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În acest articol sunt prezentate obiectivele de dezvoltare ale activității analitice în procesul de investigare a 
infracțiunilor, cu referire în mod special la prevenirea și combaterea infracțiunilor de corupție în Republica Moldova. De 
asemenea, au fost analizate modificările de legislație, care au avut un impact pozitiv asupra activității analitice realizate 
de Centrul Național Anticorupție, fiind propuse măsuri noi pentru dezvoltarea acestei activități din punct de vedere al 
domeniului științific, educațional și instituțional. 

În rezultatul cercetărilor se conturează necesitatea elaborării unor ghiduri pentru formarea viitorilor analiști de 
informații, aprobării unui model de analiză criminală la nivel național și introducerea unei noi discipline de studii în 
cadrul facultăților cu profil polițienesc - analiza criminală.
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OBjECTIVES OF DEVELOpING ANALyTICAL ACTIVITy IN THE INVESTIGATION 
OF CORRUpTION CRIMES

This article sets out the objectives of developing analytical work in investigating criminal offenses, with particular 
reference to preventing and combating corruption offenses in the Republic of Moldova. Also, were analyzed the changes 
in legislation, which had a positive impact on the analytical activity carried out by the National Anticorruption Center, 
and it proposes new measures for the development of this activity in terms of science, education and institutions. 

The results of the research outline the need to develop guidelines for the training of future intelligence analysts, the 
approval of a model of criminal analysis at the national level and the introduction of a new discipline of study in police 
faculties - criminal analysis.

Keywords: analytical activity, crime analysis, development objectives, crime, corruption.

OBjECTIFS DE DéVELOppEMENT DE L’ACTIVITé ANALyTIQUE DANS L’ENQUÊTE SUR LES 
INFRACTIONS DE CORRUpTION

Cet article présent les objectifs du développement de l’activité analytique dans le processus d’enquête sur les crimes, 
en particulier se rapportant à la prévention et la lutte contre les infractions de corruption en République de Moldova. De 
même, ont été analysées les modifications législatives, qui ont eu un impact positif sur l’activité analytique menée par le 
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Introducere
În condițiile actuale de dezvoltare tehnico-

științifică, schemele infracționale devin mai so-
fisticate, iar acțiunile infractorilor mai dinamice 
ca niciodată. Prin urmare, instituțiile anticorupție 
sunt pregătite de orice provocare, elaborând strate-
gii instituționale eficiente pentru a reduce impactul 
activităților criminale asupra statului și cetățenilor. 
Pentru a realiza aceste sarcini, agențiile de aplicare 
a legii urmează să anticipeze anumite circumstanțe 
care ar favoriza activitățile infracționale, să genere-
ze acțiuni hotărâte și strategii complexe de contraca-
rare a criminalității. Activitatea analitică în scop de 
prevenire și combatere a infracțiunilor, atunci când 
este organizată și utilizată în mod eficient, constitu-
ie un instrument important în arsenalul instituțiilor 
anticorupție.

Materiale și metode aplicate. În procesul ela-
borării acestui articol au fost utilizate metodele: 
analitică, comparativă, fiind analizate modificările 

legislative și realizările instituționale ale Centrului 
Național Anticorupție cu impact pozitiv asupra dez-
voltării activității analitice.

Idei principale ale cercetării

Rezultatele activității analitice sunt cunoștințe 
noi în raport cu cele preexistente, referitoare la 
situații, relații, fenomene, fapte ori stări de fapt care 
reprezintă sau pot deveni amenințări ori surse de risc 
la adresa ordinii generale de drept, iar prezența ana-
listului de informații este o condiție necesară pentru 
valorificarea datelor acumulate, asupra cărora aces-
ta intervine activ, generând, la capătul unui proces 
complex, plus-valoare în plan de cunoaștere și utili-
tate în plan decizional.

Evoluția și dezvoltarea societății umane, a noilor 
teorii științifice și a tehnologiei informației au dus la 
modificări importante asupra domeniului de analiză 
a informației. Autorul român M. Sebe menționează 
că evoluțiile societății determină în continuare noi 

Centre National Anticorruption, proposant de nouvelles mesures pour développer cette activité du point de vue scienti-
fique, éducatif et institutionnel.

Les résultats de la recherche soulignent la nécessité d’élaborer des guides pour la formation des futurs analystes du 
renseignement, l’approbation d’un modèle d’analyse criminelle au niveau national et l’introduction d’une nouvelle dis-
cipline d’étude au sein des facultés de police - analyse criminelle. 

Mots-clés : activité analytique, analyse criminelle, objectifs de développement, infraction pénale, corruption.

ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ 
КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

в данной статье представлены задачи развития аналитической деятельности по расследованию престу-
плений, в частности в процессе предупреждения и борьбы c коррупционными деяниями в Республике Молдо-
ва. Также были проанализированы изменения в законодательстве, которые оказали положительное влияние на 
аналитическую работу, проводимую национальным Антикоррупционным Центром и предложены новые меры 
по развитию такого вида деятельности с научной, образовательной и институциональной точек зрения. Ре-
зультаты данного исследования свидетельствуют о необходимости разработки руководств по подготовке бу-
дущих специалистов в области анализа оперативных данных, утверждения модели криминального анализа на 
национальном уровне и внедрении в учебном процессе на факультетах по подготовке сотрудников полиции новой 
учебной дисциплины - криминальный анализ.

Ключевые слова: аналитическая деятельность, криминальный анализ, задачи развития, преступление, кор-
рупция.
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modalități de exploatare a informațiilor din surse 
deschise și închise, astfel încât creșterea volume-
lor informaționale din surse deschise, au determinat 
centrele de cunoaștere statale ori corporatiste să în-
treprindă măsuri extinse și eficiente cu scopul recon-
ceptualizării modului de abordare a activităților ana-
litice, prin prisma a noi modele sistemice [1, p. 17]. 

Autoarea română S.-M. Cofan, menționează 
că valoarea analizei de informații a început să fie 
recunoscută în tot mai multe unități de poliție din 
România. Prin sistemul de colectare și geomapare a 
infracțiunilor, punctele de interes operativ sunt ge-
ocodate prin intermediul unui software specializat, 
cu precizie ridicată, pe baza coordonatelor geogra-
fice. Alături de analiza criminală și analizele rea-
lizate în dosarele instrumentate la nivelul poliției, 
maparea aduce în analiză alte variabile care pot 
avea impact semnificativ în reducerea criminalității 
[2, p. 155]. 

Informația și produsele activității analitice con-
stituie factori cheie în dezvoltarea politicilor în do-
meniul concurenței și mediului de afaceri, iar orga-
nele de drept nu sunt o excepție în această privință, 
deoarece avantajele strategice bazate pe informații, 
cunoștințe și informații sporesc eficacitatea aces-
tora în prevenirea și combaterea infracțiunilor, 
îmbunătățesc procesul decizional. Autorii români С 
Iancu și T. Raț menționează că structurile de anali-
ză trebuie să se modifice sistemic/organizațional ca 
răspuns la noile trenduri, pentru a asigura o integrare 
cât mai organică cu societatea rețelelor și gestionarea 
fluxului informațional în continuă creștere. Evoluția 
tipologiei și a caracteristicilor mediului informațional 
și a contextului tehnologic adiacent are consecințe 
inerente asupra teoriei actuale a analizei și asupra 
sistemelor care au ca obiect producerea și disemina-
rea de intelligence. Totodată, C. Iancu și T. Raț sunt 
de părerea că în perspectiva dezvoltării domeniului 
analizei de informații este nevoie de a aborda într-o 
altă cheie concepte considerate până nu demult fun-

damentale pentru acest domeniu și anume: sursă de 
informare, producător și consumator de intelligence, 
produs de intelligence, flux informațional, menirea 
activității de intelligence [3, p. 478-483]. 

Profesorul român I. Nițu consideră necesar dez-
voltarea componentei analitice a procesului de intel-
ligence spre următoarele obiective: 

- comprimarea timpului de reacție, respectiv de 
prelucrare a datelor, astfel încât produsul de intel-
ligence să fie disponibil la timp pentru a fi util în 
fundamentarea unor strategii naționale (pe termen 
mediu și lung) sau decizii punctuale (cu implicații 
pe termen scurt); 

- capacitatea de extragere a informațiilor relevan-
te din multitudinea de date accesibile și, respectiv, 
de interpretare și integrare, cu accent pe analiza mul-
tisursă și abordarea multidisciplinară a problemelor 
de interes strategic; 

- forma corespunzătoare a produselor de intelli-
gence prin utilizarea oportună a unor metode și teh-
nici analitice în varii situații, astfel încât să fie eli-
minate situațiile în care analiza eșuează din cauza 
limitelor inerente procesului analitic.

Totodată, autorul I. Nițu menționează trei factori, 
care devin cruciali în procesul de reformare și mo-
dernizare continuă a activității analitice și anume: 
procesul (activitatea de analiză, cu întreg instrumen-
tarul său de metode și mijloace, proceduri și standar-
de interne, dar și cu diversele sale forme de organi-
zare), personalul (analistul de informații, respectiv 
procesul de selecție și pregătire a acestuia), produsul 
(rezultatele activității de analiză, produsele care sunt 
transmise beneficiarilor ori utilizatorilor, precum și 
feedback-ul ori solicitările de informații ale consu-
matorilor de intelligence) [4, p. 86]. În dezvoltarea 
ideii abordate de autorul român, considerăm că fac-
torul uman, exprimat prin voința managerilor de a 
susține procesul de dezvoltare a activității analitice 
la nivel instituțional, poate fi considerat al patrulea 
factor în modernizarea domeniului analitic.
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Autorii englezi T. Newburn, T. Williamson și A. 
Wright menționează că schimbările sociale, econo-
mice și politice, asociate cu modernizarea și globa-
lizarea, pe termen lung vor influența și vor avea un 
impact semnificativ asupra dezvoltării domeniului 
de investigare al infracțiunilor. Astfel, aceștia consi-
deră că în pofida faptului că modernizarea avansată 
a tehnicilor de investigare și analiză vor contribui 
pozitiv la dezvoltarea procesului de investigare a 
infracțiunilor, pe viitor apariția pe piață a mai mul-
tor furnizori de noi tehnologii și aplicații de analiză 
criminală, va condiționa necesitatea instituirii unui 
cadru eficient de reglementare pentru a asigura uti-
lizarea acestor tehnologii într-un cadru legal [5, p. 
655]. 

Analizând domeniul activității analitice în scop 
de prevenire și combatere a infracțiunilor constatăm 
următoarele: 

- din punct de vedere științific, analiza informațiilor 
de natură criminală este cercetată mai mult în spațiul 
euroatlantic, unele state din Uniunea Europeană, in-
clusiv România și mai puțin în Republica Moldova, 
Federația Rusă și alte state din spațiul ex-sovietic); 

- în Occident și la nivelul comunității europene 
există concepții generale cu privire la analiza crimi-
nală, fiind elaborate metodologii, proceduri și stan-
darde unice cu privire la analiza informațiilor;

- produsele activității analitice în statele cu sistem 
de drept anglo-saxon au valoare esențială în cadrul 
procesului penal, favorizând procesul de descoperire 
a infracțiunilor și identificare a infractorilor; 

- dezvoltarea tehnologiilor a favorizat crea-
rea diverselor aplicații software, care pot fi uti-
lizate cu succes în analiza criminală. Tehnologia 
informației este foarte importantă pentru schimbul 
de informații, iar în condițiile actuale de dezvoltare 
a fluxului informațional, prevenirea și combaterea 
criminalității organizate și corupției, infracțiunilor 
transfrontaliere, inclusiv a terorismului, devine un 
obiectiv important pentru toate statele;

- pregătirea analiștilor în domeniul analizei cri-
minale constituie un element important al activității 
analitice, la nivel mondial fiind dezvoltate cursuri 
specializate de pregătire inițială și perfecționare 
a angajaților organelor de aplicare a legii și pro-
grame educaționale la nivelul comunităților de 
informații;

- analiza de informații sau analiza de intelligence 
constituie parte a curriculumului universitar și post 
universitar în SUA, Marea Britanie, Australia, sta-
tele membre ale Uniunii Europene (inclusiv Româ-
nia), care este predat în cadrul facultăților cu profil 
polițienesc și civil.

Luând în considerație cele menționate și analizând 
perspectivele de dezvoltare ale activității analitice în 
scop de prevenire și combatere a infracțiunilor, fie-
care stat urmează să-și evalueze situația în acest do-
meniu și, respectiv să-și elaboreze propriile modele 
naționale de analiză a informației, în conformitate 
cu cadrul legal, nivelul social și cultural, resursele 
de care dispune și factorii locali. În acest context, 
experții Organizației pentru Securitate și Coope-
rare în Europa (OSCE) menționează că în pofida 
diferențelor de nivel național, obiectivele de realiza-
re a politicilor și strategiilor în domeniul analizei de 
informații pentru organele de drept, depind de urmă-
torii factori cheie: 

- cadrul legislativ previzibil, elaborat în confor-
mitate cu standardele internaționale de respectare 
a drepturilor omului și standarde de protecție a da-
telor, care să reglementeze anumite competențe și 
proceduri instituționale privind colectarea, analiza și 
transmiterea informației relevante; 

- structuri organizatorice cu viziuni strategice de 
adoptare a deciziilor; 

- tehnologii dezvoltate pentru schimbul de 
informații prin intermediul sistemelor de interopera-
bilitate a datelor; 

- cunoștințe și abilități ale întregului personal re-
levant; 



25nr. 1 (243), 2021

- cultura comună a schimbului de informații pen-
tru a sprijini adoptarea de soluții în diverse domenii 
[6, p. 42]. 

Până a prezenta obiectivele pe care le conside-
răm necesare pentru dezvoltarea activității analitice 
în investigarea infracțiunilor de corupție în Repu-
blica Moldova, considerăm importante următoarele 
constatări: 

- începând cu anul 2012 până în prezent în 
structura Aparatului Central al Centrului Național 
Anticorupție (CNA), instituție anticorupție din Re-
publica Moldova, este instituită subdiviziunea anali-
tică, cu statut de direcție;

- atribuțiile funcționale ale angajaților subdivizi-
unii analitice sunt delimitate în efectuarea de ana-
lize operaționale și strategice, respectiv în cadrul 
direcției analitice sunt organizate două secții speci-
alizate: secția analiză operațională și secția analiză 
strategică;

- începând cu anul 2012 direcția analitică a CNA 
activează în baza unui regulament intern de activita-
te, care reglementează rolul și atribuțiile subdiviziu-
nii la nivel instituțional și relațiile cu alte subdivizi-
uni structurale; 

- începând cu anul 2014 procedura de realizare 
a analizelor de informații în cadrul CNA este regle-
mentată de două instrucțiuni interne: privind proce-
dura de realizare a analizei strategice și procedura de 
realizare a analizei operaționale; 

- din anul 2015, activitatea analitică în scop de 
prevenire și combatere a infracțiunilor de corupție 
este o activitate prevăzută de lege, astfel prin Legea 
nr.180 din 22.10.2015 pentru modificarea și com-
pletarea unor acte legislative, CNA a fost inves-
tit cu atribuția de efectuare a analizei operaționale 
și strategice a actelor de corupție, a actelor conexe 
corupției și a faptelor de comportament corupțional, 
a informației privind studiile analitice ale fenomenu-
lui corupției);

- din anul 2015, în cadrul procesul analitic privind 

investigarea infracțiunilor de corupție, pot fi solicitate 
și primite de la autoritățile publice, de la persoanele 
juridice și fizice documente, înscrisuri, informații și 
date necesare (prin Legea nr.180 din 22.10.2015 pen-
tru modificarea și completarea unor acte legislative, 
CNA a fost investit cu dreptul să solicite și să pri-
mească de la autoritățile publice, de la persoanele juri-
dice și fizice documente, înscrisuri, informații și date 
necesare pentru exercitarea atribuțiilor de prevenire și 
analiză a actelor de corupție și a celor conexe);

- din anul 2015, în cadrul procesului analitic în scop 
de prevenire și combatere a infracțiunilor de corupție 
pot fi prelucrate date cu caracter personal (prin Le-
gea nr.180 din 22.10.2015 pentru modificarea și com-
pletarea unor acte legislative, CNA a fost investit cu 
dreptul să prelucreze date cu caracter personal în scop 
de analiză informațională și strategică, în conformita-
te cu prevederile Legii nr.133 din 8 iulie 2011 privind 
protecția datelor cu caracter personal);

- din anul 2015, în cadrul procesului analitic sau 
în scopul realizării activității analitice de prevenire 
și combatere a infracțiunilor de corupție, pot fi cre-
ate și administrate registre instituționale, sisteme 
informaționale și baze de date (prin Legea nr.180 
din 22.10.2015 pentru modificarea și completarea 
unor acte legislative, CNA a fost investit cu dreptul 
să creeze și să administreze registre instituționale, 
sisteme informaționale și baze de date în limita 
competențelor sale).

Totodată, considerăm că activitatea analitică în 
prevenirea și combaterea infracțiunilor, în special a 
celor de corupție și conexe corupției, urmează să se 
dezvolte în următoarele direcții și prin realizarea ur-
mătoarelor măsuri: 

1. În domeniul științific, prin: 
- cercetarea științifică a conceptului de analiză 

criminală pentru impulsionarea, diseminarea și pro-
movarea teoriilor, curriculumului, metodologiilor, 
tehnicilor și bunelor practici pentru intelligence-ul 
autentic, aplicat în activitatea organelor de drept;
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- elaborarea și publicarea studiilor și lucrărilor 
științifice pe domeniul activității analitice a orga-
nelor de drept și analizei de informații în scop de 
prevenire și combatere a infracțiunilor de corupție, 
în scopul creării unor platforme de comunicare și 
dispute științifice la acest subiect;

 Interdisciplinaritatea și accesul la experti-
za provenită din mediul academic oferă avanta-
jul exploatării unor unghiuri diverse de analiză a 
informației, valorificabile pe planuri multiple, în-
deosebi în ceea ce privește diversificarea metodo-
logiilor de lucru.

 - elaborarea unor ghiduri și monografii pe tema-
tica analizei criminale, care ar putea fi utilizate la 
formarea viitorilor analiști de informații ai organelor 
de drept;

- organizarea meselor rotunde și conferințelor 
științifico–practice de nivel național și internațional 
pe tematica analizei criminale;

- elaborarea cursurilor specializate pe dome-
niul analizei criminale pentru formarea inițială și 
perfecționarea ulterioară ai angajaților organele de 
drept.

 - elaborarea curriculumului universitar și post 
universitar pe domeniul de studii al analizei crimi-
nale;

2. În domeniul educațional, prin: 
- implementarea conceptului de inițiere, speci-

alizare și perfecționare a angajaților organelor de 
drept și altor instituții specializate în investigarea 
infracțiunilor de corupție, pe domeniul analizei și 
gestionării informațiilor, adoptării deciziilor tactice 
și strategice.

- introducerea în cadrul facultăților de drept a 
disciplinei de studii analiza criminală sau analiza 
informațiilor de natură criminală. 

Inițial, această disciplină ar putea fi inițiată în ca-
drul facultății de drept, ordine publică și securitate 
civilă a Academiei de poliție “Ștefan cel Mare” a 
Ministerului Afacerilor Interne, iar ulterior și în ca-

drul altor facultăți. La acest subiect poate fi valori-
ficată experiența României, unde începând cu anul 
2008 în cadrul Academiei Naționale de Informații 
„Mihai Viteazul” apar primele module de anali-
ză a informațiilor în pregătirea viitorilor ofițeri de 
informații, și respectiv din același an, se lansează 
programul masteral Studii de Securitate – Analiza de 
Informații la Universitatea din București, Facultatea 
de Sociologie și Asistență Socială.

Totodată, la acest subiect este importantă și 
experiența Serviciului de Informații și Securitate din 
Republica Moldova, care începând cu anul 2010 a 
inițiat două cursuri de analiză a informațiilor: ana-
liza informațiilor de securitate națională și analiza 
de intelligence, în cadrul Institutului Național de 
Informații. Menționăm că aceste module sunt des-
tinate formării profesionale inițiale a ofițerilor de 
informații, iar unele aspecte ale analizei de intelli-
gence constituie și obiectul cursurilor de dezvoltare 
profesională continuă a acestor colaboratori.

3. În domeniul de politici publice, prin: 
- elaborarea unui concept unic al analizei crimi-

nale în cadrul organelor de drept și adoptarea unei 
strategii naționale și/sau interdepartamentale de dez-
voltare a acestui domeniu la nivelul instituțiilor spe-
cializate în combaterea criminalității și menținerii 
securității publice; 

- aprobarea unui ghid sau instrucțiuni, care să 
prevadă un standard unic de noțiuni, metode, teh-
nici de activitate și produse analitice în cadrul or-
ganelor specializate în prevenirea și combaterea 
infracțiunilor și a organelor de drept.

4. În domeniul instituțional, prin: 
- perfecționarea procedurilor operaționale inter-

ne, la acest compartiment fiind importantă:
1) dezvoltarea și perfecționarea procedurilor 

operaționale standard de analiză a informației în 
cadrul CNA, Procuraturii Generale și procuraturi-
lor specializate, subdiviziunilor Ministerului Afa-
cerilor Interne, Ministerului Finanțelor și Ministe-
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rului Justiției, altor instituții abilitate cu atribuții de 
investigare a infracțiunilor și activitate specială;

2) dezvoltarea componentei de analiză tactică în 
cadrul activităților operaționale a CNA și MAI de 
reținere în flagrant, căutare a infractorilor, etc.

Din această perspectivă este importantă dez-
voltarea noilor standarde operaționale de analiză 
a informației, noilor surse de date, reglementărilor 
instituționale în protecția datelor cu caracter perso-
nal, managementului drepturilor de acces și rolurilor 
de utilizare a sistemelor informatice.

Introducerea produselor analitice din sfera de cu-
prindere a analizelor tactice este necesar a fi realizată 
în etape. Motivul principal al acestei abordări este 
condiționat de numărul mare de beneficiari ai acestui 
gen de produse. Astfel, daca beneficiarii analizelor 
strategice îl constituie un grup restrâns de manageri 
și anume cei de nivel înalt și mediu, iar cei ai ana-
lizelor operaționale sunt ofițerii de caz, în situația 
analizelor tactice, chiar dacă primii beneficiari sunt 
polițiștii din structura de asigurare a securității publi-
ce, aceste produse pot servi și altor subdiviziuni din 
sfera de investigații speciale (investigații criminale, 
antidrog, investigarea fraudelor, etc), cât și din afara 
acesteia (analiza și prevenirea criminalității);

3) introducerea și dezvoltarea componentei 
analizei de risc în instituțiile de drept pe toate cele 
patru paliere de bază ale domeniului de analiză a 
informațiilor de natură criminală: operațional, tac-
tic, strategic și administrativ;

4) introducerea și dezvoltarea pe baza componen-
tei analizei de risc, la nivelul instituțiilor de comba-
tere și prevenire a criminalității a sistemului de aver-
tizare timpurie (early warning), care ar avea rolul de 
asigurare a beneficiarilor, într-un timp cât mai scurt, 
cu informațiile, produsele informative relevante pen-
tru formularea operativă a unor decizii, eventual cu 
caracter anticipativ, preventiv, privind evenimente 
cu potențial ridicat de impact asupra ordinii de drept 
și securității publice. 

5) dezvoltarea de proceduri centrate pe baza 
evaluării indicatorilor de performanță în timp util 
astfel încât, treptat să nu mai fie necesară ”raporta-
rea” rezultatelor atinse, ci utilizarea de instrumen-
te informatice de lucru curent, pentru asigurarea 
suportului analitic de ordin administrativ destinat 
în special managerilor de nivel înalt din cadrul 
instituțiilor specializate anticorupție, procuraturilor 
specializate, subdiviziunilor Ministerului Afaceri-
lor Interne, altor instituții cu atribuții de investigare 
a infracțiunilor;

- la compartimentul dezvoltarea bazelor de date, 
sistemelor informaționale, evidențelor criminalisti-
ce și criminologice, considerăm necesar;

1) dezvoltarea sistemului automatizat intern de 
gestionare și analiză a datelor și informațiilor cu 
caracter analitic, rezultate din analiza operațională, 
tactică, strategică și administrativă.

În lipsa unui asemenea sistem automatizat intern, 
se consumă eforturi suplimentare în analiza repetată 
a unuia și aceluiași gen de informație, iar în lipsa 
unor baze de date integrate, informațiile analitice de 
sinteză nu sunt stocate și structurate, fapt care pune 
în dificultate stabilirea tendințelor de evoluare a ac-
telor de corupție și, respectiv, planificarea activității 
în baza unor analize complexe a informațiilor;

2) dezvoltarea și operaționalizarea unor sisteme 
informatice care să permită gestionarea, pe orizontală 
și verticală, a unui flux rapid de date și informații.

În acest sens, trebuie avute în vedere următoare-
le condiții de utilizare: principii directoare, printre 
care cele privind legalitatea, nevoia de a cunoaște și 
transparența decizională, reguli de acces, protecția 
datelor cu caracter personal, protecția fizică a siste-
melor și a căilor de comunicație.

3) dezvoltarea unei aplicații software capabile să 
interrelaționeze simultan cu sistemele informaționale 
ale partenerilor instituționali, inclusiv care să cores-
pundă cerințelor de conexiune la Platforma de inte-
roperabilitate a Guvernului Republicii Moldova.
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4) dezvoltarea infrastructurii de comunicații 
(networking), prin crearea unei infrastructuri de 
comunicații astfel încât întreaga tehnică de calcul să 
funcționeze ca un tot unitar. 

- valorificarea surselor deschise de informații 
(OSINT)

Cele mai utilizate surse deschise de informații 
sunt reprezentate de cele disponibile pe Internet. 
Cantitatea enormă de informație, numărul imens 
de website-uri corporatiste/personale, bloguri, 
forumuri publice, rețelele sociale care deja con-
tabilizează sute de milioane de conturi, creșterea 
exponențială a conținutului generat de utilizatori și 
diversitatea limbilor/pachetelor în care este livrată 
informația, reprezintă provocări care se traduc din 
perspectiva nevoii de a le gestiona. Pentru munca 
de analiză a informațiilor, sursele deschise de date 
nu pot fi trecute cu vederea având în vedere actu-
alitatea informațiilor disponibile. Printre nume-
roasele avantaje ale includerii în procesul analitic 
a datelor din surse deschise, principala provocare 
este dată de volum foarte mare de informație. Cele 
mai recente rapoarte ale agențiilor de aplicare a le-
gii din Europa indică la faptul că din ce în ce mai 
multe categorii de infracțiuni se ”mută” în on-li-
ne. Astfel, dezvoltarea componentei de analiză a 
informațiilor pe baza surselor deschise, care să ofe-
re suport analitic subdiviziunilor operative devine 
o necesitate. Concomitent cu accesarea surselor 
deschise de informații, este necesară dispunerea 
unor seturi de măsuri de protecție, astfel încât să 
se evite posibilitățile de introducere accidentală, în 
sistemele interne, a unor viruși sau aplicații de tip 
malware ori troian. În acest scop, principale măsuri 
vizează separarea fizică sau logică a rețelei Intranet 
de Internet.

- achiziționarea și utilizarea tehnicii de calcul și 
aplicațiilor software moderne;

Din perspectiva dezvoltării în continuare a 
capacităților analitice, organele de drept vor trebui 

să răspundă la provocările de creștere a volumului 
de date colectate și a informațiilor salvate indiferent 
de proveniența lor, cum ar fi: informații despre in-
cidente, evenimente, contravenții, infracțiuni, etc. 
Această necesitate de actualizare a forței de calcul 
derivă atât din cantitatea mare de date ce urmează a 
fi procesată cât și din utilizarea licențelor software 
(i2, GIS, SPSS etc.) care, pentru realizarea hărților 
geospațiale ori a celor relaționale vor consuma re-
surse peste media actuală a unui utilizator obișnuit 
de la nivelul instituțiilor de drept.

Dezvoltarea tehnicii de calcul și aplicațiilor 
software urmează să se focuseze pe următoarele 
direcții:

1) modernizarea tehnicii de calcul la nivel de 
instituție prin dezvoltarea capacităților hardware-
ului central, compus din servere și tehnică de calcul 
destinată utilizatorilor finali (stații de lucru/PC), fiind 
necesară introducerea unor cataloage de specificații 
în concordanță cu nevoile beneficiarilor.

Este oportun ca instituțiile de drept să introdu-
că o nouă viziune asupra dezvoltării domeniului IT 
prin tratarea componentei hardware ca una din re-
surse instituționale critice alături de resursa umană, 
resursa logistică și cea financiară. În cadrul statelor 
membre ale Uniunii Europene, acest domeniu este 
cunoscut sub denumirea de management al infras-
tructurii critice.

În acest scop vor fi enunțate, asumate și puse în 
aplicare următoarele principii:

a) principul disponibilității, acest principiu repre-
zintă accesul 24/24 (ore) și 7/7 (zile) nerestricționat 
la date. Realizarea acestui deziderat presupune adop-
tarea măsurilor complexe de gestiune a mașinilor de 
calcul, de asigurare a condițiilor optime de operare 
a acestora (climatizare, surse de curent alternative, 
etc.) precum și de securitate (protecția fizică și lo-
gică);

b) principiul performanței, care are la baza crite-
riului de măsurare timpul de așteptare din perspec-



29nr. 1 (243), 2021

tiva utilizatorului final. Cu cât durează mai mult să 
acceseze o anumită informație sau să realizeze o 
operație de calcul, cu atât va scădea eficiența utiliză-
rii timpului de lucru al resursei umane;

c) principiul politicii de backup, care presupune 
că informația stocată va fi percepută ca bun/proprie-
tate a instituției anticorupție, iar afectarea integrității 
ei în orice mod va atrage măsuri administrative și de 
sancționare. Din aceste considerente, una din sarci-
nile ale gestionarilor datelor va viza crearea de back-
up-uri a datelor, astfel încât conținutul informatic să 
poată fi restaurat în orice moment;

d) principiul de replicare, care presupune stocarea 
datelor instituției, concomitent în mai multe locații, 
pentru a preveni pierderea acestora prin distrugerea 
fizică a serverelor;

e) principiul business continuity, care reprezintă 
o soluție informatică de tip hardware și software în 
cuprinsul căreia întreg sistemul, aplicația, platforma 
informatică este replicată într-o altă infrastructură IT 
(care se poate află la kilometri distanță de cea prima-
ră). Avantajul major este reprezentat de faptul că în 
situația în care se oprește sistemul în locația primară, 
acesta se pornește automat din cea secundară. La ni-
velul utilizatorului final al aplicației această operație 
este insesizabilă.

2) achiziționarea și adaptarea la necesitățile 
instituționale a aplicațiilor software pentru repre-
zentarea, vizualizarea, regăsirea, interogarea, salva-
rea de entități și relații între entități cu următoarele 
funcții de bază:

- culegerea, administrarea, analiza si diseminarea 
informației;

- crearea bazelor de date (entități, legături, liste);
- gestionarea de date și analiză vizuală;
- identificarea de conexiuni, modele și tipologii 

de date provenite din surse multiple și diferite;
- elaborarea de rapoarte statistice, grafice și di-

agrame necesare operațiunilor bazate pe analiza 
informației;

- stocarea informațiilor în baze de date sub formă 
de entități și legături;

- importul date structurate din fișiere de tip XML 
provenind de la diferite dispozitive;

- analiza dinamicii grupurilor din cadrul unei 
rețele, focalizând pe relația dintre entități;

- extragerea de texte și vizualizarea datelor ne-
structurate sub controlul utilizatorului;

- transformarea textelor nestructurate în diagra-
me pentru analiză;

- distribuirea datelor analitice, inclusiv prin actu-
alizarea bazelor de date;

- efectuarea solicitărilor în bazele de date exis-
tente, etc.

3) dezvoltarea și utilizarea de către instituțiile 
anticorupție a sistemului informatic GIS (Geogra-
phic Information Sistem) la nivelul analizei de risc, 
sincronizat cu dezvoltarea componentei de analiză 
tactică;

4) la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, de 
asemenea este importantă realizarea unui sistem in-
formatic cu funcționalități de tip GIS, care să colec-
teze, analizeze și să asigure diseminarea, în timp op-
tim, a activității zilnice a polițiștilor, dar și instruirea 
analiștilor în vederea utilizării acestui tip de date.

Este recomandat ca aplicațiile software de tip 
GIS să fie în deplină concordanță cu standardele 
internaționale impuse de Open Geospatial Consor-
tium [7] și să poată modela/consuma informațiile 
geografice colectate conform standardului european 
dictat de Directiva Comisiei Uniunii Europene In-
spire [8]. 

- perfecționarea specialiștilor în domeniul 
activității analitice; 

La acest compartiment sunt necesare acțiuni de 
integrate și pregătire a managerilor, procurorilor, 
ofițerilor de investigații și urmărire penală, dar și a 
analiștilor din subdiviziunile specializate în combate-
rea criminalității în baza bunelor practici identificate 
la nivelul țărilor cu experiență avansată în domeniu.
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Pregătirea profesională a analiștilor de informații 
este necesar a fi derulată etapizat, după cum urmează:

1) modul de bază destinat angajaților debutanți 
în domeniul analizei informațiilor, centrat pe: con-
cepte de bază, terminologie, procesul analitic, tipuri 
de analiză, tehnici analitice, tehnici de calcul utili-
zate în cadrul MS Excel, MS Access, modalități de 
prezentare a produselor analitice către beneficiari; 

2) modul destinat analiștilor operaționali, axat 
pe: colectarea, procesarea și structurarea datelor, 
excluderea informațiilor redundante (a duplicate-
lor), aplicațiile software utilizate, pregătirea seturi-
lor de date pentru importul în suita de programe I2, 
analiza și reprezentarea entităților și a legăturilor, 
raționamentul inductiv și deducții, formele de ana-
liză operațională; 

3) modul destinat analiștilor tactici: colectarea, 
procesarea și structurarea datelor, conexiuni la seturi 
de date pentru utilizarea soluțiilor software de tip 
GIS, modele și forme de analiză tactică; 

4) modul destinat analizei strategice: colectarea, 
procesarea și structurarea datelor, forme de analiză 
strategică, aplicații software utilizate, tehnici și me-
todologii; 

5) modul destinat analizei de risc: colectarea, 
procesarea și structurarea datelor, studiul indicatori-
lor de risc, evaluarea indicatorilor de risc.

Un domeniu important de perfecționare a 
analiștilor de informații, constituie analiza surse-
lor deschise (OSINT), care este esențială pentru 
creșterea calității produselor informaționale. Prin-
tre obiectivele distincte ale instruirii OSINT, sunt 
însușirea de cunoștințe aprofundate și specializate 
de navigare și exploatare a Internet-ului; dezvol-
tarea aptitudinilor de identificare a celor mai bune 
surse de informare; dobândirea de competențe pri-
vind validarea surselor; metode și tehnici de cău-
tare a datelor; dobândirea de competențe privind 
validarea și organizarea datelor; dezvoltarea tehni-
cilor de procesare.

Totodată, este importantă învățarea managerilor 
în legătură cu beneficiile furnizate de unitățile de 
analiză a informațiilor, în special în zonele analizei 
strategice, tactice și de risc. Instruirea ofițerilor de 
investigații pe zona de analiză tactică și operațională. 
Instruirea poate să vizeze temele de implementare a 
recomandărilor formulate de către structurile de ana-
liză a informațiilor. 

5. În domeniul de cooperare, prin:
1) cooperarea cu instituțiile guvernamentale și 

organele de drept, mediul academic și organizațiile 
private cu competențe în domeniul analizei de 
informații;

În acest sens, contactul cu experți în domenii 
diverse, cum ar fi: securitatea statului, securitatea 
și menținerea ordinii publice, drept, anticorupție, 
tehnologii informaționale, economie, sociologie, 
psihologie etc., este deosebit de util din punctul de 
vedere al posibilității conturării de către analiștii de 
informații a unei perspective cât mai complete asu-
pra segmentelor și problemelor de interes. 

2) dezvoltarea de parteneriate și protocoale de co-
laborare în scopul asigurării schimbului de informații 
în timp util. 

În prezent, analiștii de informații din cadrul 
instituției anticorupție și altor organe de drept au ac-
ces la o serie de registre naționale și baze de date, 
însă, în practică, au fost identificate situații în care, 
în cadrul investigațiilor și analizelor operaționale, se 
pot valorifica și alte date ale diverșilor furnizori de 
servicii. 

6. În domeniul standardului ocupațional 
În opinia noastră, activitatea analitică sau ac-

tivitatea de intelligence realizată pe segmentul 
activității organelor de drept, instituțiilor specia-
lizate în asigurarea securității naționale și comba-
terii criminalității – reprezintă o profesie, pentru 
afirmarea căreia este necesară crearea unei baze 
profesionale și a unor standarde privind formarea și 
instruirea resurselor umane implicate. Dezvoltarea 
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domeniului de analiză a informației ca profesie ar 
aduce beneficii și la nivelul altor instituțiilor publi-
ce și private, inclusiv din în sfera gestionării ba-
nilor publici, activităților economice și sociale din 
Republica Moldova.

În final, în perspectivă apropiată, un obiec-
tiv important ar fi și introducerea în Clasificatorul 
Ocupațiilor din Republica Moldova a ocupației ana-
list de informații, iar un exemplu elocvent în acest 
sens constituie experiența Autorității Naționale pen-
tru Calificări din România, care din aprilie 2013, a 
aprobat standardul ocupațional pentru noua ocupație 
„analist de informații”, statuând și certificând 
nașterea acestei noi ocupații în România.

Concluzii
Generalizând, considerăm că deși activitatea 

analitică în investigarea infracțiunilor de corupție 
constituie un concept relativ nou, care se află în pro-
ces de dezvoltare instituțională la nivelul instituției 
anticorupție (CNA), realizarea măsurilor și atinge-
rea obiectivelor menționate în prezentul articol vor 
contribui la dezvoltarea acestui concept și la nivel 
național, oferind în perspectivă soluții aplicative efi-

ciente în prevenirea și combaterea criminalității la 
nivel local, național și regional.
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