RAPORTUL

Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene
pentru perioada trimestrului II al anului 2015 privind măsurile întreprinse în vederea executării Planului de acţiuni pe anii 2014–2015
pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011–2015
Numărul şi acţiunea
concretă din plan

Indicatorii de
progres

1

2

Nivelul de
realizare
3

1.Efectuarea
şi Permanent,
Nerealizat
publicarea rezultatelor cu
monitorizare
unor sondaje privind trimestrială
cercetarea percepţiei şi
răspîndirii fenomenului
corupţiei.

Măsurile întreprinse

Dificultăţi / probleme

4

5

Sondajul privind cercetarea percepţiei şi
fenomenului corupţiei urmează a fi lansat în
cu Centrul Național Anticorupţie imediat
elaborat proiectul sondajului şi stabilită
desfăşurare a acestuia.

răspîndirii
colaborare
ce va fi
forma de

Ținând
cont
de
particularităţile domeniului
de activitate, studierea
percepţiei şi răspândirii
fenomenului corupţiei în
raport cu MAEIE necesită
o abordare specială la
definitivarea conţinutului
sondajului.

1

3. Efectuarea de analize, Permanent,
În derulare
de cercetări şi de studii cu
monitorizare
tematice
despre trimestrială
corupţie.

41.
Implementarea Permanent,
În derulare
planurilor de integritate cu
monitorizare
instituţională, elaborate semestrială
în
conformitate
cu
Metodologia de evaluare
a riscurilor de corupţie
în instituţiile publice,
aprobată prin Hotărîrea
Guvernului nr. 906 din
28 iulie 2008.

Angajaţii MAEIE au participat la studiile, instruirile,
seminarele organizate de către CNA, CNI, Academia de
Administrare Publică, ONG-uri, etc.
La seminarele de instruire organizate în cadrul
Ministerului pentru funcţionarii publici debutanţi, aceştea
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
combaterii fenomenului corupţiei.
MAEIE a facilitat vizita în Republica Moldova (19-21
mai 2015) a delegaţiei de nivel înalt a Comitetului
Internaţional pentru Control asupra Drogurilor (INCB),
care a evaluat implementarea de către RM a convenţiilor
împotriva drogurilor, iar în contextual întrevederilor cu
experţii din cadrul autorităţilor naţionale de resort
(Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiţiei,
Procuratura Generală, Ministerul Sănătăţii ş.a, fiind
abordate măsurile de prevenire a corupţiei în sfera
circulaţiei drogurilor. Rezultatele misiunii de evaluare
urmează să fie incluse în raportul anual al INCB pentru
2015.
Despre acţiunile şi măsurile întreprinse în cadrul MAEIE
privind implementarea Planului de integritate al MAEIE
pe parcursul semestrului I al anului 2015, Ministerul a
prezentat un raport detaliat remis în adresa CNA.
Documentul cuprinde informaţii privind performanţele
realizate în vederea sporirii integrităţii instituţionale în
raport cu 20 de domenii vulnerabile de activitate
identificate în cadrul MAEIE.
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44. Implementarea unui Permanent,
În derulare
sistem
eficient
de cu
monitorizare
gestiune a riscurilor şi semestrială
de control intern în
autorităţile
publice centrale.

Un colaborator al Ministerului a participat la Conferinţa
„Guvernare mai bună prin audit” dedicată familiarizării
cu situaţia actuală şi dezvoltarea controlului financiar
public intern, cunoaşterii şi aplicării în practică a cadrului
normativ naţional şi a instrumentelor internaţionale de
dezvoltare a CFPI.
La fel, în perioada 29 iunie -1 iulie 2015 reprezentantul
MAEIE a frecventat seminarul cu genericul „Auditul în
domeniul tehnologiilor informaţionale”.
În ceea ce ţine de evidenţa executării însărcinărilor şi a
circulaţiei documentelor se cuvine de menţionat că toate
documentele intrate în Minister sunt înregistrate. Se ţine
controlul circuitului documentar precum şi se efectuează
controlul asupra executării acestora (cu termen), inclusiv
a petiţiilor. Trimestrial se prezintă în adresa Guvernului
informaţia privind situaţia examinării şi executării
documentelor. În perioada de raportare, au fost luate la
control 35 documente primite de la autorităţile ierarhic
superioare: – 21 de la Guvernul R.M., 11 de la
Parlament şi 13 de la Preşedinţie. Documentele
respective au fost examinate în termenii stabiliţi şi
prezentat răspunsul autorităţilor solicitante.
În Minister au intrat 17151 documente, 1336 - au fost
primite de la conducerea de vârf a ţării, din care - 166
documente au parvenit de la Preşedinţie, 181 – de la
Parlament, 989 - de la Guvern.
Pe parcursul trimestrului II, în adresa Ministerului au
parvenit 16 petiţii. Petiţiile au parvenit: 5 de la
Parlament, 1 de la MAI, 1 de la Ambasada Republicii
Moldova in Federația Rusa, iar 9 au fost primite direct de
la petiţionari, o parte din ele - în versiune electronică.
Pentru audienţă la conducerea Ministerului din partea
cetăţenilor nu au fost înregistrate solicitări. La fel, nu au
fost recepţionate semnale privind acte de corupţie.
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51. Evaluarea riscurilor Trimestrul IV
de corupţie în cadrul
2015
misiunilor diplomatice
şi oficiilor consulare ale
Republicii Moldova

În derulare

53.
Asigurarea Permanent,
respectării transparenţei cu
monitorizare
în procesul decizional în trimestrială
cadrul
autorităţilor
publice
centrale
şi
locale.

În derulare

Pentru evaluarea riscurilor au fost instituite grupuri de
lucru care vor asigura procesul prin aplicarea
instrumentelor de identificare, analiză şi evaluare a
riscurilor
de
corupţie
instituţionale
conform
Metodologiei de evaluare a riscurilor de corupţie în
instituţiile publice aprobată prin Hotărârea Guvernului
Nr. 906 din 28 iulie 2008.
Pe parcursul perioadei de raportare, în comun cu CNA,
au fost coordonate acţiunile de evaluare a riscurilor de
corupţie cu deplasarea la faţa locului în anumite misiuni
diplomatice şi oficii consulare, au fost definitivate
planurile de activitate în cadrul deplasărilor respective.
MAEIE a transmis comunicările Oficiului ONU pentru
Droguri şi Crimă (UNODC) în adresa instituţiilor
naţionale de resort privind reuniunile pe linia Convenţiei
ONU privind combaterea Corupţiei, Convenţiei ONU
împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, precum
şi a altor tratate care stabilesc angajamente pentru statele
părţi în domeniul luptei cu corupţia.
De asemenea, MAEIE a examinat şi a avizat proiectul
emis de CNA privind modificarea şi completarea
Hotărîrii Parlamentului nr. 154 din 21.07.2011 şi a
înaintat propuneri pentru completarea Planului de acţiuni
pe anii 2016-2017 pentru implementarea Strategiei
Naţionale Anticorupţie.
La 8 aprilie 2015, reprezentantul Direcţiei analiză,
monitorizare şi evaluare a politicilor a participat la
sesiunea de instruire cu privire la implicarea cetăţenilor
în procesele decizionale. Training-ul a fost organizat de
Cancelaria de Stat şi Centrul de Guvernare Electronică,
cu suportul Academiei de e-Guvernare din Estonia şi a
Institutului pentru o Guvernare Deschisă din Moldova.
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55.
Implementarea Permanent,
acţiunilor de prevenire a cu monitorizare
corupţiei în procesul de trimestrială
recrutare,
selectare,
angajare şi promovare a
funcţionarilor publici.

În derulare

90.
Asigurarea Permanent,
funcţionării sistemului cu monitorizare
de
linii
telefonice trimestrială
anticorupţie.

În derulare

Procesul de recrutare, selectare, angajare şi promovare a
personalului în funcţiile publice poartă un caracter
transparent, bazat pe competiţie deschisă, merit
profesional şi competenţă. Anunțul privind organizarea
concursului de angajare este plasat pe site-ul instituţiei
publicat în mijloacele de informare în masă şi pe panoul
informaţional al instituţiei.
Numerele de telefon pentru informaţii şi a liniei fierbinte
anticorupţie sunt publicate pe pagina oficială a
Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene.
Pe lângă acestea, cetăţenii pot contacta Direcţia Relaţii
cu Publicul din cadrul DGAC, pentru a semnala cazurile
de încălcări din partea funcţionarilor consulari, atât la
telefon, cât şi în formă scrisă.
Atât la linia fierbinte anticorupție, cât şi la Centrul de
Apel, pe parcursul perioadei de raportare nu s-au
recepţionat/înregistrat apeluri telefonice care să se refere
la pretinse acte de corupţie.
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91.
Promovarea Permanent,
dreptului de acces la cu monitorizare
informaţie prin stabilirea trimestrială
şi
consolidarea
parteneriatelor cu massmedia şi cu societatea
civilă.

În derulare

Informaţia de interes public este plasată pe pagina Web
a Ministerului şi actualizată periodic, precum şi pe
panoul informativ în faţa MAEIE si DGAC, privind:
- programul de activitate, zilele de audienţă a cetăţenilor;
- numele şi prenumele persoanelor din conducerea
ministerului şi ale persoanelor responsabile cu difuzarea
informaţiilor publice;
- datele de contact ale MAEIE si DGAC: numerele de
telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de
Internet;
- programele şi strategiile proprii;
- lista documentelor de interes public;
- modalităţile de contestare a deciziei Ministerului în
situaţia în care persoana nu este satisfăcută de răspunsul
primit şi se consideră vătămată în privinţa dreptului de
acces la informaţiile de interes public solicitate.
De asemenea, pe pagina Web a MAEIE sunt publicate:
- anunţuri de intenţie referitor la achiziţionarea de bunuri,
lucrări şi servicii;
- informaţie referitor la licitaţiile publice, concursuri prin
cererea ofertelor de preţ;
- dările de seamă trimestriale referitor la măsurile
anticorupţie, etc.
Pentru a avea acces prompt la informaţia consulară
necesară, cetăţenii moldoveni cât şi cei străini
contactează Centrul de Apel al MAEIE.
În vederea garantării dreptului la informare, în perioada
vizată Direcţia generală afaceri consulare a întocmit şi a
difuzat o serie de comunicate de presă, după cum
urmează:
- aprilie (03.04.2015 – privind evacuarea cetăţenilor RM
din Yemen);
- mai (08.05.2015 – privind desfăşurarea consultărilor
consulare moldo - române);
- iunie (11.06.2015 – privind noi reguli de intrare/ieşire
de pe teritoriul peninsulei Crimeea, Ucraina.
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