
    Anexă 

 

RAPORT 

privind gradul de realizare a acţiunilor din Planul  de acţiuni  

pe anii 2014–2015 pentru implementarea Strategiei  

naţionale anticorupţie pe anii 2011–2015, pentru trimestrul III, 2015 

 

 

Nr. 

crt. 

Acţiunea Termenul 

de realizare 

Responsa

bilii de 

realizare 

Sursa de 

finanţare 

Indicatorii 

de progres 

Rezultatul scontat Realizări 

1 2 3 4 5 6 7  

COMPONENTA DE CERCETARE  

III. Întocmirea şi publicarea rapoartelor organelor de drept, ale procuraturii şi ale justiţiei despre contracararea corupţiei, precum şi a rapoartelor 

autorităţilor publice privind implementarea măsurilor anticorupţie prevăzute de documentele de politici 

17 Elaborarea şi publicarea pe 

pagina web oficială a 

Ministerului Justiţiei a 

rapoartelor privind numărul de 

hotărîri judecătorești de 

condamnare sau de achitare în 

cauze de corupţie sau conexe 

corupției, numărul de persoane 

condamnate sau achitate şi 

pedepsele aplicate 

Trimestrial 

(pînă la data 

de 20 a lunii 

imediat 

următoare 

trimestrului 

de gestiune) 

Ministerul 

Justiţiei 

Alocaţii 

bugetare 

100% 

rapoarte 

publicate 

Transparenţă asigurată 

prin informaţii 

prezentate publicului 

despre numărul de 

persoane condamnate 

sau achitate în cauze de 

corupţie sau conexe 

corupției, despre 

pedepsele aplicate 

Realizată 

în luna august a fost publicat raportul 

pentru perioada de 6 luni ale anului 

2015. Acesta poate fi accesat la 

următorul link:  

http://justice.gov.md/pageview.php?l=r

o&idc=56& 

18 Elaborarea şi publicarea 

rapoartelor de monitorizare a 

realizării Hotărîrii Guvernului 

nr. 778  din  

4 octombrie 2013 cu privire la 

unele măsuri de implementare a 

ghişeului unic în desfăşurarea 

activităţii de întreprinzător 

Trimestrial  

(pînă la data  

de 20 a lunii 

imediat 

următoare 

trimestrului  

de gestiune) 

Ministerul 

Economiei

, 

autorităţile 

administra

ţiei 

publice 

centrale 

emitente 

de acte 

permisive  

Alocaţii 

bugetare 

Rapoarte 

elaborate şi 

plasate pe 

site-ul 

ministerului. 

Acţiuni 

întreprinse în 

vederea 

înlăturării 

deficienţelor 

Deficienţe identificate 

şi înlăturate în procesul 

de aplicare a Legii nr. 

161 din 22 iulie 2011 

privind implementarea 

ghişeului unic în 

desfăşurarea activităţii 

de întreprinzător 

Realizată:  

-A fost elaborat şi publicat pe site-ul 

oficial al Camerei Înregistrării de Stat 

(www.cis.gov.md), la compartimentul 

„Publicaţii”, Raportul de monitorizare  

a realizării Hotărârii Guvernului nr.778 

din 04.10.2013 cu privire la unele 

măsuri de implementare a ghişeului 

unic în desfăşurarea activităţii de 

întreprinzător. 

- Au fost create centre unice de  

depunere a cererilor şi eliberare a 

actelor de înregistrare a agenţilor 

economici la Oficiile Teritoriale ale 

http://justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=56&
http://justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=56&
http://www.cis.gov.md/
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Camerei; 

- A fost organizată activitatea 

Oficiilor Teritoriale ale CIS conform 

principiului ghişeului unic, astfel 

organul înregistrării de stat, în 

colaborare cu autorităţile publice, 

obţine avize şi informaţii necesare 

pentru înregistrarea de stat a 

persoanelor juridice şi a 

întreprinzătorilor individuali, precum şi 

remite acestor autorităţi, prin 

intermediul reţelelor electronice, 

informaţii privind înregistrarea de stat, 

fără implicarea în acest proces a 

solicitantului înregistrării. În acest 

context, subliniem că ghişeul unic 

instituit în cadrul Camerei Înregistrării 

de Stat corespunde prevederilor art.4 al 

Legii nr.161 din 22.07.2011 privind 

implementarea ghişeului unic în 

desfăşurarea activităţii de 

întreprinzător. 

COMPONENTA LEGISLATIVĂ  

V. Perfecţionarea legislaţiei anticorupţie şi îmbunătăţirea mecanismelor ei de funcţionare, inclusiv prin exercitarea controlului parlamentar 

29 Examinarea oportunităţii de 

modificare şi completare a 

Codului electoral în vederea 

oferirii posibilităţii accederii în 

Comisia Electorală Centrală a 

reprezentanților societăţii civile  

Anul 2015 Ministerul 

Justiţiei, 

Comisia 

Electorală 

Centrală 

în 

colaborare 

cu ONG-

urile de 

profil 

Alocaţii 

bugetare 

Concluzii 

formulate. 

Act normativ 

elaborat 

 

Politică electorală 

realizată eficient, 

inclusiv prin asigurarea 

participării la 

activitatea CEC a 

reprezentanţilor 

societăţii civile 

În vederea realizării acțiunii 

menționate supra, Ministerul Justiției a 

solicitat Comisiei Electorale Centrale 

prezentarea propunerilor de modificare 

și completare a Codului electoral în 

vederea oferirii posibilității accederii în 

Comisia Electorală Centrală a 

reprezentanților societății civile. Drept 

urmare, prin scrisoarea nr. 8/9370 din 

17 septembrie 2015 Comisia Electorală 



3 
 

 

Centrală a statuat oportunitatea creării 

unui grup de lucru constituit din 

reprezentanți ai Ministerului Justiției, ai 

Comisiei Electorale Centrale și ai 

societății civile astfel încît propunerile 

Comisiei în acest sens să nu fie 

interpretate sub aspectul conflictului de 

interese și a suspiciunilor de lipsă de 

imparțialitate. 

COMPONENTA INSTITUŢIONALĂ  

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

41 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  

Permanent,   

cu 

monitorizar

e 

semestrială 

Autorităţil

e publice 

centrale 

Alocaţii 

bugetare 

100% din 

autorităţi 

publice 

centrale au 

planuri 

elaborate/ 

aprobate, 

plasate pe 

pagina web 

şi puse în 

aplicare 

Riscuri de corupţie 

identificate şi 

diminuate prin 

implementarea 

planurilor de integritate 

Realizată 

Departamentul instituțiilor 

penitenciare 

În contextul continuării procesului de 

evaluare a riscurilor de corupție în 

cadrul sistemului penitenciar, necesar 

pentru elaborarea Planului de 

integritate al DIP, în perioada raportată 

au fost întreprinse măsuri precum: 

- aplicarea chestionarelor de 

evaluare a integrității organizaționale în 

penitenciarele nr.13-Chișinău și nr.17-

Rezina; 

- completarea inventarului 

măsurilor de prevenire a riscurilor de 

corupție în cadrul sistemului 

penitenciar; 

- elaborarea și aplicarea 

chestionarului în privința membrilor 

comisiilor penitenciare; 

- acumularea informației 

referitoare la activitatea serviciilor 

evidență specială și regim și 

supraveghere din penitenciare. 
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Materialele perfectate, au fost 

transmise în adresa Centrului național 

anticorupție (dlui Sergiu Doina, 

specialist inspector superior al Secției 

evaluarea riscurilor de corupție a 

Direcției generale, prevenirea 

corupției a CNA, membru al grupului 

de lucru instituit prin Dispoziția DIP 

nr.162 din 27.05.2014), care ar urma să 

prezinte propuneri pentru includere în 

proiectul Planului de integritate al DIP, 

ce urmează a fi definitivat către finele 

anului curent. 

Planul de integritate a Serviciului 

Stare Civilă elaborat, ca rezultat al 

aprobării la 08.05.2015 a Registrului 

riscurilor activităţii SSC pentru anul 

2015. 

Planul de integritate a Serviciului Stare 

Civilă aprobat la 29.06.2015,  plasat pe 

pagina web a Serviciului Stare Civilă. 

44 Implementarea unui sistem 

eficient de gestiune a  riscurilor 

şi de control intern în 

autorităţile  

publice centrale 

Permanent,  

cu 

monitorizar

e 

semestrială 

Autorităţil

e publice 

centrale 

Alocaţii 

bugetare 

100% din 

autorităţi 

publice 

centrale 

dispun de 

Registrul 

riscurilor. 

Activitate de 

control intern 

în condiţiile 

Legii nr. 229 

din  

23 

septembrie 

Prevederile Convenţiei 

ONU împotriva 

corupţiei (art. 9), puse 

în aplicare. 

Standardul naţional de 

control intern nr. 10 

„Managementul 

riscurilor”, aprobat prin 

ordinul ministrului 

finanțelor nr. 51 din  

23 iunie 2009, 

implementat.  

Riscuri instituţionale 

identificate, înregistrate 

Realizată 

 Ministerul Justiției deține Registrul 

riscurilor din anul 2013. În 2014 a avut 

loc monitorizarea, revizuirea și 

raportarea riscurilor, inclusiv a celor de 

corupție. Ultima versiune a Registrului 

riscurilor a fost aprobată de Ministrul 

Justiției la 22.12.2014. 

 

Departamentul instituțiilor 

penitenciare 

Registrul riscurilor a fost elaborat în 

conformitate cu prevederile Ordinului 

Ministerului Finanțelor nr.51 din 
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2010 privind 

controlul 

financiar 

public intern, 

organizată 

şi monitorizate 

sistematic de către 

autorităţi 

23.06.2009 și expediat în adresa 

Ministerului Justiției prin scrisoarea 

nr.6/4740 din 15 noiembrie 2013. 

47 Evaluarea riscurilor de corupţie 

în cadrul sistemului penitenciar 

Trimestrul 

IV 

2014 

Ministerul 

Justiţiei 

(Departam

entul 

instituţiilo

r  

penitencia

re), 

Centrul 

Naţional 

Anticorupţ

ie 

Alocaţii 

bugetare 

Plan de 

integritate 

aprobat şi 

pus în 

aplicare 

Riscuri de corupţie 

identificate şi 

diminuate prin 

implementarea planului 

de integritate 

Realizată 

Urmare indicației reprezentanților 

CNA, riscurile de corupție au fost 

incluse în Registrul riscurilor al 

Ministerului Justiției la obiectivul 

”Consolidarea integrității 

instituționale”. Ultima versiune a 

Registrului riscurilor a fost aprobată de 

Ministrul Justiției la 22.12.2014.  

 

Departamentul instituțiilor 

penitenciare 

În contextul continuării procesului de 

evaluare a riscurilor de corupție în 

cadrul sistemului penitenciar, necesar 

pentru elaborarea Planului de 

integritate al DIP, în perioada raportată 

au fost întreprinse măsuri precum: 

- aplicarea chestionarelor de 

evaluare a integrității organizaționale în 

penitenciarele nr.13-Chișinău și nr.17-

Rezina; 

- completarea inventarului 

măsurilor de prevenire a riscurilor de 

corupție în cadrul sistemului 

penitenciar; 

- elaborarea și aplicarea 

chestionarului în privința membrilor 

comisiilor penitenciare; 

- acumularea informației 
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referitoare la activitatea serviciilor 

evidență specială și regim și 

supraveghere din penitenciare. 

Materialele perfectate, au fost 

transmise în adresa Centrului național 

anticorupție (dlui Sergiu Doina, 

specialist inspector superior al Secției 

evaluarea riscurilor de corupție a 

Direcției generale, prevenirea 

corupției a CNA, membru al grupului 

de lucru instituit prin Dispoziția DIP 

nr.162 din 27.05.2014), care ar urma să 

prezinte propuneri pentru includere în 

proiectul Planului de integritate al DIP, 

ce urmează a fi definitivat către finele 

anului în curs. 

        

53 Asigurarea respectării 

transparenţei în procesul 

decizional în cadrul autorităţilor 

publice centrale şi locale 

Permanent,  

cu 

monitorizar

e 

trimestrială 

Autorităţil

e publice 

centrale şi 

locale 

Alocaţii 

bugetare 

Ponderea 

deciziilor 

consultate cu 

publicul în 

raport cu 

numărul total 

de decizii 

adoptate.  

Dezbateri/ 

şedinţe 

publice 

organizate, 

recomandări 

recepţionate/ 

implementate 

Informarea 

multilaterală asupra 

procesului decizional şi 

participarea părţilor 

interesate în procesul 

decizional, asigurate.  

Nivel sporit de 

responsabilitate a 

autorităţilor publice   

Realizată 

Pe pagina web a MJ şi anume la 

compartimentul Transparenţa 

decizională, sunt plasate regulile 

interne privind organizarea procesului 

de consultări publice  

http://www.justice.gov.md/pageview.p

hp?l=ro&idc=183 

Toate proiectele sunt plasate la rubrica 

Transparenţa decizională, și pot fi 

accesate la următorul link: 

http://justice.gov.md/category.php?l=ro

&idc=182&nod=1&  

 

Serviciul Stare Civilă 
Toate proiecte de decizie (de elaborare 

a actelor legislative şi normative) se 

consultă public, prin plasarea 

http://www.justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=183
http://www.justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=183
http://justice.gov.md/category.php?l=ro&idc=182&nod=1&
http://justice.gov.md/category.php?l=ro&idc=182&nod=1&
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proiectelor şi notelor informative, 

propunerilor şi obiecţiilor persoanelor 

interesate pe paginile oficiale ale 

Ministerului Justiţiei, Serviciului Stare 

Civilă. Consultarea proiectelor de acte 

normative are loc şi pe  portalul 

guvernamental www.particip.gov.md. 

Pentru realizarea corectă a procesului 

de consultare publică a proiectelor de 

decizii, este desemnată persoană 

responsabilă (Dispoziţia directorului 

SSC nr. 28 din 13.03.2013). Datele 

statistice sunt prezentate 

coordonatorului  de consultare publică 

din cadrul ministerului, pentru 

elaborarea raportului semestrial 

 

Oficiul Central de Probațiune 

Realizată 

(pentru perioada de raportare) 

Pe parcursul Semestrului I au fost 

elaborate 3 proiecte de acte normative 

și legislative, fiind plasate pe pagina 

web a Ministerului Justiției și a 

Oficiului central de probațiune la 

compartimentul: ,,Transparența 

decizională”. 

Astfel, în trimestrul III în urma avizelor 

și propunerilor înaintate de 

organizațiile guvernamentale și 

societatea civilă, proiectele respective 

au fost perfecționate și înaintate repetat 

spre aprobare Guvernului 

 

Departamentul Instituțiilor 

http://www.particip.gov.md/
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Penitenciare  

Pe pagina web a DIP 

(www.penitenciar.gov.md, 

compartimentul „Transparența 

decizională”), la data de 25.02.2015 a 

fost plasată informația privind inițierea 

procesului de elaborare a Strategiei 

dezvoltării sistemului penitenciar pe 

anii 2015-2020.  

Totodată pe pagina web a DIP au fost 

plasate 8 invitații de participare la 

licitații publice. 

55 Implementarea acţiunilor de 

prevenire a corupţiei în procesul 

de recrutare, selectare, angajare 

şi promovare a funcţionarilor 

publici 

Permanent,  

cu 

monitorizar

e 

trimestrială 

Autorităţil

e publice 

centrale şi 

locale, 

Serviciul 

de 

Informaţii 

şi 

Securitate 

Alocaţii 

bugetare  

Numărul 

funcţiilor 

publice 

vacante 

scoase la 

concurs, 

raportat la 

numărul total 

de funcţii 

publice 

vacante din 

autoritate.  

Numărul de 

concursuri de 

angajare 

desfăşurate. 

Numărul de 

concursuri 

repetate 

pentru una şi 

aceeaşi 

funcţie 

publică 

Nivelul corupţiei în 

procesul de recrutare, 

selectare, angajare şi 

promovare a 

funcţionarilor publici, 

redus. 

Riscul ocupării 

funcţiilor publice de 

către persoane care 

prezintă o ameninţare 

pentru interesele 

securităţii naţionale, 

exclus 

Realizată 

Ministerul Justiției 

1. În perioada de referință la concurs au 

fost scoase 8 funcții.  

2. Au fost organizate  8 concursuri 

pentru ocuparea funcțiilor publice 

vacante.  

3. Pe parcursul perioadei de referință s-

a desfășurat concurs repetat pentru 2 

funcții. 

4. Prin concurs au fost numite 4 

persoane. 

 

Serviciul Stare Civilă 

În trimestrul III: 

Numărul funcţiilor publice vacante 

scoase la concurs – 0; 

Funcţii total vacante în autoritate – 19. 

Numărul de concursuri desfăşurate – 0, 

numărul de concursuri repetate pentru 

aceiaşi funcţie – 0 

 

Oficiul central de probaţiune  

http://www.penitenciar.gov.md/
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Realizată 

(pentru perioada de raportare) 

În trimestrul III a fost organizat şi 

desfăşurat un concurs cu privire la 

ocuparea funcţiilor publice vacante. 

Anunţul şi informaţia cu privire la 

concurs a fost plasată pe pagina web a 

Oficiului central de probaţiune 

www.probatiune.gov.md.  

 

Departamentul instituțiilor 

Penitenciare 

Numărul funcțiilor publice vacante 

scoase la concurs – 3; 

Raportat la numărul total de 

funcții publice vacante din autoritate – 

1; 

Numărul de concursuri de angajare 

desfășurate - 1; 

Numărul de concursuri repetate 

pentru una și aceeași funcție publică – 

0. 

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

71 Verificarea locurilor de detenţie 

prin efectuarea controalelor 

planificate/inopinate şi 

realizarea unor operaţiuni 

speciale de investigaţie  

Permanent,  

cu 

monitorizar

e 

trimestrială  

Ministerul 

Justiţiei 

(Departam

entul 

instituţiilo

r 

penitencia

re), 

Centrul 

Naţional 

Anticorupţ

ie, 

Alocaţii 

bugetare 

Numărul de 

controale 

efectuate. 

Numărul de 

cazuri  

de 

comportame

nt 

neregulament

ar 

contracarate. 

Numărul de 

Riscuri de corupţie şi 

comportament 

neregulamentar 

diminuate 

Realizată 

În perioada raportată, în 

subdiviziunile subordonate DIP au fost 

efectuate 24 controale inopinate. 

În rezultatul verificărilor 

menționate, nu au fost depistate cazuri 

de comportament neregulamentar sau 

de corupție. 

 

http://www.probatiune.gov.md/
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Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

cazuri de 

corupţie 

depistate 

 

XI. Încurajarea denunţării corupţiei  

90 Asigurarea funcţionării 

sistemului de linii telefonice 

anticorupţie  

Permanent,  

cu 

monitorizar

e 

trimestrială  

Centrul 

Naţional 

Anticorupţ

ie, 

autorităţile 

administra

ţiei 

publice 

centrale  şi 

locale  

 

Alocaţii 

bugetare  

Sistemul 

liniilor 

telefonice 

anticorupţie 

instituit.  

Registre de 

evidenţă a 

apelurilor 

elaborate.  

Apeluri 

înregistrate, 

inclusiv 

ponderea 

apelurilor 

privind actele 

de corupţie, 

actele conexe 

celor de 

corupţie şi 

privind 

faptele de 

comportame

nt 

corupţional 

Legea nr. 252 din  

25 octombrie 2013 

pentru aprobarea 

Regulamentului de 

funcţionare a 

sistemului liniilor 

telefonice anticorupţie 

pusă în aplicare. 

Acte de corupţie, acte 

conexe corupției, 

precum şi fapte de 

comportament 

corupţional comunicate 

şi examinate de către 

autorităţile competente 

Realizată 

Pe parcursul trimestrului III, 2015 la 

linia instituțională pentru informare au 

fost recepționate și înregistrate 35 

apeluri telefonice, dintre care: 

- 34 apeluri de informare; 

1 apel privind comiterea de angajații 

MAI a unor fapte de comportament 

corupțional, apelul respectiv a fost 

redirecționat către linia națională 

anticorupție instituită de Centrul 

Național Anticorupție 

 

Camera Înregistrării de Stat 

Realizat: 

Pe panourile informative ale oficiilor 

teritoriale ale Camerei a fost afişat nr. 

tel. al Centrului Naţional Anticorupţie 

al Republicii Moldova – 022-257-257 

şi nr. tel. de încredere al Camerei 

Înregistrării de Stat – 022-277-331, 

telefoanele conducerii Camerei şi 

adresa e-mail (cis@cis.md), la care se 

pot comunica date despre cazuri de 

corupţie şi abuz în serviciu comise de 

către angajaţii Camerei. Informaţia 

vizată a fost afişată şi pe pagina oficială 

a Camerei. 

 

Departamentul Instituțiilor 

mailto:cis@cis.md
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Penitenciare 

În unitatea de gardă a DIP este instalat 

telefonul de încredere (nr.63-69-68), 

prin intermediul căruia cetățenii pot 

denunța cazuri de corupție și adresa în 

acest sens petiții, cereri, reclamații, 

propuneri. Pentru înregistrarea 

informațiilor ce sunt comunicate prin 

telefonul de încredere, în Secția de 

gardă există Registrul de evidență a 

apelurilor la telefonul de încredere. 

În perioada de referință, au fost 

înregistrate 2 apeluri telefonice, dintre 

care nici unul în sensul prezentului 

obiectiv. 

 

Serviciul Stare Civilă  

Pentru asigurarea funcţionării 

mecanismului de semnalare a 

comportamentului corupţional şi a 

actelor de corupţie, prin Dispoziţia 

Directorului Serviciului Stare Civilă 

nr.75 din 29 mai 2013 a fost instituită 

linia telefonică de încredere 

(anticorupţie) şi Registru de evidenţă a 

apelurilor. S-a asigurat avizarea 

populaţiei (afişarea anunţurilor în 

holurile clădirilor administrate şi pe 

pagina oficială a Serviciului Stare 

Civilă) despre existenţa liniei telefonice 

de încredere. Persoana responsabilă 

zilnic informează conducerea 

Serviciului Stare Civilă. Pe parcursul 

anului 2015, nu au fost înregistrate 

apeluri  sau reclamaţii cu privire la 
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comiterea faptelor de corupţie şi 

comportament corupţional de către 

angajaţii Serviciului Stare Civilă. 

 

Oficiul Central de Probațiune  

Realizat 

(pentru perioada de raportare) 

În semestrul I a fost elaborat 

regulament intern de funcţionare a 

sistemului liniilor telefonice 

anticorupţie.  

Numărul de telefon anticorupţie este 

publicat pe pagina web al Oficiului 

central de probaţiune. 

În perioada trimestrului III în adresa 

Oficiului central de probațiune nu au 

parvenit apeluri telefonice referitor la 

actele de corupție sau acte conexe 

corupției din partea cetățenilor. 

XII. Conlucrarea autorităţilor publice cu societatea civilă şi cu mass-media  

91 Promovarea dreptului de acces 

la informaţie prin stabilirea şi 

consolidarea parteneriatelor cu 

mass-media şi cu societatea 

civilă 

Permanent,  

cu 

monitorizar

e 

trimestrială  

Autorităţil

e publice 

centrale şi 

locale în 

colaborare 

cu ONG-

urile de 

profil şi cu 

mass-

media 

Alocaţii 

bugetare  

Concepţii de 

comunicare 

publică 

elaborate şi 

puse în 

aplicare.  

Rapoarte de 

monitorizare 

elaborate de 

Cancelaria de 

Stat şi de 

ONG-uri 

Mecanism intern 

privind comunicarea 

publică şi asigurarea 

accesului la informaţie, 

implementat 

La data de 22 iulie 2015 a fost 

organizat, împreună cu CNA, în 

Comitetul Executiv, seminarul cu 

tema:,,Rolul conducătorului în 

evaluarea riscurilor de corupţie, unde 

au participat 25 persoane. 

 

Camera Înregistrării de Stat 

Realizată 

A fost creată posibilitatea tehnică ca 

informaţia despre persoane juridice şi 

fizice, înregistrate la Cameră să se  

solicite direct prin intermediul poştei 

electronice şi, respectiv, recepţionată în 

mod gratuit pe e-mail –ul solicitantului; 
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- Informaţia despre: agenţii 

economici noi înregistraţi, 

întreprinderile radiate, întreprinderile 

care şi-au schimbat denumirea sau 

sediul este amplasată pe pagina oficială 

a Camerei la compartimentul „Buletinul 

Oficial”.  

-   Pe pagina oficială a Camerei a fost 

creată  posibilitatea comunicării cu 

publicul prin următoarele 

compartimente: „Petiţii, reclamaţii”, 

„Anticorupţie, sondaj de opinii”, „Date 

din Registrul de stat”, „Consultaţii”, 

„Statistica” şi altele. 

 

Oficiul Central de Probațiune 

Realizată 

Strategia de comunicare cu publicul și 

cu partenerii serviciului de probațiune a 

fost aprobată prin Ordinul MJ nr. 524 

din 08.12.2014. În acest context, pentru 

anul 2015 a fost elaborat și aprobat 

Planul de acțiuni privind 

implementarea Strategiei de 

comunicare a OCP.  

Conform Planului, în trimestrul III au 

fost realizate 100% din acțiuni 

planificate. 

 

 


