RAPORTUL
Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene
pentru perioada trimestrului I 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
1.Efectuarea
şi
publicarea rezultatelor
unor sondaje privind
cercetarea percepţiei şi
răspîndirii fenomenului
corupţiei.
3. Efectuarea de analize,
de cercetări şi de studii
tematice
despre
corupţie.

2
Permanent,
cu
monitorizare
trimestrială

Nivelul de
realizare
3
Nerealizat

Permanent,
În derulare
cu
monitorizare
trimestrială

Măsurile întreprinse

Dificultăţi /
probleme

4

5

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 asigurat coordonările de rigoare pentru participarea
delegației naționale la reuniunea Grupului de State contra Corupţiei
(GRECO) din 23-27 martie 2015, Strasbourg, precum și pentru
adoptarea celui de-al 2-ea Raport de conformitate din runda a III-a
de evaluare GRECO pentru Republica Moldova (incriminările1

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.

finanțarea partidelor politice).
MAEIE a asigurat coordonările pentru lansarea proiectului regional
privind combaterea corupției și spălării banilor din noul Cadru de
cooperare programatică Consiliul Europei - Uniunea Europeană
pentru țările Parteneriatului Estic (PCF) pentru perioada 2015-2017.
MAEIE a asigurat participarea delegaţiei Republicii Moldova,
condusă de dna Natalia Gherman, Viceprim-ministru, Ministru al
Afacerilor Externe şi Integrării Europene, la Congresul al 13-a al
ONU privind Crima şi Justiţia Penală, care a avut loc la Doha,
Qatar, în perioada 12-19 aprilie 2015. La Congres s-a discutat
despre aspecte legate de criminalitate, inclusiv corupţie, iar referinţe
la acest subiect s-au făcut şi în discursul doamnei Gherman în
contextul angajamentelor linia implementării agendei de integrare
europeană.
MAEIE a organizat în cooperare cu Guvernul Germaniei şi UNDP,
în perioada 25-26 februarie 2015, la Chişinău, o reuniune
internaţională la nivel înalt privind dezvoltarea capacităţilor
instituţionale pentru dezvoltare durabilă. În rezultatul reuniunii, a
fost adoptată o declaraţie finală care conţine recomandări privind
dezvoltarea instituţională pe baza de integritate, transparenţă şi
incluziune.
În scopul dezvoltării reglementărilor specifice pentru administrarea
informaţiei confidenţiale şi în conformitate cu Regulamentul
privind organizarea regimului secret în cadrul Serviciului
Diplomatic al Republicii Moldova a fost elaborat şi aprobat
Regulamentul de funcționare a Subdiviziunii de protecţie
(30.01.2015), precum şi diseminata Circulara privind organizarea
regimului secret în misiuni..
Periodic şi în fiecare caz de rotaţie a personalului este efectuată
instruirea angajaţilor privind procedurile de asigurare a accesului la
informaţie, procedurilor de asigurarea a informaţiilor confidenţiale
şi altor informaţii cu regim special.
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44. Implementarea unui Permanent,
sistem
eficient
de cu
monitorizare
gestiune a riscurilor şi semestrială
de control intern în
autorităţile
publice centrale.

În derulare

51. Evaluarea riscurilor Trimestrul IV
de corupţie în cadrul
2015
misiunilor diplomatice
şi oficiilor consulare ale
Republicii Moldova

În derulare

Doi colaboratori ai Ministerului au participat la Programul de
instruire a managerilor operaţionali din cadrul Autorităţilor Publice
Centrale dedicat familiarizării cu conceptul controlului financiar
public intern, cunoaşterii şi aplicării în practică a cadrului normativ
naţional, a metodelor şi instrumentelor de lucru elaborate în
domeniul managementului riscurilor şi descrierii proceselor
operaţionale de bază.
Toate documentele intrate în Minister sunt înregistrate. Se menţine
controlul circuitului documentar precum şi se efectuează controlul
asupra executării acestora (cu termenul stabilit), 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 32 documente primite de la
autorităţile ierarhic superioare: 17 – de la Guvernul R.M., 15 – de la
Parlament. Documentele respective au fost examinate în termenii
stabiliţi şi prezentat răspunsul autorităţilor solicitante.
În Minister au intrat 7871 documente, 543 - au fost primite de la
conducerea de vârf a ţării, din care - 56 documente au parvenit de la
Preşedinţie, 76 – de la Parlament, 411 - de la Guvern.
Angajaţii deţin şi sunt familiarizaţi cu fişele de post, persoanele cu
responsabilitate materială dispun de contracte de responsabilitate
materială deplină sau parţială încheiate.
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.
La prima şedinţă a grupului de lucru din cadrul Ministerului,
desfăşurată la 27 martie curent, a fost aprobat planul de activitate
respectiv, fiind stabilite sarcinile şi etapele realizării întregului
proces de evaluare a riscurilor instituţionale de corupţie.
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53. Asigurarea respec- Permanent,
tării transparenţei în cu
monitorizare
procesul decizional în trimestrială
cadrul
autorităţilor
publice
centrale
şi
locale.

În derulare

Se asigură consultarea publica sistematică a proiectelor de
decizii/acte normative elaborate în cadrul sau cu concursul MAEIE.
În perioada de referinţă a fost elaborat şi plasat pe site-ul
Ministerului proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova
la cel de-al treilea Protocol la Acordul General privind privilegiile şi
imunităţile Consiliului Europei.
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.
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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

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.
Pe parcursul trimestrului I au fost demarate doua concursuri de
angajare, pentru 14 posturi vacante. Concursurile sunt in derulare, la
etapa de aplicare a dosarelor.
Posturi vacante la sfîrşit de trimestru – 30 (14 la concurs), diferenta
- 16 posturi, sunt preconizate pentru realizarea procedurii de rotaţie
pentru anul 2015, conform prevederilor Legii serviciului diplomatic,
suntem obligaţi să asigurăm transferul colaboratorilor, într-un post
vacant, la expirarea termenului de aflare în misiune diplomatică.
În conformitate cu Ordinul MAE IE nr.1177-b-159 din 08
decembrie 2014, „Cu privire la desfăşurarea procedurii de evaluare
a performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici”, a fost
realizata procedura de evaluare a performanţelor profesionale.
Astfel, urmare rezultatelor obţinute, au fost promovați în următorul
rang diplomatic - 54 colaboratori şi avansați în funcţii - 15
colaboratori.
În perioada de raportare a fost organizat separat un concurs pentru
achiziţionarea serviciilor, în urma căruia au fost selectaţi 2 operatori
ai Centrului de Apel al MAEIE. Anunţul privind organizarea
concursului a fost plasat pe site-ul instituţiei, pe pagina Centrului de
Apel în Facebook şi publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice.
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81. Încheierea/semnarea Permanent,
acordurilor de cooperare cu monitorizare
şi schimb de informaţii trimestrială
în materie de verificare
a proprietăţilor din
străinătate
ale
declaranţilor moldoveni.

Anulat

90. Asigurarea funcţio- Permanent,
nării sistemului de linii cu monitorizare
telefonice anticorupţie.
trimestrială

În derulare

Rolul MAEIE în acest proces este facultativ. Documentele din
domeniul dat nu cad sub incidenţa Legii privind tratatele
internaţionale ale Republicii Moldova şi, respectiv, autorităţile
desemnate pentru realizarea acestui punct dispun de mecanisme
proprii de cooperare cu instituţiile similare din alte state. În acest
context, constatăm că MAEIE nu a fost sesizat pentru acordarea
unei asistenţe în stabilirea dialogului bilateral cu instituţiile
competente din alte state.
Cu titlu aparte, este de menţionat la acest subiect că pe parcursul
trimestrului I 2015, conform prevederilor art. 8 alin.(2), art. 9 şi art.
10 al Legii nr.1264 din 19.07.2002 privind declararea şi controlul
veniturilor şi al proprietăţii, au fost colectate şi transmise CNI 277
declaraţii cu privire la venituri şi proprietate, inclusiv ale
colaboratorilor misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale RM
în străinătate.
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

MAEIE a anunțat concurs pentru selectarea participaților la
cursurile “Manipulare prin cuvânt și imagine în mass-media”,
susținute de jurnalistul Cristian Tudor Popescu care se vor desfăşura
în perioada aprilie – iunie 2015, la Chișinău. La concurs se pot
înscrie jurnalişti din mass-media naţională din Republica Moldova
(agenţii de presă, publicaţii on-line, TV şi radio).
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 informaţie, pe parcursul perioadei
de referinţă, DGAC şi Centrul de Apel au reacţionat la o serie de
situaţii excepţionale şi informaţii apărute în mass-media, fiind
întocmite şi difuzate următoarele comunicate:
- Referitor la modificarea Legii federale privind „Statutul
juridic al cetăţenilor străini în Federaţia Rusă” (05.01.2015);
- Referitor la transferul Ambasadei RM la Roma într-un sediu
nou (21.01.2015);
- Ambasada vine mai aproape de tine (29.01.2015);
- Referitor la abolirea regimului de vize în Statul Israel
(16.02.2015);
- Precizare de presă (20.03.2015);
- Referitor la accidentul aviatic din Franţa (25.03.2015);
- Referitor la tranzitarea teritoriului României în baza unui
Titlu de călătorie emis de Republica Moldova (31.03.2015).
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