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METODOLOGIE 

CU PRIVIRE LA PROCEDURA DE EVALUARE A INIȚIATIVELOR ANTICORUPȚIE 

 

Prezenta Metodologie este elaborată în scopul susținerii realizării prevederilor art. 10 și art. 35 

alin. (2) și (3) din Legea integrității, nr. 82/2017, precum și a Priorității II.1 ”Promovarea 

integrității în cadrul entităților publice” a Strategiei naționale de integritate și anticorupție, 

adoptată prin Hotărârea Parlamentului nr. 56 din 30 martie 2017.  

 

Instrumentul evaluării inițiativelor anticorupție în sectorul public este preluat din experiența  

Republicii Coreene și implică evaluarea modului în care instituțiile publice implementează diverse 

măsuri pentru prevenirea corupției, precum și a nivelului de eficiență a acestor măsuri, în baza 

politicilor și îndrumărilor stabilite de autoritatea anticorupție coreeană. Instrumentul respectiv este 

aplicat în Republica Coreea din 2002, fiind în timp preluat și de către alte state. Scopul unei 

asemenea evaluări este de a facilita implementarea concretă a cadrului național de politici 

anticorupție și de a încuraja și a consolida capacitățile entităților publice de a întreprinde acțiuni 

voluntare și pro-active pentru prevenirea corupției și asigurarea climatului de integritate 

instituțională.  

 

I. DISPOZIȚII GENERALE 

 

1. Metodologia creează cadrul metodologic necesar pentru instituirea procedurii de 

evaluare a inițiativelor anticorupție ale entităților publice (în continuare – evaluare, EIA).  

 

2. Evaluarea ghidată de prezenta Metodologie urmează să aprecieze capacitățile 

instituționale, percepțiile publicului, riscurile emergente care țin de activitatea entităților publice 

în domeniul anticorupție și de asigurare a integrității.  

 

3. EIA este un exercițiu voluntar care recunoaște că performanța sectorului public este 

determinată de voința politică a conducătorilor entităților publice, în condițiile în care agenții 

publici respectă instrucțiunile primite și inițiativele sunt realizate cu succes, atunci când există și 

funcționează un sistem de monitorizare și recompensă.  

 

4. Prezenta Metodologie ține cont de existența instrumentelor în vigoare de evaluare a 

măsurilor și acțiunilor anticorupție, inclusiv, evaluarea integrității instituționale, a riscurilor de 

corupție, monitorizarea și evaluarea implementării planurilor de integritate și anticorupție. 

Instrumentele și procedura de evaluare a inițiativelor anticorupție nu dublează instrumentele 

existente de evaluare, dar instituie un mecanism paralel de evaluare a activităților și acțiunilor pro-

active din partea entităților publice în domeniul anticorupție și integritate, conform planurilor de 

acțiuni sectoriale/locale și Planului de acțiuni pentru implementarea Pilonului II al Strategiei 

Naționale de Integritate și Anticorupție (în continuare – SNIA). 

 

5. Procedura ghidată de prezenta Metodologie se aplică tuturor entităților publice, definite 

în sensul Legii integrității, nr.82/2017 și Planul de acțiuni pentru implementarea SNIA cu excepția: 

Parlamentului, Guvernului, Curții Constituționale, Comisiei Electorale Centrale, Curții de Conturi, 

instanțelor judecătorești și organelor procuraturii.  

 

6. EIA este un exercițiu multianual și nu depinde, în mod neapărat, de existența unor 

documente de politici anticorupție la nivel național. În cazul existenței unor documente de politici 
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(spre exemplu strategii sau planuri de acțiuni anticorupție și de integritate), prevederile acestora 

vor fi luate în considerare la elaborarea planurilor EIA pentru perioada respectivă. 

 

7. Aplicarea prezentei Metodologii poate fi extinsă și în privința sectorului privat, cu 

luarea în considerare a particularităților de funcționare a acestuia.  

 

8. În procesul elaborării Liniilor directorii pentru evaluarea inițiativelor anticorupție în 

sectorul privat ca bază vor servi prevederile capitolului V al Legii integrității, nr. 82/2017.  

 

9. În mod prioritar  vor fi supuse evaluării inițiativele și acțiunile entităților din sectorul 

privat în raport cu sectorul public care țin de:  

a) respectarea procedurilor de achiziții publice; 

b) respectarea limitărilor de publicitate stabilite pentru agenții publici; 

c) respectarea restricțiilor şi limitărilor stabilite pentru foștii agenți publici (pantuflajul); 

d) respectarea normelor de etică a afacerilor; 

e) implementarea sistemelor de control intern; 

f) transparența acționariatului, fondatorilor, administratorilor şi beneficiarilor efectivi ai 

organizațiilor comerciale; 

g) transparența afacerilor sectorului privat cu statul. 

 

10. Subiecții evaluării inițiativelor anticorupție din sectorul privat se stabilesc în dependență 

de dimensiunea lor și nivelul de risc pe care activitățile acestora îl prezintă pentru interesul public.  

 
I.1. Noțiuni utilizate 
 

11. Noțiunile utilizate în cadrul prezentei metodologii au următoarea semnificație:  

 

inițiative anticorupție – acțiuni și măsuri pro-active întreprinse de entitățile publice 

îndreptate spre prevenirea corupției și consolidarea climatului de integritate instituțională în cadrul 

entității, inclusiv în raport cu beneficiarii serviciilor de interes public; 

 

evaluare a inițiativelor anticorupție – proces anual de evaluare a inițiativelor anticorupție 

ale entităților publice, potrivit criteriilor și indicatorilor determinați pentru fiecare an; 

 

agent public - persoană încadrată într-o entitate publică și care exercită o funcție publică, o 

funcție publică cu statut special, o funcție de demnitate publică, este angajată în cabinetul 

persoanei cu funcție de demnitate publică sau prestează servicii de interes public, precum și alesul 

local; 

   

entitate publică - persoana juridică cu statut de: a) autoritate publică, autoritate centrală, 

autoritate publică centrală de specialitate, autoritate publică locală, precum și de structură 

organizațională de pe lîngă sau din sfera de competență a acestora; b) autoritate, instituție, organ, 

organizație, oficiu sau agenție de stat, autonomă, independentă, de autoadministrare și/sau de 

reglementare;  

 

servicii de interes public - totalitate a activităților de deservire a populației în sfera publică, 

în cadrul instituțiilor, întreprinderilor, organizațiilor sau altor structuri locale, municipale, de stat 

sau cu capital majoritar de stat;  

 

integritate instituțională - integritatea profesională a tuturor agenților publici din cadrul 

entității publice, cultivată, controlată și consolidată de către conducător, precum și toleranța zero 

la incidentele de integritate admise de agenții publici;  
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integritate profesională - capacitate a agentului public de a-și desfășura activitatea 

profesională în mod etic, liber de influență necorespunzătoare și manifestări de corupție, cu 

respectarea interesului public, a supremației Constituției Republicii Moldova și a legii; 

 

risc de corupție - probabilitate de producere a unei manifestări de corupție prin care este 

afectată realizarea obiectivelor entității publice;  

 

factor de risc - circumstanță de orice gen care permite, încurajează, provoacă apariția 

manifestărilor de corupție în cadrul entității publice sau care le perpetuează;  

 

I.2. Scopul și obiectivele evaluării inițiativelor anticorupție 

 

12. Scopul evaluării inițiativelor anticorupție este încurajarea entităților publice și a 

conducătorilor acestora să întreprindă eforturi voluntare și pro-active pentru crearea climatului de 

integritate instituțională, precum și asigurarea unui mecanism constant de monitorizare și ghidare 

a entităților publice în realizarea măsurilor eficiente și practice pentru prevenirea corupției, 

inclusiv a documentelor de politici anticorupție și de integritate.  

 

13. Obiectivele EIA sunt: 

• facilitarea implementării politicilor anticorupție; 

• încurajarea și consolidarea capacităților entităților evaluate de a întreprinde acțiuni 

voluntare și pro-active pentru prevenirea corupției prin evaluarea inițiativelor lor: 

• asigurarea organizării și coordonării activităților entităților publice în furnizarea la 

timp și calitativă a materialelor informaționale (rapoarte, studii, note analitice și explicative) cu 

privire la implementarea măsurilor anticorupție; 

• dezvoltarea și implementarea unui sistem de monitorizare a punerii în aplicare a 

inițiativelor anticorupție de către entitățile publice și evaluarea impactului acestora; 

•  efectuarea unei monitorizări periodice a implementării inițiativelor prin indicatori de 

performanță, urmată de o evaluare a eficacității măsurilor implementate; 

•  identificarea și prognozarea unor domenii-cheie pentru creșterea eficacității 

activităților anticorupție, anticiparea apariției factorilor de risc și riscurilor de corupție și formarea 

opiniei publice anticorupție; 

•  sporirea nivelului de responsabilitate al entităților publice (subiecți ai evaluării) și  a 

eficacității politicilor de integritate prin instituționalizarea unei evaluări regulate;  

• consultarea și oferirea entităților publice a informațiilor ce țin de corupție și măsurile de 

prevenire; 

• distribuirea celor mai bune practici în rândul subiecților evaluării. 

 

14. EIA încurajează elaborarea și implementarea inițiativelor eficiente orientate spre 

consolidarea climatului integrității instituționale în cadrul subiecților supuși evaluării, precum și 

pentru crearea unor sisteme specifice de monitorizare și control în domeniile vulnerabile față de 

corupție.  

 

15. Evaluarea generează recomandări concrete pentru subiecții evaluării prin identificarea 

punctelor forte și celor slabe în eforturile lor anticorupție și de consolidare a integrității 

instituționale.  

 
I.3. Principiile evaluării  
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16. EIA se desfășoară cu respectarea următoarelor principii:  

 

• prioritatea măsurilor de prevenire; 

• respectarea obiectivității și imparțialității procesului de monitorizare și evaluare, prin 

implicarea mediului academic și experților independenți; 

• instruirea agenților publici, promovarea și încurajarea comportamentului integru;  

• transpunerea principiilor bunei guvernări și standardelor etice în activitatea entităților 

publice;   

• asigurarea transparenței, eficienței și publicității proceselor din cadrul entităților publice.   

 

I.4. Subiecții evaluării 
 

I.4.1. Criteriile de selectare pentru subiecții evaluării 

 

17. Subiecții evaluării sunt selectați în fiecare an, ținând cont de:  

a) statutul entității: APC (minister, agenție, serviciu), APL (primării, consilii locale), 

autoritate autonomă; 

b) numărul de angajați; 

c) natura activității; 

d) rezultatele evaluării integrității instituționale; 

e) prezența cazurilor de corupție; 

f) rezultatele sondajelor și evaluărilor naționale privind nivelul de corupție în cadrul 

entităților publice; 

g) noile competențe (funcții) atribuite subiecților evaluării. 

 

18. În procesul de selecție a subiecților evaluării se va urmări ca EIA să ofere o evaluare la 

timp și comprehensivă a situației privind statutul de implementare a inițiativelor anticorupție în 

sectorul public.   

 

19. În calitate de autoritate care administrează procesul de EIA, CNA va prioritiza anual 

entitățile publice, ținând cont, inclusiv de faptul, dacă acestea sunt desemnate ca autorități 

responsabile pentru implementarea planurilor de acțiuni anticorupție, în special, planurile 

sectoriale, fie dacă sunt subiectul altor evaluări în sectorul public.  

 

 

I.4.2 Clasificarea subiecților evaluării 

 

20. În scopul asigurării caracterului obiectiv al evaluării, subiecții sunt divizați în categorii, 

ținând cont de specificul și natura activităților desfășurate de aceștia.  

 

21. Subiecții evaluării vor fi clasificați după cum urmează în Tabelul nr.1.: 

 

 
Tabel nr. 1. Clasificarea subiecților EIA 

APC Ministere (sub-categoria 

I) 

Domenii/sectoare 

de activitate 

Autorități autonome 

Servicii (sub-categoria 

II) 

Instituții medico-sanitare 

publice 

Agenții (sub-categoria 

III) 

Instituții de învățămînt 

 

APL Primării (sub-categoria I) 

Consilii locale (sub-

categoria II) 
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I.5 Obiectul evaluării  

21. Obiectul  evaluării sunt acțiunile și măsurile întreprinse de entitățile publice în 

implementarea documentelor de politici și politicile anticorupție prevăzute de legislația Republicii 

Moldova, prioritare fiind inițiativele și acțiunile pro-active ale entităților publice specifice 

domeniului lor de activitate și orientate spre prevenirea corupției și consolidarea integrității în 

cadrul acestora.  
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II. PROCEDURA DE EVALUARE 

 

22. Procedura de evaluare include următoarele etape: 

 

A. publicarea liniilor directoare ale EIA pentru perioada evaluării (un an); 

B. elaborarea inițiativelor entităților publice de îmbunătățire pe baza liniilor directorii 

pe anul în curs; 

C. evaluarea (inclusiv autoevaluarea realizată de subiecți și evaluarea externă) în baza 

unor criterii clare și a unui sistem de notare; 

D. publicarea topului entităților și a sumarului raportului general de evaluare; 

E. oferirea stimulentelor și a serviciilor de consultanță pentru îmbunătățirea activității 

anticorupție a entităților publice. 

  

23. Evaluarea este asigurată prin monitorizarea indicatorilor de performanță. Sistemul de 

evaluare se bazează pe două surse de informații: rapoartele de autoevaluare (oficiale) și rapoartele 

de evaluare ale organizațiilor neguvernamentale/mediului academic și experți independenți 

(alternative). 

 

24. Elaborarea raportului general anual de evaluare și construirea topului subiecților evaluării 

revine în sarcina Centrului Național Anticorupție (CNA).   

 

II.1. Entitățile implicate în procedura de evaluare 

 

25. EIA este asigurată de:  

a) CNA;  

b) o echipa de evaluare externă; 

c) entitățile publice – subiecți ai evaluării.  

 

26. CNA este responsabil de:  

a) elaborarea liniilor directoare; 

b) elaborarea criteriilor de evaluare; 

c) publicarea criteriilor, indicatorilor și orarului evaluării; 

d) stabilirea listei entități publice – subiecți ai evaluării pentru anul respectiv; 

e) stabilirea indicatorilor cantitativi și calitativi de evaluare; 

f) redactarea și publicarea raportului de evaluare și a topului subiecților evaluării în baza 

propriei evaluări, a rapoartelor de autoevaluare și rapoartelor alternative de evaluare externă; 

g) oferirea stimulentelor și a serviciilor de consultanță pentru îmbunătățirea activității 

anticorupție a entităților publice (subiecților evaluării). 

 

27. Echipa externă de evaluare are următoarele sarcini: 

a) asistă CNA la elaborarea criteriilor de evaluare și stabilirea listei subiecților evaluării; 

b) compilează și prezintă CNA indicatorii cantitativi și calitativi de evaluare; 

c) elaborează și prezintă CNA raportul alternativ de evaluare. 

 

28. Subiecții evaluării (entitățile publice) sunt responsabili de: 

a) implementarea măsurilor anticorupție prevăzute în liniile directorii; 

b) identificarea problemelor în domeniul respectiv de activitate care pot produce manifestări 

de corupție și promovarea inițiativelor de soluționare a acestora; 

c) elaborarea, publicarea pe pagina web a entității și prezentarea CNA a rapoartelor de 

autoevaluare. 
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II.2. Etapele, perioada și orarul evaluării 
 

29. EIA este realizată prin intermediul unui proces standard cu un orar regulat în fiecare an. 

 

30. În tabelul nr. 2 este redată procedura generală a implementării anuale a EIA:  
 

Tabel nr. 2. Procedura de implementare anuală a EIA 

Etapa Activitatea/produsul/entitatea responsabilă Perioada 

Elaborarea designului 

evaluării și a liniilor 

directorii 

▼ 

• Proiectul liniilor directorii pentru implementarea EIA 

(CNA) 

 

decembrie 

Identificarea subiecților 

evaluării și finalizarea 

designului și 

metodologiei EIA  

▼ 

• Finalizarea selectării subiecților evaluării, indicatorilor 

de evaluare, metodelor de evaluare etc. 

• Anunțarea tuturor subiecților evaluării despre liniile 

directorii pentru implementarea EIA (CNA) 

•  Identificarea sarcinilor-cheie anticorupție și elaborarea 

planurilor de implementare (entitățile publice) 

ianuarie-februarie 

Implementarea 

inițiativelor anticorupție 

sub îndrumarea CNA 

▼ 

• Implementarea inițiativelor anticorupție și de integritate 

în corespundere cu criteriile și indicatorii EIA (subiecții 

evaluării pentru anul curent) 

• Oferirea serviciilor de consultanță și consiliere pentru 

subiecții EIA (CNA)  

tot anul împrejur  

Prezentarea raportului de 

autoevaluare și realizarea 

evaluării conform 

criteriilor și indicatorilor 

EIA 

▼ 

• Prezentarea raportului de autoevaluare privind 

promovarea inițiativelor anticorupție (subiecții evaluării 

pentru anul curent) 

• Realizarea evaluării tuturor subiecților în baza 

rapoartelor de autoevaluare conform indicatorilor de 

evaluare și, după caz, efectuarea vizitelor la fața locului 

pentru verificarea faptelor (CNA și echipa externă de 

evaluare)  

 ianuarie 

Publicarea rezultatelor 

evaluării 

 

• Anunțarea rezultatelor evaluării și a topului subiecților 

evaluării (CNA)  

• Emiterea raportului final consolidat către publicul 

general (CNA) 

• La solicitarea subiecților evaluării, oferirea rapoartelor 

individualizate de evaluare, a recomandărilor de 

îmbunătățire a performanței (CNA)  

martie - aprilie, în cazul 

solicitării rapoartelor 

individualizate 

 

 
II.3 Criteriile și metodele de evaluare 
 

31.  Criteriile și indicatorii EIA sunt stabiliți și actualizați în fiecare an, luînd în considerare 

rezultatele evaluărilor precedente, evoluția fenomenului corupției, domeniile afectate etc. 

 
II.3.1. Criterii și indicatori  

 

32. EIA se realizează din perspectiva a trei categorii: 

a) inițiative (acțiuni) ordinare ale subiecților evaluării, prevăzute de legislație și documentele 

de politici; 

b) inițiative voluntare ale subiecților evaluării (inițiate de sine-stătător);  

c) performanța în prevenirea corupției.  
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33. Tabelul de mai jos ilustrează un model de criterii, indicatori și punctajul care pot fi 

aplicate în cadrul exercițiului anual de evaluare a inițiativelor anticorupție. 

 

Tabel nr. 3. Model de criterii, indicatori și punctaj pentru EIA 

Categorie Criterii Indicatori Scor 

maxim 

 

 

 

I. Inițiative 

ordinare 

1. Infrastructura 

instituțională în 

domeniul 

anticorupție 

Existența sistemului de implementare a măsurilor 

anticorupție: 

  

a) Persoana responsabilă desemnată 

Da 3 puncte 

Nu 0 puncte 

 

b) Plan de acțiuni anticorupție 

Elaborat, aprobat și publicat: 3 puncte  

Elaborat și aprobat: 2 puncte  

În curs de elaborare/Realizat parțial (existența unui concept, 

includerea acțiunilor anticorupție în alte planuri ale entității): 

1 punct  

Nu există:  0 puncte 

 

c) Rapoarte privind progresele realizate 

Publicate pe pagina web a entității: 3 puncte 

Elaborate: 2 puncte  

În curs de elaborare/Realizat parțial: 1 punct  

Nu există:  0 puncte 

 

 

 

 

2. Măsurile pentru 

consolidarea 

integrității 

instituționale 

Implementarea celor 14 politici anticorupție prevăzute de 

legislație și documentele de politici (Legea integrității nr. 

82/2017) 

 

Conform indicatorilor cuantificabili și comparabili prevăzuți 

de Planul de acțiuni pentru implementarea SNIA și care derivă 

din Legea integrității, 82/2017) 

 

Total categoria I (se calculează în baza grilei de evaluare stabilită pentru anul de referință) 

  

Categorie Criterii Indicatori Scor 

maxim 

 

II. Inițiative 

voluntare (inițiate 

de sine-stătător) 

3. Elaborare și 

planificare  

a) Acțiuni analitice (studii, rapoarte, cercetări):  

Numărul acțiunilor realizate de 100%: 3 puncte  

Numărul acțiunilor realizate mai mult de 50%: 2 puncte 

Numărul acțiunilor realizate mai puțin de 50%: 1 punct 

Nici o acțiune realizată: 0 puncte 

 

 

b) Acțiuni cu caracter normativ (legi, regulamente, 

instrucțiuni etc.): 

Numărul acțiunilor realizate de 100%: 3 puncte  

Numărul acțiunilor realizate mai mult de 50%: 2 puncte 

Numărul acțiunilor realizate mai puțin de 50%: 1 punct 

Nici o acțiune realizată: 0 puncte 

 

4. Practici 

anticorupție aplicate 

a) Acțiuni cu caracter operațional (instruiri, platforme 

electronice, acțiuni anticorupție specifice domeniului de 

competență a entității publice, sancțiuni aplicate, existența 

evidenței incidentelor de integritate, manifestărilor de 

corupție etc.): 

Numărul acțiunilor realizate de 100%: 4 puncte  

Numărul acțiunilor realizate mai mult de 50%: 3 puncte 

Numărul acțiunilor realizate mai puțin de 50%: 2 puncte 

Nici o acțiune realizată: 0 puncte 
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b) Acțiuni de transparentizare, cooperare cu societatea 

civilă, beneficiarii serviciilor/mediul privat: 

Numărul acțiunilor realizate de 100%: 4 puncte  

Numărul acțiunilor realizate mai mult de 50%: 3 puncte 

Numărul acțiunilor realizate mai puțin de 50%: 2 puncte 

Nici o acțiune realizată: 0 puncte 

 

Total categoria II (se calculează în baza grilei de evaluare stabilită pentru anul de referință) 

 

34. Criteriile, indicatorii și punctajul concrete, aplicate în cadrul exercițiului de evaluare, sunt 

stabilite pentru fiecare an în parte. 

 

35. În cazul acțiunii unor documente de politici anticorupție și de integritate pentru anul în 

care este lansată/aplicată EIA, se vor aplica criteriile și indicatorii prevăzute de acestea. 

 
II.3.2 Metode de evaluare  

 

36.  Pentru stabilirea nivelului de implementare a politicilor anticorupție prevăzute de Legea 

integrității nr. 82/2017 și documentele de politici anticorupție și de integritate, evaluarea este 

realizată de echipă internă de evaluare a CNA (care constă din reprezentanții direcțiilor relevante 

care sunt responsabili de criteriile și indicatorii specifici ai evaluării), inclusiv, cu suportul 

partenerilor de dezvoltare.  

 

37.  În scopul asigurării evaluării calitative cu privire la subiectele ce țin de bunele practici, 

fezabilitatea planurilor de implementare și rezultatele inițiativelor voluntare realizate de subiecții 

evaluării, precum și pentru detalierea procesului analitic, desfășurarea vizitelor la fața locului, 

oportunitatea chestionării beneficiarilor serviciilor prestate de entitatea publică, CNA, 

contractează,  cu suportul partenerilor de dezvoltare, grupul extern de evaluare, care constă din 

cercetători profesioniști (membrii ai comunității academice, societății civile, experți independenți).  

 

38. Fiecare subiect al evaluării elaborează un raport de auto-evaluare cu privire la inițiativele 

sale anticorupție, în conformitate cu șablonul de raportare și consultațiile oferite de CNA, căruia 

îl prezintă împreună cu materiale justificative, inclusiv îl publică pe pagina web a entității. 

 

39. Rapoartele de auto-evaluare prezentate de fiecare subiect al evaluării constituie baza 

pentru EIA.  

 

40.  În cazul în care este necesară o evaluare sau verificare în profunzime a oricărui din aceste 

rapoarte, CNA întreprinde o vizită la fața locului pentru a verifica procesul de implementare.  

 

41.  Rezultatul final al EIA per fiecare subiect al evaluării derivă din suma scorurilor 

ponderate pentru fiecare indicator de evaluare acordate de CNA și grupul extern de evaluare. 

 

42. Topul subiecților evaluării va fi construit în 3 grupuri, conform celor 3 nivele de calificare 

a subiecților, după cum urmează:  

 
Tabel nr. 4. Nivele de calificare a subiecților EIA  

Grup Nivel de calificare Punctaj obținut 

I Excelent 90% - 100% din punctajul maxim stabilit în liniile directorii pentru anul 

respectiv 
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II Bun  ≥ 60% ≤ 90% din punctajul maxim stabilit în liniile directorii pentru anul 

respectiv 

III Satisfăcător ≤ 60% din punctajul maxim stabilit în liniile directorii pentru anul respectiv  

 

 

43. Echipa de evaluare din cadrul CNA elaborează proiectul raportului final al EIA pentru 

anul respectiv în baza compilării tuturor rapoartelor de autoevaluare ale subiecților supuși 

evaluării. Raportul final de evaluare include punctajul pentru fiecare indicator, în caz de necesitate 

motivele specifice pentru acordarea punctajului final, punctele tari și cele slabe ale eforturilor 

anticorupție ale entității relevante și direcțiile cheie pe viitor. 

 

III. REZULTATELE EVALUĂRII INIȚIATIVELOR ANTICORUPȚIE 

 

44. Rezultatele EIA, care reprezintă un exercițiu voluntar al entităților publice, nu atrag 

răspunderea entităților publice cu un nivel redus de performanță conform scorurilor anuale ale 

evaluării.  

 

45. Rezultatele EIA au ca scop stimularea conducătorilor entităților publice să atragă o 

atenție mai mare politicilor și măsurilor anticorupție, prin diseminarea publică a rezultatelor anuale 

ale EIA și presiunii competitive din partea altor entități.  

 

46. Autoritățile publice pot utiliza rezultatele EIA pentru a aborda integritatea și 

performanța entităților publice,  ceea ce creează un stimulent adițional pentru ca managementul 

instituției să se îmbunătățească pe latura asigurării integrității instituționale.  

 

47. Entitățile publice cu cea mai bună performanță pot beneficia de stimulente și 

recompense bazate pe merit, iar angajații acestor entități implicați nemijlocit în activitatea de 

elaborare, planificare și implementare a EIA pot beneficia de oportunități de instruire peste hotare 

în domeniul anticorupție, precum și alte măsuri de stimulare, în limita resurselor alocate pentru 

instrumentul EIA și a suportului acordat de partenerii de dezvoltare. 
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ANEXA nr. 1. Linii directorii ale EIA pentru anul 2019 

 

 

LINII DIRECTORII 

ALE EIA PENTRU ANUL 2019 

 

A. Considerații introductive 

 

1. Prezentele Linii directorii sunt elaborate și aplicabile pentru anul 2019.  

 

2. În condițiile în care pentru anul 2019 sunt în proces de implementare 9 planuri sectoriale 

aprobate prin hotărîri de Guvern, așa cum este reflectat la p. 5 al prezentelor Linii directorii, 

Metodologia EIA va fi pilotată în contextul monitorizării implementării planurilor respective de 

către subiecții responsabili desemnați în planurile de acțiuni. 

 

3. Evaluarea se va realiza prin urmărirea indicatorilor prevăzuți de planurile sectoriale de 

acțiuni.  

 

4. Acțiunile din planurile sectoriale sunt clasificate conform criteriilor prezentate la pct. 33 al 

prezentei Metodologii, fiind atribuite puncte de realizare în baza nivelului de implementare a 

indicatorilor prestabiliți și conform grilei de evaluare din anexa prezentelor Linii directorii. 

 

 

B. Subiecții evaluării pentru anul 2019 

 

5. Pentru anul 2019 subiecții EIA se stabilesc în conformitate cu prevederile hotărîrii 

Guvernului nr. 676/2017 privind aprobarea mecanismului de elaborare și coordonare a planurilor 

sectoriale și locale de acțiuni anticorupție pentru anii 2018-2020, precum și autoritățile 

responsabile desemnate în Planurile respective și anume:  

 
 

Denumirea planului sectorial 

 

 

Subiectul responsabil/Subiectul evaluării 

 

Planul sectorial de acțiuni anticorupție în domeniul fiscal pentru anii 2018-

2020 (HG 325/2018) 

Serviciul Fiscal de Stat 

Planul sectorial de acțiuni anticorupție în domeniul achizițiilor publice 

pentru anii 2018-2020 (HG 370/2018) 

Ministerul Finanțelor 

Planul sectorial de acțiuni anticorupție în domeniul vamal pentru anii 

2018-2020 (HG 410/2018) 

Serviciul Vamal 

Planul sectorial de acțiuni anticorupție în domeniul administrării și 

deetatizării proprietății publice pentru anii 2018-2020 (HG 554/2018) 

Agenția Proprietății Publice 

Planul sectorial de acțiuni anticorupție în domeniul asigurării ordinii 

publice pentru anii 2018-2020 (HG 597/2018) 

Ministerul Afacerilor Interne 

 

Planul sectorial de acțiuni anticorupție în domeniul educației pentru anii 

2018-2020 (HG 816/2018) 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 

Planul sectorial de acțiuni anticorupție în domeniul sănătății și asigurării 

obligatorii de asistență medicală pentru anii 2018-2020 (HG 892/2018) 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale 

 

Planul sectorial de acțiuni anticorupție în domeniul protecției mediului 

pentru anii 2018-2020 (HG 1206/2018) 

Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 

Mediului 

 

Planul sectorial de acțiuni anticorupție în domeniul agroalimentar pentru 

anii 2019-2020 (HG 19/2019) 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 

Mediului 
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C. Obiectul evaluării 

 

6. Obiectul EIA în 2019 îl reprezintă: 

 

I. inițiativele ordinare, conform criteriilor și indicatorilor de la p. 33 al Metodologiei și 

Anexa A la prezentele Linii directorii; 

 

II. inițiativele voluntare - acțiunile și măsurile întreprinse de subiecții responsabili pentru 

realizarea planurilor sectoriale prevăzute la p. 5 al prezentelor Linii directorii, 

clasificate conform criteriilor și indicatorilor de la p. 33 al prezentei Metodologii.  

 

7. Evaluarea se va referi doar la acțiunile cu caracter permanent și scadente în anul 2019 și 

care țin de competența nemijlocită a subiecților evaluării conform p. 5 de mai sus.  

 

D. Raportarea și evaluarea 

 

8. Subiecții evaluării vor întocmi rapoartele de auto-evaluare pentru anul 2019 conform 

modelului prevăzut la Anexa nr. 2 a  hotărîrii Guvernului nr. 676/2017 și le vor prezenta CNA 

pînă în data de 1 februarie 2020. 

 

9. CNA va asigura colectarea și analiza rapoartelor de auto-evaluare a subiecților evaluării. 

 

10. Evaluarea inițiativelor ordinare se va efectua în baza rapoartelor subiecților evaluării 

privind implementarea Planului de acțiuni pentru Pilonul II Guvernul, sectorul public și 

administrația publică locală al Strategiei naționale de integritate și anticorupție pentru anii 2017-

2020, aprobată prin hotărîrea Parlamentului, nr. 56 din 30 martie 2017.  

 

11. Pentru evaluarea implementării inițiativelor ordinare vor fi utilizați doar indicatorii 

cuantificabili, comparabili și obiectivi care pot demonstra respectarea condițiilor privind 

politicile de integritate reglementate de Legea integrității, 82/2017.  

 

12. În cadrul exercițiului de pilotare a Metodologiei EIA în anul 2019 nu vor fi supuse evaluării 

la categoria inițiative ordinare 3 acțiuni stabilite pentru Pilonul II și anume:   

• Asigurarea respectării regimului de incompatibilități, de restricții în ierarhie și de 

limitare a publicității (acțiunea II.1.2),  

• Asigurarea respectării regimului declarării averilor şi intereselor personale  

(acțiunea II.1.3), 

• Asigurarea intoleranței față de incidentele de integritate (acțiunea II.1.8) și  

• Asigurarea respectării regimului de restricții și limitări în legătură cu încetarea 

mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu și migrarea agenților publici în sectorul privat 

(pantuflaj) (acțiunea II.1.13.)*

 

13. Punctajul la evaluarea inițiativelor ordinare se va acorda în baza Grilei de evaluare din 

Anexa A a prezentelor Liniilor directorii, urmând abordarea prevăzută de p. 33 al Metodologiei. 

 
* Notă: În scopul asigurării caracterului obiectiv al evaluării, s-a considerat oportună excluderea acțiunilor respective din 

exercițiul de evaluare pentru anul 2019, ținând cont de lipsa unor indicatori cuantificabili care ar putea fi aplicați în aspect 

comparativ pentru subiecții evaluării și care ar putea demonstra performanța sau lipsa acesteia. În același timp, dacă unii din 

subiecții evaluării vor raporta acțiuni pro-active legate de acțiunile (II.1.2, II.1.8 și II.1.13) și care au fost excluse din exercițiul 

de evaluare a inițiativelor ordinare în 2019, acestea vor fi luate în considerare la evaluarea inițiativelor voluntare, prin includerea 

în grila de evaluare a planului sectorial și, respectiv, a subiectului evaluării. 
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14. Evaluarea inițiativelor voluntare se va efectua în baza rapoartelor de auto-evaluare a 

subiecților evaluării conform criteriilor și indicatorilor de la p. 33 al Metodologiei și a grilelor de 

evaluare stabilite pentru fiecare plan sectorial din Anexele B-J a prezentelor Linii directorii. La 

stabilirea punctajului vor fi luate în considerare și rapoartele alternative ale organizațiilor societății 

civile privind implementarea planurilor sectoriale anticorupție. 

 

15. Acțiunile de promovare a realizării celor 4 acțiuni enumerate la p. 12 al prezentelor linii 

directorii, vor fi incluse și evaluate în componența inițiativelor voluntare, conform criteriilor și 

indicatorilor de la p. 33 al Metodologiei și Anexa A la prezentele linii directorii.  

 

16. În caz de necesitate, CNA va contracta, cu suportul partenerilor de dezvoltare, un grup de 

experți externi care vor contribui la elaborarea Raportului final al EIA, oferirea punctajelor și 

construirea topului subiecților evaluării conform p. 43 al Metodologiei EIA.  

 

17. Raportul final al EIA va fi dat publicității în luna aprilie 2020, urmînd să conțină topul 

instituțiilor potrivit categoriilor prevăzute de prezenta Metodologie, precum și recomandări de 

îmbunătățire a procesului de implementare a planurilor sectoriale anticorupție. 

 

 
 

 



Anexa A. Grila de evaluare a inițiativelor ordinare 

 

 

INIȚIATIVE ORDINARE 

 

 

Criteriul 1. Infrastructura instituțională în domeniul anticorupție 

 
Nr. acț. Denumirea acțiunii  Indicatori Evaluare/punctaj Scor 

maxim 

 N/a Persoana responsabilă desemnată 

 
• Da =3 puncte 

• Nu = 0 puncte 

 

3 

 N/a Plan de acțiuni anticorupție 

 
• Elaborat, aprobat și publicat = 3 puncte  

• Elaborat și aprobat = 2 puncte  

• În curs de elaborare/realizat parțial 

(existența unui concept, includerea 

acțiunilor anticorupție în alte planuri ale 

entității): = 1 punct  

• Nu există=  0 puncte  

3 

 N/a Rapoarte privind progresele realizate 

 
• Publicate pe pagina web a entității = 3 

puncte 

• Elaborate = 2 puncte  

• În curs de elaborare/Realizat parțial = 1 

punct  

• Nu există =  0 puncte  

3 

TOTAL 9 

 

Criteriul 2.  Măsurile pentru consolidarea integrității instituționale 

 
Nr. acț. Denumirea acțiunii Indicatori  Indicatori de evaluare/punctaj Scor 

maxim 
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II.1.1. Asigurarea angajării și promovării agenților 

publici pe bază de merit și de integritate 

profesională 

• Numărul de agenți publici angajați prin concurs sau 

prin transfer de la alte entități publice; numărul cazierelor 

de integritate solicitate de entitățile publice la angajare. 

• Numărul de agenți publici angajați/reconfirmați în 

funcții ca urmare a verificării conform Legii nr. 271/2008 

privind verificarea titularilor și a candidaților la funcții 

publice 

Nr. angajați =  nr. caziere solicitate = 2 

puncte  

Nr. angajați  > nr. caziere =1 punct 

Caziere = 0 = 0 puncte 

Nr. angajați care cad sub incidența Legii 

271/2008 =  nr. avize consultative SIS  = 2 

puncte  

Nr. angajați  > nr. verificări =1 punct 

Nu a fost solicitată verificarea niciunui 

candidat pasibil verificării SIS = 0 puncte 

 

4 

II.1.4. Asigurarea respectării regimului conflictelor 

de interese și neadmiterea favoritismului 
• Numărul conflictelor de interese declarate și 

soluționate în cadrul entităților publice.  

 

Persoana desemnată pentru ținerea 

Registrului conflictelor de interese = 2 

puncte 

Persoana responsabilă nu este desemnată = 

0 puncte 

Registrul de evidență a conflictelor de 

interese există = 2 puncte  

Registrul de evidență a conflictelor de 

interese nu există = 0 puncte  

4 

II.1.5. Asigurarea respectării regimului cadourilor • Registrele de evidență a cadourilor publicate pe 

paginile web ale entităților publice 

Persoana desemnată pentru ținerea 

Registrului cadourilor = 2 puncte 

Persoana responsabilă nu este desemnată = 

0 puncte 

Comisia pentru evidența cadourilor este 

creată = 2 puncte 

Comisia pentru evidența cadourilor nu este 

creată = 0 puncte 

Registrul de evidență a cadourilor este 

publicat = 2 puncte  

Registrul de evidență a cadourilor nu este 

publicat = 0 puncte 

 

6 

II.1.6. Asigurarea neadmiterii, denunțării și tratării 

influențelor necorespunzătoare 
• Numărul cazurilor de influență necorespunzătoare 

denunțate, soluționate în cadrul entităților publice. 

 

Registrul de evidență a influențelor 

necorespunzătoare există  = 2 puncte  

Registrul de evidență a influențelor 

necorespunzătoare nu există = 0 puncte 

2 
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II.1.7. Asigurarea neadmiterii și denunțării 

manifestărilor de corupție; protecția 

avertizorilor de integritate 

• Numărul manifestărilor de corupție denunțate de 

către agenții publici conducătorilor entităților publice și 

agențiilor anticorupție. 

• Numărul avertizărilor de integritate depuse în 

cadrul entităților publice.  

• Numărul avertizărilor de integritate transmise la 

CNA.  

• Numărul avertizorilor de integritate supuși 

protecției 

Persoana/structură desemnată pentru 

ținerea Registrului avertizărilor de 

integritate = 2 puncte 

Persoana/structura responsabilă nu este 

desemnată = 0 puncte 

Registrul de evidență a avertizărilor de 

integritate există = 2 puncte  

Registrul de evidență a  avertizărilor de 

integritate nu există = 0 puncte 

4 

II.1.9 Asigurarea respectării transparenței în 

procesul decizional 
• Rapoartele anuale privind transparența în procesul 

decizional publicate pe paginile web ale entităților 

publice.  

• Stabilirea unor indicatori calitativi și cantitativi 

privind transparența în procesul decizional. 

• Raportul anual al Cancelariei de Stat privind 

transparența decizională în cadrul APC și APL 

Persoana desemnată pentru coordonarea 

procesului transparenței decizionale = 2 

puncte 

Persoana responsabilă nu este desemnată = 

0 puncte 

Rapoartele anuale privind transparența în 

procesul decizional sunt publicate pe 

pagina web = 2 puncte  

Rapoartele anuale privind transparența în 

procesul decizional nu sunt publicate pe 

pagina web = 0 puncte  

Rapoartele conțin indicatori calitativi și 

cantitativi = 2 puncte 

Rapoartele nu conțin indicatori calitativi și 

cantitativi = 0 puncte 

6 

II.1.10 Asigurarea respectării accesului la 

informații de interes public 
• Persoanele responsabile de accesul la informații de 

interes public, desemnate în cadrul autorităților. 

 

Persoana responsabilă de accesul la 

informații de interes public desemnată = 2 

puncte 

Persoana responsabilă nu este desemnată = 

0 puncte 

2 

II.1.11 Asigurarea gestionării transparente și 

responsabile a patrimoniului public și a 

asistenței externe 

• Informația privind gestionarea patrimoniului 

entităților publice publicată. 

• Informația privind atragerea și gestionarea 

asistenței externe, publicată. 

• Rapoartele entităților publice care au atras fonduri 

externe cu privire la rezultatul (performanța) obținut în 

urma acestei asistențe. 

Informația privind gestionarea 

patrimoniului entităților publice publicată 

= 2 puncte. 

Informația privind gestionarea 

patrimoniului entităților publice nu este 

publicată = 0 puncte. 

Informația privind atragerea și gestionarea 

asistenței externe, publicată = 2 puncte.  

10  
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• Cartele de audit intern, planurile strategice și 

planurile anuale ale activității de audit, aprobate de către 

entitățile publice. 

• Declarațiile privind buna guvernare, publicate pe 

paginile web ale entităților publice. 

• Raportul anual consolidat privind controlul 

financiar public intern, prezentat la Guvern. 

• Planurile anuale și trimestriale de achiziții publice 

ale entităților publice, publicate pe paginile lor web 

oficiale. 

•  

Informația privind atragerea și gestionarea 

asistenței externe, publicată nu este 

publicată = 0 puncte. 

Cartele de audit intern, planurile strategice 

și planurile anuale ale activității de audit, 

aprobate de către entitățile publice. = 2 

puncte.  

Cartele de audit intern, planurile strategice 

și planurile anuale ale activității de audit, 

aprobate de către entitățile publice  nu sunt 

aprobate = 0 puncte. 

Declarațiile privind buna guvernare, 

publicate pe paginile web ale entităților 

publice. Cartele de audit intern, planurile 

strategice și planurile anuale ale activității 

de audit, aprobate de către entitățile publice 

= 2 puncte.  

 Declarațiile privind buna guvernare, 

publicate pe paginile web ale entităților 

publice. Cartele de audit intern, planurile 

strategice și planurile anuale ale activității 

de audit nu sunt aprobate = 0 puncte. 

Planurile anuale și trimestriale de achiziții 

publice ale entităților publice, publicate pe 

paginile lor web oficiale = 2 puncte. 

 Planurile anuale și trimestriale de achiziții 

publice ale entităților publice  nu sunt 

publicate pe paginile lor web oficiale = 0 

puncte. 

II.1.12 Asigurarea implementării și respectării 

normelor de etică și deontologie 
• Adoptarea codurilor de etică și deontologie pentru 

entitățile publice care nu au astfel de coduri. 

• Planurile anuale de instruire, inclusiv de instruire 

continuă, aprobate. 

• Numărul de instruiri și de agenți publici instruiți cu 

privire la normele de etică și deontologie. 

Cod de etică și deontologie adoptat = 2 

puncte;  

Cod de etică și deontologie nu este adoptat 

= 0 puncte. 

Planuri anuale de instruire aporbate = 2 

puncte; 

Planuri anuale de instruire nu sunt aprobate 

= 0 puncte. 

Instruiri realizate: Da – 2 puncte; Nu – 0 

puncte 

6 
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II.1.14 Asigurarea implementării managementului 

riscurilor de corupție 
• Registrele riscurilor, care includ și riscurile de 

corupție, elaborate de către entitățile publice. 

• Completarea registrului riscurilor cu riscurile de 

corupție după incidentele de integritate din cadrul 

entităților publice. 

• Raportul privind implementarea măsurilor de tratare 

a riscurilor, elaborat anual 

Registrele riscurilor, care includ și riscurile 

de corupție, elaborate de către entitățile 

publice = 2 puncte  

Registrele riscurilor, care includ și riscurile 

de corupție nu sunt elaborate = 0 puncte. 

Raportul privind implementarea măsurilor 

de tratare a riscurilor, elaborat anual = 2 

puncte 

Raportul privind implementarea măsurilor 

de tratare a riscurilor nu este elaborat = 0 

puncte. 

4 

TOTAL 48 
TOTAL CRITERIILE 1 ȘI 2 57 
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Anexa B. Grila de evaluare PA în domeniul fiscal 

 

INIȚIATIVE VOLUNTARE 

 

 

Nr. 

acț. 

Denumirea acțiunii PA Indicatori PA Indicatori de 

evaluare/punctaj 

Scor 

maxim 

posibil 

Scor 

acordat 

ACȚIUNI ANALITICE  

15 Asigurarea analizei permanente a informației 

disponibile și planificării controlului fiscal doar în 

temeiul riscurilor identificate 

• 90% din controalele planificate executate; 

• Rezultatele controalelor fiscale efectuate 

publicate 

Numărul acțiunilor realizate 

de 100%: 3 puncte  

Numărul acțiunilor realizate 

mai mult de 50%: 2 puncte 

Numărul acțiunilor realizate 

mai puțin de 50%: 1 punct 

Nici o acțiune realizată: 0 

puncte 

 

3  

ACȚIUNI CU CARACTER NORMATIV 

9 Actualizarea Codului de conduită al funcționarului 

fiscal 
• Codul de conduită al funcționarului fiscal 

actualizat 

Numărul acțiunilor realizate 

de 100%: 3 puncte  

Numărul acțiunilor realizate 

mai mult de 50%: 2 puncte 

Numărul acțiunilor realizate 

mai puțin de 50%: 1 punct 

Nici o acțiune realizată: 0 

puncte 

 

3  

4 Efectuarea expertizei anticorupție a actelor normative 

elaborate 
• Număr de acte normative supuse  expertizei 

anticorupție   

ACȚIUNI CU CARACTER OPERAȚIONAL  

  •   

Toate acțiunile sunt realizate 

de 100%: 4 puncte  

Numărul acțiunilor realizate 

mai mult de 50%: 3 puncte 

Numărul acțiunilor realizate 

mai puțin de 50%: 2 puncte 

 

 

 

4 

 

5 Reingineria serviciilor publice, în special a celor de 

primă necesitate 
• Număr de servicii fiscale supuse reingineriei 

6 Digitizarea serviciilor fiscale • Număr de servicii fiscale digitizate anual 

7 Implementarea modulului „Restituirea TVA” din 

cadrul Sistemului informațional automatizat 

„Management al cazurilor” 

• Modul implementat 
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INIȚIATIVE VOLUNTARE 

 

 

Nr. 

acț. 

Denumirea acțiunii PA Indicatori PA Indicatori de 

evaluare/punctaj 

Scor 

maxim 

posibil 

Scor 

acordat 

8 Elaborarea și implementarea sistemului de evaluare a 

satisfacției contribuabililor față de serviciile prestate de 

Serviciul Fiscal de Stat 

• Sistem elaborat și implementat 

• Raport elaborat 

Nici o acțiune realizată: 0 

puncte 

 

10 Organizarea și desfășurarea, prin intermediul 

platformei e-learning, a sesiunilor de instruire în baza 

Codului de conduită al funcționarului fiscal actualizat 

• Suport de curs elaborat și plasat; 

• 80% dintre funcționarii fiscali debutanți instruiți 

11 Elaborarea și aprobarea planurilor anuale de instruire 

cu tematici privind actele de corupție și conexe 

corupției, inclusiv răspunderea juridică pentru 

comiterea acestora 

• Plan elaborat și aprobat; 

• 90% din acțiuni realizate; 

• raport elaborat 

13 Implementarea acțiunilor specifice Serviciului Fiscal 

de Stat privind promovarea integrității incluse în Planul 

de acțiuni al Strategiei naționale de integritate și 

anticorupție pentru anii 2017-2020 

• Raport elaborat 

16 Dezvoltarea Sistemului informațional automatizat 

,,Management al cazurilor” prin implementarea 

modulelor: ,,Contestații”, ,,Control fiscal – persoane 

fizice, metode directe”, ,,Control fiscal – persoane 

fizice, metode indirecte” 

• Sarcini tehnice aprobate; 

• module implementate și ordin de lansare 

aprobate 

ACȚIUNI DE TRANSPARENTIZARE, COOPERARE CU SOCIETATEA CIVILĂ, BENEFICIARII SERVICIILOR/MEDIUL PRIVAT 

1 Sporirea nivelului de implicare a societății civile și a 

mediului de afaceri în procesul de luare a deciziilor 
• 100% de proiecte decizionale care necesită 

consultare publică plasate pe pagina web a 

Serviciului Fiscal de Stat 

Numărul acțiunilor realizate 

de 100%: 4 puncte  

Numărul acțiunilor realizate 

mai mult de 50%: 3 puncte 

Numărul acțiunilor realizate 

mai puțin de 50%:2 puncte 

Nici o acțiune realizată: 0 

puncte 

 

 

4 

 

2 Întocmirea sintezelor consultărilor publice și furnizarea 

feedbackului din partea Serviciului Fiscal de Stat 
• 100% de rapoarte privind rezultatele 

consultărilor publice întocmite; 

• 100% de rapoarte publicate pe pagina 

www.sfs.md 

3 Creșterea gradului de informare a contribuabililor 

privind reformele cadrului de reglementare prin diverse 

mijloace de informare 

• Acțiuni de informare planificate Realizate la 

nivel de cel puțin 90% 

12 Elaborarea unei secțiuni destinate domeniului 

integrității pe pagina oficială a Serviciului Fiscal de 

Stat 

• Secțiune elaborată 

• Informații actualizate pe pagina oficială a 

Serviciului Fiscal de Stat 

http://www.sfs.md/
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INIȚIATIVE VOLUNTARE 

 

 

Nr. 

acț. 

Denumirea acțiunii PA Indicatori PA Indicatori de 

evaluare/punctaj 

Scor 

maxim 

posibil 

Scor 

acordat 

14 Aplicarea măsurilor de conformare benevolă menite să 

preîntîmpine cazurile de încălcare fiscală și să reducă 

intervenția restrictivă a organului de control în 

activitatea mediului de afaceri 

• Program de conformare benevolă aprobat și 

publicat; 

• rapoarte trimestriale privind implementarea 

programului de conformare benevolă publicate 

TOTAL 14  
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Anexa C. Grila de evaluare PA în domeniul achizițiilor publice 

 

INIȚIATIVE VOLUNTARE 

 

 

Nr. 

acț. 

Denumirea acțiunii PA Indicatori PA Indicatori de evaluare/punctaj Scor  

maxim 

posibil 

Scor 

acordat 

ACȚIUNI ANALITICE 

4 Analiza necesităților de instruire ale autorităților 

contractante; elaborarea Programului național de instruire 
• Program elaborat Numărul acțiunilor realizate de 

100%: 3 puncte  

Numărul acțiunilor realizate mai 

mult de 50%: 2 puncte 

Numărul acțiunilor realizate mai 

puțin de 50%: 1 punct 

Nici o acțiune realizată: 0 puncte 

 

3  

ACȚIUNI CU CARACTER NORMATIV 

1. Elaborarea proiectului de modificare și completare a Legii 

privind achizițiile publice nr. 131 din 3 iulie 2015 în 

scopul transpunerii altor elemente ale directivelor Uniunii 

Europene 2014/24/UE și 2014/25/UE 

• Proiect elaborat și prezentat Guvernului Numărul acțiunilor realizate de 

100%: 3 puncte  

Numărul acțiunilor realizate mai 

mult de 50%: 2 puncte 

Numărul acțiunilor realizate mai 

puțin de 50%: 1 punct 

Nici o acțiune realizată: 0 puncte 

3  

2 Elaborarea Regulamentului-tip pentru desfășurarea de 

către întreprinderile de stat a procedurilor de achiziții 
• Proiect de hotărîre elaborat și prezentat 

Guvernului 

3 Elaborarea cadrului normativ privind externalizarea 

serviciilor de achiziții publice 
• Proiect de hotărîre elaborat și prezentat 

Guvernului 

7 Elaborarea actelor normative care vor reglementa 

centralizarea achizițiilor publice în urma evaluării 

beneficiilor centralizării în diferite domenii de achiziție și 

a nivelului de concentrare 

• Proiecte elaborate și prezentate Guvernului 

9 Revizuirea informațiilor privind procesul de achiziții 

publice care urmează a fi făcute publice 
• Cadrul legal și normativ revizuit 

11 Revizuirea cadrului legal referitor la monitorizarea 

executării contractelor de achiziții publice 
• Cadrul legal revizuit; 

• transparența informației privind executarea 

contractelor și acordurilor adiționale asigurată 
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12 Elaborarea unui set de indicatori pentru Agenția Achiziții 

Publice care vor fi utilizați la colectarea datelor statistice 

și în rapoartele de activitate ale Agenției Achiziții Publice 

• Set de indicatori elaborat și aprobat 

15 Elaborarea unui model de declarație de eligibilitate pentru 

participare la achizițiile publice 
• Proiect de ordin elaborat și aprobat 

16 Identificarea unui mecanism de prevenire a încheierii 

contractelor de achiziții publice cu încălcarea legislației 

prin intermediul controlului ex-ante selectiv 

• Proiect de ordin elaborat și aprobat 

17 Elaborarea planului de dezvoltare strategică și 

consolidarea instituțională a Agenției Naționale pentru 

Soluționarea Contestațiilor 

• Plan de dezvoltare elaborat; 

• Resurse financiare pentru implementarea 

acestuia identificate 

19 Elaborarea conceptului noului sistem electronic de 

achiziții publice 
• Concept elaborat și prezentat Guvernului 

ACȚIUNI OPERAȚIONALE 

5 Elaborarea Programului de instruire în domeniul 

achizițiilor publice pentru auditorii interni din cadrul 

autorităților contractante (procesul de achiziții, riscurile 

de fraudă și rigorile de integritate) 

• Program elaborat; 

• echipă de formatori creată (din cadrul Agenției 

Achiziții Publice și al Centrului Național 

Anticorupție) 

Toate acțiunile sunt realizate 

(100%): 4 puncte  

Numărul acțiunilor realizate mai 

mult de 50%: 3 puncte 

Numărul acțiunilor realizate mai 

puțin de 50%: 2 puncte 

Nici o acțiune realizată: 0 puncte 

4  

6 Organizarea instruirii reprezentanților autorităților 

contractante și unităților de audit intern în domeniul 

achizițiilor publice (în special în planificarea achizițiilor, 

managementul contractelor) 

• Cel puțin 500 de persoane instruite 

8 Dezvoltarea sistemului electronic de achiziții publice, 

care va include instrumente de căutare și generare de 

rapoarte în baza criteriilor prestabilite; asigurarea 

accesului tuturor actorilor la sistem 

• Sistem electronic de achiziții publice 

funcțional 

18 Revizuirea mecanismului de efectuare a controlului ex-

post și a modului de aplicare a sancțiunilor administrative 
• Mecanism elaborat; 

• număr de sancțiuni administrative aplicate 

20 Integrarea instrumentului de evaluare a riscurilor de 

corupție în sistemul electronic de achiziții publice 
• Instrument de evaluare a riscurilor de corupție 

integrat în sistemul MTender 

21 Asigurarea utilizării sistemului electronic de achiziții 

publice de către  toate autoritățile contractante în 

conformitate cu cadrul legal 

• Număr de autorități contractante utilizatoare a 

sistemului electronic de achiziții publice 

ACȚIUNI DE TRANSPARENTIZARE, COOPERARE CU SOCIETATEA CIVILĂ, BENEFICIARII SERVICIILOR/MEDIUL PRIVAT 

10 Revizuirea punctului unic de acces la informațiile privind 

achizițiile publice 
• Portal revizuit; informații generale despre 

achiziții publice (data lansării, data și ora 

preconizată de deschidere) accesibile pentru toți 

actorii interesați 

Toate acțiunile sunt realizate 

(100%): 4 puncte  

Numărul acțiunilor realizate mai 

mult de 50%: 3 puncte 

4  
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13 Elaborarea unui ghid  privind modul de elaborare și 

depunere a contestațiilor 
• Ghid elaborat și publicat pe pagina web Numărul acțiunilor realizate mai 

puțin de 50%: 2 puncte 

Nici o acțiune realizată: 0 puncte 14 Organizarea campaniilor de informare a agenților 

economici despre oportunitățile de participare la 

procedurile de achiziții publice și neadmiterea practicilor 

anticoncurențiale în cadrul acestor proceduri 

• Informații publicate pe paginile web 

TOTAL 14  
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Anexa D. Grila de evaluare PA în domeniul vamal 

 

INIȚIATIVE VOLUNTARE 

 
Nr. 

acț. 

Denumirea acțiunii PA Indicatori PA Indicatori de 

evaluare/punctaj 

Scor 

maxim 

posibil 

Scor 

acordat 

ACȚIUNI ANALITICE 

2 Evaluarea procedurilor vamale prin prisma riscurilor de 

corupție, cu constituirea grupurilor de lucru sectoriale 
• Grupuri de lucru constituite; 

• proceduri vamale evaluate; 

• riscuri de corupție identificate 

Numărul acțiunilor 

realizate de 100%: 3 

puncte  

Numărul acțiunilor 

realizate mai mult de 

50%: 2 puncte 

Numărul acțiunilor 

realizate mai puțin de 

50%: 1 punct 

Nici o acțiune 

realizată: 0 puncte 

 

3  

9 Analiza practicii judiciare în domeniul vamal • Număr redus de reclamații privind actele 

administrative, acțiunile și inacțiunile organului vamal și ale 

colaboratorilor vamali 

16 Asigurarea descentralizării proceselor administrative și 

decizionale, prin prisma efectuării unui studiu cu privire la 

identificarea proceselor care necesită descentralizarea către 

subdiviziunile subordonate Serviciului Vamal 

• Studiu efectuat; 

• plan de acțiuni elaborat și aprobat 

8 Stabilirea procedurilor de verificare internă a  respectării de 

către angajații vamali a procedurilor simplificate de 

vămuire și a statutului de „Agent economic autorizat” 

• Număr de controale efectuate; 

• număr de abateri constatate 

34 Realizarea unei evaluări a activității brokerilor vamali și 

înaintarea propunerilor de modificare a legislației 
• Evaluări efectuate; 

• amendamente propuse 

ACȚIUNI CU CARACTER NORMATIV 

4 Revizuirea și elaborarea procedurilor de operare standard în 

domeniul vămuirii mărfurilor 
• Proceduri vamale revizuite Numărul acțiunilor 

realizate de 100%: 3 

puncte  

Numărul acțiunilor 

realizate mai mult de 

50%: 2 puncte 

Numărul acțiunilor 

realizate mai puțin de 

50%: 1 punct 

Nici o acțiune 

realizată: 0 puncte 

 

3  

10 Revizuirea actelor normative și a ordinelor Serviciului 

Vamal în vederea aducerii lor în conformitate cu 

angajamentele asumate prin Acordul de Asociere Republica 

Moldova–Uniunea Europeană 

• Număr de acte normative revizuite; 

• acte aprobate 

 

13 Efectuarea expertizei anticorupție asupra proiectelor de acte 

normative elaborate de Serviciul Vamal 
• Număr de proiecte expertizate 

14 Implementarea Legii nr. 302 din 21 decembrie 2017 cu 

privire la Serviciul Vamal 
• Număr de regulamente revizuite, elaborate și aprobate; 

• număr de proceduri elaborate și aprobate 

15 Elaborarea proiectului de ordin cu privire la modificarea 

Ordinului nr.435-O din 8 octombrie 2014 ,,Cu privire la 
• Proiect elaborat și aprobat 
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aprobarea Regulamentului privind planificarea, organizarea 

și desfășurarea activităților echipelor mobile” 

22 Elaborarea Regulamentului privind angajarea prin concurs • Regulament 

• elaborat, aprobat, funcțional 

24 Revizuirea și implementarea mecanismului de protecție 

internă 
• Mecanism revizuit, aprobat și implementat 

ACȚIUNI CU CARACTER OPERAȚIONAL 

17 Implementarea Planului anual de instruire a colaboratorilor 

vamali prin utilizarea eficientă a capacităților Centrului de 

instruire și ale partenerilor externi 

• Număr de activități de instruire realizate/planificate; 

• 70% de colaboratori vamali instruiți 

Toate acțiunile sunt 

realizate (100%): 4 

puncte  

Numărul acțiunilor 

realizate mai mult de 

50%: 3 puncte 

Numărul acțiunilor 

realizate mai puțin de 

50%: 2 puncte 

Nici o acțiune 

realizată: 0 puncte 

4  

18 Elaborarea și distribuirea  ghidurilor privind creșterea 

culturii organizaționale în componenta integritate  în cadrul 

Serviciului Vamal 

• Număr de ghiduri diseminate; 

• număr de colaboratori instruiți 

19 Promovarea sistemului de autoevaluare a riscurilor de 

integritate pentru minimizarea factorilor de risc 
• Registrul riscurilor elaborat și aprobat; 

• raport de analiză a riscurilor elaborat 

20 Instituirea Registrului  de incidente de integritate în cadrul 

Serviciului Vamal 
• Ordin cu privire la instituirea Registrului de incidente 

de integritate elaborat și aprobat 

21 Monitorizarea proceselor-verbale privind efectuarea 

controlului vamal de către echipa mobilă ca act cu regim 

special, de strictă evidență 

• Număr de procese-verbale completate  în raport cu 

numărul de blanchete tipărite 

23 Elaborarea ghidului carierei pentru angajați • Ghid elaborat și pus în aplicare 

25 Revizuirea sistemului de stimulare financiară și 

nefinanciară a angajaților 
• Sistem revizuit și funcțional; 

• număr de colaboratori stimulați financiar; 

• număr de colaboratori stimulați nefinanciar 

26 Identificarea resurselor financiare în vederea stimulării 

angajaților pentru performanțele obținute 
• Resurse identificate; 

• număr de angajați vamali stimulați  

29 Elaborarea planului de dezvoltare logistică a subdiviziunilor 

vamale 
• Plan elaborat și aprobat 

30 Elaborarea și promovarea  proiectelor de asistență externă 

pentru modernizarea infrastructurii vamale și a 

echipamentului de control 

 

 

• Număr de proiecte elaborate și promovate 

ACȚIUNI DE TRANSPARENTIZARE, COOPERARE CU SOCIETATEA CIVILĂ, BENEFICIARII SERVICIILOR/MEDIUL PRIVAT 

5 Promovarea perfectării declarațiilor vamale în format 

electronic prin informarea agenților economici 
• Creșterea ponderii declarațiilor vamale perfectate 

electronic 
4  
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6 Implementarea procedurilor de declarare simplificată și de 

aplicare a statutului „Agent economic autorizat” 
• Număr de beneficiari ai procedurii de aplicare a 

statutului „Agent economic autorizat” majorat; 

• pondere majorată a procedurilor vamale simplificate 

Toate acțiunile sunt 

realizate (100%): 4  

puncte  

Numărul acțiunilor 

realizate mai mult de 

50%: 3  puncte 

Numărul acțiunilor 

realizate mai puțin de 

50%: 2 puncte  

Nici o acțiune 

realizată: 0 puncte 

7 Informarea agenților economici privind beneficiile 

declarării electronice și ale procedurilor simplificate de 

vămuire a mărfurilor și de aplicare a statutului „Agent 

economic autorizat” 

• Număr de ședințe ale Comitetului consultativ 

organizate; 

• număr de mese rotunde organizate cu participarea 

mediului de afaceri 

11 Asigurarea respectării mecanismului de consultare a actelor 

normative ale Serviciului Vamal cu mediul de afaceri 
• Acte normative consultate cu Secretariatul evaluării 

impactului de reglementare; 

• proiecte consultate cu mediul de afaceri 

12 Publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a 

actelor normative care afectează activitatea agenților 

economici, aprobate de Serviciul Vamal 

• Număr de acte normative publicate 

28 Elaborarea, aprobarea și publicarea declarației de bună 

guvernare și responsabilitate socială 
• Declarație publicată pe pagina web oficială a  

• Serviciului Vamal 

• www.customs.gov.md  

31 Organizarea ședințelor Comitetului consultativ al 

Serviciului Vamal 
• Număr de ședințe organizate; 

• percepția  mediului de afaceri asupra mecanismului de 

consultări publice și calitatea serviciilor prestate de 

autoritatea vamală îmbunătățită  (conform sondajelor 

Serviciului Vamal și indicatorilor din surse externe) 

32 Sensibilizarea publicului pentru implicare activă în 

realizarea măsurilor anticorupție prin organizarea 

campaniilor de informare și promovare a integrității și 

valorilor profesionale 

• Număr de activități de mediatizare desfășurate;  

• număr de plîngeri depuse, inclusiv prin sistemul 

electronic de colectare a contestărilor (plîngerilor) 

33 Stabilirea parteneriatelor cu diferite asociații de business, 

organizații neguvernamentale, instituții în vederea realizării 

activităților de informare și instruire în domeniul integrității 

și anticorupție 

• Activități desfășurate; 

• parteneriate stabilite 

36 Elaborarea unui sondaj în scopul identificării percepției 

societății per ansamblu și nemijlocit a mediului de afaceri 

referitor la rolul și atribuțiile brokerilor vamali (plasarea 

sondajului pe pagina web și/sau pe rețelele de socializare; 

elaborarea unui canal de sondaj și remiterea linkului către 

mediul de afaceri pentru obținerea răspunsurilor la întrebări 

• Sondaj definitivat; 

• 100 de participanți la sondaj în calitate de respondenți 

TOTAL 14  

http://www.customs.gov.md/
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Anexa E. Grila de evaluare PA în domeniul administrării și deetatizării proprietății publice 

 

INIȚIATIVE VOLUNTARE 

 

 

Nr. 

acț. 

Denumirea acțiunii PA Indicatori PA Indicatori de evaluare/punctaj Scor 

maxim 

posibil 

Scor 

acordat 

ACȚIUNI ANALITICE  

1.1 Inventarierea patrimoniului public; 

Identificarea bunurilor imobile 

neînregistrate în Registrul bunurilor 

imobile 

• Număr de acte normative elaborate/ modificate;  

• număr de bunuri noi identificate  neînregistrate în 

Registrul bunurilor imobile 

Numărul acțiunilor realizate de 100%: 3 

puncte  

Numărul acțiunilor realizate mai mult de 

50%: 2 puncte 

Numărul acțiunilor realizate mai puțin 

de 50%: 1 punct 

Nici o acțiune realizată: 0 puncte 

 

3  

5.3 Evaluarea conformității cadrului legal 

privind  activitatea întreprinderilor de stat 

și societăților pe acțiuni cu cota integrală 

sau majoritară de stat, pentru înlăturarea 

vulnerabilităților la corupție 

• Raport privind neconformitățile identificate și  

înlăturate;  rapoarte de audit publicate pe paginile 

web oficiale ale entităților și Agenției Proprietății 

Publice 

ACȚIUNI CU CARACTER NORMATIV  

2.1 Publicarea în format deschis (cu posibilă 

reutilizare a datelor) a Registrului 

patrimoniului public, inclusiv a datelor 

privind gestionarea acestuia (cine îl 

gestionează, condițiile și termenul, profit 

sau pierdere); crearea pașaportului 

electronic al întreprinderilor de stat, al 

societăților  

pe acțiuni cu capital de stat (conducător, 

adresă juridică, date economice) 

• Modificarea Hotărîrii Guvernului nr.675 din 6 

iunie 2008 „Cu privire la Registrul patrimoniului 

public”; 

• număr de seturi de date plasate 

Numărul acțiunilor realizate de 100%: 3 

puncte  

Numărul acțiunilor realizate mai mult de 

50%: 2 puncte 

Numărul acțiunilor realizate mai puțin 

de 50%: 1 punct 

Nici o acțiune realizată: 0 puncte 

 

3  

3.1 Actualizarea și perfecționarea bazei 

normative privind gestionarea 

patrimoniului public 

• Număr de acte normative elaborate și/sau 

aprobate (actualizate) 
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3.2 Implementarea Legii  

nr. 29 din 5 aprilie 2018 privind 

delimitarea proprietății publice 

• Număr de acte normative elaborate și/sau 

aprobate (actualizate) 

3.3 Implementarea Legii nr.246 din 13 

noiembrie 2017 cu privire la 

întreprinderea de stat și întreprinderea 

municipală 

• Număr de acte normative elaborate și/sau 

aprobate (actualizate) 

5.6 Elaborarea criteriilor de integritate pentru 

părțile contractante la transmiterea 

patrimoniului public în gestiune 

economică 

• Reguli de integritate pentru transmiterea 

patrimoniului public în gestiune economică 

elaborate și adoptate 

5.7 Instituirea modelului de guvernare 

corporativă a întreprinderilor de stat și 

societăților comerciale cu capital integral 

sau majoritar de stat 

• Codul de etică în afaceri și guvernanța 

corporativă aprobat 

ACȚIUNI OPERAȚIONALE  

1.2 Înregistrarea dreptului de proprietate • Număr de bunuri noi înregistrate în Registrul 

bunurilor imobile 

Toate acțiunile sunt realizate (100%): 4 

puncte  

Numărul acțiunilor realizate mai mult de 

50%: 3 puncte 

Numărul acțiunilor realizate mai puțin 

de 50%: 2 puncte 

Nici o acțiune realizată: 0 puncte 

4  

1.3 Monitorizarea patrimoniului transmis în 

locațiune/arendă în scopul identificării 

abaterilor de la clauzele contractuale 

(destinație, preț, termen) 

• Număr de contracte verificate 

1.4 Instruirea cenzorilor/ auditorilor interni în 

vederea verificării situațiilor financiare a 

entităților cu capital de stat/monitorizării, 

gestionării patrimoniului public de stat 

transmis în administrare 

• Program de instruire a auditorilor/cenzorilor 

elaborat;  

• număr de instruiri desfășurate   

1.5 Implementarea soluțiilor de e-

administrare a patrimoniului public, 

inclusiv crearea unui modul electronic 

pentru plasarea și accesarea datelor în 

regim online 

• Platformă electronică de evidență și monitorizare 

a patrimoniului public creată; 

• modul electronic elaborat 

2.2 Instruirea persoanelor din cadrul 

autorităților publice centrale, 

întreprinderilor de stat și societăților pe 

acțiuni cu capital integral sau majoritar de 

stat implicate în gestionarea patrimoniului 

public în vederea aplicării corecte a 

• Număr de cursuri de instruire desfășurate; 

• număr de  persoane instruite 
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legislației naționale aferente domeniului 

administrării corporative 

4.3 Instruirea funcționarilor publici în vederea 

cultivării integrității în sectorul public 
• Număr de instruiri desfășurate; număr de  

persoane instruite; număr de solicitări de instruire 

transmise către Centrul Național Anticorupție 

4.1. Instruirea angajaților din cadrul 

autorităților publice centrale, 

întreprinderilor de stat și societăților pe 

acțiuni cu capital integral sau majoritar de 

stat cu privire la regimul de prevenire a 

conflictelor de interese   

• Număr de cursuri de instruire desfășurate; 

• număr de  persoane instruite; 

• număr de solicitări de instruire transmise către 

Centrul Național Anticorupție 

4.2. Desemnarea unei persoane/unități 

responsabile de asigurarea integrității 

profesionale și instituționale  din cadrul 

autorităților publice centrale, 

întreprinderilor de stat și societăților pe 

acțiuni cu cota majoritară de stat 

• Ordin de desemnare a persoanei/unității 

responsabile 

5.1 Elaborarea și implementarea registrelor 

riscurilor de corupție și a planurilor de 

integritate în cadrul întreprinderilor de stat 

și societăților pe acțiuni cu capital integral 

sau majoritar de stat 

• Număr de registre elaborate și implementate 

5.2 Monitorizarea elaborării și implementării 

măsurilor prevăzute în registrele riscurilor 

de corupție și/sau în planurile de 

integritate pentru întreprinderile de stat și 

societățile pe acțiuni cu capital integral 

sau majoritar de stat 

• Rapoarte privind implementarea măsurilor 

prevăzute în registrele riscurilor și/sau în planurile 

de integritate publicate pe paginile web oficiale ale 

entităților 

5.5 Monitorizarea comercializării/casării 

activelor neutilizate ale întreprinderilor de 

stat și societăților pe acțiuni cu capital 

integral sau majoritar de stat 

• Număr de acorduri/refuzuri pentru 

comercializarea/ 

• casarea mijloacelor fixe 

ACȚIUNI DE TRANSPARENTIZARE, COOPERARE CU SOCIETATEA CIVILĂ, BENEFICIARII SERVICIILOR/MEDIUL PRIVAT  

4.4 Organizarea de consultări și dezbateri 

periodice cu reprezentanții 

întreprinderilor de stat pentru a disemina 

bunele practici de integritate în domeniul 

• Număr de evenimente organizate (consultări, 

dezbateri), anunțuri, rapoarte publicate 

Toate acțiunile sunt realizate (100%): 4 

puncte  

Numărul acțiunilor realizate mai mult de 

50%: 3 puncte 

4  
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gestiunii patrimoniului public și 

prevenirea fenomenului de pantuflaj   

Numărul acțiunilor realizate mai puțin 

de 50%: 2 puncte 

Nici o acțiune realizată: 0 puncte 

TOTAL 14  
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Anexa F. Grila de evaluare PA în domeniul asigurării ordinii publice 

 

 

 

INIȚIATIVE VOLUNTARE 

 

 

Nr. acț. Denumirea acțiunii PA Indicatori PA Indicatori de evaluare/punctaj Scor 

maxim 

posibil 

Scor 

acordat 

ACȚIUNI ANALITICE 

38 Evaluarea serviciilor publice prestate de către 

autoritățile administrative și instituțiile din 

subordinea Ministerului Afacerilor Interne în 

vederea identificării posibilității oferirii 

acestora prin intermediul ghișeelor unice și 

online 

• Evaluarea desfășurată;  

• listă a serviciilor elaborată 

Numărul acțiunilor realizate de 100%: 3 

puncte  

Numărul acțiunilor realizate mai mult de 

50%: 2 puncte 

Numărul acțiunilor realizate mai puțin de 

50%: 1 punct 

Nici o acțiune realizată: 0 puncte 

 

3  

ACȚIUNI CU CARACTER NORMATIV 
20 Ajustarea actelor departamentale ce 

reglementează procedura de angajare/ 

promovare, la prevederile Legii integrității 

nr.82 din 25 mai 2017 

• Actele normative ajustate Numărul acțiunilor realizate de 100%: 3 

puncte  

Numărul acțiunilor realizate mai mult de 

50%: 2 puncte 

Numărul acțiunilor realizate mai puțin de 

50%: 1 punct 

Nici o acțiune realizată: 0 puncte 

 

3  

36 Elaborarea și aprobarea ordinului 

Ministerului Afacerilor Interne privind 

organizarea și desfășurarea activităților de 

prevenire a corupției și promovare a 

integrității în structurile Ministerului 

Afacerilor Interne 

• Ordin elaborat, aprobat și publicat pe pagina web 

a Ministerului Afacerilor Interne  

ACȚIUNI CU CARACTER OPERAȚIONAL 
1 Efectuarea controalelor inopinate privind: 

- legalitatea stopării conducătorilor auto în 

trafic; 

- utilizarea aparatelor “Drager” și a aparatelor 

de măsurare a vitezei; 

• Număr de verificări desfășurate;  

• număr de încălcări depistate;  

• număr de persoane sancționate 

Toate acțiunile sunt realizate (100%): 4 

puncte  

Numărul acțiunilor realizate mai mult de 

50%: 3 puncte 

4  
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- utilizarea sistemelor video ale echipajelor 

de patrulare ale Inspectoratului General al 

Poliției 

Numărul acțiunilor realizate mai puțin 

de 50%: 2 puncte 

Nici o acțiune realizată: 0 puncte 

2 Efectuarea verificărilor în cadrul 

Inspectoratului General al Poliției și al 

Biroului migrație și azil privind identificarea 

cazurilor de: 

- aprobare abuzivă a reducerii termenelor de 

suspendare sau restituire a permisului de 

conducere și prelungirea nejustificată a 

permisului provizoriu; - mușamalizare a 

cazurilor de conducere a mijloacelor de 

transport în stare de ebrietate; - documentare 

a cetățenilor străini contrar actelor normative 

• Număr de verificări desfășurate;  

• număr de încălcări depistate;  

• număr de persoane sancționate 

3 Asigurarea implementării managementului 

riscurilor de corupție 
• Registre ale riscurilor, care includ și riscurile de 

corupție, elaborate de către entitățile Ministerului 

Afacerilor Interne;  

• registru al riscurilor completat cu riscurile de 

corupție după incidentele de integritate; 

• raport privind implementarea măsurilor de tratare 

a riscurilor elaborat anual 

4 Instruirea agenților publici și a 

conducătorilor din cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne cu privire la rigorile de 

integritate instituțională 

• 100% de instituții au efectuat instruiri; cel puțin 

85% din conducătorii și funcționarii publici din 

cadrul Ministerului Afacerilor Interne instruiți; 

număr de solicitări de instruire cu privire la 

integritatea instituțională 

  5 Instruirea funcționarilor responsabili de 

elaborarea proiectelor de acte normative cu 

privire la evitarea riscurilor de corupție la 

elaborarea proiectelor 

• Număr de instruiri;  

• număr de funcționari responsabili de elaborări 

instruiți 

6 Instruirea funcționarilor publici și a 

conducătorilor din cadrul entităților 

Ministerului Afacerilor Interne cu privire la 

mecanismul de evaluare a integrității 

instituționale și managementul riscurilor de 

corupție 

• Număr de instruiri;  

• număr de conducători și de funcționari instruiți 

7 Adoptarea, ajustarea și implementarea în 

cadrul sistemelor informaționale a noilor 
• Proceduri efectuate;  

• sisteme adaptate și ajustate;  
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cerințe de securitate, pentru asigurarea 

mecanismului de înregistrare, monitorizare și 

vizualizare a acțiunilor utilizatorilor și a 

evenimentelor din sisteme, în vederea 

prevenirii riscurilor de corupere a 

informațiilor prelucrate în cadrul sistemelor 

informaționale 

• cerințe de securitate implementate;  

• tipuri și număr de riscuri identificate și înlăturate 

8 Asigurarea informării utilizatorilor și 

administratorilor sistemelor informaționale 

privind respectarea cerințelor de securitate 

aprobate, prelucrarea informațiilor și datelor 

cu caracter personal conform legislației, 

precum și efectuarea controalelor de 

securitate a sistemelor informaționale, în 

vederea prevenirii manifestărilor de corupție 

• Număr de angajați instruiți;  

• număr de controale efectuate;  

• număr de încălcări depistate;  

• rapoarte trimestriale privind rezultatul 

controalelor 

12 Respectarea de către autoritățile 

administrative și instituțiile din subordinea 

Ministerului Afacerilor Interne a prevederilor 

Hotărîrii Guvernului nr.667 din 27 mai 2016 

“Pentru aprobarea Regulamentului cu privire 

la activitatea grupului de lucru pentru 

achiziții” și a Legii integrității nr.82 din 25 

mai 2017 privind procedurile de achiziție 

publică 

• Planuri anuale de efectuare a achizițiilor elaborate 

și aprobate;  

• număr de rapoarte întocmite (trimestrial, 

semestrial, anual) privind executarea și/sau 

neexecutarea contractelor de achiziție publică; 

• număr de participanți din partea societății civile;  

• număr de operatori economici sancționați; număr 

de litigii examinate de către Agenția Națională 

pentru Soluționarea Contestațiilor și ponderea 

deciziilor respinse sau acceptate; 

• număr de contracte anulate de către Agenția 

Achiziții Publice și controale executate; 

• număr de contracte de valoare mică încheiate în 

baza sistemului achizițiilor electronice publice; 

• număr de cazuri privind încălcarea regulilor de 

inițiere și desfășurare a procedurilor de achiziție 

publică;  

• număr de sesizări privind depistarea cazurilor de 

manifestare a corupției în procesul realizării 

procedurilor de achiziție publică 

15 Elaborarea programelor de studii în domeniul 

integrității și introducerea în planurile de 

învățămînt universitare, profesional tehnice 

• Număr de programe elaborate și de instruiri 

desfășurate;  

• număr de participanți 
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și celor de formare inițială din instituțiile de 

învățămînt ale Ministerului Afacerilor 

Interne 

16 Desfășurarea programelor de instruire în 

domeniul integrității în procesul cursurilor de 

formare continuă în instituțiile de învățămînt 

ale Ministerului Afacerilor Interne 

• Număr de programe elaborate;  

• număr de instruiri desfășurate;  

• număr de participanți 

17 Introducerea în planul de formare 

profesională continuă a tematicilor în 

domeniul integrității 

• Număr și tip de teme introduse în program 

18 Pregătirea formatorilor în domeniul instruirii 

anticorupție 
• Număr de sesiuni de pregătire; număr de instruiri 

realizate 

19 Desfășurarea acțiunilor de promovare a 

integrității în rîndurile angajaților 

Ministerului Afacerilor Interne 

• Număr de acțiuni desfășurate; 

• număr de comunicate de presă;  

• număr de conferințe de presă organizate; 

• număr de participări în cadrul emisiunilor 

22 Asigurarea respectării regimului de 

incompatibilități, interdicții și restricții și de 

limitare a publicității 

• Număr de cazuri de incompatibilități și restricții 

în ierarhie atestate și soluționate în subdiviziuni;  

• număr de sesizări la Agenția Națională de 

Integritate cu privire la încălcarea regimului de 

incompatibilități și limitare a publicității; 

• număr de agenți publici suspendați pentru 

asemenea încălcări 

23 Asigurarea organizării procedurilor privind 

declararea averilor și intereselor personale 
• Număr de funcționari angajați/numiți pe parcursul 

anului și număr de declarații depuse în momentul 

angajării/ numirii;  

• număr total de funcționari angajați/ numiți care 

activează în entitate pe parcursul anului și număr 

de declarații depuse anual;  

• număr de funcționari ale căror raporturi de muncă 

sau de serviciu au încetat pe parcursul anului și 

numărul de declarații depuse la încetarea 

raporturilor de muncă sau de serviciu pe parcursul 

anului respectiv;  

• număr total de declarații de avere și interese 

personale transmise anual la Agenția Națională de 

Integritate; 
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• număr de acte de constatare ale Agenției 

Naționale de Integritate privind existența averii 

nejustificate;  

• număr de dosare penale și contravenționale 

instrumentate privind încălcarea regimului 

declarării averilor și intereselor personale 

28 Asigurarea intoleranței față de incidentele de 

integritate 
• Număr de sancțiuni disciplinare aplicate în 

legătură cu incidentele de integritate admise de 

agenții publici; 

• număr de sesizări depuse de către conducătorii 

entităților din cadrul Ministerului Afacerilor 

Interne cu privire la incidentele de integritate ce 

constituie infracțiuni și contravenții;  

• număr de suspendări din funcții ale agenților 

publici inculpați pentru infracțiuni de corupție sau 

conexe 

30 Asigurarea respectării regimului de restricții 

și limitări în legătură cu încetarea raporturilor 

de muncă sau de serviciu și migrarea 

funcționarilor publici în sectorul privat 

(pantuflaj) 

• Număr anual de funcționari care și-au încetat 

raporturile de muncă sau de serviciu și număr de 

oferte de muncă sau de angajare oferite în cadrul 

organizațiilor comerciale, comunicate de către 

funcționarii publici înainte de încetarea 

raporturilor de muncă sau de serviciu; 

•  număr de contracte comerciale refuzate anual de 

către subdiviziunile Ministerului Afacerilor 

Interne din motivul că în organizațiile comerciale 

activează persoane care, pe parcursul ultimului an, 

au activat în cadrul subdiviziunilor Ministerului 

Afacerilor Interne 

31 Dotarea Ministerului Afacerilor Interne cu 

aparate poligraf 
• 4 aparate poligraf procurate;  

• birourile de lucru ale poligrafologilor amenajate 

32 Instruirea inițială și continuă (la fiecare 2 ani) 

a poligrafologilor angajați să îi testeze pe 

candidații la funcțiile de angajați ai 

Ministerului Afacerilor Interne 

• Cel puțin un poligrafolog instruit și certificat 

anual 

33 Monitorizarea stilului de viață al angajaților 

Ministerului Afacerilor Interne în vederea 

stabilirii corespunderii nivelului de trai cu 

• Rapoarte de monitorizare a stilului de viață;  

• mecanism intern de aplicare a sancțiunilor creat;  

• număr de sancțiuni aplicate 
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nivelul veniturilor legale al acestora, cît și al 

persoanelor cu care duc un trai comun 

34 Instruirea agenților publici ai Ministerului 

Afacerilor Interne în vederea îmbunătățirii 

practicilor de monitorizare a stilului de viață 

al angajaților 

• Cel puțin 2 instruiri desfășurate pentru angajații 

subdiviziunilor de securitate internă 

35 Instruirea ofițerilor de urmărire penală în 

vederea examinării dosarelor privind 

finanțarea partidelor și campaniilor 

electorale, a cauzelor de corupere a 

alegătorilor și de utilizare a resurselor 

administrative 

• Număr de instruiri desfășurate;  

• cel puțin 20 de ofițeri de urmărire penală instruiți 

anual 

37 Instituirea mecanismului de asigurare a 

funcționalității neîntrerupte a sistemului de 

monitorizare video a activității echipajelor de 

patrulare ale Inspectoratului Național de 

Patrulare al Inspectoratului General al 

Poliției, precum și de aplicare a sancțiunilor 

ca urmare a încălcărilor depistate 

• Mecanism elaborat și aplicat;  

• număr de cazuri examinate;  

• număr de sancțiuni aplicate 

ACȚIUNI DE TRANSPARENTIZARE, COOPERARE CU SOCIETATEA CIVILĂ, BENEFICIARII SERVICIILOR/MEDIUL PRIVAT 

13 Publicarea rapoartelor anuale privind 

activitățile anticorupție ale Ministerului 

Afacerilor Interne 

• Raportul anual privind activitățile anticorupție 

publicat pe pagina web a Ministerului Afacerilor 

Interne 

Toate acțiunile sunt realizate (100%): 4 

puncte  

Numărul acțiunilor realizate mai mult de 

50%: 3 puncte 

Numărul acțiunilor realizate mai puțin de 

50%: 2 puncte 

Nici o acțiune realizată: 0 puncte 

4  

14 Mediatizarea sondajelor de opinie privind 

corupția și integritatea în cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne și impactul acțiunilor de 

prevenire 

• Număr de sondaje efectuate;  

• număr de informații mediatizate 

TOTAL 14  
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Anexa G. Grila de evaluare PA în domeniul educației 

 

INIȚIATIVE VOLUNTARE 

 

 

Nr. 

acț. 

Denumirea acțiunii PA Indicatori PA Indicatori de 

evaluare/punctaj 

Scor 

maxim 

posibil 

Scor 

acordat 

ACȚIUNI ANALITICE 

4.1. Monitorizarea aplicării Codului de etică a cadrului didactic • Note informative, rapoarte elaborate și 

discutate; 

• număr de cazuri de încălcări sesizate și 

sancționate 

Numărul acțiunilor realizate 

de 100%: 3 puncte  

Numărul acțiunilor realizate 

mai mult de 50%: 2 puncte 

Numărul acțiunilor realizate 

mai puțin de 50%: 1 punct 

Nici o acțiune realizată: 0 

puncte 

 

3  

ACȚIUNI CU CARACTER NORMATIV 

1.1. Revizuirea prevederilor Metodologiei de înscriere a copiilor în clasa I în 

scopul eliminării riscurilor de fraudare a procedurii de înscriere 
• Metodologie revizuită Numărul acțiunilor realizate 

de 100%: 3 puncte  

Numărul acțiunilor realizate 

mai mult de 50%: 2 puncte 

Numărul acțiunilor realizate 

mai puțin de 50%: 1 punct 

Nici o acțiune realizată: 0 

puncte 

 

3  

1.4. Emiterea ordinului cu privire la măsurile de prevenire și combatere a 

fenomenului colectărilor plăților informale în instituțiile de învățămînt 
• Ordin emis 

1.5. Crearea grupului interdepartamental pentru monitorizarea procesului și a 

modului de examinare a petițiilor în care sînt semnalate acte de corupție 
• Ordin emis 

2.5. Elaborarea și aprobarea Metodologiei de finanțare a învățămîntului superior 

per student în cadrul comenzii de stat 
• Metodologie elaborată și aprobată 

ACȚIUNI CU CARACTER OPERAȚIONAL 

1.2. Îmbunătățirea practicilor de înscriere a copiilor în instituțiile de educație 

timpurie prin intermediul sistemelor informaționale 
• Sisteme informaționale funcționale Toate acțiunile sunt realizate 

(100%): 4 puncte  

Numărul acțiunilor realizate 

mai mult de 50%: 3  puncte 

Numărul acțiunilor realizate 

mai puțin de 50%: 2 puncte 

4  

1.6. Semnarea unui acord de colaborare între Ministerul Educației, Culturii și 

Cercetării și Centrul Național Anticorupție în scopul prevenirii și combaterii 

corupției, fortificării integrității cadrelor didactice și promovării 

standardelor de integritate în societate prin politica în domeniul educației, 

• Acord semnat 
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prioritar prin prevenirea și combaterea plăților informale în sistemul 

educațional și a coruperii cadrului didactic 

Nici o acțiune realizată: 0 

puncte 

1.8. Contracararea constrîngerii de către unii părinți a părinților altor elevi de a 

înființa și de a contribui financiar la fondul clasei 
• Număr de constrîngeri constatate 

1.9. Instruirea factorilor de decizie din cadrul organelor locale de specialitate în 

domeniul învățămîntului în ceea ce privește colaborarea comunitară și cu 

asociațiile (organizațiile) obștești ale părinților 

• Număr de instruiri realizate; 

• Număr de factori decizionali instruiți 

1.10. Instruirea membrilor Consiliului național al elevilor în inițierea, participarea 

la elaborarea și promovarea deciziilor referitoare la viața școlii 
• Număr de instruiri realizate;  

• Număr de elevi instruiți 

2.1. Fortificarea capacităților Sistemului informațional de management în 

educație (SIME) prin extinderea acestuia și pentru învățămîntul preșcolar și 

cel profesional tehnic 

• Sistemul Informațional de 

Management în Educație (SIME) extins 

2.3. Inventarierea și luarea la evidență contabilă de către directorii instituțiilor 

de învățămînt a tuturor bunurilor donate de către asociațiile (organizațiile) 

obștești (ale părinților) înregistrate în modul stabilit la Agenția Servicii 

Publice/ organele administrației publice locale, părinți, precum și din partea 

altor persoane juridice, cu plasarea actului de inventariere la loc vizibil la 

intrarea în instituțiile de învățămînt 

• Inventariere efectuată 

3.3 Implementarea platformelor/ softurilor anti-plagiat în universități •  Număr de cazuri de fraudă 

denunțate; 

• platforme elaborate/ implementate 

3.4. Implementarea mecanismelor de prevenire a corupției în cadrul sesiunilor 

de teze semestriale și de examene în învățămîntul general 
• Mecanisme de prevenire a corupției 

implementate 

3.5. Implementarea mecanismelor de prevenire a corupției în cadrul 

olimpiadelor școlare 
• Mecanismele de prevenire a corupției 

în cadrul olimpiadelor școlare 

implementate 

4.2. Verificarea funcționalității consiliilor de etică din instituțiile de învățămînt • Număr de Consilii de etică 

funcționale; număr de cazuri examinate; 

4.3. Instruirea cadrelor didactice cu privire la rigorile Codului de etică al cadrului 

didactic 
• Număr de instruiri realizate; număr 

de cadre didactice instruite 

4.5. Denunțarea și sancționarea încălcării prevederilor Codului de etică al 

cadrului didactic 
• Număr de cazuri denunțate; număr de 

sancțiuni aplicate 

ACȚIUNI DE TRANSPARENTIZARE, COOPERARE CU SOCIETATEA CIVILĂ, BENEFICIARII SERVICIILOR/MEDIUL PRIVAT 
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1.7. Desfășurarea campaniilor de informare a părinților și elevilor privind 

interzicerea colectării plăților informale 
• Campanii de informare realizate Toate acțiunile sunt realizate 

(100%): 4 puncte  

Numărul acțiunilor realizate 

mai mult de 50%: 3 puncte 

Numărul acțiunilor realizate 

mai puțin de 50%: 2 puncte 

Nici o acțiune realizată: 0 

puncte 

4  

1.11. Asigurarea funcționalității eficiente a liniei anticorupție din cadrul 

Ministerului Educației, Culturii și Cercetării 
• Linie telefonică operațională 

2.2. Publicarea rapoartelor anuale ale instituțiilor de învățămînt privind 

realizarea procedurilor de achiziții publice pe paginile web ale acestora 
• Rapoarte elaborate și publicate 

2.4. Informarea asociațiilor (organizațiilor) de părinți cu privire la bugetul 

aprobat (acordat) al instituției pentru anul de învățămînt în gestiune, precum 

și cu privire la necesitățile suplimentare ale instituției, neacoperite de 

mijloacele bugetare acordate, prin afișarea informației la intrarea în instituții 

sau în alte locuri vizibile 

• Informație transmisă asociațiilor 

părintești  

• Informație afișată pe panoul 

informative din cadrul instituției de 

învățămînt 

2.6. Plasarea informației despre comanda de stat pe paginile web ale 

universităților 
• Informație publicată pe pagina web 

a instituțiilor de învățămînt superior 

2.7. Publicarea rapoartelor financiare anuale ale universităților pe pagina lor web • Informație publicată pe pagina web 

a instituțiilor de învățămînt superior 

3.2. Desfășurarea instruirilor/ campaniilor de informare a studenților cu privire 

la rigorile de etică aplicabile în mediul profesional tehnic și universitar 
• Număr de instruiri/ campanii de 

informare realizate; 

• Număr de studenți instruiți 

3.6. Transparentizarea examenului de calificare în învățămîntul profesional 

tehnic prin metoda sistemului unificat de evaluare finală a competențelor 

profesionale ale absolvenților și dezvoltarea parteneriatelor dintre 

comitetele sectoriale de profil, instituția de învățămînt și agentul economic 

• Mecanisme implementate la toate 

meseriile și instituțiile de învățămînt 

profesional tehnic secundar 

4.4. Informarea elevilor și părinților cu privire la rigorile Codului de etică al 

cadrului didactic 
• Număr de elevi și de părinți 

informați 

4.6. Dezvoltarea conținuturilor curriculare privind educația pentru integritate și 

anticorupție în cadrul disciplinelor școlare obligatorii din învățămîntul 

general 

• Curriculum revizuit 

4.7. Organizarea stagiilor de formare a profesorilor în vederea predării 

modulului de integritate și anticorupție 
• Număr de stagii de formare 

realizate; număr de profesori instruiți 

TOTAL 14  
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Anexa H. Grila de evaluare PA în domeniul sănătății și asigurării obligatorii de asistență medicală 

 

 

INIȚIATIVE VOLUNTARE 

 
Nr. 

acț. 

Denumirea acțiunii PA Indicatori PA Indicatori de 

evaluare/punctaj 

Scor 

maxim 

posibil 

Scor 

acordat 

ACȚIUNI ANALITICE 

1.2.5 Obligația Centrului pentru achiziții publice centralizate în 

sănătate de a monitoriza anual costurile pentru 

medicamentele achiziționate din banii publici, în 

comparație cu prețurile înregistrate de sursele 

internaționale de referință pentru achiziții 

Rapoarte anuale de monitorizare publicate Numărul 

acțiunilor 

realizate de 

100%: 3 puncte  

Numărul 

acțiunilor 

realizate mai mult 

de 50%: 2 puncte 

Numărul 

acțiunilor 

realizate mai 

puțin de 50%: 1 

punct 

Nici o acțiune 

realizată: 0 

puncte 

 

3  

4.2.2. Analiza constructivă a evaluării primite din partea 

pacienților, pentru sancționarea, cît și pentru motivarea 

personalului 

1. Regulament cadru de examinare a petițiilor și de aplicarea 

sancțiunilor elaborat și aprobat  

2. Procedură aprobată, dezvoltată la nivel instituțional, pentru 

analiza consecințelor evaluării primite din partea pacienților și 

măsuri recomandate spre  a fi întreprinse 

3. Raport anual privind evaluarea satisfacției pacienților (sancțiuni 

și premieri/promovări aplicate) publicat pe pagina web oficială a 

Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale 

ACȚIUNI CU CARACTER NORMATIV 

1.3.1 Revizuirea și îmbunătățirea cadrului normativ pentru 

acreditarea instituțiilor medico-sanitare și farmaceutice 

1. Cadrul normativ pentru modificarea procedurii de evaluare și 

acreditare a instituțiilor medico-sanitare și farmaceutice revizuit        

2. Criterii de evaluare revizuite pentru prestatorii de servicii 

medicale cu introducerea aprecierii nivelului de integritate, 

conform unor indicatori prestabiliți, precum: adoptarea codurilor 

instituționale de etică, instruirea anuală a angajaților în ceea ce 

privește etica și integritatea, gestionarea riscurilor, inclusiv a 

riscurilor de corupție, instituirea mecanismului de protecție a 

avertizorilor de integritate, a mecanismului de respectare a 

Numărul 

acțiunilor 

realizate de 

100%: 3 puncte  

Numărul 

acțiunilor 

realizate mai mult 

de 50%: 2 puncte 

3  
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regimului juridic al conflictelor de interese și de denunțare a 

influențelor necorespunzătoare 

3. Procedura de verificare anuală a listei instituțiilor medico-

sanitare și farmaceutice contractate de Compania Națională de 

Asigurări în Medicină cu lista instituțiilor acreditate 

4. Număr de contracte reziliate din lipsa certificatului de 

acreditare 

Numărul 

acțiunilor 

realizate mai 

puțin de 50%: 1 

punct 

Nici o acțiune 

realizată: 0 

puncte 

 
2.3.1 Revizuirea procedurilor de contractare a instituțiilor 

medicale 

1. Grup de lucru pentru îmbunătățirea mecanismului de contractare 

a instituțiilor medicale creat 

2. Cadru normativ cu privire la contractarea instituțiilor medicale 

revizuit 

3.2.1. Elaborarea reglementărilor care stabilesc că persoanele cu 

funcții administrative din instituțiile medicale publice 

(inclusiv șefi de secție) nu pot fi angajate în același timp 

și în sectorul privat 

Cadru normativ revizuit (Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția 

publică și statutul funcționarului public, Legea nr. 264/2005cu 

privire la exercitarea profesiunii de medic și alte legi speciale) 

ACȚIUNI CU CARACTER OPERAȚIONAL 

1.1.1 Asigurarea accesului la informație 1. Actele normative ale instituțiilor publice adoptate publicate pe 

pagina-web oficială; 

2. Spațiu amenajat pentru documentare, accesibil solicitanților, în 

incinta instituției; 

3. Funcționari și persoane responsabile pentru efectuarea 

procedurilor de furnizare a informațiilor oficiale numiți și instruiți 

4. Regulament cu privire la drepturile și obligațiile funcționarilor 

și persoanelor responsabile în procesul de furnizare a documentelor 

și informațiilor oficiale, elaborat și adoptat;  

5. Publicarea pe pagina web oficială a informației ce conține 

descrierea: a) structurii instituției și adresa acesteia; b) 

funcțiilor, direcțiilor și formelor de activitate ale instituției; c) 

subdiviziunilor și a competențelor acestora, programului de lucru 

al acestora, cu indicarea zilelor și orelor de audiență a 

funcționarilor și persoanelor responsabile de furnizarea 

informațiilor, documentelor oficiale; deciziile finale asupra 

principalelor probleme examinate; 

6. Publicarea anuală pe pagina-web oficială a unui îndrumar ce 

conține liste ale dispozițiilor, hotărîrilor, altor documente oficiale, 

emise de instituție, și domeniile în care poate furniza informații; 

7. Publicarea pe pagina-web oficială a rapoartelor de activitate, 

inclusiv despre domeniile în care poate furniza informații; 

Toate acțiunile 

sunt realizate 

(100%): 4 puncte  

Numărul 

acțiunilor 

realizate mai mult 

de 50%: 3 puncte 

Numărul 

acțiunilor 

realizate mai 

puțin de 50%: 2 

puncte 

Nici o acțiune 

realizată: 0 

puncte 

4  
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8. Publicarea pe pagina-web oficială a procedurilor și mărimii 

plăților pentru furnizarea informațiilor oficiale pentru care pot fi 

percepute plăți, în conformitate cu legislația. 

1.1.2 Asigurarea transparenței în procesul decizional 1. Număr de anunțuri/comunicate referitor la inițierea elaborării 

deciziei publicate pe pagina-web oficială; 

2. Număr de proiecte de acte normative și materiale aferente acesteia 

publicate pe pagina-web oficială; 

3. Număr de dezbateri publice organizate pe marginea proiectelor de 

acte normative; 

4. Număr de întruniri publice organizate în cazul a 5 și mai multe 

propuneri la proiectul de document de politică/act normativ 

neacceptate de autoritatea autor; 

5. Număr de cetățeni, asociații constituite conform legislației și alte 

părți interesate consultați; 

6. Număr de recomandări ale cetățenilor, asociațiilor constituite în 

corespundere cu legea, altor părți interesate înaintate în procesul de 

elaborare a proiectelor de acte normative; 

7. Sinteza obiecțiilor și propunerilor autorităților publice, precum și 

sinteza recomandărilor reprezentanților societății civile (structurată 

pe articole sau puncte din proiectul de act normativ) publicate pe 

pagina-web oficială; 

8. Număr de proiecte de acte normative adoptate publicate pe 

pagina-web oficială; 

9. Raport anual privind transparența în procesul decizional publicat 

pe pagina-web oficială. 

 

1.2.1 Stabilirea costurilor serviciilor medicale prin procedură 

transparentă 

1. Metodologia stabilirii tarifelor pentru serviciile publice prestate 

contra plată publicată pe pagina web oficială; 

2. Informația privind aplicarea procedurii elaborată și publicată pe 

pagina web oficială a instituției  

3. Costurile Programului unic al asigurării obligatorii de asistență 

medicală estimate și publicate pe paginile web oficiale ale 

instituțiilor 

1.2.4 Elaborarea și aprobarea structurii Raportului de licitații 

pentru achiziții publice centralizate în sănătate 

1. Structura raportului de licitații elaborată și aprobată; 

2. Rapoarte de tender pentru achiziții publice centralizate în 

sănătate publicate 

1.2.6. Elaborarea și publicarea Raportului anual consolidat 

privind stabilirea costurilor și cheltuielilor din fondurile 

publice 

1.Indicatori de monitorizare și evaluare (conform acțiunilor 1.2.1, 

1.2.2, 1.2.3) stabiliți și diseminați 
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2.Rapoartele instituțiilor publice publicate pe paginile web oficiale 

ale acestora și expediate Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției 

Sociale; 

3.Raportul anual consolidat publicat pe pagina web oficială a 

Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale 

1.2.8. Creșterea transparenței cu privire la gestionarea finanțelor 

din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală și 

la activitatea economică instituțională 

1. Informația privind contractarea instituției medico-sanitare 

publice de către Compania Națională de Asigurări în Medicină 

publicată, în termen de 5 zile de la data încheierii contractului de 

acordare a asistenței medicale (de prestare a serviciilor medicale), 

ce conține numărul și data contractului încheiat cu prestatorul de 

servicii medicale, spectrul și tipul serviciilor medicale contractate, 

precum și cea referitoare la volumul și modul de virare a 

mijloacelor financiare pentru serviciile medicale contractate 

2.  Date privind activitatea economică a instituției, sursele de 

finanțare, serviciile acoperite de Compania Națională de Asigurări 

în Medicină și necesitatea neacoperită financiar a serviciilor 

solicitate incluse în Raportul anual privind gestionarea 

patrimoniului public al instituțiilor 

3. Structura Raportului anual despre activitatea economico-

financiară a instituției medico-sanitare cu autofinanțare, nonprofit 

și a instituției medico-sanitare finanțate de la bugetul de stat 

elaborată și aprobată 

4. Raport anual despre activitatea economico-financiară a 

instituției publicat pe pagina web oficială a instituției 

1.2.10 Asigurarea transparenței în gestionarea fondurilor 

publice pentru tratamente costisitoare 

1. Criteriile și grila de punctaj aplicate în procesul de selecție a 

persoanelor pentru tratamente costisitoare vor fi aprobate de o 

comisie/comitet independent de etică 

2. Procedura cu privire la înscrierea în listele de așteptare pentru 

intervenții costisitoare, inclusiv modalitatea de gestionare a 

acestora și criteriile de selecție a pacienților publicate pe paginile 

web oficiale a instituțiilor publice 

3. Listele pacienților din listele de așteptare distribuiți după 

instituțiile medicale prestatoare de servicii costisitoare contractate 

de către Compania Națională de Asigurări în Medicină 

4. Raport anual cu privire la selectarea persoanelor pentru servicii 

costisitoare, criteriile și grila de punctaj aplicate în procesul de 

selecție elaborat și publicat pe pagina web oficială a instituției 

publice 
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1.3.2 Extinderea capacităților comisiei de acreditare a 

instituțiilor medico-sanitare și farmaceutice 

1. Procedura privind implicarea în procesul de evaluare și acreditare 

a instituțiilor medico-sanitare și farmaceutice a observatorilor din 

sectorul neguvernamental (ONG și organizații necomerciale de 

profil active în protecția drepturilor omului, Ombudsman, 

reprezentanți ai pacienților) aprobată; 

2. Lista observatorilor din sectorul neguvernamental aprobată și 

publicată pe pagina web oficială a Ministerului Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale și Agenției Naționale pentru Sănătate Publică 

2.1.1 Crearea unei comisii/structuri disciplinare care să 

monitorizeze îndeplinirea prevederilor Codului 

deontologic al lucrătorului medical și al farmacistului la 

nivel de sistem (național) 

1. Decizie privind crearea unei comisii/structuri disciplinare la 

nivel național 

2. Regulament de activitate și atribuții clar definite pentru 

comisia/structura disciplinară, inclusiv atribuțiile pentru 

sancționarea cazurilor de conflict de interese 

2.1.2 Fortificarea capacităților de aplicare a prevederilor 

Codului deontologic al lucrătorului medical și al 

farmacistului la nivel instituțional 

2. Regulament de activitate și atribuții clar definite pentru 

comisia/structura disciplinară, inclusiv atribuțiile pentru 

sancționarea cazurilor de conflict de interese 

3. Coduri de etică instituționale care să reflecte specificul de 

activitate a instituției aprobate 

4. Regulament-cadru pentru activitatea comitetelor de etică 

instituționale elaborat și aprobat  

5. Regulamente instituționale aprobate la nivel de fiecare instituție 

medicală 

6. Număr de întruniri ale comitetelor de etică instituționale  

7. Plan anual de lucru al Comitetelor de etică aprobat în fiecare 

instituție 

8. Număr de instruiri în domeniul eticii și deontologiei medicale 

realizate la nivel de fiecare instituție medicală 

9. Număr de cazuri de încălcare a normelor de etică și deontologie 

identificate și sancționate disciplinar 

2.2.1 Evidența intrărilor financiare în instituțiile în care se 

realizează studii cl2.2.1inice 

1. Grup de lucru pentru dezvoltarea cadrului normativ creat 

2. Procedura de înregistrare și evidență, la nivel de autoritate 

centrală, a contractelor dintre agenția de realizare a studiului clinic 

și instituția medicală (unde se realizează studiul clinic) și de 

monitorizare a plăților în contul spitalului conform prevederilor 

contractuale 

3. Rapoarte anuale de evaluare a intrărilor financiare în instituțiile 

medicale 
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2.2.2 Crearea unui sistem nou de gestionare a consultațiilor de 

ambulatoriu contra plată 

1. Regulament-cadru cu privire la prestarea serviciilor consultative 

de ambulator și stabilirea cotei parte de remunerare a specialistului 

elaborat și aprobat la nivel de autoritate centrală  

2. Regulamente instituționale cu privire la consultația specialiștilor 

din secțiile spitalicești în regim ambulator, inclusiv consultațiile 

cadrele didactice universitare elaborate, aprobate și publicate pe 

paginile web oficiale ale instituțiilor 

3.Acord elaborat și publicat pe paginile web oficiale ale 

Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae 

Testemițanu” și instituțiilor medico-sanitare publice 

4. Regulament-cadru cu privire la stabilirea responsabilităților 

medicului invitat la solicitarea pacientului în afara orelor lui de 

muncă și modul de remunerare a muncii acestui specialist dezvoltat 

2.3.2 Asigurarea finanțării ritmice a instituțiilor medico-

sanitare din mijloacele financiare disponibile în cazul 

situațiilor de risc 

1. Grup de lucru pentru elaborarea mecanismului de finanțare a 

instituțiilor medicale în cazul situațiilor de risc creat 

2. Cadru normativ referitor la mecanismul de finanțare a 

instituțiilor medicale în cazul situațiilor de risc elaborat și aprobat 

2.4.1 Semnarea acordului de colaborare dintre Centrul 

Național Anticorupție și Ministerul Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale 

Acord semnat și publicat pe paginile oficiale ale instituțiilor 

publice 

3.1.2 Asigurarea respectării regimului de incompatibilități, de 

restricții în ierarhie și de limitare a publicității 

1. Număr de cazuri de incompatibilități și restricții în ierarhie 

atestate și soluționate în instituțiile publice 

2. Număr de sesizări la Autoritatea Națională de Integritate cu 

privire la încălcarea regimului de incompatibilități și limitare a 

publicității 

3. Număr de persoane suspendate pentru asemenea încălcări 

3.1.7. Asigurarea intoleranței față de incidentele de integritate 1. Număr de sancțiuni disciplinare aplicate în cadrul instituțiilor 

publice în legătură cu incidentele de integritate admise de agenții 

publici 

2. Număr de sesizări depuse de către conducătorii instituțiilor 

publice la autoritățile anticorupție cu privire la incidentele de 

integritate ce constituie infracțiuni și contravenții 

3. Număr de suspendări din funcții ale agenților publici inculpați 

pentru infracțiuni de corupție sau conexe corupției 

3.2.2. Crearea de instrumente pentru exercitarea onestă și 

corectă a funcției publice, inclusiv prevenirea conflictului 

de interese și asigurarea integrității lucrătorilor medicali 

1. Declarații de neafiliere și de lipsă/prezența conflictului de 

interese semnate de către toți angajații instituțiilor medicale 

(inclusiv lipsa sau prezența unor afilieri la instituții ce prestează 

servicii de diagnostic, firme farmaceutice etc.) aplicate anual către 

managementul instituției 
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2. Acte departamentale ce reglementează procedura de 

angajare/promovare a angajaților, cu includerea cazierului de 

integritate, revizuite conform prevederilor Legii integrității nr. 

82/2017 și Legii  

nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului 

public  

3. Număr de lucrători medicali care respectă regimul juridic al 

declarării averilor și intereselor personale 

4. Număr de instruiri organizate pentru specialiștii în domeniul 

declarării averilor și intereselor personale 

3.2.3. Dezvoltarea și aprobarea unui mecanism de monitorizare 

a angajării concomitente în sectorul public și privat din 

domeniul sănătății 

1. Mecanism de monitorizare a angajării concomitente în sectorul 

public și privat în domeniul sănătății elaborat 

2. Raport anual instituțional despre angajările concomitente a 

personalului medical publicat pe pagina web oficială a instituției 

3.2.4. Dezvoltarea unor măsuri de prevenire a conflictului de 

interese dintre medici și firme farmaceutice 

1. Procedură aprobată la nivel central reglementarea clară a relației 

medic-companie farmaceutică 

2. Informație cu privire la sponsorizările oferite instituțiilor 

medicale/medicilor este făcută publică și plasată pe pagina web 

oficială a companiilor farmaceutice 

3. Procedură pentru determinarea și aplicarea sancțiunilor și 

penalităților atunci cînd medicii prescriu denumirea comercială a 

medicamentelor elaborată și aprobată 

4.  Cadru normativ elaborat pentru implementarea e-prescripției 

3.2.5. Diminuarea riscului de corupere a persoanelor implicate 

în determinarea gradului de dizabilitate și eliberarea 

certificatelor de concediu medical de lungă durată 

1. Raport privind implementarea Planului de integritate publicat 

pe pagina web oficială a instituției 

2. Număr de certificate medicale cu o durată de 120 de zile și mai 

mult 

3. Durata medie a unui certificat medical 

3.2.6. Diminuarea riscului de corupere a persoanelor implicate 

în procesul de autorizare a medicamentelor 

1. Agenda și minutele ședinței Comisiei Medicamentului 

publicate pe pagina web oficială a Agenției Medicamentului 

și Dispozitivelor Medicale 

2. Lista experților implicați în evaluarea dosarelor pentru 

medicamentele solicitate spre autorizare publicată și 

actualizată pe pagina web oficială a Agenției Medicamentului 

și Dispozitivelor Medicale 

3. Declarațiile conflictelor de interese și CV-urile membrilor 

Comisiei Medicamentului și a experților externi implicați în 

evaluarea dosarelor pentru medicamentele solicitate spre 
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autorizare publicate pe pagina web oficială a Agenției 

Medicamentului și Dispozitivelor Medicale 

4. Rapoarte de evaluare a dosarelor pentru autorizarea 

medicamentelor publicate pe pagina web oficială a Agenției 

Medicamentului și Dispozitivelor Medicale 

ACȚIUNI DE TRANSPARENTIZARE, COOPERARE CU SOCIETATEA CIVILĂ, BENEFICIARII SERVICIILOR/MEDIUL PRIVAT 

1.2.2 Asigurarea transparenței cu referire la dezvoltarea și 

aplicarea metodologiei creării prețurilor și achitarea 

sumelor din mijloace publice către parteneriatele 

publice-private  

 

1.Metodologia formării prețurilor  și achitarea sumelor din 

mijloace publice către parteneriatele publice-private publicată pe 

pagina web oficială; 

2. Raport anual privind serviciile medicale contractate și 

cuantumul resurselor alocate elaborat și publicat pe pagina web 

oficială a instituției 

Toate acțiunile 

sunt realizate 

(100%): 4 puncte  

Numărul 

acțiunilor 

realizate mai mult 

de 50%: 3 puncte 

Numărul 

acțiunilor 

realizate mai 

puțin de 50%: 2 

puncte 

Nici o acțiune 

realizată: 0 

puncte 

4  

1.2.3 Asigurarea transparenței cu privire la dezvoltarea și 

aplicarea metodologiei formării prețurilor în domeniul 

farmaceutic 

 

1. Metodologia formării prețurilor în domeniul farmaceutic 

publicată pe pagina web oficială a instituțiilor; 

2. Raport anual privind aplicarea metodologiei elaborat și publicat 

pe pagina web oficială a instituțiilor publice 

1.2.7 Asigurarea transparenței deciziilor cu privire la sume 

fixe compensate pentru fiecare medicament din Lista 

medicamentelor compensate 

Raport anual privind sumele compensate pentru fiecare 

medicament (Denumire Comună Internațională) din lista celor 

compensate publicat pe pagina web oficială 

4.1.1. Dezvoltarea continuă a acțiunilor de informare a 

populației 

1. Număr de acțiuni de informare a populației despre drepturile și 

obligațiunile beneficiarilor sistemului asigurării obligatorii de 

asistență medicală, inclusiv despre inadmisibilitatea oferirii de 

„cadouri” și „mulțumiri” 

2. Număr de acțiuni de informare a beneficiarilor, inclusiv cu 

privire la modalitatea de a-și manifesta nemulțămirea, de a raporta 

acte de corupție cum ar fi: condiționarea actului medical, plățile 

informale solicitate  

3. Grila de salarizare a angajaților din sistemul sănătății plasată pe 

pagina web oficială 

4.1.2 Monitorizarea permanentă a feedback-ului de la populație 

cu privire la actele de corupție în sistemul sănătății 

1. Un sistem de monitorizare centralizat propus pentru evidența 

plîngerilor, petițiilor și mulțumirilor per instituție medicală, 

colectate de pe diferite căi: linia verde a Ministerului Sănătății, 

Muncii și Protecției Sociale, Compania Națională de Asigurări în 

Medicină; Guvern, Parlament, Ombudsman, Centrul Național 

Anticorupție, instanțe etc. 

2. Număr de reclamații colectate trimestrial per instituție publică 

(soluționate/ nesoluționate) 
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3. Raport anual privind examinarea și soluționarea plîngerilor și 

reclamațiilor per instituție 

4.2.1. Monitorizarea imparțială a satisfacției pacientului 1. Procedură pentru monitorizarea imparțială a satisfacției 

pacientului la nivel instituțional aprobată 

TOTAL 14  
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Anexa I. Grila de evaluare PA în domeniul protecției mediului  

 

INIȚIATIVE VOLUNTARE 

 

 

Nr. 

acț. 

Denumirea acțiunii PA Indicatori PA Indicatori de 

evaluare/punctaj 

Scor 

maxim 

posibil 

Scor 

acordat 

ACȚIUNI ANALITICE 

 

21 Asigurarea planificării controlului de stat în 

domeniul protecției mediului în baza criteriilor de 

risc și implementarea Registrului de stat al 

controalelor 

• 3 planuri anuale conforme cu metodologiile de planificare în 

baza criteriilor de risc elaborate, înregistrate în Registrul de stat 

al controalelor și publicate pe pagina web oficială a 

Inspectoratului pentru Protecția Mediului; 

• Registrul de stat al controalelor completat cu informații 

privind controalele efectuate în domeniul mediului 

Numărul acțiunilor 

realizate de 100%: 3 

puncte  

Numărul acțiunilor 

realizate mai mult de 

50%: 2 puncte 

Numărul acțiunilor 

realizate mai puțin de 

50%: 1 punct 

Nici o acțiune realizată: 

0 puncte 

 

3  

ACȚIUNI CU CARACTER NORMATIV 

 

1 Ajustarea actelor normative în sectorul de mediu în 

vederea excluderii imperfecțiunilor, prevederilor 

ambigue sau completării cu prevederi lipsă 

• Modificări aprobate la următoarele acte: Legea nr. 209/2016 

privind deșeurile; Legea apelor nr. 272/2011; Codul subsolului 

nr. 3/2009; Codul silvic nr. 887/1996; Legea nr. 1538/1998 

privind fondul ariilor naturale protejate de stat;  

• Hotărîrea Guvernului nr.150/2010 pentru aprobarea 

Regulamentului privind organizarea  

• și funcționarea Agenției „Moldsilva”, structurii și 

efectivului-limită ale aparatului central al acesteia 

Numărul acțiunilor 

realizate de 100%: 3 

puncte  

Numărul acțiunilor 

realizate mai mult de 

50%: 2 puncte 

Numărul acțiunilor 

realizate mai puțin de 

50%: 1 punct 

Nici o acțiune realizată: 

0 puncte 

 

3  

2 Elaborarea și promovarea actelor normative pentru 

aspectele  care nu sînt suficient reglementate 

(gestionarea deșeurilor și a substanțelor chimice, 

protecția aerului, gestionarea organismelor 

modificate genetic) 

• 3 legi aprobate: 

• Legea protecției aerului atmosferic; 

• Legea substanțelor chimice; 

• Legea privind organismele modificate genetic; 

• 7 acte normative secundare de punere în aplicare a acestor 

legi aprobate 
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3 Reorganizarea și reformarea Agenției “Moldsilva” și 

a Agenției “Apele Moldovei”, precum și a 

întreprinderilor de stat fondate de acestea, în vederea 

delimitării clare a funcțiilor de protecție a resurselor 

naturale de cele de valorificare economică a acestora 

• 2 acte normative aprobate, inclusiv cu elemente de 

integritate; 

• 2 autorități administrative de mediu reorganizate (Agenția 

“Apele Moldovei, Agenția “Moldsilva”) 

15 Elaborarea strategiilor de cheltuieli în domeniul 

protecției mediului și organizarea consultărilor 

publice asupra documentelor elaborate 

• 2 strategii de cheltuieli în domeniul protecției mediului 

elaborate și publicate pe pagina web oficială a Ministerului 

Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului, pentru consultări 

publice 

16 Elaborarea și aprobarea actelor normative privind 

eficientizarea activității și administrării Fondului 

ecologic național 

• 2 acte normative aprobate: 

• Regulamentul privind gestionarea Fondului ecologic național 

și 

• Ghidul operațional privind ciclul de proiecte 

18 Elaborarea regulilor de integritate în procesul de 

implementare a proiectelor de dezvoltare a 

infrastructurii de mediu 

• Reguli de integritate pentru proiectele de mediu elaborate și 

integrate în actele normative privind managementul proiectelor 

19 Crearea unui sistem de monitorizare și control a 

procesului de implementare a proiectelor în 

domeniul protecției mediului 

• Act normativ de punere în aplicare a sistemului de 

monitorizare și control aprobat și implementat 

20 Revizuirea Metodologiei de planificare a controlului 

în baza criteriilor de risc în domeniul protecției 

mediului și aprobarea regulilor privind elaborarea, 

aprobarea și utilizarea listelor de verificare aplicabile 

pentru tipul și obiectul de control 

• Act normativ elaborat și aprobat 

22 Elaborarea și aprobarea Regulamentului cu privire la 

efectuarea controlului în domeniul protecției 

mediului, inclusiv cu reguli de conduită pentru 

inspectorii de mediu 

• Act normativ elaborat și aprobat 

23 Elaborarea și aprobarea Instrucțiunii privind 

colectarea de probe și lucrul cu martorii în 

investigarea cazurilor de încălcare a legislației de 

mediu 

• Act normativ elaborat și aprobat 

24 Elaborarea și aprobarea Instrucțiunii privind 

constatarea și calcularea prejudiciului cauzat 

mediului ca rezultat al încălcării legislației de mediu 

• Act normativ elaborat și aprobat 

ACȚIUNI CU CARACTER OPERAȚIONAL 

4 Asigurarea funcționalității Agenției de Mediu, 

instituție nou-creată în subordinea Ministerului 
• Statul de personal și schema de încadrare aprobate pentru 

Agenția de Mediu; 
4  
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Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, cu 

funcția principală de eliberare a actelor permisive de 

mediu 

• bugetul necesar pentru funcționarea acesteia aprobat; 

• concurs pentru ocuparea funcțiilor publice organizat în mod 

transparent 

Toate acțiunile sunt 

realizate (100%): 4 

puncte  

Numărul acțiunilor 

realizate mai mult de 

50%: 3 puncte 

Numărul acțiunilor 

realizate mai puțin de 

50%: 2 puncte 

Nici o acțiune realizată: 

0 puncte 

5 Crearea unităților cu funcții de asigurare a integrității 

în instituțiile de mediu create/ reorganizate și 

instruirea acestora în vederea implementării 

instrumentelor de integritate 

• 4 unități create în instituțiile de mediu, subordonate 

Ministerului Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului; 

• 4 funcționari angajați în unitățile create și instruiți 

6 Instruirea inițială și continuă a funcționarilor angajați 

în autoritățile de mediu în domeniul conduitei de 

mediu și integrității profesionale 

• 100 de funcționari din cadrul autorităților de mediu instruiți 

anual 

8 Instruirea funcționarilor din cadrul autorităților 

publice locale și a reprezentanților sectorului privat 

cu privire la integritatea, conduita de mediu și 

gestionarea conflictelor de interese în procesul de 

aplicare a legislației de mediu și de utilizare a 

resurselor naturale 

• 10 cursuri de instruire desfășurate; 

• 100 de funcționari din cadrul autorităților publice locale 

instruiți anual; 

• 100 de reprezentanți ai mediului de afaceri instruiți anual 

10 Eficientizarea sistemului de autorizare a activităților 

cu impact asupra mediului înconjurător 
• Act normativ de introducere a autorizării integrate de mediu 

aprobat; ghișeul unic la eliberarea actelor permisive de mediu 

implementat; 

• lista actelor permisive și a beneficiarilor acestora publicată 

pe pagina web oficială a Agenției de Mediu 

11 Controlul și monitorizarea integrității funcționarilor 

publici în procesul de întocmire și eliberare a actelor 

permisive de mediu 

• 2 misiuni de audit intern realizate în cadrul Agenției de 

Mediu; 

• recomandări elaborate și implementate 

12 Controlul și monitorizarea conformării/ respectării 

de către agenții economici a condițiilor de protecție 

a mediului specificate în actele permisive de mediu, 

eliberate de Agenția de Mediu 

• Număr de acte de control emise; 

• număr de acte permisive sistate/ anulate ca rezultat al 

neîndeplinirii condițiilor de mediu 

13 Efectuarea raidurilor anti-braconaj pentru 

contracararea cazurilor de braconaj și a tăierilor 

ilicite a vegetației forestiere 

• Număr de raidurilor anti-braconaj realizate; 

• număr de cazuri de braconaj și a tăierilor ilicite a vegetației 

forestiere depistate, amendate 

17 Instruirea membrilor Consiliului de administrare al 

Fondului ecologic național, a funcționarilor care 

gestionează Fondul ecologic național și a membrilor 

unităților de implementare a proiectelor externe în 

aspecte de integritate 

• 1 instruire organizată anual; 

• 20 de persoane instruite anual 
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28 Dezvoltarea cooperării între Inspectoratul pentru 

Protecția Mediului și autoritățile publice din 

domeniul vamal și organele de drept în vederea 

asigurării controlului și evitării acțiunilor ilegale cu 

resurse naturale sau cu substanțe care diminuează 

calitatea mediului 

• Acord de cooperare în domeniul controlului de mediu semnat 

între Inspectoratul pentru Protecția Mediului, Serviciul Vamal, 

Ministerul Afacerilor Interne și Poliția de Frontieră 

ACȚIUNI DE TRANSPARENTIZARE, COOPERARE CU SOCIETATEA CIVILĂ, BENEFICIARII SERVICIILOR/MEDIUL PRIVAT 

25 Crearea Consiliului de soluționare a disputelor în 

cadrul Inspectoratului pentru Protecția Mediului și 

aprobarea Regulamentului de funcționare a acestuia 

• Consiliul de soluționare a disputelor creat; 

• regulament de funcționare a Consiliul de soluționare a 

disputelor aprobat 

Toate acțiunile sunt 

realizate (100%): 4 

puncte  

Numărul acțiunilor 

realizate mai mult de 

50%: 3 puncte 

Numărul acțiunilor 

realizate mai puțin de 

50%: 2 puncte 

Nici o acțiune realizată: 

0 puncte 

4  

29 Elaborarea Strategiei de comunicare a informației de 

mediu 
• Strategie de comunicare elaborată și aprobată 

31 Asigurarea accesului publicului la informațiile 

privind mediul, prin publicarea pe pagina web a 

autorităților de mediu 

• Următoarele informații privind protecția mediului publicate 

pe paginile web oficiale ale Ministerului Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și Mediului și ale instituțiilor de mediu 

subordonate și accesibile publicului interesat: a) proiecte de 

acte normative în proces de elaborare de către autoritățile de 

mediu; b) politicile, planurile și programele în legătură cu 

mediul; c) rapoartele progreselor privind implementarea 

documentelor de politici; d) rapoartele privind starea mediului; 

e) datele rezultate din monitorizarea activităților ce afectează 

sau pot afecta mediul; f) avizele, acordurile și autorizațiile 

pentru activitățile cu impact asupra mediului; g) studiile de 

impact asupra mediului și evaluările de risc privind elementele 

de mediu 

32 Organizarea consultărilor publice în probleme de 

mediu și asigurarea participării publicului la luarea 

deciziilor privind mediul 

• Număr de consultări publice organizate; număr de documente 

consultate 

33 Dezvoltarea unei platforme de comunicare a 

instituțiilor de mediu cu sectorul asociativ, mediul 

academic și de afaceri (Consiliu de participare) 

• Act normativ de creare a Consiliului de participare aprobat; 

număr de ședințe ale Consiliului organizate; 

• număr de decizii aprobate 

TOTAL 14  
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Anexa J. Grila de evaluare PA în domeniul agroalimentar  

 

INIȚIATIVE VOLUNTARE 

 

 

Nr. 

acț. 

Denumirea acțiunii PA Indicatori PA Indicatori de 

evaluare/punctaj 

Scor 

maxim 

posibil 

Scor 

acordat 

ACȚIUNI ANALITICE 

27 Întocmirea rapoartelor financiare de către 

instituțiile publice în care Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și Mediului exercită funcția 

de fondator (co-fondator) 

• Numărul rapoartelor întocmite Numărul acțiunilor 

realizate de 100%: 3 

puncte  

Numărul acțiunilor 

realizate mai mult de 

50%: 2 puncte 

Numărul acțiunilor 

realizate mai puțin de 

50%: 1 punct 

Nici o acțiune realizată: 

0 puncte 

 

3  

ACȚIUNI CU CARACTER NORMATIV 

34 Ajustarea la cadrul legal a sistemului de 

monitorizare video a oficiilor 
• Sistem de monitorizare video, funcțional Numărul acțiunilor 

realizate de 100%: 3 

puncte  

Numărul acțiunilor 

realizate mai mult de 

50%: 2 puncte 

Numărul acțiunilor 

realizate mai puțin de 

50%: 1 punct 

Nici o acțiune realizată: 

0 puncte 

 

3  

ACȚIUNI CU CARACTER OPERAȚIONAL 
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2 Respectarea regimului juridic al 

incompatibilităților și limitărilor în sectorul 

agroalimentar 

• Numărul cazurilor de incompatibilități și restricții în ierarhie 

atestate și soluționate în entitățile publice;  

• numărul sesizărilor la Autoritatea Națională de Integritate cu 

privire la încălcarea regimului de incompatibilități și limitare a 

publicității;  

• numărul persoanelor suspendate pentru asemenea încălcări 

Toate acțiunile sunt 

realizate (100%): 4 

puncte  

Numărul acțiunilor 

realizate mai mult de 

50%: 3 puncte 

Numărul acțiunilor 

realizate mai puțin de 

50%: 2 puncte 

Nici o acțiune realizată: 

0 puncte 

4  

3 Respectarea regimului juridic al declarării averilor 

și intereselor personale în sectorul agroalimentar 
• Numărul agenților publici angajați/numiți/cu mandatele 

validate pe parcursul anului și numărul declarațiilor depuse  la 

angajare/numire/validarea mandatului; 

• numărul total al agenților publici angajați/numiți/cu 

mandatele validate care activează în entitatea publică pe 

parcursul anului și numărul declarațiilor depuse anual; 

• numărul agenților publici al(e) căror mandat/raporturi de 

muncă sau de serviciu au încetat pe parcursul anului și numărul 

declarațiilor depuse la încetarea mandatului/raporturilor de 

muncă sau de serviciu pe parcursul anului respectiv 

8 Asigurarea intoleranței față de incidentele de 

integritate în sectorul agroalimentar 
• Numărul sancțiunilor disciplinare aplicate în cadrul 

entităților publice în legătură cu incidentele de integritate 

admise de agenții publici; 

• numărul sesizărilor depuse de către conducătorii entităților 

publice la autoritățile anticorupție cu privire la incidentele de 

integritate ce constituie infracțiuni și contravenții; 

• numărul suspendărilor din funcții ale agenților publici 

inculpați pentru infracțiuni de corupție sau conexe corupției 

11. Asigurarea respectării regimului de restricții și 

limitări în legătură cu încetarea mandatului, a 

raporturilor de muncă sau de serviciu și migrarea 

agenților publici în sectorul privat (pantuflaj) în 

sectorul agroalimentar 

• Numărul anual al agenților publici care și-au încetat 

mandatul, raporturile de muncă sau de serviciu și numărul 

ofertelor de muncă ori de angajare acordate agenților publici în 

cadrul organizațiilor comerciale, comunicate de către agenții 

publici înainte de încetarea mandatului, a raporturilor de 

muncă sau de serviciu; 

• numărul contractelor comerciale refuzate anual de către 

entitățile publice din motivul că în organizațiile comerciale 

activează persoane care, pe parcursul ultimului an, au fost 

agenți publici în cadrul entităților publice 

13 Instruirea agenților publici și a conducătorilor 

entităților publice cu privire la rigorile de 

integritate instituțională în sectorul agroalimentar 

• Instruiri în baza solicitărilor transmise, efectuate în 100% de 

instituții; 

• cel puțin 85% din conducătorii și agenții publici ai entităților 

publice, instruiți; 
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• numărul solicitărilor de instruire cu privire la integritatea 

instituțională; 

• cel puțin 100 de reprezentanți ai entităților publice 

(conducători și agenți publici), instruiți anual; 

• aprecieri ale audienților privind instruirile parcurse 

14 Instruirea responsabililor de elaborarea proiectelor 

de acte normative și departamentale cu privire la 

evitarea riscurilor de corupție la elaborarea 

proiectelor 

în sectorul agroalimentar 

• Numărul instruirilor și al agenților publici responsabili de 

elaborări instruiți; 

• numărul solicitărilor de instruire cu privire la evitarea 

riscurilor de corupție la elaborarea proiectelor 

15 Instruirea agenților publici și a conducătorilor 

entităților publice cu privire la legislația evaluării 

integrității instituționale în sectorul agroalimentar 

• Numărul instruirilor, al conducătorilor și al agenților publici 

instruiți;  

• numărul solicitărilor de instruire cu privire la evaluarea 

integrității instituționale 

16 Instruirea conducătorilor entităților publice cu 

privire la managementul riscurilor de corupție și 

întocmirea planurilor de integritate instituțională în 

sectorul agroalimentar 

• Numărul instruirilor și al conducătorilor de entități publice 

instruiți; 

• numărul solicitărilor de instruire cu privire la managementul 

riscurilor de corupție și întocmirea planurilor de integritate 

18 Transmiterea tuturor proiectelor de acte normative 

pasibile de expertiza anticorupție, după 

definitivarea proiectelor în urma avizării, la Centrul 

Național Anticorupție pentru efectuarea expertizei 

anticorupție 

• Actele normative aprobate de Guvern, pasibile de expertiza 

anticorupție, supuse în prealabil acestei expertize, în raport cu 

numărul de acte normative adoptate/în examinare pentru 

aceeași perioadă 

24 Înlăturarea neconformităților și carențelor depistate 

de Curtea de Conturi în cadrul auditului efectuat la 

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor 

• Patrimoniu de stat, înregistrat și gestionat eficient; 

• plan de implementare a recomandărilor Curții de Conturi, 

adoptat;  

• raport de implementare a planului menționat, elaborat și 

publicat pe pagina web a Agenției Națională pentru Siguranța 

Alimentelor 

25 Organizarea instruirilor angajaților responsabili la 

subiectele privind obligațiile și drepturile în 

implementarea și monitorizarea managementului 

financiar, instrumentele de control intern și 

evidența contabilă 

• Numărul instruirilor organizate; 

• procese identificate și descrise; 

• activitățile de control al proceselor operaționale identificate, 

implementate; 

• registrul riscurilor, elaborat 

30 Aplicarea principiilor de e-guvernare de către 

instituțiile de stat în sectorul agroalimentar 
• Numărul petițiilor parvenite în format electronic; 

• numărul documentelor expediate destinatarilor cu aplicarea 

semnăturii electronice 
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31 Exploatarea și dezvoltarea sistemelor informatice 

automatizate în sectorul agroalimentar 
• Numărul sistemelor informatice automatizate dezvoltate și 

utilizate 

35 Sistemul de calitate anti-mită ISO 37001 : 2016 • Contract cu organismul de certificare, încheiat; 

• raportul misiunii de audit extern; 

• certificatul privind implementarea standardului ISO 

37001:2016 

36 Asigurarea gestionării transparente și responsabile 

a fondului alocat din mijloacele bugetare pentru 

proiectele de conservare și sporire a fertilității 

solurilor 

• Comisii interinstituționale pentru aprecierea posibilității 

includerii obiectelor propuse în Lista obiectelor și mijloacelor 

financiare pentru realizarea Planului de acțiuni privind 

implementarea Programului de conservare și sporire a 

fertilității solurilor, instituite; 

• rapoartele instituției responsabile de implementare, publicate 

ACȚIUNI DE  TRANSPARENTIZARE, COOPERARE CU SOCIETATEA CIVILĂ, BENEFICIARII SERVICIILOR/MEDIUL PRIVAT 

17 Informarea publicului referitor la inițierea 

elaborării politicilor în sectorul agroalimentar 
• Numărul anunțurilor plasate pe paginile web oficiale, 

expediate prin intermediul poștei electronice părților interesate, 

difuzate prin intermediul presei scrise și electronice, în raport 

cu numărul de acte normative adoptate/în examinare pentru 

aceeași perioadă 

Toate acțiunile sunt 

realizate (100%): 4 

puncte  

Numărul acțiunilor 

realizate mai mult de 

50%: 3 puncte 

Numărul acțiunilor 

realizate mai puțin de 

50%: 2 puncte 

Nici o acțiune realizată: 

0 puncte 

 

4 
 

19 Punerea la dispoziția părților interesate a 

proiectelor de decizie și a materialelor aferente 

acestora 

• Proiectele de acte normative și materialele aferente puse la 

dispoziția părților interesate, în raport cu numărul de acte 

normative adoptate/în examinare pentru aceeași perioadă 

20 Consultarea cetățenilor, entităților economice, 

asociațiilor, altor părți interesate 
• Proiectele de acte normative consultate 

21 Examinarea recomandărilor cetățenilor, entităților 

economice, asociațiilor, altor părți interesate în 

procesul de elaborare a proiectelor de decizii în 

sectorul agroalimentar 

• Recomandările cetățenilor, entităților economice și 

asociațiilor, reflectate în sinteza obiecțiilor și propunerilor; 

• numărul dezbaterilor publice organizate cu participarea 

cetățenilor, entităților economice, asociațiilor, altor părți 

interesate; 

• numărul propunerilor și recomandărilor venite de la părțile 

interesate în cadrul dezbaterilor publice; 

• sinteza propunerilor și obiecțiilor consultării cetățenilor, 

entităților economice, asociațiilor și altor părți interesate, 

publicată 

22 Informarea publicului larg referitor la deciziile 

adoptate 
• Numărul seminarelor, atelierelor de lucru organizate pe 

marginea deciziilor adoptate; 

• numărul deciziilor publicate pe paginile web ale entităților și 

numărul deciziilor adoptate 
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28 Publicarea rapoartelor financiare întocmite de către 

instituțiile publice în care Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și Mediului exercită funcția 

de fondator (co-fondator) 

• Numărul rapoartelor publicate 

29 Plasarea pe site-urile instituționale a actelor 

normative și actualizarea acestora în funcție de 

modificările operate de Parlament, Guvern sau 

minister și agenții 

• Rubrici dedicate actelor normative din domeniul 

agroindustrial, create pe paginile web ale entităților 

responsabile; 

• numărul actelor normative plasate și actualizate; 

• Repertoriul actelor normative din domeniul agroindustrial, 

publicat 

32 Instituirea sistemului de depunere online a 

dosarelor de solicitare a sprijinului financiar în 

sectorul agroalimentar 

• Sistem de depunere online funcțional 

33 Asigurarea funcționalității și promovarea liniei 

telefonice anticorupție „linia fierbinte” 
• Linia fierbinte funcțională 

TOTAL 14  


