrul II al 

anului 2023 

Regulamentul de 

activitate elaborat 

și aprobat prin act 

departamental 

DACI 



  
Riscuri identificate  

  

   
Măsuri/acţiuni spre realizare  

  

Termen de 

realizare  
Indicatori de 

rezultat  
Responsabil 

de executare  

- falsul în acte publice; 

- delapidarea bugetului 

public; 

- Încălcarea normelor 

privind intoleranţa față 

de incidentele de 

integritate. 

4) cercetarea faptelor sesizate ca abateri disciplinare; 

5) aplicarea şi contestarea sancţiunii disciplinare;  

6) instituirea răspunderii persoanelor împuternicite să examineze abateri 

disciplinare pentru netransmiterea materialelor organelor competente în 

cazul în care se constată indici că a fost săvârşită o contravenţie sau o 

infracţiune. Aducerea la cunoștință a întregului efectiv cu actul dat. 

- corupţie pasivă; 

- favoritism/ conflict de 

interese; 

- influență 

necorespunzătoare; 

- abuz de serviciu; 

- falsul în acte publice; 

- Încălcarea normelor 

privind intoleranţa față de 

incidentele de integritate. 

1.9 Asigurarea unei evidențe stricte a sesizărilor privind comportamentul 

angajaților IGSU, sancțiunilor disciplinare aplicate, contestărilor acestor 

sancțiuni și sistematizarea periodică a informației date (de exemplu sub 

formă de raport semestrial/anual). 

Trimestrial Inclusă în nota 

informativă 

trimestrială 

efectuată de către 

DACI DACI 

DGPSRM 

- abuz de serviciu; 

- favoritism/ conflict de 

interese; 

- influență 

necorespunzătoare. 

1.10 Includerea, în fișele de post ale persoanelor desemnate responsabile, 

a sarcinilor și atribuțiilor de desfășurare a anchetelor de serviciu și 

propunerea sancțiunilor disciplinare 

Trimestrul II al 

anului 2023 

Fişe de post 

elaborate și aprobate 

DMRU 

DACI 

- abuz de 

serviciu/depășirea 

atribuțiilor de serviciu; 

- utilizare neconformă/ 

delapidare a bugetului 

public; 

- fals în acte publice 

1.11 Elaborarea și aprobarea actului normativ departamental actualizat 

prin care să se reglementeze: - modul de colectare şi evidenţă a mijloacelor 

băneşti încasate pentru serviciile contra plată; - modul de evidență a 

contractelor de prestări servicii, inclusiv instituirea registrelor; - modul de 

evidență strictă a bonurilor de plată; - persoanele/subdiviziunile 

responsabile de fiecare etapă a procesului, drepturile și răspunderea 

acestora, subiecții (din domeniul public sau privat). 

27.06.2022 Hotărârea de 

Guvern aprobată, 

Ordinul IGSU 

aprobat 

      DEF 

      DGI 

      DGP 

   DGPSRM 

      CRI 



  
Riscuri identificate  

  

   
Măsuri/acţiuni spre realizare  

  

Termen de 

realizare  
Indicatori de 

rezultat  
Responsabil 

de executare  

 1.12 Publicarea pe pagina web a regulamentului sus menționat, precum și 

nomenclatorul serviciilor prestate contra plată și tarifele la aceste servicii. 

Imediat după 

aprobarea 

Regulamentului 

și 

nomenclatorulu

i 

Regulamentul și 

nomenclatorul 

publicate pe pagina 

web a IGSU 

 

DGI 

Potenţial major de 

materializare a riscului de 

corupţie 

1.13 Elaborarea modificărilor în structura organizațională a entității întru 

asigurarea independenței și eficienței activității de audit intern, inclusiv 

prin plasarea acesteia nemijlocit în subordinea șefului Inspectoratului. 

Trimestrul II al 

anului 2023 

Proiect de hotărîre 

de Guvern elaborat 

și înaintat MAI 

pentru promovare 

DMRU 

DACI 

Potenţial major de 

materializare a riscului de 

corupţie 

1.14 Elaborarea modificărilor în structura organizațională a entității în 

vederea acordării competențelor de coordonare a activităților de 

organizare şi menţinere a controlului intern managerial în cadrul IGSU, 

separat de activitatea de audit intern. 

Trimestrul II al 

anului 2023 

Proiect de hotărîre 

de Guvern elaborat 

și înaintat MAI 

pentru promovare 

DMRU 

  

Riscul coruperii 1.15 Revizuirea componenței grupului de lucru pentru achiziții cu analiza 

distribuirii obligațiilor, inclusiv cu posibilitatea asigurării rotației 

membrilor și mecanism clar de participare și includerea reprezentanților 

societății civile, în vederea asigurării legalității, corectitudinii și 

integrității la organizarea și desfășurarea procesului de achiziție publică; 

stabilirea clară a sarcinilor fiecărui membru al grupului de lucru. 

Executat Ordinul IGSU 

nr.188/2021 „Cu 

privire la crearea şi 

activitatea grupului 

de lucru in 

domeniul 

achizițiilor publice 

in cadrul 

Inspectoratul 

General pentru 

Situaţii de 

Urgenţă”. 

  

DJ 

DL 



  
Riscuri identificate  

  

   
Măsuri/acţiuni spre realizare  

  

Termen de 

realizare  
Indicatori de 

rezultat  
Responsabil 

de executare  

Riscul implicării 

insuficiente a persoanei 

responsabile de ţinerea 

registrului. 

1.16 Actualizarea Ordinului SPCSE nr.269/2016 cu privire la desemnarea 

persoanei responsabile de completarea și gestionarea Registrului 

declarațiilor conflictului de interese. 

27.06.2022 Ordin IGSU 

actualizat şi aprobat 
DACI 

Admiterea conflictelor 

de interese în cadrul 

entităţii 

1.17 Instruirea personalului, referitor la declararea conflictului de interese, 

inclusiv despre sancțiunile prevăzute de legislație 

27.06.2022 - numărul de 

persoane 

planificate; 

-număr de persoane 

instruite. 

- tematica de 

instruire insclusă în 

programul de 

instruire la formarea 

profesională 

continuă la locul de 

muncă 

DMRU 

DACI 

Riscul coruperii 1.18 Revizuirea și actualizarea normelor departamentale cu privire la 

modul de respectare a regimului juridic al cadourilor. 

30.05.2022 Act administrativ 

elaborat şi aprobat 

DMRU 

DACI 

DEF 

Nerespectarea regimului 

juridic al cadourilor 

1.19 Instituirea a 2 registre cu privire la cadourile admisibile și 

inadmisibile, conform HG nr.116/26.02.2020 privind regimul juridic al 

cadourilor. 

30.05.2022 Registre instituite și 

aprobate prin act 

administrativ 

DMRU 

DACI 

DEF 

Nerespectarea regimului 

juridic al cadourilor 

1.20 Revizuirea și actualizarea componenței nominale a Comisiei de 

evidență și evaluare a cadourilor și asigurarea condițiilor necesare 

activităților lor. 

30.05.2022 Act administrativ 

elaborat şi aprobat 

DMRU 

DACI 

DEF 



  
Riscuri identificate  

  

   
Măsuri/acţiuni spre realizare  

  

Termen de 

realizare  
Indicatori de 

rezultat  
Responsabil 

de executare  

Nerespectarea regimului 

juridic al cadourilor 

1.21 Publicarea pe pagina oficială web a IGSU a Registrelor de evidență 

a cadourilor. 

Permanent Сompartiment creat 

pe pagina web a 

IGSU; 

Informaţie publicată 

DACI 

DGI 

DMRU 

DEF 

  

Tolerarea influenței 

necorespunzătoare 
1.22 Elaborarea și aprobarea actului normativ departamental care va 

reglementa regulile de organizare a activităţilor de denunţare şi tratare a 

influenţelor necorespunzătoare de către agenţii publici și instituirea 

Registrului influențelor necorespunzătoare. 

27.06.2022 Regulament elaborat 

şi aprobat 
DACI 

Tolerarea influenței 

necorespunzătoare 
1.23 Revizuirea și actualizarea Ordinului IGSU nr.40/2019 în vederea 

desemnării subdiviziunii responsabile de înregistrarea și evidența 

cazurilor de influență necorespunzătoare. 

27.06.2022 Ordin IGSU revizuit 

şi aprobat 
DACI 

Admiterea manifestărilor 

de corupţie 
1.24 Adoptarea actelor administrative de stabilire a regulilor de organizare 

a activităților de denunțare a manifestărilor de corupție, de depunere a 

avertizărilor de integritate și de asigurarea a protecției agenților publici, 

cu instituirea Registrului dezvăluirilor practicilor ilegale și al avertizărilor 

de integritate. 

27.06.2022 Regulament elaborat 

şi aprobat 

DACI 

1. Tergiversarea 

procesului de elaborare, 

avizării și promovare a 

actului departamental de 

către factorii de decizie; 

2. Tergiversarea 

elaborării și aprobării în 

termen a actului 

departamental în 

contextul apariției 

1.25 Adoptarea actului departamental cu privire la drepturile și obligațiile 

agenților publici în procesul de furnizare a documentelor, informațiilor 

oficiale. 

27.06.2022 Regulament 

elaborat și aprobat 

DGPSRM 

DRP 

DGI 



  
Riscuri identificate  

  

   
Măsuri/acţiuni spre realizare  

  

Termen de 

realizare  
Indicatori de 

rezultat  
Responsabil 

de executare  

instabilității de securitate 

regională; 

 1.26 Desemnarea și instruirea persoanei responsabile pentru efectuarea 

procedurilor de furnizare a informațiilor oficiale. 

27.06.2022 Ordin elaborat și 

aprobat 

 

DRP 

Șefii 

Direcțiilor SE 

municipale și 

regionale 

 1.27 Revizuirea și actualizarea informațiilor publicate pe pagina web 

oficială a entității sub aspectul observațiilor menționate în prezentul 

Raport. 

Permanent Revizuit Subdiviziunile 

organului 

central  

conform 

ordinului 

aprobat 

  Obiectivul nr. 2: Asigurare a apărării împotriva incendiilor și executarea lucrărilor de 

construcție 

 

 

 Lipsa reglementărilor, 

lipsa transparenței, lipsa 

comunicării 

interinstituționale, riscul 

periclitării accesului la 

serviciile publice și riscul 

creării incertitudinii 

privind competența 

autorităților publice,  

lipsa controlului 

2.1  Elaborarea și aprobarea prevederilor legale (inclusiv departamentale 

în cadrul IGSU) care ar reglementa cazurile și condițiile acordării avizului 

contra incendiilor la etapa de obținere a certificatului de urbanism pentru 

proiectare pentru construcțiile de orice gen, categorie, destinație și tip de 

proprietate 

Trimestrul I 

anului 2023 

Demers de lege 

ferenda în adresa 

MAI și reglementări 

elaborate și aprobate 

prin ordin IGSU 

DGP  

2.2 Elaborarea și înaintarea propunerilor de modificare a Legii nr.267 din 

09.11.1994 privind apărarea împotriva incendiilor, a HG nr.285/1996 cu 

privire la aprobarea Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi 

instalaţiilor aferente, precum și altor acte normative aferente, în sensul 

ajustării denumirii subdiviziunii din cadrul Inspectoratului, precum și a 

Trimestrul I 

anului 2023 

Demers de lege 

ferenda în adresa 

MAI DGP 



  
Riscuri identificate  

  

   
Măsuri/acţiuni spre realizare  

  

Termen de 

realizare  
Indicatori de 

rezultat  
Responsabil 

de executare  

executării prevederilor 

actelor normative în 

domeniul apărării 

împotriva incendiilor, 

favorizarea actelor de 

corupere pasivă, 

influenței 

necorespunzătoare, 

traficului de influență și 

conflictului de 

interese/favoritism, riscul 

depășirii atribuțiilor de 

serviciu, riscul abuzului 

de serviciu și riscul 

falsului în actele publice 

Inspectoratului la cerințele Legii Inspectoratului General pentru Situaţii 

de Urgenţă, nr.93 din  05.04.2007. 

2.3 Înaintarea propunerilor de modificare a prevederilor normative care 

reglementează eliberarea avizelor antiincendiare la recepția finală a 

construcțiilor și instalațiilor aferente, inclusiv HG nr.285/1996, sub 

aspectul reglementării modalității de monitorizare a îndeplinirii 

prescripțiilor, evidenței și răspunderii pentru neexecutarea acestora. 

Trimestrul I 

anului 2023 

Demers de lege 

ferenda în adresa 

MAI pentru 

înaintare Cancelariei 

de Stat, MIDR și 

AST 

DGP 

2.4 Examinarea oportunității de înaintare a propunerilor de modificare a 

prevederilor normative în sensul asigurării unui mecanism de” control” pe 

segmentul antiincendiar al autorităților statului la lucrările comisiilor de 

recepție finală a construcțiilor și a instalațiilor aferente, finanțate din 

mijloace financiare proprietate privată. 

Trimestrul I 

anului 2023 

Demers de lege 

ferenda în adresa 

MAI pentru 

înaintare Cancelariei 

de Stat, MIDR și 

AST 

DGP 

2.5 Înaintarea propunerilor de modificare a pct.432 din Regulamentul de 

recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente, aprobat prin HG nr.285 

din 23.05.1996, întru excluderea sensului ambiguu și clarificarea expresă 

a sintagmei ”poate invita alte persoane”. 

Trimestrul I 

anului 2023 

Demers de lege 

ferenda în adresa 

MAI pentru 

înaintare Cancelariei 

de Stat și MIDR 

DGP 

2.6 Examinarea oportunității de transmitere a unei copii a autorizației de 

construire, prevăzută în art.12 alin.(10) din Legea nr.163/2010, inclusiv la 

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență 

Trimestrul I 

anului 2023 

Demers de lege 

ferenda în adresa 

MAI pentru 

înaintare Cancelariei 

de Stat  

DGP 

2.7 Elaborarea și înaintarea spre aprobare a cadrului normativ cu privire 

la mecanismul de implementare a depunerii/recepției declaraţiei privind 

starea de apărare împotriva incendiilor, care ar pune în aplicare art.111 

din Legea nr.267/1994 

Trimestrul I 

anului 2023 

Demers de lege 

ferenda în adresa 

MAI pentru 

înaintare MIDR și 

AST 

DGP 

2.8 Elaborarea și înaintarea spre aprobare a cadrului normativ adecvat 

privind regulile de exploatare (inclusiv umplerea, transportul, verificarea 

Trimestrul I 

anului 2023 

Demers de lege 

ferenda în adresa 
DGP 

 



  
Riscuri identificate  

  

   
Măsuri/acţiuni spre realizare  

  

Termen de 

realizare  
Indicatori de 

rezultat  
Responsabil 

de executare  

tehnică periodică, repararea, utilizarea, scoaterea din uz şi casarea) a 

buteliilor de gaz în condiții casnice, cu instituirea răspunderii specifice și 

proporționale pentru neexecutare atât pentru agenții economici, cât și 

pentru persoanele fizice consumatori. 

MAI pentru 

înaintare MIDR și 

AST 

2.9 Examinarea oportunității de identificare și implementare a soluțiilor 

privind activitatea corespunzătoare a companiilor care au dreptul să 

imbutelieze și să comercializeze gazul lichefiat pentru uz casnic, precum 

și a programelor de susținere (inclusiv de compensare, după caz), 

informare și verificare a persoanelor care, în virtutea condițiilor de trai 

existente, sunt nevoite să utilizeze butelii de gaz, dar și a utilizatorilor 

noncasnici 

Trimestrul I 

anului 2023 

Demers de lege 

ferenda în adresa 

MAI pentru 

înaintare ANRE DGP 

2.10 Asigurarea ținerii evidenței avizelor contra incendiilor la etapa 

obținerii certificatelor de urbanism pentru proiectare, inclusiv instituirea 

unui Registru în acest sens 

Trimestrul IV 

anului 2022 

Reglementări 

elaborate și aprobate 

prin ordin IGSU 
DGP 

2.11 Reglementarea expresă, în actele departamentale, a modalității și 

condițiilor de eliberare a avizelor de recepție finală a construcțiilor și a 

instalațiilor aferente, prevăzute în HG nr.285 23.05.1996 cu privire la 

aprobarea Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor 

aferente, cu asigurarea aprobării formularului, evidenței și înregistrării 

acestora într-un registru special 

Trimestrul IV 

anului 2022 

Reglementări 

elaborate și aprobate 

prin ordin IGSU 
DGP 

  Obiectivul nr. 3: Procedura administrativă  

 Riscul admiterii achitării 

unor prejudicii, cauzate 

prin activitatea 

administrativă 

necorespunzătoare 

3.1 Elaborarea, aprobarea și publicarea pe pagina web a entității a unor 

norme instituționale (regulament, instrucțiune) care ar legifera procedura 

de înregistrare, ținere a evidenței și examinare a petițiilor parvenite la 

IGSU și care ar asigura punerea în aplicare a Codului Administrativ, 

Trimestru II al 

anului 2023 

Procedură 

operațională 

standard elaborată, 

aprobată prin act 

DJ 

SMD 

DGP 

DACI 



  
Riscuri identificate  

  

   
Măsuri/acţiuni spre realizare  

  

Termen de 

realizare  
Indicatori de 

rezultat  
Responsabil 

de executare  

 precum și implementarea procedurii administrative la nivelul 

Inspectoratului 
administrativ, 

aprobat și publicat 

Riscul 

tergiversării/depășirii 

termenului de 

executare/readresare a 

petițiilor 

3.2 Instituirea de prevederi (în regulamentul sus menționat) care ar 

responsabiliza conducătorii de subdiviziuni și/sau persoanele responsabile 

de examinare a petițiilor sub aspectul respectării termenului legal de 

soluționare/redirecționare a solicitărilor; cercetarea obiectivă și multi-

aspectuală a petițiilor; instituirea răspunderii pentru introducerea eronată 

a datelor sau modificarea intenționată a acestora la înregistrarea petițiilor; 

obligativitatea datării rapoartelor și încheierilor de examinare a petițiilor; 

examinarea uniformă a petițiilor care au același obiect, caracteristici sau 

particularități identice. 

Trimestru II al 

anului 2023 

Prevederi elaborate 

şi incluse în 

Procedură 

operațională 

standard aprobată 

prin act 

administrativ, 

aprobat și publicat. 

DJ 

SMD 

DGP 

DACI 

1. Riscul de gestionare 

frauduloasă a 

informațiilor și 

documentelor 

recepționate în scopuri 

neconforme 

  

2. Riscul declanșării 

procedurii de contencios 

administrativ 

3.3 Instituirea unui Registru privind petițiile (inclusiv examinarea 

posibilității de instituire a unei baze de date electronice) care să conțină 

informație generalizată cu privire la documentele parvenite în adresa 

IGSU 

27.06.2022 În cadrul IGSU este 

instituit Registru 

electronic de 

evidență a petițiilor 

care conține 

informație 

generalizată cu 

privire la petițiile 

parvenite în adresa 

IGSU. Acesta va 

asigura o evidență 

strictă a numărului 

documentelor 

înregistrate în 

ordine cronologică 

și ar evita 

SMD 



  
Riscuri identificate  

  

   
Măsuri/acţiuni spre realizare  

  

Termen de 

realizare  
Indicatori de 

rezultat  
Responsabil 

de executare  

posibilitatea 

schimbării datelor 

de înregistrare 

Riscul de primire spre 

examinare a petițiilor care 

nu sunt de competența 

IGSU 

 

3.4 Implementarea unor măsuri suplimentare în vederea consolidării şi 

promovării sistemului de petiționare, asigurării transparenței, informării 

publicului cu privire la modalitățile de depunere a petițiilor şi condițiile 

de formă ale documentelor 

27.06.2022 Pe pagina web a 

IGSU suplimentar de 

inclus adresele 

electronice care sunt 

gestionate de Secția 

Management 

Documente a IGSU: 

cancelaria@dse.md 

și 

serv.prot.civila@dse.

md 

SMD 

DGI 

Lipsa de transparență în 

funcționarea serviciului 

dat, determinând discreția 

excesivă a factorilor de 

decizie externi și interni 

la luarea deciziilor 

privind încuviințarea 

desfășurării intervențiilor 

SMURD, precum și lipsa 

sau insuficiența unui 

mecanism adecvat de 

control. 

3.5 Elaborarea și aprobarea reglementărilor interne (Regulament de 

activitate) privind SMURD, cu expunerea condițiilor de activitate, 

solicitare și modalitate de luare a deciziilor în scopul asigurării unei 

activități transparente și eficiente 

Trimestrul II al 

anului 2023 1. Elaborarea 

regulamentului de 

activitate. 

2. Înaintarea 

demersurilor 

oficiale către MS 

privind 

modificarea unor 

acte normative  

 

DGI 

 

 



  
Riscuri identificate  

  

   
Măsuri/acţiuni spre realizare  

  

Termen de 

realizare  
Indicatori de 

rezultat  
Responsabil 

de executare  

Lipsa de transparență în 

funcționarea serviciului 

SMURD 

3.6 Documentarea activității secției prin descrierea grafică şi/sau narativă 

a proceselor de bază, întru asigurarea prevenirii riscurilor pentru 

activitățile operaţionale ale acesteia 

Trimestrul III al 

anului 2022 

Număr de procese 

elaborate și 

aprobate. 
DGI 

Utilizarea neconformă a 

fondurilor și/sau a 

patrimoniului 

 

3.7 Elaborarea și aprobarea unui Registru al SMURD care ar asigura o 

evidență strictă și consecutivă a solicitărilor, încuviințărilor, refuzurilor de 

transportare și statisticii pe domeniu 

Trimestrul III 

al anului 2022 

Registru elaborat 

DGI 

 
  

Șef adjunct Inspectorat, 

colonel al s/intern              Anatolie VINICIUC 
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