APROBAT
prin Hotărîrea Colegiului CNA
nr. 1 din 29.12.2015

PLANUL DE ACŢIUNI
AL CENTRULUI NAŢIONAL ANTICORUPŢIE
PENTRU ANUL 2016

Nr.

Acţiuni

Subdiviziunile
responsabile

Termen

Indicatori de
rezultat

1

2

3

4

5

I. PREVENIREA CORUPŢIEI
1.

Elaborarea proiectelor de
acte legislative şi
normative conform
domeniului de competenţă

Direcţia generală
prevenirea
corupţiei
(Direcţia legislaţie
şi expertize
anticorupţie)

2016

Numărul
proiectelor de
acte legislative
şi normative
elaborate

2.

Avizarea proiectelor de
acte legislative şi
normative conform
domeniului de competenţă.

Direcţia generală
prevenirea
corupţiei
(Direcţia
legislaţie şi
expertize
anticorupţie)
Direcţia generală
prevenirea
corupţiei
(Direcţia
legislaţie şi
expertize
anticorupţie)

Pe parcursul
anului
(potrivit
solicitărilor
recepţionate)

Numărul de
proiecte supuse
avizării şi
eficienţa
recomandărilor

3.

Efectuarea expertizei
anticorupţie asupra
proiectelor de acte
legislative şi normative

Pe parcursul
anului
(potrivit
solicitărilor
recepţionate)

Numărul de
proiecte
expertizate;
numărul de
recomandări
formulate în
rapoartele de
expertiză
anticorupţie şi
eficienţa acestora

4.

Monitorizarea procesului
de implementare a
legislaţiei anticorupţie

Direcţia generală
prevenirea
corupţiei
(Direcţia
legislaţie şi
expertize
anticorupţie)

2016

Numărul de acte
normative şi
legislative
monitorizate;
deficienţe
identificate;
recomandări
înaintate

1

5.

Asigurarea respectării
transparenţei în procesul
decizional în cadrul CNA

Direcţia generală
prevenirea
corupţiei
(Direcţia
legislaţie şi
expertize
anticorupţie)

2016

Ponderea
deciziilor
consultate cu
publicul în raport
cu numărul total
de decizii
adoptate;
dezbateri/ şedinţe
publice
organizate,
recomandări
recepţionate/
implementate

6.

Desfăşurarea campaniilor
de sensibilizare a
populaţiei asupra
fenomenului corupţiei

Direcţia generală
prevenirea
corupţiei,
direcţiile
generale
teritoriale
"Nord" şi "Sud"

2016

Numărul
activităţilor
desfăşurate;
numărul
participanţilor;
materiale
distribuite

7.

Instruirea angajaţilor din
autorităţile şi instituţiile
publice pe teme
anticorupţie

Direcţia generală
prevenirea
corupţiei,
direcţiile
generale
teritoriale
"Nord" şi "Sud"

2016

Numărul
instruirilor
desfăşurate;
Numărul,
categoriile
persoanelor
instruite

8.

Asigurarea desfăşurării
evaluării riscurilor de
corupţie în cadrul
următoarelor instituţii
publice:
 Primăria mun.
Chişinău,
 Agenţia Naţională
pentru Siguranţa
Alimentelor;
 Inspectoratul de Stat
al Muncii;

Direcţia generală
prevenirea
corupţiei

2016

Şedinţe ale
grupului de
lucru
desfăşurate;
planuri de
integritate
elaborate şi
aprobate

2

 Consiliul Naţional
pentru determinarea
dizabilităţii şi
capacităţii de muncă
 Agenţia de
Intervenţie şi Plăţi
pentru Agricultură
9.

Monitorizarea realizării
planurilor de integritate a
instituţiilor evaluate în
anii 2014-2015

Direcţia generală
prevenirea
corupţiei

2016

10.

Asigurarea implementării,
monitorizării şi evaluării
Strategiei naţionale
anticorupţie şi a Planului
de acţiuni pe anul 2016

Direcţia generală
prevenirea
corupţiei

Trimestrial

3

Rapoarte de
monitorizare
elaborate şi
plasate pe
pagina web a
CNA
Numărul de
rapoarte de
monitorizare
întocmite;
raportul de
evaluare a
implementării
SNA elaborat;
umărul de
şedinţe ale
Grupului de
monitorizare a
implementării
SNA organizate;
numărul de
informaţii
plasate pe
pagina web a
C.N.A.;
numărul de
planuri locale de
acţiuni
anticorupţie
adoptate

11.

Organizarea Conferinţei
naţionale anticorupţie

Direcţia generală
prevenirea
corupţiei

Decembrie
2016

Conferinţă
organizată;
numărul de
participanţi;
concluzii
elaborate şi
plasate pe
pagina web

12.

Asigurarea continuităţii
implementării
documentelor de politici
strategice în domeniul
anticorupţie

Direcţia generală
prevenirea
corupţiei

Trimestrul I
Anul 2016

Elaborarea
Planului de
acţiuni pentru
implementarea
SNA pentru anul
2016;
promovarea
proiectului
Hotărîrii
Parlamentului
privind
modificarea şi
completarea
Hotărîrii
Parlamentului nr.
154 din
21.07.2011
pentru aprobarea
SNA 2011-2015;
promovarea
proiectului SNA
2017-2019 şi a
planului de
acţiuni pentru
implementarea
acesteia

13.

Direcţia generală
Asigurarea realizării
prevenirea
conform competenţei
C.N.A. a documentelor de
corupţiei
politici naţionale, inclusiv
aprobate în contextul
îndeplinirii angajamentelor
de politică externă, conform

Pe parcursul
anului

Asigurarea
realizării Planului
Naţional de
acţiuni pentru
implementarea
Acordului de
Asociere cu
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Uniunea
Europeană pentru
perioada 20142016;
Asigurarea
procesului de
realizare şi
raportare a
implementării
Matricei de
Politici pentru
Suportul Bugetar
2014-2016
privind
liberalizarea
regimului de vize

Hotărârilor Guvernului nr.
526 din 03.07.2014, nr. 808
din 07.10.2014 şi Hotărârii
Parlamentului nr. 6 din
16.02.2012

14.

Elaborarea proiectelor de
asistenţă externă în
domeniul prevenirii şi
combaterii corupţiei

Direcţia generală
prevenirea
corupţiei

5

Pe parcursul
anului

Cooperarea în
domeniul
asistenţei externe
în vederea
consolidării
capacităţilor
instituţionale ale
CNA, prin
elaborarea
propunerilor de
proiecte de
asistenţă externă
şi identificarea
partenerilor şi
asistenţei
financiare
necesare pentru
implementarea
acestora;
Implementarea
proiectului
PNUD
„Consolidarea
capacităţilor de
prevenire şi
analitice ale

CNA”
Colaborarea cu
Delegaţia UE în
RM privind
lansarea şi
implementarea
proiectului
Twinning
“Consolidarea
capacităţilor
operaţionale ale
CNA în
combaterea
corupţiei”
Consolidarea
capacităţilor
profesionale ale
angajaţilor
Secţiei în
domeniul
elaborării,
implementării şi
monitorizării
proiectelor de
asistenţă externă.
Aprobarea şi
lansarea
proiectului
Consiliului
Europei
“Controlul
corupţiei prin
prevenire şi
aplicarea legii”
15.

Asigurarea înregistrării
cazurilor de influenţă
necorespunzătoare şi a
avertizărilor de integritate
raportate de către agenţii
publici

Direcţia generală
securitate
(Direcţia
comenduire)

6

Pe parcursul
anului
(în regim
non-stop)

Numărul
cazurilor de
influenţă
necorespunzătoar
e şi avertizări de
integritate
înregistrate

II. ACTIVITATEA ANALITICĂ
16.

Efectuarea studiului
privind vulnerabilităţile în
cadrul procesului de
dobândire a probelor de
către organele de constatare
a contravenţiilor

Direcţia analitică

Trimestrul II
2016

Studiu elaborat

17.

Efectuarea studiului
privind corectitudinea
repartizării resurselor
fondului ecologic

Direcţia analitică

Trimestrul I
2016

Studiu elaborat

18.

Efectuarea studiului
Direcţia analitică
privind fenomenul corupţiei
în activitatea consilierilor
municipali

Trimestrul II
2016

Studiu elaborat

19.

Efectuarea studiului
privind activitatea
Agenţiei Achiziţii Publice

Direcţia analitică

Trimestrul III Studiu elaborat
2016

20.

Efectuarea studiului
privind depistarea zonelor
de risc şi a
comportamentelor
corupţionale la aplicarea
procedurilor de
supraveghere a pieţei în
domeniul medicamentelor
şi dispozitivelor medicale,
inclusiv monitorizarea
acestora prin autorizare la
import

Direcţia analitică

Trimestrul IV Studiu elaborat
2016

21.

Efectuarea analizelor
operaţionale la solicitarea
subdiviziunilor CNA şi
Procuraturii Anticorupţie

Direcţia analitică

Pe parcursul
anului
(potrivit
solicitărilor
recepţionate)

7

Numărul
analizelor
efectuate

22.

Efectuarea studiilor
analitice operaţionale
privind apelurile
recepţionate şi înregistrate
la Linia naţională
anticorupţie

Direcţia generală
securitate
(Direcţia
comenduire)

Lunar

Numărul
studiilor
analitice
efectuate

23.

Elaborarea studiilor analitice
privind sesizările cu privire
la infracţiunile de corupţie şi
conexe corupţie examinate
pe perioada stabilită (REII).

Direcţia generală
securitate
(Direcţia
comenduire)

Lunar

Numărul
studiilor
statisticoanalitice
efectuate

III. DEPISTAREA ŞI COMBATEREA INFRACŢIUNILOR
DE CORUPŢIE ŞI CONEXE CORUPŢIEI
24.

Depistarea, cercetarea şi
curmarea infracţiunilor de
corupţie şi celor conexe
corupţiei, a faptelor de
comportament corupţional,
săvârşite de participanţii
în cadrul proceselor
judiciare (judecători,
procurori, avocaţi, etc.)

Direcţia generală
combaterea
corupţiei,
direcţiile
generale
teritoriale "Nord"
şi "Sud", Direcţia
asigurare
operativă

2016

Numărul
cazurilor de
corupţie depistate
în domeniul
respectiv

25.

Efectuarea măsurilor de
control special în scopul
relevării eventualelor acte
de corupţie şi celor conexe
corupţiei comise de către
angajaţii organelor de
drept şi de control ale
statului

2016

Numărul
cazurilor de
corupţie depistate
în domeniile
respective

26.

Întreprinderea acţiunilor
de contracarare a actelor
de corupţie şi
protecţionismului în
autorităţile publice şi
domeniile economiei

Direcţia generală
combaterea
corupţiei,
direcţiile
generale
teritoriale "Nord"
şi "Sud", Direcţia
asigurare
operativă
Direcţia generală
combaterea
corupţiei,
direcţiile
generale
teritoriale "Nord"

2016

Numărul
cazurilor de
corupţie depistate
în domeniile
respective
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naţionale cele mai afectate
de fenomenul corupţiei
27.

Relevarea şi anihilarea
schemelor infracţionale de
săvârşire a actelor de
corupţie şi conexe
corupţiei în cadrul
autorităţilor publice
centrale şi locale

28.

Intensificarea măsurilor de
luptă cu corupţia în
domeniul asistenţei
medicale, prin
monitorizarea procesului
de organizare şi efectuare
a licitaţiilor publice de
achiziţionare a produselor
farmaceutice şi
parafarmaceutice, precum
şi a dispozitivelor
medicale pentru
necesităţile instituţiilor
medico-sanitare publice
Monitorizarea procedurilor
de achiziţii publice şi a
procedurilor de încheiere a
contractelor de parteneriat
public - privat, întru
curmarea actelor de
corupţie şi conexe
corupţiei
Monitorizarea activităţii
funcţionarilor cu atribuţii
de administrare a
mijloacelor financiare
alocate din bugetul de stat,
în scopul contracarării

29.

30.

şi "Sud", Direcţia
asigurare
operativă
Direcţia generală
combaterea
corupţiei,
direcţiile
generale
teritoriale "Nord"
şi "Sud", Direcţia
asigurare
operativă

2016

Scheme
infracţionale
anihilate

Direcţia generală
combaterea
corupţiei

2016

Acţiuni de
combatere
întreprinse în
domeniul
respectiv

Direcţia generală
combaterea
corupţiei

2016

Numărul
procedurilor
monitorizate;
încălcări de lege
depistate

Direcţia generală
combaterea
corupţiei,
direcţiile
generale
teritoriale "Nord"

2016

Activităţi de
monitorizare
desfăşurate;
acte de corupţie
contracarate

9

eventualelor infracţiuni de
corupţie

şi "Sud", Direcţia
asigurare
operativă

31.

Gestionarea Liniei
naţionale anticorupţie şi a
Liniei instituţionale de
informare. Conlucrarea cu
administraţiile liniilor
similare din ţară

Direcţia generală
securitate
(Direcţia
comenduire)

Pe parcursul
anului
(permanent,
24 din 24 ore)

32.

Axarea măsurilor speciale
de investigaţie la depistarea
actelor de corupţie săvârşite
de către funcţionari cu
funcţii înalte de conducere
şi răspundere din cadrul
organelor administraţiei
publice locale

Direcţia generală
combaterea
corupţiei
(Direcţia
teritorială
"Centru"),
direcţiile
generale
teritoriale
"Nord" şi "Sud"

2016

Numărul de
infracţiuni
depistate

33.

Orientarea activităţii
speciale de investigaţii la
acoperirea operativă
calitativă şi eficientă a
teritoriului administrativteritorial deservit

Direcţia generală
combaterea
corupţiei
(Direcţia
teritorială
"Centru"),
direcţiile
generale
teritoriale
"Nord" şi "Sud"

2016

Numărul de
cauze penale
pornite

34.

Cercetarea, în mod
prioritar, a cauzelor
penale restante cu termen
de urmărire penală mai
mare de doi ani, în scopul
finisării acestora

Direcţia generală
urmărire penală,
direcţiile
generale
teritoriale
"Nord" şi "Sud"

2016

Numărul de
cauze penale din
această categorie
soluţionate
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Numărul
apelurilor
recepţionate;
consultaţii
oferite;
infracţiuni
depistate în
baza apelurilor
recepţionate

35.

Organizarea şi
coordonarea activităţii
grupelor operative în
scopul reacţionării
prompte la sesizările şi
comunicările cetăţenilor
privind infracţiunile de
corupţie

Direcţia generală
securitate
(Direcţia
comenduire)

36.

Asigurarea recepţionării
sesizărilor şi informaţiilor
cu privire la infracţiuni,
precum şi organizarea
audienţei cetăţenilor prin
intermediul sălii de
audienţă

Direcţia generală
securitate
(Direcţia
comenduire)

37.

Asigurarea suportului
special de către forţele de
intervenţie specială la
desfăşurarea acţiunilor de
urmărire penală şi
investigare a infracţiunilor
de corupţie şi conexe
corupţiei

Direcţia generală
securitate
(Direcţia
comenduire)

Numărul grupele
operative
organizate şi
instruite;
numărul
persoanelor
monitorizate din
categoria celor
arestate la
domiciliu;
numărul de
intervenţii la
informaţiile
recepţionate
Zilnic,
Numărul
conform unui petiţiilor şi
program
sesizărilor
special de
recepţionate;
activitate
numărul
cetăţenilor
primiţi în
audienţă
Pe parcursul Numărul
intervenţiilor
anului
efectuate
(în regim
non-stop)

38.

Gestionarea registrelor
REI-1 şi REI-2,
monitorizarea şi controlul
termenelor de soluţionare
a sesizărilor şi
informaţiilor cu privie la
infracţiuni
Monitorizarea continuă şi
întocmirea sintezelor
zilnice privind situaţia
operativă în domeniile de
competenţă ale instituţiei

Direcţia generală
securitate
(Direcţia
comenduire)

Pe parcursul
anului
(în regim
non-stop)

Numărul
informaţiilor
înregistrate;
note informative
întocmite

Direcţia generală
securitate
(Direcţia
comenduire)

Pe parcursul
anului
(în regim
non-stop)

Notelor
operative zilnice
întocmite

39.
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Pe parcursul
anului
(în regim
non-stop)

IV. PREVENIREA ŞI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR
ŞI FINANŢĂRII TERORISMULUI
40.

Implementarea Strategiei
naţionale de prevenire şi
combatere a spălării banilor
şi finanţării terorismului
2013-2017, aprobată prin
Legea
nr. 130 din 06.06.2013

Serviciul
Prevenirea şi
Combaterea
Spălării Banilor

Conform
unui planul
special de
măsuri

Numărul şi
gradul de
implementare a
acţiunilor

41.

Primirea, prelucrarea,
analiza şi diseminarea
informaţiilor primite de
instituţiile financiare
bancare şi non-bancare,
inclusiv profesii de
specialitate

Serviciul
Prevenirea şi
Combaterea
Spălării Banilor

Permanent

Numărul de note
analitice
elaborate,
materiale
diseminate
organelor
competente,
cauze penale
pornite în baza
acestora

42.

Pregătirea şi efectuarea
evaluării naţionale a
riscurilor în domeniul
spălării banilor şi finanţării
terorismului

Serviciul
Prevenirea şi
Combaterea
Spălării Banilor

2016

Evaluare
efectuată,
raport de evaluare
elaborat

43.

Organizarea instruirilor şi a
seminarelor pentru entităţile
raportoare şi pentru
autorităţile de supraveghere
a acestora privind aplicarea
corectă a legislaţiei cu
privire la prevenirea şi
combaterea spălării banilor
şi finanţării terorismului

Serviciul
Prevenirea şi
Combaterea
Spălării Banilor

Semestrial

44.

Elaborarea/avizarea
proiectelor de acte
normative conform

Serviciul
Prevenirea şi
Combaterea
12

Conform
solicitărilor
parvenite pe

Numărul de
instruiri şi
seminare
organizate

Numărul
proiectelor de
acte legislative

domeniului de competenţă

Spălării Banilor

parcursul
anului,
conform
solicitărilor
autorităţilor

şi de acte
normative
elaborate/
aprobate;
numărul
proiectelor
supuse avizării

V. MANAGEMENTUL INSTITUŢIONAL
45.

Organizarea şi
desfăşurarea şedinţelor
Colegiului CNA, potrivit
prevederilor art. 10 al
Legii nr. 1104-XV din
06.06.2002, în scopul
examinării rezultatelor
activităţii de prevenire şi
combatere a corupţiei şi
spălării banilor, precum şi
aprobării documentelor de
politici strategice în
domeniile respective

Directorul CNA,
Direcţia analiză,
monitorizare şi
evaluarea
politicilor,
şefii de
subdiviziuni

Trimestrial

Şedinţe ale
Colegiului
organizate şi
desfăşurate

46.

Organizarea şi
desfăşurarea şedinţelor
conducerii CNA cu
participarea şefilor de
subdiviziuni, pentru
examinarea şi
soluţionarea în baza
principiului colegialităţii,
a problemelor legate de
realizarea sarcinilor
instituţiei

Conducerea
CNA,
şefii de
subdiviziuni

Săptămânal

Şedinţe
organizate

47.

Organizarea audienţelor
conducerii şi şefilor de
subdiviziuni ai CNA cu

Conducerea
CNA şi şefii de
subdiviziuni,

Potrivit
cererilor şi
petiţiilor

Audienţe
desfăşurate,
persoane
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cetăţenii, în scopul
examinării obiective şi
sub toate aspectele a
plângerilor şi cererilor,
precum şi soluţionării
problemelor şi
deficienţelor apărute

Direcţia analiză,
monitorizare şi
evaluarea
politicilor

cetăţenilor

48.

Întreprinderea măsurilor
ce se impun în vederea
dezvoltării sistemului de
management şi control
intern, potrivit
prevederilor Legii nr. 229
din 23.09.2010 privind
controlul financiar public
intern.
Elaborarea raportului
privind performanţa
sistemului respectiv
pentru anul 2016 şi a
Declaraţiei privind buna
guvernare, cu prezentarea
Ministerului Finanţelor şi
plasarea pe pagina web

Conducerea
CNA şi şefii de
subdiviziuni,
Direcţia analiză,
monitorizare şi
evaluarea
politicilor

2016

Măsuri
întreprinse în
scopul
dezvoltării
sistemului de
management şi
control intern

49.

Pregătirea rapoartelor
privind rezultatele
activităţii CNA şi
prezentarea instituţiilor,
organizaţiilor şi
persoanelor interesate, în
scopul asigurării
transparenţei în activitatea
anticorupţie

Direcţia analiză,
monitorizare şi
evaluarea
politicilor,
şefii de
subdiviziuni

Lunar

Rapoarte şi note
informative
pregătite

50.

Asigurarea implementării
politicilor cu privire la
declararea de către
conducerea CNA, şefii de
subdiviziuni şi angajaţi a
cadourilor oferite cu
prilejul acţiunilor de

Direcţia
economico financiară şi
administrare,
Direcţia analiză,
monitorizare şi
evaluarea

La primirea
şi declararea
de către
angajaţi a
cadourilor
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primite în
audienţă;
publicat pe
pagina web
Programul de
audienţă a
cetăţenilor

Numărul
cadourilor
primite de
angajaţi şi
declarate

protocol, alte evenimente şi
activităţi publice

politicilor

51.

Elaborarea şi prezentarea
Ministerului Finanţelor a
Raportului privind
performanţa bugetară

Semestrial

Rapoarte
elaborate şi
prezentate

52.

Administrarea şi
actualizarea bazelor de
date automatizate privind
infracţiunile depistate şi
cercetate de colaboratorii
CNA

Direcţia
economico financiară şi
administrare,
Direcţia analiză,
monitorizare şi
evaluarea
politicilor
Direcţia generală
urmărire penală,
Direcţia generală
combaterea
corupţiei,
Serviciul
Prevenirea şi
Combaterea
Spălării Banilor,
Direcţia analiză,
monitorizare şi
evaluarea
politicilor

Zilnic

Baze de date
gestionate şi
actualizate

53.

Monitorizarea procesului
de instrumentare a
cauzelor penale pornite de
alte organe de drept în
baza informaţiilor şi
materialelor
colaboratorilor CNA,
până la finisarea acestora

Direcţia generală
combaterea
corupţiei,
Serviciul
Prevenirea şi
Combaterea
Spălării Banilor,
direcţiile
generale
teritoriale

Trimestrul II

Cauze penale
pornite şi
finisate de alte
organe de drept,
în baza
informaţiilor şi
materialelor
colaboratorilor
CNA

54.

Consolidarea legiferării şi
aplicării mecanismelor de
asigurare a integrităţii
angajaţilor CNA

Direcţia generală
securitate
(Direcţia
securitate
internă),
Direcţia generală
prevenirea

2016

Numărul actelor
legislative,
normative şi
departamentale
ajustate sau
modificate;
numărul
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corupţiei

procedurilor de
monitorizare a
stilului de viaţă
a angajaţilor
Centrului
efectuate;
numărul
sancţiunilor
disciplinare
aplicate;
numărul
cazurilor de
influenţe
necorespunzătoa
re raportate şi
examinate;
numărul
avertizărilor de
integritate
raportate şi
examinate;
numărul
conflictelor de
interese
raportate şi
examinate;
numărul
solicitărilor de
testare la
poligraf a
angajaţilor
Centrului
examinate

55.

Organizarea unor cursuri
de instruire privind
mecanismele de asigurare
a integrităţii angajaţilor
Centrului

Direcţia generală
securitate
(Direcţia
securitate internă,
Direcţia resurse
umane)

2016

56.

Asigurarea desfăşurării
măsurilor de mentenanţă a

Direcţia generală
securitate

Pe parcursul
anului
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Numărul
cursurilor de
instruire
efectuate şi
numărul
angajaţilor
beneficiari
Elemente
modernizate ale

sistemului integrat de
securitate a sediului
Centrului, inclusiv cu
înlocuirea monitoarelor
video
Desfăşurarea şedinţelor şi
instrucţiunilor cu efectivul
Centrului privind
capacitatea de mobilizare a
acestora la acţiuni în
situaţii excepţionale
Asigurarea măsurilor de
întreţinere şi păstrare a
armamentului, muniţiilor
şi mijloacelor speciale din
dotarea angajaţilor

(Direcţia
comenduire)

(în regim
non-stop)

sistemului,
lucrări de
mentenanţă
efectuate

Direcţia generală
securitate
(Direcţia
comenduire)

Semestrial

Numărul
şedinţelor şi
instrucţiunilor
desfăşurate

Direcţia generală
securitate
(Direcţia
comenduire)

Trimestrial

Numărul
măsurilor de
întreţinere
efectuate

59.

Desfăşurarea măsurilor
privind pregătirea specială
şi de luptă, instrucţiunilor
de tragere cu angajaţii
subdiviziunilor CNA

Direcţia generală
securitate
(Direcţia
comenduire)

Săptămânal

Numărul
măsurilor
desfăşurate

60.

Organizarea şi
desfăşurarea instruirilor cu
operatorii sistemului
liniilor telefonice
anticorupţie

Direcţia generală
securitate
(Direcţia
comenduire)

Semestrial

Numărul de
instruiri
desfăşurate;
numărul de
persoane
participante

57.

58.

VI. ASIGURAREA RESPECTĂRII DREPTURILOR CETĂŢENILOR
ÎN CADRUL URMĂRIRII PENALE ŞI ACTIVITĂŢII SPECIALE DE
INVESTIGAŢII. EXAMINAREA PETIŢIILOR ŞI CERERILOR
CETĂŢENILOR
61.

Implementarea în cadrul
CNA a politicilor şi
cerinţelor privind
protecţia datelor cu
caracter personal, potrivit
prevederilor Legii nr. 133
din 08.07.2011.
Asigurarea colaborării cu

Direcţia generală
securitate,
şefii de
subdiviziuni
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2016

Activităţi
întreprinse în
domeniul
respectiv,
examinate
interpelări şi
cereri privind
legalitatea

Centrul pentru Protecţia
Datelor cu Caracter
Personal şi Î.S. "CRIS
Registru"

procesării
datelor cu
caracter
personal

62.

Asigurarea examinării
corespunzătoare şi în
termenii stabiliţi a
petiţiilor cetăţenilor,
întreprinderilor şi
organizaţiilor, în
conformitate cu cerinţele
prevăzute în Legea nr.
190-XIII din 19.07.1994
cu privire la petiţionare

Direcţia analiză,
monitorizare şi
evaluarea
politicilor,
Secţia secretariat
şi arhivă,
şefii de
subdiviziuni

Pe parcursul
anului
(la recepţia
petiţiilor)

Numărul
petiţiilor
recepţionate şi
examinate;
petiţii primite şi
examinate prin
telefonul de
încredere şi
internet;
publicată pe
pagina web
informaţia
privind
procedura de
depunere şi
examinare a
petiţiilor

63.

Asigurarea accesului
cetăţenilor la informaţiile
oficiale, în corespundere
cu prevederile Legii nr.
982-XIV din 11.05.2000
privind accesul la
informaţie

Direcţia analiză,
monitorizare şi
evaluarea
politicilor,
Secţia secretariat
şi arhivă, şefii de
subdiviziuni

Pe parcursul
anului
(la recepţia
cererilor de
acces la
informaţii)

Cereri de acces
la informaţii
examinate şi
soluţionate

64.

Asigurarea respectării
regimului de detenţie şi
drepturilor persoanelor
deţinute în Izolatorul de
urmărire penală al CNA

Direcţia generală
securitate
(Direcţia
comenduire)

2016
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Numărul
verificărilor
efectuate,
rezultatele
controalelor

VII. COOPERAREA CU ALTE INSTITUŢII, ORGANIZAŢII
ŞI SOCIETATEA CIVILĂ ÎN ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI
COMBATERE A CORUPŢIEI, SPĂLĂRII BANILOR ŞI FINANŢĂRII
TERORISMULUI
65.

Participarea la şedinţele
Consiliului Suprem de
Securitate, executarea
corespunzătoare şi în
termenii stabiliţi a
deciziilor CSS

Directorul CNA

66.

Cooperarea cu alte
instituţii în scopul
exercitării în comun a
activităţilor în domeniul
prevenirii şi combaterii
corupţiei şi spălării
banilor şi schimbului de
informaţii

Conducerea
CNA,
şefii de
subdiviziuni

2016

Activităţi
desfăşurate în
comun cu alte
organe de drept

67.

Participarea la activităţile
organizate de organismele
europene şi internaţionale
în domeniul prevenirii şi
combaterii corupţiei şi
spălării banilor

Conducerea
CNA,
şefii de
subdiviziuni

Pe parcursul
anului
(la
organizarea
activităţilor
respective)

Activităţi
organizate de
organismele
internaţionale la
care au
participat
reprezentanţii
CNA

68.

Organizarea şi
desfăşurarea conferinţelor
de presă cu participarea
mass-media privind
activităţile de prevenire şi
combatere a corupţiei şi
spălării banilor
Gestionarea, dezvoltarea
şi actualizarea paginii
web a CNA

Conducerea
CNA,
Serviciul relaţii
cu publicul,
şefii de
subdiviziuni

Trimestrial

Conferinţe de
presă
desfăşurate

Zilnic

Informaţii
publicate şi
actualizate pe
pagina web;

69.

Serviciul relaţii
cu publicul,
Direcţia generală
prevenirea
corupţiei,
19

Conform
Planului
şedinţelor
CSS pentru
anul 2016

Numărul
şedinţelor la
care s-a
participat;
decizii
executate

Serviciul
prevenirea şi
combaterea
spălării banilor,
Direcţia
asigurare
operativă
70.

Organizarea interviurilor
cu agenţiile mass-media,
participarea la emisiuni
TV/radio privind
activitatea de prevenire şi
combatere a corupţiei şi
spălării banilor

Serviciul relaţii
cu publicul,
conducerea
CNA,
şefii de
subdiviziuni

Pe parcursul
anului

Acordate
interviuri;
participare la
emisiuni
TV/radio

71.

Administrarea canalelor şi
conturilor pe reţelele de
socializare, pentru
menţinerea cooperării
CNA cu societatea civilă

Serviciul relaţii
cu publicul

Zilnic

Feedback-uri
primite de la
cetăţeni ;
vizualizări per
postare

72.

Conlucrarea cu
instituţiile naţionale şi
internaţionale privind
neadmiterea torturii,
tratamentelor inumane şi
degradante

Direcţia generală
securitate
(Direcţia
comenduire)

Pe parcursul
anului

Numărul
şedinţelor
comune şi
instrucţiunilor
desfăşurate,
rezultatele
controalelor

73.

Cooperarea cu alte
instituţii în scopul
exercitării în comun a
activităţilor în domeniul
prevenirii şi combaterii
corupţiei şi spălării banilor

Direcţia generală
securitate
(Direcţia
comenduire)

Trimestrial

Numărul de
activităţi
efectuate în
comun cu alte
instituţii

74.

Eficientizarea activităţii
operatorilor Liniei naţionale
anticorupţie, prin
organizarea unui schimb de
experienţă cu structurile
similare ale altor state

Direcţia generală
securitate
(Direcţia
comenduire)

Pe parcursul
anului

Numărul de
instruiri
efectuate
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75.

Organizarea şi desfăşurarea
schimbului de experienţă
dintre angajaţii Izolatorului
de urmărire penală al CNA
şi a altor instituţii, întru
asigurarea funcţionării
corespunzătoare a acestuia

Direcţia generală
securitate
(Direcţia
comenduire)

21

Pe parcursul
anului

Schimburi de
experienţă
efectuate

