RAPORT
Raportul pentru perioada trimestrului III al anului 2013, privind măsurile întreprinse în vederea executării Planului de acţiuni pe anii
2012–2013 pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011–2015
Numărul şi acţiunea
concretă din plan
1
10. Publicarea
rapoartelor
autorităţilor publice
privind măsurile
întreprinse în vederea
implementării
Strategiei naţionale
anticorupţie
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 28.07.2008
38. Asigurarea
respectării transparenţei
în procesul decizional
în cadrul autorităţilor
publice centrale
şi locale

Indicatorii de
progres

Nivelul de
Măsurile întreprinse
realizare
2
3
4
Trimestrial
Rapoartele sint publicate trimestrial pe pagina
Realizat
(pînă la data de 20
Raportul
electronică a MAEIE în rubrica „Transparenţa
a lunii imediat
pentru
decizională” - „Rapoarte”.
următoare
trim.III va fi
trimestrului de
publicat pînă
gestiune)
la
20.11.2013.
100% de autorităţi În proces de
publice centrale
derulare
au planuri
elaborate

A fost finisat tabelul care conţine lista proceselor de
lucru, inventarul cadrului legal relevant pentru
instituţie, identificate de membrii Grupului de
Autoevaluare a Riscurilor de Corupţie al MAEIE

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

În perioada trimestrului III au fost elaborate şi
avizate următoarele proiecte de acte legislative:
- Proiectul HG privind modificarea HG nr. 906
din 28.07.08 „Cu privire la aprobarea
Metodologiei de evaluare a riscurilor de
corupţie în instituţiile publice (DI-04/3-10827
din 17.08.13);
- Proiectul Legii pentru modificarea şi

Dificultăţi / probleme
5
Nu există dificultăţi

Nu există dificultăţi

1

implementate

completarea unor acte legislative (DI-04/310828 din 17.08.13);
- Proiectul Legii privind evaluarea riscurilor de
corupţie în instituţiile publice (DI-04/3-10119
din 05.08.13);
- Proiectul Hotărârii Parlamentului privind
aprobarea Regulamentului privind sistemul
liniilor telefonice anticorupţie (DI-04/3-10047
din 02.08.13).
- începând cu luna septembrie, urmare
modificării Legii nr.595 din 24.09.1999
privind tratatele internaţionale ale Republicii
Moldova, prin Legea nr. 207 din 12 iulie 2013
pentru modificarea şi completarea unor acte
legislative, se publică lunar tratatele
internaţionale care au intrat în vigoare şi
urmează a fi implementate.
- Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la
aprobarea Programului de dezvoltare a
controlului financiar public intern.
- Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru
aprobarea Regulamentului-cadru privind
avertizorii de integritate.
- Proiectul Ordinului Ministerului Finanţelor cu
privire la modificarea şi completarea
Regulamentului privind raportarea activităţii
de audit intern în sectorul public.
Informaţia privind achiziţiile publice se suplineşte pe
Pagina Web a MAE IE, Rubrica ”Ministerul”,
Subrubrica ”Buget şi Achiziţii publice”, sunt
desfăşurate prin intermediul programului pilot
”Registrul de stat al achiziţiilor publice” procedurile
de achiziţionare cu acces pentru toate persoanele
fizice şi juridice.
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39. Implementarea
acţiunilor de prevenire
a corupţiei în procesul
de recrutare, selectare,
angajare şi promovare a
personalului în funcţiile
publice

Instituirea unui
sistem eficient de
management
al
riscurilor
în
autorităţile
publice
centrale
59. Includerea unui
modul cu subiecte de
prevenire şi combatere
a corupţiei în
programele de
instruire iniţială a
angajaţilor debutanţi

47.

Numărul de
anunţuri publicate
privind funcţiile
vacante şi
concursurile de
angajare. Numărul
de concursuri de
angajare
desfăşurate
100% de autorităţi
publice centrale
dispun de Registrul
riscurilor

În derulare
continuă
(preconizat
pentru luna
octombrie
2013)

Numărul de
instruiri
desfăşurate.
Numărul de
audienţi. Modul
prevăzut în
programele de
profesionalizare

Permanent
pe parcursul
anului
(conform
termenelor
stabilite în
programul de
instruire)

Pe parcursul trimestrului III nu a fost organizat nici Nu există dificultăţi
un concurs de angajare. Procesul de recrutare,
selectare, angajare şi promovare a personalului în
funcţiile publice poartă un caracter transparent, bazat
pe competiţie deschisă, merit profesional şi
competenţă.
Anuntul
privind
organizarea
concursului de angajare se plasat pe site-ul instituţiei
publicat în mijloacele de informare în masă şi pe
panoul informaţional al instituţiei.

Realizat
Decembrie
2012

Funcţionarii publici debutanţi sunt instruiţi pe
segmentul prevenirii şi combaterii corupţiei în cadrul
seminarelor de instruire, unde sunt familiarizaţi cu
prevederile Codului de conduită a funcţionarului
public, Legea nr. 90 din 25.04.2008 cu privire la
prevenirea şi combaterea corupţiei, Strategia
naţională anticorupţie pe anii 2011-2015. De
asemenea, pe durata perioadei de probă funcţionarii
publici debutanţi sunt informaţi în domeniul
prevenirii şi combaterii corupţiei de către mentor, în
conformitate cu planul individual de instruire
aprobat pentru perioada de probă de 6 luni, care
conţine un modul separat dedicat fenomenului
corupţiei.

Nu există dificultăţi

3

61. Asigurarea
funcţionării liniilor
fierbinţi anticorupţie
guvernamentale şi
neguvernamentale

Numărul de
Permanent
persoane care
apelează la liniile
fierbinţi, ponderea
celor care relatează
despre corupţie

În perioada de raportare Centrul de Apel al MAEIE a
recepţionat şi procesat 1361 de apeluri, dintre care
230 din străinătate, iar restul din Republica
Moldova. Din străinătate apelurile telefonice
preponderent au parvenit din Federaţia Rusă,
Republica Italiană, Republica Federală Germania,
Republica Franceză, Canada, etc. şi se referă la
întrebări legate de regimul de călătorii, interdicţii de
a intra pe teritoriul unui stat, documentare sau alte
detalii ce privesc îndeplinirea acţiunilor consulare.
Pe parcursul perioadei raportate, DGAC a
recepţionat o sesizare din partea cetăţenilor
Republicii Moldova privind neregulile în activitatea
Consulatului General al Republicii Moldova la
Bologna. Pentru a verifica veridicitatea faptelor s-a
delegat o comisie de experţi. Urmare celor constatate
MAEIE a înaintat propunerea de rechemare a
Consului General al Republicii Moldova de la
Bologna.

63. Promovarea
dreptului de acces la
informaţie prin
stabilirea şi
consolidarea
parteneriatelor cu
mass-media şi cu
societatea civilă

Concepţii de
Permanent,
comunicare
în derulare
publică elaborate continuă
şi puse în aplicare.
Rapoarte de
monitorizare
elaborate de
Cancelaria de Stat
şi de ONG-uri

MAEIE permanent informează societatea civilă
asupra:
1.Cooperării şi dialogului purtat cu UE despre:
- Ultimele evoluţii în implementarea Dialogului
RM-UE privind liberalizarea regimului de
vize;
- Al IV-lea raport al CE privind implementarea
condiţionalităţilor celei de-a II faze a Planului
de acţiuni RM-UE privind liberalizarea
regimului de vize;
- Rezultatele negocierilor a noului cadru juridic
de cooperare cu UE, inclusiv a Zonei de Liber
Schimb Aprofundat şi Cuprinzător cu UE;
- Reformele întreprinse de autorităţile RM în

Nu există dificultăţi în
realizarea acţiunilor

Luînd în consideraţie
faptul că negocierile cu
UE poartă un caracter
confidenţial, implicarea
societăţii civile şi
raportarea către presă
este limitată
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-

contextul agendei europene a Guvernului
RM;
Contribuirea MAEIE la organizarea în luna
octombrie 2013 a Forumului Societăţii Civile
a Parteneriatului Estic la Chişinău;

2. Organizării periodice a conferinţelor de presă, Nu există dificultăţi în
acordarea de interviuri pentru presă, oferirea realizarea acţiunilor
permanentă de comentarii şi precizări pe diferite
subiecte, organizarea de mese rotunde cu jurnaliştii
şi experţii din mediul non-guvernamental;
3.Actualizarea permanentă a site-ului oficial cu
informaţii privind activitatea conducerii MAEIE,
acordurilor semnate între RM şi alte ţări şi instituţii
europene, actele legislative şi normative în baza
cărora activează MAEIE şi întreg sistemul
diplomatic, activitatea misiunilor diplomatice şi a
oficiilor consulare ale RM şi a altor ţări,
mediatizarea concursurilor de angajare în cadrul
MAEIE, modul de petiţionare, orarul audienţilor
cetăţenilor de către conducerea MAEIE etc.
4. Informarea jurnaliştilor prin comunicate de presă,
conferinţe de presă, acordarea de interviuri şi
întâlniri periodice cu mass-media.
5. A fost transmisă informaţie referitor la activitatea
MAEIE în domeniul implementării politicilor
anticorupţie, către Asociaţia obştească „Centrul de
Analiză şi Prevenire a Corupţiei”, care activează cu
sprijinul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova şi
implementează
proiectul
„Monitorizarea
implementării politicilor anticorupţie în autorităţile
publice centrale în a.2013”, conform chestionarului
elaborat de ultimii.
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