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Anexa 3 
 
 
III. COMPONENTA INSTITUŢIONALĂ 
 

Măsurile de consolidare a capacităţii instituţiilor în a preveni corupţia în rîndul angajaţilor lor 
şi de eficientizare a activităţii organelor de drept şi a organelor de control antrenate nemijlocit în 
procesul de prevenire şi de combatere a corupţiei sînt sistematizate în componenta instituţională.  

 
Priorităţi de acţiune Indicatori de progres Rezultate scontate 

7. Prevenirea şi 
combaterea corupţiei în 
cadrul autorităţilor, 
instituţiilor şi 
organizaţiilor 

- numărul unităţilor de audit intern 
funcţionale  
- numărul autorităţilor care au pus 
în aplicare planuri de integritate  
- numărul concluziilor Cancelariei 
de Stat şi ale societăţii civile 
implementate privind respectarea 
transparenţei decizionale  
- normele metodologice de 
elaborare a strategiilor la nivel 
local elaborate  
- recomandările rundei III 
evaluare GRECO asupra finanţării 
partidelor politice implementate 

Activitatea autorităţilor, 
instituţiilor şi a organizaţiilor 
din sectorul public şi din cel 
privat, transparentă şi etică, 
personalul recrutat şi 
promovat în bază de concurs, 
conducerea conştientă de 
riscurile corupţiei în autoritate, 
instituţie şi organizaţie, 
implicată în prevenirea şi 
curmarea lor 
 

8. Consolidarea capacităţii 
organelor de drept şi a 
justiţiei de a contracara 
corupţia  

 

- acte normative adoptate pentru 
delimitarea competenţelor, 
asigurarea independenţei şi 
funcţionalităţii reale a CNA, a 
procurorilor şi a judecătorilor 

Colaboratorii CNA, procurorii 
şi judecătorii independenţi de 
influenţe politice, instruiţi 
corespunzător, asiguraţi 
financiar pentru a activa cu 
profesionalism, demnitate şi 
integritate 
 

9. Sporirea eficienţei 
activităţii organelor de 
control  

 

- acte normative adoptate în 
vederea sancţionării persoanelor 
vizate pentru încălcări grave în 
rapoartele Curţii de Conturi  
- Comisia Naţională de Integritate 
instituită  
- acte normative adoptate în 
vederea modificării Legii nr.1264-
XV din 19 iulie 2002 şi 
modificării Legii nr.16-XVI din 
15 februarie 2008 

Capacitatea Curţii de Conturi, 
în calitate de instituţie 
supremă de audit, consolidată, 
impactul activităţii de audit 
sporit; răspunderea pentru 
managementul finanţelor 
publice stabilită; funcţiile de 
control asupra utilizării 
resurselor publice, activităţii 
economico-financiare şi 
fiscale strict delimitate; 
Comisia Naţională de 
Integritate funcţională 
 

Prioritatea de acţiune 7: Prevenirea şi combaterea corupţiei în cadrul autorităţilor, 
instituţiilor şi organizaţiilor 

Pentru îmbunătăţirea imaginii şi sporirea credibilităţii autorităţilor, instituţiilor şi a 
organizaţiilor urmează să fie realizate următoarele măsuri:  
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- înfiinţarea şi funcţionarea unităţilor de audit intern, instruirea corespunzătoare a 
auditorilor interni, examinarea concluziilor prezentate de auditorii interni şi executarea 
recomandărilor formulate de ei;  

- autoevaluarea riscurilor de corupţie, elaborarea şi punerea în aplicare a planurilor de 
integritate instituţională;  

- modificarea Legii privind Codul de conduită a funcţionarului public şi actualizarea 
codurilor de etică sectoriale prin prisma normelor şi a principiilor recunoscute pe plan 
internaţional: obligativitatea raportării abaterilor de la cod şi sancţionarea neraportării, 
răspunderea superiorilor pentru nerespectarea codului; reglementarea statutului organului 
independent de supraveghere asupra implementării, aplicării şi respectării legislaţiei;  

- asigurarea transparenţei în procesul de elaborare şi de adoptare a deciziilor prin 
publicarea pe paginile web a anunţurilor şi a proiectelor de decizii, prin iniţierea de consultări 
publice;  

- respectarea cerinţelor de angajare şi de promovare în bază de merit, prin concurs public;  
- evitarea conflictelor de interese şi tratarea unor astfel de conflicte apărute în autoritatea şi 

în instituţia publică, declararea intereselor personale;  
- respectarea procedurilor de verificare a titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice.  

În cadrul autorităţilor administraţiei publice locale, pe lîngă măsurile menţionate, 
urmează a fi întreprinse acţiuni de sensibilizare şi de instruire a funcţionarilor privitor la 
îndatoririle ce le revin în legătură cu lărgirea şi cu actualizarea cadrului normativ anticorupţie. O 
importanţă aparte trebuie acordată dezvoltării şi aprobării de către consiliile locale a strategiilor 
şi a planurilor de acţiuni anticorupţie la nivel local, pornind de la formele de corupţie răspîndite 
în comunitatea locală respectivă. CNA va susţine acest proces prin întocmirea de ghiduri şi de 
norme metodologice de elaborare a strategiilor anticorupţie la nivel local sau de strategii model.  

Pentru a preveni fenomenul corupţiei în sectorul politic este necesar:  
- să fie adoptate norme de etică şi reguli de tratare a conflictelor de interese pentru 

persoanele ce deţin funcţii de demnitate publică (deputaţi, miniştri, conducători etc.);  
- să fie promovată şi asigurată transparenţa finanţării partidelor politice;  
- să fie eficientizat controlul asupra finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale;  
- să fie introdus auditul independent al conturilor partidelor, efectuat de experţi autorizaţi;  
- să fie definite clar şi însoţite de sancţiuni eficiente, proporţionale şi descurajatoare toate 

încălcările regulilor de finanţare a partidelor politice şi a campaniilor electorale.  

Pentru prevenirea actelor de corupţie şi a faptelor de comportament coruptibil în 
interacţiunea sectorului privat cu sectorul public sînt necesare următoarele acţiuni:  

- definitivarea proceselor de simplificare a reglementării activităţii agenţilor economici;  
- debirocratizarea procedurilor de acordare a serviciilor publice pentru mediul de afaceri, 

asigurarea serviciilor on-line şi continuarea promovării principiului ghişeului unic;  
- perfecţionarea procedurilor de achiziţii publice (excluderea exercitării de influenţă de 

către agenţii economici interesaţi asupra condiţiilor de înaintare a ofertelor, sporirea 
transparenţei organizării şi desfăşurării licitaţiilor publice, prevenirea apariţiei conflictelor de 
interese şi tratarea lor corespunzătoare în procesul de selectare a cîştigătorului la licitaţie, 
evitarea, de către agenţii economici cu care au fost încheiate contracte, a creşterii preţurilor şi a 
cheltuielilor pe parcursul executării lor, servicii on-line etc.).  

Domeniile sociale în care manifestările de corupţie alimentează perceperea de către 
populaţie a răspîndirii largi a fenomenului sînt educaţia şi medicina. O măsură prioritară de 
reprimare a corupţiei în instituţiile de învăţămînt este clarificarea statutului asociaţiilor de părinţi, 
astfel încît acestea să nu mai fie percepute ca paravan pentru colectarea forţată a fondurilor de la 
părinţi. Urmează a fi introdusă practica de aderare benevolă la asociaţiile respective, transparenţa 
informaţiei despre statutul asociaţiilor şi rapoartele financiare de utilizare a fondurilor acumulate 
prin intermediul lor. Urmează, de asemenea, a fi întreprinse măsuri de excludere a practicilor 
corupte din susţinerea tezelor, a examenelor anuale şi a examenelor de absolvire atît în instituţiile 
de învăţămînt preuniversitar, cît şi în cel universitar. În sfera medicinei urmează a fi întreprinse 
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măsuri de combatere a situaţiilor în care lucrătorii medicali condiţionează acordarea de tratament 
medical cu obţinerea unor remunerări necuvenite de la pacienţi, precum şi măsuri de excludere a 
abuzurilor din sistemul de asigurări obligatorii de asistenţă medicală, de achiziţii publice pentru 
necesităţile instituţiilor medicale.  

 

Planificate Realizate 
Calificarea progresului în atingerea rezultatului 

scontat: 

- considerabil (60 – 100%) 

- parţial (30 – 60%) 

- insuficient (1 – 30%) 

- lipsă  (0%) 

Acţiunea nr.31 „Implementarea 
planurilor de integritate instituţională, 
elaborate în conformitate cu 
Metodologia de evaluare a riscurilor 
de corupţie în instituţiile publice, 
aprobată prin Hotărîrea Guvernului 
nr.906 din 28 iulie 2008” 

Realizări:  Cu excepţia  MAEIE, toate APC au 
elaborat/aprobat Planuri de integritate. În virtutea 
atribuţiilor deţinute ale CNA, în anul 2013 experţii 
instituţiei au acumulat şi analizat informaţia privitor la 
calitatea Planurilor de integritate, nivelul şi rezultatele 
implementării acestora de la 19 organe centrale de 
specialitate ale administraţiei publice, corespunzător 
fiind elaborate rapoarte de monitorizare şi remise spre 
informare autorităţilor vizate. Urmare s-a constatat că 
planurile instituţionale de prevenire a corupţiei nu sunt 
conforme cerinţelor H.G. nr. 33/2007, formularea 
activităţilor, precum şi raportarea realizării acestora 
denotă formalism în activitatea desfăşurată..   

Termen - Permanent 
Executor - Autorităţile publice 
centrale 

Statutul implementării: executat 
Respectarea termenului: în termen 
Executor real: - APC 

Indicatorii de progres -100% de 
autorităţi publice centrale au planuri 
elaborate (aprobate), plasate pe 
pagina web şi puse în aplicare 

Indicator atins: 97 % din APC au 
elaborat/aprobat/plasat pe pagina web şi pus în aplicare 
Planurile de Integritate. 

Rezultatul scontat: Riscurile de 
corupţie identificate şi diminuate prin 
aplicarea sistematică a planurilor de 
integritate 

Calificarea progresului:  
insuficient 

Acţiunea nr.32 „Instituirea Comisiei 
Naţionale de Integritate conform 
prevederilor Legii nr.180 din 19 
decembrie 2011 cu privire la Comisia 
Naţională de Integritate” 

Realizări:  În cadrul şedinţelor Parlamentului RM din 
22 iunie şi 26 octombrie 2012 au fost numiţi membrii şi 
preşedintele Comisiei Naţionale de Integritate.   

Termen - Semestrul I 2012 
Executor - Parlamentul, Guvernul 

Statutul implementării: executat 
Respectarea termenului: în termen 
Executor real: Parlamentul 

Indicatorii de progres - Membri 
numiţi (5) şi personal selectat (21) 

Indicator atins: Membri numiţi – 5, Personal selectat - 
12 

 

Rezultatul scontat: Legea nr.180 din 
19 decembrie 2011 cu privire la 
Comisia Naţională de Integritate pusă 

Calificarea progresului:  
Parţial 
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în aplicare 

Acţiunea nr. 33 „Elaborarea şi 
aprobarea modelului declaraţiei cu 
privire la venituri şi proprietate şi 
modelului declaraţiei de interese 
personale, precum şi a instrucţiunii 
privind regulile de completare a 
acestora” 

Realizări: Modelul declaraţiei cu privire la venituri şi 
proprietate şi modelul declaraţiei de interese personale 
au fost aprobate prin Legea nr. 181 din 19.12.2011, 
astfel, fiind modificată şi completată Legea nr. 16/2008 
şi Legea nr. 1264/2007. Instrucţiunile privind modul de 
comletare a declaraţiilor cu privire la venituri şi 
proprietate, precum şi a declaraţiilor de interes personal 
au fost elaborate şi aprobate prin Ordinul Preşedintelui 
CNI nr. 5 la 08.02.2013  şi publicat în Monitorul 
Oficial. 

Termen - Trimestrul II 2012 
Executor - Comisia Naţională de 
Integritate 

Statutul implementării: executat 
Respectarea termenului: termen tergiversat cu 7 luni 
Executor real: CNI 

Indicatorii de progres - Instrucţiune 
aprobată şi pusă în aplicare 

Indicator atins: Modele declaraţii elaborate şi puse în 
aplicare – 2 / Instrucţiuni aprobate şi puse în aplicare - 
2 

Rezultatul scontat - Pus în aplicare 
mecanismul de implementare a Legii 
nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu 
privire la conflictul de interese şi a 
Legii nr.1264-XV din 19 iulie 2002 
privind declararea şi controlul 
veniturilor şi al proprietăţii 
demnitarilor de stat, judecătorilor, 
procurorilor, funcţionarilor publici şi 
a unor persoane cu funcţie de 
conducere 

Calificarea progresului:  
parţial 

Acţiunea nr. 34 „Desemnarea în 
cadrul autorităţilor publice centrale şi 
locale a persoanelor responsabile de 
colectarea declaraţiilor cu privire la 
venituri şi proprietate şi a declaraţiilor 
de interese personale” 

Realizări: 30 instituţii publice au raportat privitor la 
desemnarea unor persoane responsabile de colectarea 
declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate şi a 
declaraţiilor de interese personale. 

Termen - Trimestrul II 2012 
Executor - Autorităţile publice 
centrale şi locale 

Statutul implementării: executat 
Respectarea termenului: în termen 
Executor real: APC 

Indicatorii de progres - Numărul 
persoanelor responsabile de 
colectarea declaraţiilor cu privire la 
venituri şi proprietate şi a declaraţiilor 
de interese personale desemnate 

Indicator atins: 100 % instituţii dispun de persoane 
responsabile de colectarea declaraţiilor cu privire la 
venituri şi proprietate şi a declaraţiilor de interes 
personal. 

Rezultatul scontat - Pus în aplicare 
mecanismul intern de implementare a 
Legii nr.16-XVI din 15 februarie 
2008 cu privire la conflictul de 
interese şi a Legii nr.1264-XV din 19 
iulie 2002 privind declararea şi 
controlul veniturilor şi al proprietăţii 
demnitarilor de stat, judecătorilor, 
procurorilor, funcţionarilor publici şi 

Calificarea progresului:  
Considerabil 
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a unor persoane cu funcţie de 
conducere 

Acţiunea nr. 35 „Realizarea 
controlului integral al veridicităţii 
datelor expuse în declaraţiile cu 
privire la venituri şi proprietate ale 
actorilor din sectorul justiţiei” 

Realizări: Comisia a elaborat şi aprobat prin Ordinul 
nr. 29 din 4 iulie 2013 Instrucţiunea internă privind 
mecanismul de control al declaraţiilor. Mecanismul 
prevede procedura de identificare anuală a subiecţilor 
supuşi controlului obligatoriu în corespundere cu 
criteriile de prioritizare şi grupele de risc şi explică 
modul de desfăşurare a controlului şi acţiunile 
personalului Comisiei pe parcursul întregului proces. În 
urma examinării materialelor aflate în gestiunea 
Comisiei au fost iniţiate 120 controale. Drept temei 
legal pentru iniţierea controlului în 79 de cazuri au fost 
eventuale încălcări a regimului juridic al veniturilor şi 
proprietăţilor, în 58 de cazuri – eventuale încălcări a 
regimului juridic al conflictelor de interese, şi în 29 
cazuri – eventualele încălcări a regimului juridic al  
incompatibilităţii. Controale iniţiate au vizat 19 
judecători, 13 deputaţi, 12 procurori, 7 miniştri şi vice-
miniştri, 17 primari şi viceprimari, 10 funcţionari 
publici cu statut special, 11 funcţionari publici cu 
diverse funcţii din cadrul instituţiilor publice ale 
administraţiei publice centrale, 16 funcţionari publici 
din cadrul administraţiei publice locale, 7 conducători 
ai întreprinderilor municipale şi de stat cu capital 
statutar majoritar de stat, cîte 5 conducători ai 
instituţiilor medicale şi 3 conducători ai instituţiilor de 
învăţămît. În perioada de raport, Comisia a finalizat 74 
dosare, inclusiv 28 s-au finalizat cu adoptarea actelor 
de constatare, 46 cazuri prin clasare, pe motiv că 
faptele sesizate nu s-au confirmat. Dintre cele 28 
încălcări constatate în rezultatul controalelor efectuate, 
14 sunt cazuri de încălcare a regimului juridic al 
declarării veniturilor şi proprietăţii, 9 - cazuri de 
încălcare a regimului juridic al conflictului de interese, 
3 - cazuri de încălcare a regimului juridic al 
incompatibilităţilor, 1 caz de încălcare a regimului 
juridic al declarării veniturilor şi proprietăţii şi al 
incompatibilităţilor şi 1 caz de încălcare a regimului 
juridic al conflictului de interese şi al 
incompatibilităţilor. Deciziile de clasare au vizat lipsa 
de încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor 
şi proprietăţii – în 26 cazuri, a regimului juridic al 
conflictului de interese – în 16 cazuri şi a regimului 
juridic al incompatibilităţilor – în 10 cazuri, iar  1 caz a 
fost clasat pe motiv de deces a persoanei supuse 
controlului. 

 
Termen - Trimestrul II 2012 
Executor - Comisia Naţională de 
Integritate în comun cu organele de 
resort 

Statutul implementării: executat parţial 
Respectarea termenului: în termen 
Executor real: CNI 
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Indicatorii de progres - Declaraţii 
verificate. Sesizări remise organelor 
de urmărire penală sau organului 
fiscal. Contravenţii constatate 

Indicator atins: Declaraţii verificate – 420 declaraţii 
de interese personale şi cu privire la venituri şi 
proprietate, dintre care: 44 declaraţii ale judecătorilor, 
32 declaraţii ale conducătorilor şi funcţionarilor din 
cadrul organelor de urmărire penală, 24 declaraţii ale 
miniştrilor şi viceminiştrilor, 202 declaraţii ale 
deputaţilor, 118 declaraţii ale procurorilor. Sesizări 
remise organelor de urmărire penală sau organului 
fiscal–25; Contravenţii constatate -230, 
Demersuri/solicitări informaţii - 1600 

Rezultatul scontat - Mecanismul de 
verificare a declaraţiilor cu privire la 
venituri şi proprietate implementat 

Calificarea progresului:  
parţial 

Acţiunea nr. 36 „Crearea paginii 
web oficiale a Comisiei Naţionale de 
Integritate” 

Realizări: Comisia a iniţiat la 21.12 12 procedura de 
creare a paginii web, prin angajarea ÎS „Fiscservinfo”. 
La 06.02.13, Comisia a lansat pagina web.                               

 
Termen - Octombrie 2012 
Executor -  Comisia Naţională de 
Integritate 

Statutul implementării: executat 
Respectarea termenului: tergiversat cu 3 luni 
Executor real: CNI 

Indicatorii de progres - Pagină web 
creată şi funcţională 

Indicator atins: Pagina web creată şi funcţională 

Rezultatul scontat - Transparenţa 
activităţii Comisiei Naţionale de 
Integritate asigurată 

Calificarea progresului:  
considerabil 

Acţiunea nr. 37 „Revizuirea 
Hotărîrii Guvernului nr.906 din 28 
iulie 2008 cu privire la aprobarea 
Metodologiei de evaluare a riscurilor 
de corupţie în instituţiile publice, în 
vederea extinderii termenului şi ariei 
de aplicare a acesteia” 

Realizări: Aprobată Hotărârea Guvernului nr. 736 din 
17.09.2013 privind modificarea şi completarea 
Hotărârii Guvernului nr. 906 din 28.07.2008 „Cu 
privire la aprobarea metodologiei de evaluare a 
riscurilor de corupţie în instituţiile publice”. 

 

Termen - Iunie 2012 
Executor -  CNA 

Statutul implementării: executat 
Respectarea termenului: tergiversat cu 14 luni 
Executor real: CNA 

Indicatorii de progres - Proiect de 
hotărîre elaborat şi înaintat 
Guvernului spre examinare 

Indicator atins: Proiect de hotărîre elaborat şi aprobat 

Rezultatul scontat - Procesul de 
reevaluare periodică a riscurilor de 
corupţie asigurat 

Calificarea progresului:  
considerabil 

Acţiunea nr. 38 „Asigurarea 
respectării transparenţei în procesul 
decizional în cadrul autorităţilor 
publice centrale şi locale” 

Realizări: Transparenţa în procesul decizional a fost 
îmbunătăţită prin lansarea oficială (martie 2012) a 
portalului www.particip.gov.md într-un nou format ce 
asigură legătura cu site-rile  ministerelor, pe care sunt 
plasate toate proiectele de legi sau de hotărâri de 
Guvern, şi oricine are posibilitatea să vină cu 
comentarii. Comentariile la proiectul de document apar 
în regim real pe site şi sunt automat transmise la adresa 
de e-mail a utilizatorului care a plasat proiectul 
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respectiv. Conform statisticilor, în anul 2013 APC au 
plasat pe portal 631 de proiecte, ceea ce este cu 205 
mai mult decît în anul 2012.  

Conform unui raport de monitorizare a Cancelariei de 
Stat (www.cancelaria.gov.md), ponderea proiectelor de 
decizii consultate cu societatea civilă s-a majorat în 
ultimii ani, dacă în anul 2009 era de 39 %, în anul 2012 
a ajuns la circa 80%. A crescut şi numărul de întruniri 
consultative, organizate şi desfăşurate de autorităţi. 
Astfel, dacă în ultimii 3 ani (2009/2010/2011) această 
cifră în medie era de 870, pentru anul 2012 este de 
1230. 

Termen - Permanent 
Executor -  Autorităţile publice 
centrale şi locale 

Statutul implementării: executat 
Respectarea termenului: în termen 
Executor real: Autorităţile publice centrale 

Indicatorii de progres - Ponderea 
deciziilor consultate cu publicul din 
numărul total de decizii adoptate. 
Dezbateri/ şedinţe publice organizate, 
recomandări recepţionate/ 
implementate 

Indicator atins: Anul 2012 – Ponderea proiectelor de 
decizii consultate cu publicul în anul 2012 este de 79 
%. Implicarea societăţii în procesul de luare a deciziilor 
s-a soldat cu unele recomandări de modificare şi 
completare a proiectelor deciziilor de politici, dintre 
care 63% au fost acceptate. Numărul de întruniri 
consultative, audieri publice, dezbateri, şedinţe ale 
grupurilor de lucru pe diverse domenii cu participarea 
reprezentanţilor asociaţiilor şi organizaţiilor, a 
cetăţenilor, precum şi a altor părţi interesate în anul 
2012, a fost de 1230. 

Rezultatul scontat – Informarea 
multilaterală asupra procesului 
decizional şi participarea părţilor 
interesate în procesul decizional, 
asigurate; gradul de răspundere al 
autorităţilor publice sporit 

Calificarea progresului:  
Considerabil 

Acţiunea nr. 39 „Implementarea 
acţiunilor de prevenire a corupţiei în 
procesul de recrutare, selectare, 
angajare şi promovare a personalului 
în funcţiile publice” 

Realizări: 
în anul 2012 –   Conform Raportului Cancelariei de 
Stat privind implementarea prevederilor Legii cu 
privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului 
public (www.cancelaria.gov.md), au fost efectuate 
angajări de personal  în  5553 funcţii publice şi posturi 
vacante, dintre care angajări prin concurs 1975, 
persoane promovate 928, angajări prin transfer 1224, 
alte modalităţi de angajare 1427. S-a concluzionat că 
70.7%  din funcţionarii publici, care au ocupat funcţiile 
publice vacante în anul 2012, au fost angajaţi  în bază 
de merit. 
În contextul realizării Legii nr.271/2008 cu privire la 
verificare candidaţilor şi a titularilor la funcţii publice, 
SIS a examinat şi remis 471 avize consultative, dintre 
care 303 – în privinţa a 303 judecători şi 168 – 
procurori. Au fost identificaţi cu factori de risc 33 
persoane, inclusiv 21 – judecători şi 12 – procurori. 
în anul 2013 –  în  conformitate Hotărîrea Guvernului 
nr. 1022 din 16.12.2013 s-a creat portalul 
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guvernamental al funcţiilor publice pentru a căror 
ocupare autorităţile publice organizează concurs 
(www.cariere.gov.md) ca platformă pe care se vor 
regăsi informaţii despre funcţiile publice scoase la 
concurs în autorităţile publice ce cad sub incidenţa 
Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia 
publică şi statutul funcţionarului public.  
În contextul realizării Legii nr.271/2008 cu privire la 
verificare candidaţilor şi a titularilor la funcţii publice, 
SIS a examinat şi remis 298 avize consultative, dintre 
care 72 – în privinţa judecătorilor şi 226 – procurorilor. 
Au fost identificaţi cu factori de risc – 51, inclusiv 25 – 
judecători şi 26 – procurori. 

Termen - Permanent 
Executor -  Autorităţile publice 
centrale şi locale, SIS 

Statutul implementării: executat 
Respectarea termenului: în termen 
Executor real: AP 

Indicatorii de progres - Numărul de 
anunţuri publicate privind funcţiile 
vacante şi concursurile de angajare. 
Numărul de concursuri de angajare 
desfăşurate 

Indicator atins:  
În anul 2012: Modalitatea de angajare în funcţii 
publice prin concurs a fost aplicată în peste jumătate de 
angajări (50,8%). Autorităţile publice au propus pentru 
concurs 1999 funcţii publice, corespunzător cărora au 
fost înregistrate 4684 dosare (în mediu 2,3 solicitări per 
funcţie vacantă). În total au fost ocupate funcţii publice 
vacante la nivel de 95,6%. 
 

Rezultatul scontat - Nivelul 
corupţiei în procesul de recrutare, 
selectare, angajare şi promovare a 
personalului în funcţiile publice 
redus. 
Riscul ocupării funcţiilor publice de 
către persoane care prezintă o 
ameninţare pentru interesele 
securităţii naţionale exclus 

Calificarea progresului:  
considerabil 

Acţiunea nr. 40 „Identificarea 
domeniilor în care pot fi instituite 
ghişee unice, în condiţiile Legii 
nr.161 din 22 iulie 2011 privind 
implementarea ghişeului unic în 
desfăşurarea activităţii de 
întreprinzător” 

Realizări: Elaborată şi aprobată Hotărârea Guvernului                  
nr. 778/2013 cu privire la măsurile de realizare a Legii 
nr. 161 din 22 iulie 2011 privind implementarea 
ghişeului unic în desfăşurarea activităţii de 
întreprinzător, care conţine în anexă lista domeniilor 
identificate. 

 
Termen - Martie 2012 
Executor - Ministerul Economiei 

Statutul implementării: executat 
Respectarea termenului: tergiversat cu 17 luni 
Executor real: Ministerul Economiei 

Indicatorii de progres -100% 
domenii identificate 

Indicator atins: 100% domenii identificate în care pot 
fi instituite ghişee unice în conformitate cu HG nr. 778 
cu privire la unele măsuri de implementare a ghişeului 
unic în desfăşurarea activităţii de întreprinzător. 

Rezultatul scontat - Punerea în 
aplicare a Legii nr.161 din 22 iulie 
2011 privind implementarea ghişeului 

Calificarea progresului:  
considerabil 
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unic în desfăşurarea activităţii de 
întreprinzător, iniţiată 

Acţiunea nr.41 „Elaborarea şi 
aprobarea regulamentelor de creare şi 
funcţionare a ghişeului unic pentru 
domenii specifice, în condiţiile Legii 
nr.161 din 22 iulie 2011 privind 
implementarea ghişeului unic în 
desfăşurarea activităţii de 
întreprinzător” 

Realizări: Potrivit pct.2 din Hotărârea Guvernului                  
nr. 778/2013 cu privire la măsurile de realizare a Legii 
nr. 161 din 22 iulie 2011 privind implementarea 
ghişeului unic în desfăşurarea activităţii de 
întreprinzător, ministerele, alte autorităţi ale 
administraţiei publice centrale urmau să  elaboreze şi să 
prezinte Guvernului spre aprobare, în termen de 3 luni 
de la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri, proiectele 
Regulamentelor necesare pentru organizarea şi 
funcţionarea ghişeelor unice potrivit listelor actelor 
permisive şi confirmative stabilite în anexele nr. 1 şi nr. 
3 din hotărîre. În acest context, termenele stabilite în 
plan au fost depăşite.  
În proiectul Planului de acţiuni pe anii 2014-2015 
pentru implementarea SNA, s-a introdus măsura ce 
vizează monitorizarea implementării Hotărârii 
Guvernului nr. 778 din 04.10.2013, care s-a pus în 
sarcina ME.  

Termen - Iulie 2012 
Executor - Autorităţile publice 
centrale şi locale care au funcţii şi 
atribuţii în domeniile specifice, 
identificate în condiţiile Legii nr.161 
din 22 iulie 2011 

Statutul implementării: neexecutat 
Respectarea termenului: --- 
Executor real: ---- 

Indicatorii de progres - 
Regulamente de creare şi funcţionare 
a ghişeelor unice elaborate şi aprobate 

Indicator atins: 0 % 

Rezultatul scontat - Mecanismul de 
executare a Legii nr.161 din 22 iulie 
2011 privind implementarea ghişeului 
unic în desfăşurarea activităţii de 
întreprinzător, pus în aplicare 

Calificarea progresului:  
lipsă 

Acţiunea nr. 42 „Crearea de ghişee 
unice în domeniile specifice, 
identificate în condiţiile Legii nr.161 
din 22 iulie 2011 privind 
implementarea ghişeului unic în 
desfăşurarea activităţii de 
întreprinzător” 

Realizări: Imediat ce vor fi aprobate Regulamentele 
necesare pentru organizarea şi funcţionarea ghişeelor 
unice, autorităţile administrative centrale vor purcede 
la crearea nemijlocită a acestora. 

 

Termen - Trimestrul IV 2012 
Executor - Autorităţile publice 
centrale şi locale care au funcţii şi 
atribuţii în domeniile specifice, 
identificate în condiţiile Legii nr.161 
din 22 iulie 2011 

Statutul implementării: neexecutat 
Respectarea termenului: --- 
Executor real: ---- 

Indicatorii de progres - Ghişee 
unice create în toate domeniile 
identificate 

Indicator atins:  0% 

Rezultatul scontat - Principiul Calificarea progresului:  
lipsă 
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ghişeului unic implementat. Riscurile 
de corupţie în prestarea serviciilor 
publice, diminuate 

Acţiunea nr. 43 „Implementarea 
sistemului automatizat de 
supraveghere a circulaţiei rutiere, 
înzestrarea automobilelor speciale de 
patrulare rutieră cu camere de filmare 
digitale şi cu dispozitive de măsurare 
a vitezei vehiculelor” 

Realizări: Prin H.G. nr. 40 din 17.01.2012 a fost 
aprobată Concepţia Sistemului automatizat de 
supraveghere a circulaţiei rutiere “Controlul traficului”. 
Astfel, la 27 septembrie 2012, de către MAI şi 
Departamentul Afaceri Internaţionale al Companiei 
„Hebei Jianshe Construction Group Co., Ltd” a fost 
semnat contractul de implementare a sistemului de 
video-monitorizare a traficului. Proiectul este 
implementat din programul de asistenţă a Guvernului 
Chinei în baza tehnologiilor Huawei. Sistemul va 
monitoriza 47 de intersecţii în municipiul Chişinău şi 
drumurile naţionale de acces şi va fixa încălcările 
regulilor de circulaţie rutieră în regim automatizat şi 
continuu. Întru consolidarea capacităţilor instituţionale 
ale subdiviziunilor poliţieneşti au fost dotate 
suplimentar cu 12 dispozitive etilotest dotate cu 
memorie fiscală şi imprimantă portabilă, 10 dintre care 
au fost achiziţionate cu asistenţa Ministerului de 
Interne al Germaniei, precum şi cu 3 aparate radar 
procurate cu aportul autorităţilor administraţiei publice 
locale. Totodată, întru realizarea obiectivului privind 
dotarea automobilelor speciale ale poliţiei rutiere cu 
sisteme GPS şi camere video pentru monitorizarea 
echipelor de patrulare, a fost achiziţionat utilajul 
necesar pentru dotarea automobilelor speciale din 
dotarea. Adiţional, un proiect de GPS – monitoring şi 
video-supraveghere a echipelor de patrulare a fost 
lansat cu suportul Ambasadei SUA. Acest proiect va 
permite extinderea numărului de vehicule echipate de 
către MAI pînă la 100 unităţi. Actualmente, sistemul 
video de supraveghere şi GPS monitoring a fost instalat 
la 97 automobile de serviciu ale colaboratorilor poliţiei. 
Sistemul de supraveghere video şi GPS monitoring 
constă din următoarele părţi componente: chipament 
navigaţie de bord; sistem de supraveghere video de 
bord; complex program-tehnic de navigare şi 
monitorizare al Dispeceratului. Obiectivele de bază ale 
Sistemului sunt: asigurarea suportului pentru 
coordonarea amplasării şi redistribuirii forţelor şi 
mijloacelor subdiviziunilor poliţiei; acumularea 
dovezilor în procesul contravenţional; asigurarea unui 
proces transparent de supraveghere a activităţii 
poliţiştilor; prevenirii fenomenului de corupţie în 
poliţie; asigurarea unei intervenţii rapide în cazuri 
critice aparente în activitatea poliţiştilor. În 
autovehiculul de serviciu sunt instalate trei camere 
video cu următoarea destinaţie: camera nr. 1 este 
instalată în salonul autovehiculului de serviciu avînd 
raza de supraveghere partea din faţă; camera nr.2 este 
instalată în salonul autovehiculului de serviciu  avînd 
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raza de supraveghere partea din spate; camera nr.3 este 
instalată în salonul autovehiculului de serviciu avînd 
destinaţia de a monitoriza acţiunile angajaţilor aflaţi în 
interiorul acestuia. De asemenea, în unitatea de 
transport de serviciu sînt instalate două microfoane. De 
către operatorul de serviciu este efectuată 
monitorizarea on-line a autovehiculelor de serviciu în 
timpul aflării pe rută. Informaţia înregistrată de 
sistemul de supraveghere video şi GPS monitoring se 
stochează şi în videoregistratorul de bord al vehiculului 
de serviciu, de unde este posibilitatea de a fi descărcată 
în mod manual.  

Termen - Decembrie 2012 
Executor - MAI 

Statutul implementării: executat 
Respectarea termenului: în termen 
Executor real: MAI 

Indicatorii de progres - Sistem 
implementat. Numărul de automobile 
speciale de patrulare rutieră înzestrate 
cu utilaj specializat 

Indicator atins: Sistemul pus în aplicare; 97 
automobile speciale de patrulare rutieră înzestrate cu 
utilaj specializat. 

Rezultatul scontat - Eradicarea 
corupţiei în rîndul colaboratorilor 
poliţiei rutiere, excluderea 
subiectivismului la depistarea 
contravenţiilor şi la documentarea pe 
marginea acestora 

Calificarea progresului:  
Considerabil 

Acţiunea nr. 44 „Organizarea şi 
desfăşurarea seminarelor de instruire 
pentru auditorii interni din sectorul 
public în vederea consolidării 
capacităţilor acestora” 

Realizări: MF - a desfăşurat seminare de instruire 
pentru auditorii interni cu următoarele tematici: 
Managementul personalului în autorităţile publice; 
Norme metodologice privind implementarea auditului 
intern în sectorul public; Controlul financiar public 
intern şi audit intern; Eşantionarea în audit; Planificare 
strategică; Abordarea fraudei şi corupţiei; Formare de 
formatori; Planificarea activităţii şi a misiunii de audit 
intern; Planificarea strategică şi anuală a activităţii de 
audit intern; Realizarea misiunii de audit intern; 
Auditul tehnologiilor informaţionale; Auditul 
performanţei, tehnici utilizate; Auditul financiar, 
eşantionarea în audit, rolul auditorului intern privind 
frauda; Raportul de audit intern şi raportarea de audit 
intern. 

Termen - Pe parcursul anului 
(conform termenelor stabilite în 
Planul de instruire) 
Executor - Ministerul Finanţelor 

Statutul implementării: executat 
Respectarea termenului: în termen 
Executor real: MF 

Indicatorii de progres - Numărul de 
instruiri efectuate. Numărul de 
persoane instruite 

Indicator atins: Instruiri - 20; persoane instruite – în 
mediu au participat 22 persoane la o instruire. 

Rezultatul scontat - Independenţă, 
integritate şi obiectivitate în 
activitatea unităţilor de audit intern 

Calificarea progresului:  
parţial 

Acţiunea nr. 45 „Organizarea şi Realizări: au fost organizate seminare de instruire 
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desfăşurarea seminarelor de instruire 
în domeniul managementului 
financiar şi controlului pentru 
manageri din entităţile publice” 

pentru manageri, cu tematicele: Autoevaluarea 
sistemului de management financiar şi control; Audit 
intern. Concept şi cadru de reglementare; 
Responsabilităţi de management financiar şi control; 
Controlul financiar public intern; Controlul public 
intern; Managementul riscurilor; Formarea de 
formatori; Managementul financiar şi control în 
sectorul public. 

Termen - Pe parcursul anului 
(conform termenelor stabilite în 
Planul de instruire) 
Executor - Ministerul Finanţelor 

Statutul implementării: executat 
Respectarea termenului: în termen 
Executor real: MF 

Indicatorii de progres - Numărul de 
instruiri efectuate. Numărul de 
persoane instruite 

Indicator atins: Instruiri - 33; persoane instruite – în 
mediu au participat 30 persoane la o instruire. 

Rezultatul scontat - Conştientizarea 
beneficiilor şi necesităţii 
implementării sistemului de 
management financiar şi control, 
inclusiv a managementului riscurilor 

Calificarea progresului:  
parţial 

Acţiunea nr. 46 „Realizarea 
activităţii-pilot privind identificarea 
riscurilor de corupţie în trei 
comunităţi locale şi elaborarea 
planurilor strategice de tratare şi 
prevenire a acestor riscuri” 

Realizări: Comisia Europeană, în cadrul Programului 
Parteneriat Estic, cu privire la „Buna Guvernare şi 
Lupta împotriva Corupţiei”  a lansat pentru Republica 
Moldova proiectul „Strategii anticorupţie pentru 
autorităţi publice locale”, implementat de Consiliul 
Europei. Institutul de Dezvoltare Urbană (IDU), în 
colaborare cu CNA şi Cancelaria de Stat au identificat 
în cadrul acestui proiect, două autorităţi care urmau a 
pune în aplicare scopul şi obiectivele proiectului, după 
cum urmează: Consiliile raionale Căuşeni şi Teleneşti. 
Astfel, scopul acestui proiect a constat în identificarea 
zonelor de risc vulnerabile în faţa corupţiei şi 
elaborarea unui Plan de integritate în vederea eliminării 
acestor riscuri.  

Termen - Octombrie 2012 
Executor – CNA în comun cu 
Cancelaria de Stat şi ONG-urile de 
profil 

Statutul implementării: executat 
Respectarea termenului: în termen 
Executor real: CNA în comun cu Cancelaria de Stat şi 
IDU  

Indicatorii de progres - Trei planuri 
aprobate de consiliile locale 

Indicator atins: Elaborate şi aprobate două Planuri de 
integritate aprobate de consiliile raionale Căuşeni şi 
Teleneşti. 

Rezultatul scontat - Activităţi de 
prevenire a corupţiei la nivel local 
elaborate şi puse în aplicare. Riscuri 
de corupţie diminuate 

Calificarea progresului:  
insuficient 

Acţiunea nr. 47 „Instituirea unui 
sistem eficient de management al 
riscurilor în autorităţile publice 
centrale” 

Realizări: Majoritatea APC au raportat privitor la  
instituirea sistemului de management al riscurilor, 
inclusiv prin dispunerea de mecanisme de identificare, 
evaluare, înregistrare şi monitorizare al acestora. 

Termen - Decembrie 2012 
Executor - Autorităţi publice centrale 

Statutul implementării: executat 
Respectarea termenului: depăşit în mediu cu 6 luni. 
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Executor real: APC 

Indicatorii de progres -100% de 
autorităţi publice centrale dispun de 
Registrul riscurilor 

Indicator atins: Nr. instituţiilor care dispun de 
Registrul riscurilor – 17; Activitate lansată - circa 95 % 
APC  
 
 

Rezultatul scontat - Riscuri (inclusiv 
riscuri de corupţie) identificate şi 
controlate de autorităţile publice 
centrale 

Calificarea progresului:  
parţial 

Acţiunea nr. 48 „Elaborarea şi 
aprobarea prin ordinul ministrului 
educaţiei a formularului “Angajament 
de asigurare a securităţii examenelor” 

Realizări: Emis Ordinul ministrului nr. 141 cu privire 
la aprobarea Regulamentului privind securitatea 
materialelor  de examene, prin care s-a aprobat 
formularul angajamentului de asigurare a securităţii 
testului pentru toate persoanele participante în cadrul 
organizării şi desfăşurării examenelor de bacalaureat. 

Termen - Semestrul I 2012 
Executor - Ministerul Educaţiei 

Statutul implementării: executat 
Respectarea termenului: în termen 
Executor real: Ministerul Educaţiei 

Indicatorii de progres - Formular 
aprobat 

Indicator atins: Formular aprobat prin ordinul 
ministrului  

Rezultatul scontat - Securitatea 
examenelor asigurată. Riscurile de 
corupţie în sistemul de învăţămînt 
diminuate 

Calificarea progresului:  
considerabil 

Acţiunea nr. 49 „Elaborarea şi 
aprobarea Codului de etică 
universitară şi a Codului de etică a 
profesorului” 

Realizări: În procesul de monitorizare s-a constatat că 
instituţiile de învăţământ superior de stat au aprobate şi 
puse în aplicare coduri de etică. Ceea ce ţine de 
elaborarea codului de etică al profesorului, activitatea 
restantă a fost preluată în proiectul Planului de acţiuni 
pe anii 2014 – 2015 pentru implementarea SNA. 

Termen - Octombrie 2013 
Executor - Ministerul Educaţiei 

Statutul implementării: executat parţial 
Respectarea termenului: --- 
Executor real: --- 

Indicatorii de progres - Coduri de 
etică elaborate şi aprobate 

Indicator atins: Coduri de etică universitară 
implementate - 17 

Rezultatul scontat -  Norme de 
conduită în sistemul educaţiei, 
stabilite şi puse în aplicare 

Calificarea progresului:  
insuficient 

 
Prioritatea de acţiune 8: Consolidarea capacităţii organelor de drept şi a justiţiei de a 

contracara corupţia  

Printre acţiunile prioritare de consolidare a capacităţii organelor de drept şi a justiţiei este 
sporirea credibilităţii CNA, a procuraturii şi a justiţiei în faţa societăţii. Pentru aceasta sînt 
necesare anumite măsuri, cum ar fi:  

- delimitarea competenţelor organelor de drept în investigarea şi urmărirea penală a 
infracţiunilor de corupţie şi a celor conexe;  

- extinderea coordonării şi a schimbului de informaţii între autorităţile responsabile de 
lupta împotriva corupţiei;  
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- reformarea organelor procuraturii prin asigurarea unei activităţi funcţionale şi 
transparente;  

- reevaluarea instituţiei imunităţii judecătorilor şi a deputaţilor pentru a se permite 
investigarea şi urmărirea penală a infracţiunilor de corupţie şi a celor conexe (în conformitate cu 
exigenţele art.30 al Convenţiei ONU împotriva corupţiei (New-York, 31 octombrie 2003), 
ratificată prin Legea nr.158-XVI din 6 iulie 2007);  

- optimizarea activităţii CCCEC, inclusiv prin: asigurarea independenţei instituţionale; 
consolidarea funcţiei de prevenire a corupţiei ca parte a mandatului CNA, în special prin 
asigurarea cu resurse umane, financiare şi materiale suplimentare;  

- promovarea unui sistem judiciar integru, inclusiv prin: revizuirea actelor normative în 
vigoare în vederea stabilirii procedurilor şi criteriilor clare de selectare, de promovare şi de 
evaluare a performanţelor judecătorilor; consolidarea capacităţilor instituţionale ale instanţelor 
judecătoreşti şi ale Consiliului Superior al Magistraturii în vederea minimalizării riscurilor de 
corupţie; dezvoltarea unor mecanisme specifice care să asigure răspunderea, inclusiv penală, a 
procurorilor şi a judecătorilor fără a se prejudicia independenţa şi imparţialitatea lor; instruirea 
profesională a tuturor procurorilor şi judecătorilor în problemele de combatere a corupţiei şi a 
infracţiunilor conexe; eficientizarea mecanismului de repartizare aleatorie a dosarelor în 
instanţele de judecată;  

- asigurarea unor salarii proporţionate responsabilităţilor pentru colaboratorii CNA, ai 
procuraturii şi pentru judecătorii implicaţi în lupta cu corupţia. Salarizarea şi asigurarea acestora 
trebuie să fie mai mare în comparaţie cu alte categorii de funcţionari, pentru a fi protejaţi de 
tentaţiile care pot apărea; 

- dotarea corespunzătoare a CNA şi a Procuraturii Anticorupţie cu echipament şi tehnici 
performante.  

 

Planificate Realizate 
Calificarea progresului în atingerea 

rezultatului scontat: 

- considerabil (60 – 100%) 

- parţial (30 – 60%) 

- insuficient (1 – 30%) 

- lipsă  (0%) 

Acţiunea nr.50 „Instruirea judecătorilor, a 
procurorilor şi a colaboratorilor organelor de 
drept în domeniul instrumentării şi judecării 
cauzelor de corupţie şi a celor conexe” 

Realizări: 
în anul 2012 - PG a organizat seminare cu 
genericul „Analiza practicii de judecare a 
cauzelor privind infracţiuni contra 
patrimoniului şi infracţiuni economice” cu 
participarea a 90 de procurori, iar în cadrul INJ 
au fost organizate 2 instruiri cu genericul 
„Standardele de etică ale procurorului” unde au 
participat 40 procurori.  

MAI: în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” 
au fost organizate cursurile de perfecţionare a 
ofiţerilor de urmărire penală, precum şi a altor 
categorii de angajaţi, inclusiv instruiri în 
domeniul anticorupţie cu tematicile: „Etica şi 
deontologia poliţienească” ; „Drepturile 
omului”; “Promovarea valorilor etice şi 
integrităţii morale a colaboratorilor afacerilor 
interne – mijloace eficiente în prevenirea şi 
combaterea corupţiei”; “Aplicarea practică a 
principiilor conduitei profesionale a 
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colaboratorilor organelor afacerilor interne”; 
“Conflictele de interese: formele şi tratarea 
acestora”. 

în anul 2013 INJ a organizat 16 seminare cu 
genericul: ,,Tehnici de investigare a 
infractiunilor de coruptie.  Experienţa si 
practica SUA”; “Aspecte ale 
comportamentului anticoruptibil şi căile de 
combatere a corupţiei”; ,,Uniformizarea 
practicii judiciare pe cauzele de corupţie. 
Instrumentarea şi judecarea cauzelor de 
corupţie şi a celor conexe”;  ,,Unele aspecte 
privind prevenirea şi combaterea  
comportamentului corupţional în sectorul 
justiţiei”; „Unele aspecte privind prevenirea şi 
combaterea  comportamentului corupţional în 
sectorul justiţiei. Etica profesională”; 
„Investigarea cazurilor de corupţie în legătură 
cu alte infracţiuni, spălarea banilor, 
insolvabilitatea fictivă şi intenţionată”.  

CNA: au fost organizate 24 instruiri la care au 
participat circa 148 persoane, după cum 
urmează: Curs de instruire cu privire la 
Strategia anti-corupţie din Singapore – 
organizat de Guvernul Republicii Singapore în 
colaborare cu Cancelaria de Stat a RM; Tehnici 
de investigare şi examinare a cazurilor de 
corupţie” – organizat în colaborare cu Institutul 
CEELI din Praga; Instruire în domeniul luptei 
anticorupţie – organizat în cadrul Proiectului 
OLAF (Biroul european antifraudă) prin 
Programul Hercule II „Întărirea cooperării 
regionale în vederea prevenirii şi combaterii 
corupţiei la frontierele UE”; Tehnici speciale 
de investigare a infracţiunilor de corupţie şi de 
fraudă - organizat în colaborare cu Direcţia 
Naţională Anticorupţie şi Biroul European 
Antifraudă prin intermediul Programului 
Hercule II; Reglementarea prelucrării datelor 
cu caracter personal în activitatea de prevenire 
şi combatere a criminalităţii – curs în cadrul 
CPPDCP; Avertizorii de integritate -  curs în 
cadrul INJ; precum şi Investigarea şi 
examinarea cazurilor de corupţie; Analiza 
riscurilor în domeniul criminalităţi; Etica 
profesională, Activitatea specială de 
investigaţii. 

PG: au fost organizate mai multe seminare, 
inclusiv în cadrul INJ, cu genericul „Aspecte 
ale comportamentului anticoruptibil şi căile de 
combatere a corupţiei”; “Etica şi deontologia 
procurorului”; „Uniformizarea practicii 
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judiciare pe cauzele de corupţie. 
Instrumentarea şi judecarea cauzelor de 
corupţie şi a celor conexe”; „Unele aspecte 
privind prevenirea şi combaterea 
comportamentului corupţional în sectorul 
justiţiei”; „Lupta împotriva corupţiei în 
Moldova” - promovarea bunelor practici ale 
Italiei, României şi Statelor Unite ale Americii; 
“Etica şi deontologia procurorului”; “Legătura 
dintre criminalitatea cibernetică, crimă 
organizată, infracţiunile economice şi alte 
categorii de infracţiuni”;  „Investigarea 
cazurilor de corupţie în legătură cu alte 
infracţiuni, spălarea banilor, insolvabilitatea 
fictivă şi intenţionată”, Provocări etice 
specifice profesiilor juridice”, „Unele aspecte 
privind prevenirea şi combaterea 
comportamentului corupţional în sectorul 
justiţiei. Etica profesională”. MAI -  pe 
parcursul anului 2013 de către Academia 
“Ştefan cel Mare” au fost desfăşurate 14 
instruiri a 714 de persoane. Cu toate grupele 
aflate la cursurile de perfecţionare şi pregătire 
iniţială au fost organizate şi desfăşurate 
seminare cu genericul “Starea legalităţii şi 
disciplinei de serviciu în organele şi 
subdiviziunile afacerilor interne. Studiu de 
caz”. 

CSM - în cadrul Institutului Naţional al 
Justiţiei au fost organizate: seminare cu 
tematicile: „Unele aspecte privind prevenirea şi 
combaterea comportamentului corupţional”; 
„Uniformizarea practicii judiciare pe cauzele 
de corupţie. Instrumentarea şi judecarea 
cauzelor de corupţie şi a celor conexe”. 

Termen - Permanent 
Executor - Institutul Naţional al Justiţiei, 
Academia “Ştefan cel Mare”, CNA, PG, CSM, 
MAI 

Statutul implementării: executat 
Respectarea termenului: în termen 
Executor real: Institutul Naţional al Justiţiei, 
Academia “Ştefan cel Mare”, CNA, PG, CSM, 
MAI 

Indicatorii de progres - Numărul de instruiri 
efectuate. Numărul de persoane instruite 

Indicator atins:  
PG (2012-2013) - 17 seminare şi 3 atelier de 
lucru pentru 288 procurori;  
MAI (2012-2013) – 22 instruiri pentru 1359 
colaboratori;  
INJ (2013) – 16 seminare, la care au participant 
592 persoane, dintre care : judecători – 103, 
procurori - 112,  OUP – 85, asistenţi judiciari – 
192, grefieri – 90, alte categorie – 10. PG: 9 
seminare şi 1 atelier de lucru pentru 198 
procurori. 
CNA (2013) – 24 instruiri pentru circa 148 
colaboratori; 
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CSM – 4 seminare 

Rezultatul scontat: Cunoştinţele şi 
aptitudinile practice ale judecătorilor, 
procurorilor şi ale colaboratorilor organelor de 
drept în domeniul vizat, consolidate 

Calificarea progresului:  
considerabil 

Acţiunea nr. 51 „Instituirea unui mecanism 
eficient de colaborare operativă a autorităţilor 
publice cu Centrul pentru Combaterea 
Crimelor Economice şi Corupţiei în vederea 
prevenirii, descoperirii şi sancţionării faptelor 
de corupţie săvîrşite de colaboratorii acestor 
autorităţi” 

Realizări: CNA a încheiat în anul 2013 
acordurilor de colaborare cu unele ministere, 
autorităţi publice centrale, agenţii de stat, 
întreprinderi de stat, organizaţii 
nonguvernamentale. Astfel, prin aceste 
acorduri s-a propus colaborarea în următoarele 
domenii: prevenirii şi combaterii corupţiei, a 
actelor conexe corupţiei şi a faptelor de 
comportament corupţional, spălării banilor şi 
finanţării terorismului, altor infracţiuni 
atribuite conform competenţei părţilor; 
combaterii criminalităţii organizate şi 
transfrontaliere; înregistrării şi evidenţei 
infracţiunilor; asigurării şi formării în comun a 
cadrului juridic ce ar contribui la prevenirea şi 
combaterea acestor infracţiuni; realizării 
politicilor şi documentelor strategice în 
domeniu; apărării drepturilor omului; protejării 
datelor cu caracter personal, a secretului de stat 
şi securităţii informaţionale; asigurării 
securităţii interne (CNA, MAI, PG, MJ). SIS – 
a elaborat Instrucţiunea privind testarea 
integrităţii profesionale a angajaţilor CNA, 
aprobată prin Ordin interdepartamental de către 
CNA, SIS şi PG. 

Termen - Septembrie 2012 
Executor – CNA în colaborare cu autorităţile 
publice 

Statutul implementării: executat parţial 
Respectarea termenului: termen depăşit în 
mediu cu 6 luni 
Executor real: CNA, SIS 

Indicatorii de progres - Plan comun de 
acţiuni elaborat şi pus în aplicare 

Indicator atins: CNA a semnat circa 38 de 
acorduri de colaborare cu autorităţi publice şi 
organizaţiile nonguvernamentale. SIS – a 
elaborat Instrucţiunea privind testarea 
integrităţii profesionale a angajaţilor CNA. 

Rezultatul scontat: Deficienţe la colaborarea 
operativă între subdiviziunile de securitate 
internă ale autorităţilor, excluse 

Calificarea progresului:  
parţial 

 

Prioritatea de acţiune 9: Sporirea eficienţei activităţii organelor de control  

Un rol deosebit în domeniul anticorupţie revine organelor de control, eficienţa activităţii 
cărora asigură acumularea regulamentară a plăţilor la bugetul public naţional (Curtea de Conturi, 
Serviciul Fiscal de Stat şi Serviciul Vamal), şi autorităţilor abilitate cu funcţii de control al 
declaraţiilor de venituri şi proprietăţi, precum şi al declaraţiilor de interese personale. Un organ 
specializat, menit să contribuie la implementarea politicii cu privire la conflictul de interese, este 
Comisia Naţională de Integritate.  



 18 

Măsurile importante ce se impun în vederea consolidării capacităţilor acestor organe de 
control sînt:  

- asigurarea unui mecanism de evaluare a rezultatelor activităţii de audit desfăşurat de către 
Curtea de Conturi, eficientizarea managementului finanţelor publice prin evaluarea sistemelor de 
control intern şi auditului intern în autorităţile şi instituţiile publice audiate de către Curtea de 
Conturi, ceea ce asigură acumularea şi utilizarea mijloacelor bugetului public naţional, precum şi 
ale entităţilor ce gestionează patrimoniul public;  

- modificarea legislaţiei în vederea sancţionării contravenţionale şi penale a 
iresponsabilităţii manageriale în acumularea şi utilizarea mijloacelor publice la exercitarea 
atribuţiilor funcţionale de către persoanele cu funcţie de răspundere, precum şi a neexecutării 
cerinţelor/recomandărilor Curţii de Conturi;  

- optimizarea activităţii organelor de control prin delimitarea strictă a funcţiilor acestora în 
efectuarea controalelor asupra utilizării resurselor publice, asupra activităţii economico-
financiare şi fiscale;  

- consolidarea capacităţilor subdiviziunilor de securitate internă din cadrul organelor de 
control în scopul transformării lor în structuri proactive cu un personal calificat şi stabil;  

- eficientizarea sistemului declaraţiilor de avere şi de interese pentru deţinătorii de funcţii 
publice şi a controlului declaraţiilor, instituţionalizarea şi asigurarea funcţionării eficiente a 
Comisiei Naţionale de Integritate.  

 

Planificate Realizate 
Calificarea progresului în atingerea 

rezultatului scontat: 

- considerabil (60 – 100%) 

- parţial (30 – 60%) 

- insuficient (1 – 30%) 

- lipsă  (0%) 

Acţiunea nr. 52 „Prezentarea de rapoarte 
Guvernului privind măsurile întreprinse de 
către executorii de buget în vederea înlăturării 
neregulilor constatate de Curtea de Conturi în 
cadrul auditurilor efectuate asupra executării 
bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale 
de stat şi a fondurilor asigurării obligatorii de 
asistenţă medicală din exerciţiul bugetar 
expirat 

Realizări:  Întru executarea Hot. CC nr. 49 din 
06.09.2011, MF a elaborat un plan de măsuri în 
vederea realizării recomandărilor auditului CC, 
aprobat prin ordinul nr. 145 din 05.12.2011. 
Astfel, în scopul înlăturării neajunsurilor 
depistate prin procesul verbal nr. 8/1 din 
12.12.2012 al şedinţei Colegiului Ministerului 
Finanţelor, a fost aprobat Planul de măsuri în 
vederea realizării recomandărilor auditului 
asupra Raportului privind executarea bugetului 
de stat pe anul 2011, ulterior, despre măsurile 
întreprinse în acest sens, prin scrisoarea 24/4-
3-54/246 din 19.03.2013, a fost informat 
Guvernul. Totodată, prin demersul nr.08-
17/1015 din 10.01.2013 au fost prezentate 
propuneri de modificare a Legii nr.489-XIV 
din 08.07.1999 privind sistemul public de 
asigurări sociale, care reglementează modul de 
restituire a transferurilor de la bugetul de stat. 
Concomitent, în scopul executării 
recomandărilor şi cerinţelor Hotărîrii 
Guvernului nr. 41 din 18 iulie 2013 „Privind 
Raportul auditului Raportului Guvernului 
privind executarea bugetului de stat pe anul 
2012”, a fost elaborat şi aprobat Ordinul MF 
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nr. 171 din 04.12.2013, un Plan nou de măsuri 
pentru fiecare recomandare, respectiv cerinţă 
în parte, fiind identificaţi şi stabiliţi atât 
responsabili direct, cît şi co-executorii, inclusiv 
termenii concreţi de executare a fiecărei acţiuni 

Termen - În termen de 15 zile de la data 
expirării termenelor de înlăturare a 
deficienţelor, stabilite prin hotărîri ale Curţii de 
Conturi 
Executor - Ministerul Finanţelor, Casa 
Naţională de Asigurări Sociale, Compania 
Naţională de Asigurări în Medicină 

Statutul implementării: executat parţial 
Respectarea termenului: în termen 
Executor real: MF, CNAS, CNAM 

Indicatorii de progres -100% rapoarte 
prezentate 

Indicator atins: Rapoarte prezentate 
Guvernului  - 1 

Rezultatul scontat: Hotărîri ale Curţii de 
Conturi executate 

Calificarea progresului:  
insuficient 

Acţiunea nr. 53 „Audierea în cadrul şedinţelor 
Guvernului a executorilor de buget privind 
măsurile întreprinse de ei în vederea înlăturării 
neregulilor constatate de Curtea de Conturi în 
cadrul auditurilor efectuate asupra executării 
bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale 
de stat şi a fondurilor asigurării obligatorii de 
asistenţă medicală din exerciţiul bugetar 
expira” 

Realizări: 1. Prin Hotărârea Curţii de Conturi 
nr. 41 din 18.07.2013 „Privind Raportul 
auditului asupra Raportului Guvernului privind 
executarea bugetului de stat pe anul 2012” se 
exclude din regim de monitorizare Hotărârea 
Curţii de Conturi nr.43 din 10.08.2012 
“Privind Raportul auditului asupra Raportului 
Guvernului privind executarea bugetului de 
stat pe anul 2011”, dată fiind reiterarea în 
Raportul de audit anexat a unor cerinţe ale 
auditului precedent neexecutate sau executate 
parţial şi a recomandărilor neimplementate. 
2. Dat fiind reiterarea în Raportul de audit, 
anexat la Hotărârea Curţii de Conturi nr.47 din 
26.07.2013 „Cu privire la Raportul auditului 
asupra Raportului Guvernului privind 
executarea fondurilor asigurării obligatorii de 
asistenţă medicală în exerciţiul bugetar 2012”, 
a recomandărilor misiunii de audit extern 
precedente, s-a exclus din regimul de 
monitorizare Hotărîrea Curţii de Conturi nr.34 
din 25.07.2012 “Raportul auditului asupra 
Raportului Guvernului privind executarea 
fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă 
medicală în exerciţiul bugetar 2011”. 
3. În conformitate cu Hotărârea Curţii de 
Conturi nr. 31 din 18.06.2013 „Cu privire la 
Raportul auditului Raportului Guvernului 
privind executarea bugetului asigurărilor 
sociale de stat pe anul 2012”, dat fiind 
reiterarea cerinţelor neexecutate şi a 
recomandărilor neimplementate din precedenta 
misiune de audit extern (cu referire la anul 
2011), s-a exclus din regim de monitorizare 
Hotărârea Curţii de Conturi nr. 33 din 
23.07.2012 “Privind Raportul auditului 
Raportului Guvernului privind executarea 
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bugetului asigurărilor sociale de stat 
Termen - În termen de o lună de la data 
expirării termenelor de înlăturare a 
deficienţelor, stabilite prin hotărîri ale Curţii de 
Conturi 
Executor - Cancelaria de Stat, Ministerul 
Finanţelor, Casa Naţională de Asigurări 
Sociale, Compania Naţională de Asigurări în 
Medicină 

Statutul implementării: acţiune depăşită 
Respectarea termenului: în termen 
Executor real: CC 

Indicatorii de progres – Şedinţe desfăşurate. 
Hotărîri adoptate 

Indicator atins: Activitate depăşită 
Şedinţe desfăşurate – 0 
Hotărâri adoptate  - 0 

Rezultatul scontat: Hotărîri ale Curţii de 
Conturi executate. Mijloacele bugetare utilizate 
neregulamentar restabilite. Management 
conform al finanţelor publice 

Calificarea progresului:  
parţial (vezi Hotărîrile CC nr.31/18.VI, 
41/18.VII, 47/26.VII)  

Acţiunea nr. 54 „Monitorizarea procesului de 
admitere în instituţiile de învăţămînt superior” 

Realizări:  Ministerul Educaţiei a monitorizat 
procesul de admitere în instituţiile de 
învăţămînt superior prin efectuarea 
verificărilor în teren. Astfel, în sesiunea de 
admitere pentru anii 2012-2013 au fost 
verificate 18 instituţii de învăţămînt de stat şi 
14 instituţii de învăţămînt private. 

Termen - Pe parcursul organizării şi 
desfăşurării sesiunilor de admitere 
Executor - Ministerul Educaţiei în colaborare 
cu CNA 

Statutul implementării: executat 
Respectarea termenului: în termen 
Executor real: MEd 

Indicatorii de progres - 100% instituţii 
monitorizate. 
100% contestări soluţionate 

Indicator atins: Verificate 32 instituţii de 
învăţămînt de stat şi private 

Rezultatul scontat: Transparenţa procesului 
de admitere asigurată. Cazuri de corupţie 
preîntîmpinate 

Calificarea progresului:  
parţial 

Acţiunea nr. 55 „Monitorizarea procesului de 
organizare şi desfăşurare a examenelor de 
finalizare a studiilor (de licenţă/de master) în 
învăţămîntul superior” 

Realizări:  În anul 2013, Ministerul Educaţiei 
pe parcursul desfăşurării examenelor de 
finalizare a studiilor a efectuat controale în 7 
instituţii de învăţămînt superior atît de stat cît 
şi în cele private. Verificările au fost efectuate 
în instituţiile de învăţămînt în care au fost 
semnalate nereguli. 

Termen - În perioada sesiunilor de vară şi de 
iarnă 
Executor - Ministerul Educaţiei în colaborare 
cu CNA 

Statutul implementării: executat 
Respectarea termenului: în termen 
Executor real: MEd 

Indicatorii de progres - 100% instituţii 
monitorizate 

Indicator atins: Instituţii monitorizate - 7 

Rezultatul scontat: Transparenţa în 
organizarea examenelor şi a evaluării obiective 
a studenţilor asigurată. Cazuri de corupţie 
preîntîmpinate 

Calificarea progresului:  
parţial 



 21 

În concluzie se menţionează că, din 25 de acţiuni incluse la acest capitol, sa- constatat a fi 
nerealizate – 2 şi realizate – 23 (inclusiv în termen – 17 acţiuni; termen depăşit de la 3 luni la 6 – 
4 acţiuni şi mai mult de 10 luni – 2 acţiuni).  

Urmare calificării progresului în atingerea rezultatului scontat, s-a constatat progres 
considerabil – la 9 acţiuni; progres parţial – 11 acţiuni; progres insuficient – 3 acţiuni şi lipsă de 
progres – 2 acţiuni.  

Lipsa de progres a fost atribuită la 2 acţiuni restante privitor la crearea ghişeelor unice, 
precum şi elaborarea şi aprobarea regulamentelor de funcţionare a acestora, în condiţiile Legii    
nr. 161/2011 privind implementarea ghişeului unic în desfăşurarea activităţii de întreprinzător. 

Din cele 23 acţiuni realizate, s-a constatat atingerea unui progres parţial sau insuficient la 14 
acţiuni. Fiind grupate după domenii, motivul acestor constatări se explică prin deficienţe în 
implementarea sistemului de control intern şi management al riscurilor, deficienţe în 
implementarea mecanismului de declarare şi control a averilor şi intereselor, precum şi de 
control a realizării hotărîrilor Curţii de Conturi.  


