
    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 semestrul I, 2014 

 

Nr. 

crt. 

Acţiunea Termenul de 

realizare 

Respon

sabilii 

de 

realiza

re 

Sursa de 

finanţare 

Indicatori

i de 

progres 

Rezultatul scontat Realizari 

,u 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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 

judecătoreşti de 

condamnare sau de 

achitare în cauze de 

corupţie sau conexe 

corupţiei, numărul de 

persoane condamnate 

sau achitate şi 

pedepsele aplicate 

Trimestrial 

(pînă la data 

de 20 a lunii 

imediat 

următoare 

trimestrului 

de gestiune) 

Ministe

rul 

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 

corupţiei, despre 

pedepsele aplicate 

Ministerul Justiţiei aparatul central: 

 Rapoartele sunt publicate conform Planului de acţiuni  

al Ministerului Justiţiei pentru anul 2014, aprobat prin 

Ordinul Ministerului Justiției Nr. 87 din 20.02.2014  

Trimestrial, pînă la data de 20 a lunii ce urmează de 

către Departamentul de administrare judecătorească.  

 

Departamentul de administrare judecătorească: 

 Pe parcursul semestrului I au fost elaborate şi 

publicate pe pagina web oficială a Ministerului 

Justiţiei la compartimentul Sistemul judiciar, 

subcompartimentul Studii si analize următoarele 

rapoarte : 

 Raport privind examinarea litigiilor privind 

protecţia  consumatorilor pentru 3 luni ale anului 

2014    
 Nr. dosarelor examinate de către instanţele de 

judecată conform legii nr.87 din 21 aprilie 2011 

pentru perioada de 3 luni ale anului 2014 

 Raportul statistic despre activitatea primei instanţe 

privind judecarea cauzelor penale pentru perioada 
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de 3 luni ale anului 2014 

 Raportul statistic despre activitatea primei instanţe 

privind judecarea cauzelor civile pentru perioada 

de 3 luni ale anului 2014 

 Informaţia privind examinarea cauzelor în ceea ce 

priveşte lupta cu corupţia pentru 3 luni ale anului 

2014 

 În luna februarie a fost publicat raportul pentru 

anul 2013 şi în luna mai a fost publicat raportul  

pentru I trimestru al anului 2014. 

 

 

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) 

Ministe

rul 

Econo

miei, 

autorită

ţile 

adminis

traţiei 

publice 

centrale 

emitent

e de 

acte 

permisi

ve  

Alocaţii 

bugetare 

Rapoarte 

elaborate 

şi plasate 

pe site-ul 

ministerul

ui. 

Acţiuni 

întreprinse 

în vederea 

înlăturării 

deficienţel

or 

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 

Ministerul Justiţiei aparatul central: 

 În scopul realizării indicatorilor de progres 

“Rapoarte elaborate şi plasate pe site-ul 

ministerului.Acţiuni întreprinse în vederea 

înlăturării deficienţelor” a fost elaborat  Ordinul  

Ministerului  Justiţiei unde se stipulează  

obligativitatea Camerei Înregistrării de Stat de a 

elabora şi prezenta Ministerului Economiei ca fiind 

primexecutor a acţiunii,  la solicitare, raportul şi să-l 

publice pe pagina web a instituţiei. 

Camera Înregistrării de Stat: 

 În prezent de la Camera Înregistrării de Stat nu au 

fost solicitate rapoarte. 

 Controlul asupra executării Hotărîrei Guvernului  Nr. 

778 din  04.10.2013 cu privire la unele măsuri de 

implementare a ghişeului unic în desfăşurarea 

activităţii de întreprinzător este pus în sarcina 

Ministerului Economiei.  

 

COMPONENTA INSTITUŢIONALĂ  

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

41 Implementarea Permanen Autorităţile Alocaţii 100% din Riscuri de corupţie Ministerului Justiţiei aparatul central: 

https://www.google.md/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCcQjBAwAg&url=http%3A%2F%2Fwww.cis.gov.md%2Fcontent%2F58&ei=h6u_U9P-FObA7AaTloGYBg&usg=AFQjCNEdcNovxO5OB_B-OgWqLh1i3dR4bA&sig2=S5K5438_3-2lNsxNwrxQhQ&bvm=bv.70810081,d.bGE
https://www.google.md/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCcQjBAwAg&url=http%3A%2F%2Fwww.cis.gov.md%2Fcontent%2F58&ei=h6u_U9P-FObA7AaTloGYBg&usg=AFQjCNEdcNovxO5OB_B-OgWqLh1i3dR4bA&sig2=S5K5438_3-2lNsxNwrxQhQ&bvm=bv.70810081,d.bGE
https://www.google.md/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCcQjBAwAg&url=http%3A%2F%2Fwww.cis.gov.md%2Fcontent%2F58&ei=h6u_U9P-FObA7AaTloGYBg&usg=AFQjCNEdcNovxO5OB_B-OgWqLh1i3dR4bA&sig2=S5K5438_3-2lNsxNwrxQhQ&bvm=bv.70810081,d.bGE
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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  

t,   

cu 

monitoriz

are 

semestrial

ă 

publice 

centrale 

bugetare autorităţi 

publice 

centrale au 

planuri 

elaborate/ 

aprobate, 

plasate pe 

pagina 

web şi 

puse în 

aplicare 

identificate şi 

diminuate prin 

implementarea 

planurilor de 

integritate 

 Planul de integritate al Ministerului Justiţiei pentru 

anii 2012 – 2013 a fost elaborat şi plasat pe pagina 

web oficială a ministerului, compartimentul – 

Activitatea ministerului, rubrica – Planuri 

(http://www.justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=2

17& ). 

 La moment s- a elaborat rapotul final pentru anii 

2012-2013şi urmează elaborarea unui nou plan de 

integritate pentru anii 2015-2017, ţinînd cont de 

lecţiile învăţate la implementarea şi elaborarea 

planului precedent.  

 Raportul este piblicat pe pagina web a  Ministerului 

Justiţiei la rubrica Rapoarte. 

 

Serviciului Stare Civilă 

 Planul de integritate a fost elaborat şi aprobat prin 

semnătura  Directorului SSC  la 29  ianuarie 2014 

în scopul  prevenirii şi combaterea corupţiei în 

cadrul Serviciului Stare Civilă.  

 Responsabilitatea monitorizării implementărilor 

acţiunilor stabilite precum şi pentru asigurarea unui 

control intern asupra respectării de către angajaţii 

Serviciului Stare Civilă, a cerinţelor legislaţiei 

pentru prevenirea actelor de corupţie şi a 

comportamentului corupţional este pusă în sarcina 

unei persoane desemnate prin Ordinul directorului 

SSC nr. 58 din 16 iulie 2013. 

 

44 Implementarea unui 

sistem eficient de 

gestiune a  riscurilor şi 

de control intern în 

autorităţile  

Permanen

t,  

cu 

monitoriz

are 

Autorităţile 

publice 

centrale 

Alocaţii 

bugetare 

100% din 

autorităţi 

publice 

centrale 

dispun de 

Prevederile 

Convenţiei ONU 

împotriva corupţiei 

(art. 9), puse în 

aplicare. 

 

Ministerului Justiţiei aparatul central: 

 Registrul riscurilor  la nivel de aparat central şi a 

autorităţilor administrative din subordinea aprobat 

prin semnătura Ministrului Justiţiei nr. 02.12.2013 
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publice centrale semestrial

ă 

Registrul 

riscurilorA

ctivitate de 

control 

intern în 

condiţiile 

Legii nr. 

229 din  

23 

septembrie 

2010 

privind 

controlul 

financiar 

public 

intern, 

organizată 

Standardul naţional 

de control intern nr. 

10 „Managementul 

riscurilor”, aprobat 

prin ordinul 

ministrului 

finanţelor nr. 51 

din  

23 iunie 2009, 

implementat.  

Riscuri 

instituţionale 

identificate, 

înregistrate şi 

monitorizate 

sistematic de către 

autorităţi 

 

 Direcţia control şi audit intern pentru sem. I anul 

2014 a efectuat  activitate de control intern în 

condiţiile Legii nr. 229 din 23 septembrie 2010 

privind controlul financiar public intern, organizată 

NR. – 3, după  cum urmează:  

1. Misiune de audit realizată în cadrul 

Oficiului central de probaţiune „Evaluarea 

legalităţii, eficienţii utilizării mijloacelor 

financiare şi a patrimoniului ”; 

2. Misiune de audit realizată în cadrul 

Departamentului Instituţiilor Penitenciare 

„Evaluarea procesului de achiziţii publice 

pentru mărfuri, lucrări şi servicii ”; 

3. Misiune de audit realizată în cadrul 

Departamentului Instituţiilor Penitenciare 

„Gestionarea Patrimoniului Public de către 

întreprinderile de stat din cadrul sistemului 

penitenciar”. 

 

 

  

47 Evaluarea riscurilor de 

corupţie în cadrul 

sistemului penitenciar 

Trimestru

l IV 

2014 

Ministerul 

Justiţiei 

(Departame

ntul 

instituţiilor  

penitenciar

e), 

Centrul 

Naţional 

Anticorupţi

e 

Alocaţii 

bugetare 

Plan de 

integritate 

aprobat şi 

pus în 

aplicare 

Riscuri de corupţie 

identificate şi 

diminuate prin 

implementarea 

planului de 

integritate 

 

Departamenctul Instituţiilor Penitenciare.  

 În scopul asigurării implementării conforme a 

prevederilor pct.4 al Hotărîrii Guvernului nr.906 

din 28.07.2007, Cu privire la aprobarea 

Metodologiei de evaluare a riscurilor de 

corupţie în autorităţile şi instituţiile publice, prin 

Ordinul DIP nr.162 din 27.05.2014, a fost 

instituit grupul de evaluare a riscurilor de 

corupţie în cadrul sistemului penitenciar.  
 La data  26.06.2014 a fost organizată prima şedinţă a 



5 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

grupului de lucru creat în vederea trasării sarcinilor 

care urmează a fi realizate pentru perioada imediat 

următoare, dat fiind faptul că  conform Metodologiei 

capitolul I. Dispoziţii generale  pct. 4. „Modul de 

organizare a procesului de evaluare” şi pct. 5” Etapele 

evaluării”, este necesar de a parcurge nişte etape cum 

ar fi: evaluarea precondiţiilor; evaluarea propriu-zisă 

a riscurilor de corupţie; elaborarea recomandărilor 

privind excluderea sau diminuarea efectelor acestora 

(elaborarea planurilor de integritate). 

 După cum reiese din prevederi elaborarea planului 

este 

ultima etapă, dar grupul de lucru este abea la prima etapă, 

din acest considerent la moment nu este posibil de  spuns 

data exactă cînd palanul va fi elaborat şi aprobat din 

motive obiective. 

  În grupul de lucru este reprezentantul CNA dl. Sergiu 

Doina. 

53 Asigurarea respectării 

transparenţei în 

procesul decizional în 

cadrul autorităţilor 

publice centrale şi 

locale 

Permanen

t,  

cu 

monitoriz

are 

trimestria

lă 

Autorităţile 

publice 

centrale şi 

locale 

Alocaţii 

bugetare 

Ponderea 

deciziilor 

consultate 

cu 

publicul în 

raport cu 

numărul 

total de 

decizii 

adoptate.  

Dezbateri/ 

şedinţe 

publice 

organizate, 

recomandă

ri 

Informarea 

multilaterală asupra 

procesului 

decizional şi 

participarea părţilor 

interesate în 

procesul 

decizional, 

asigurate.  

Nivel sporit de 

responsabilitate a 

autorităţilor publice   

Ministerului Justiţiei aparatul central: 

 anunţuri privind iniţierea elaborării de acte 

normative-11; 

 de proiecte de acte normative remise spre 

coordonare; - 32 

 proiecte de acte normative remise spre examinare 

Guvernului- 11; 

 proiecte de acte normative au fost organizate 

dezbateri publice-8; 

 La sfârşitul anului 2014 urmează a fi întocmit 

raportul anual privind transparenţa în procesul 

decizional, care se publică pe pagina web a 

instituţiei. 
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recepţiona

te/ 

implement

ate 

Oficiul Central de Probaţiune,  

 Numărul total de decizii adoptate -4 

 Decizii consultate cu publicul în raport cu 

numărul total de decizii adoptate- 4 

 Dezbateri/ şedinţe publice organizate-2 

 Proiectul ordinului ministrului justiţiei cu privire la 

aprobarea Concepţiei de dezvoltare a instituţiei 

probaţiunii; 

 Proiectul de ordin privind modificarea şi completarea 

Ordinului Ministerului Justiţiei nr. 560 din 31 

decembrie 2008 diţiilor şi formei contractului de 

acordare a asistenţei; 

 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la 

modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului 

nr.827 din 10 septembrie 2010 privind organizarea şi 

funcţionarea organelor de probaţiune; 

 Proiectul de Lege cu privire la probaţiune (în redacţie 

nouă) fiind respectată procedura legală, prin plasarea 

pe pagina web a Ministerului Justiţiei la 

compartimentul  ,,Transparenţa în procesul decizional 

/ Proiecte de acte normative remise spre coordonare”. 

Departamentul Instituţiilor Penitenciare.  

 În perioada semestrului I curent, au fost 

realizate - 23 licitaţii publice deschise. 

 De asemenea, pagina web departamentală, 

constant este reactualizată cu informaţii, 

consultări publice 

 Totodată, la data de 07.04.2014, pe pagina web 

a DIP (www.penitenciar.gov.md, 

compartimentul „Transparenţa decizională”, 

subcompartimentul „Consultări publice 

 Numărul total de decizii adoptate -192 

 Decizii consultate cu publicul în raport cu 

http://www.penitenciar.gov.md/
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numărul total de decizii adoptate- 103 

 Dezbateri/ şedinţe publice organizate-3 

 

Camera Înregistrării de Stat  

 Numărul total de decizii adoptate -1 

 Decizii consultate cu publicul în raport cu 

numărul total de decizii adoptate- 1 

 Dezbateri/ şedinţe publice organizate-1 

 Lege pentru modificarea şi completarea unor acte 

legislative, promovare conform competenţelor 

(Nr.05/21 din 27.02.2014). Proiectul a fost consultat 

şi avizat de autorităţile de resort, precum a fost 

examinat la 04.06.2014 in şedinţa Grupului de lucru 

pentru reglementarea activităţii  de întreprinzător. 

 

 

Serviciul Stare Civilă: 

 Numărul total de decizii adoptate - 4 

 Decizii consultate cu publicul în raport cu 

numărul total de decizii adoptate- 4 

 Dezbateri/ şedinţe publice organizate-0 

 

55 Implementarea 

acţiunilor de prevenire 

a corupţiei în procesul 

de recrutare, selectare, 

angajare şi promovare 

a funcţionarilor 

publici 

Permanen

t,  

cu 

monitoriz

are 

trimestria

lă 

Autorităţile 

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 

Nivelul corupţiei în 

procesul de 

recrutare, selectare, 

angajare şi 

promovare a 

funcţionarilor 

publici, redus. 

Riscul ocupării 

funcţiilor publice 

de către persoane 

care prezintă o 

Ministerului Justiţiei aparatul central: 

 Numărul funcţiilor publice vacante-18 funcţii 

publice dintre care 7 sunt pe perioadă determinată; 

 Numărul funcţiilor publice vacante scoase la 

concurs -  14 functii puvlice; 

 Numărul de concursuri de angajare desfăşurate -

10; 

 Numărul de concursuri repetate pentru una şi 

aceeaşi funcţie publică -4 

 

Departamentul Instituţiilor Penitenciare.  
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vacante 

din 

autoritate.  

Numărul 

de 

concursuri 

de 

angajare 

desfăşurat

e. 

Numărul 

de 

concursuri 

repetate 

pentru una 

şi aceeaşi 

funcţie 

publică 

ameninţare pentru 

interesele 

securităţii 

naţionale, exclus 

 Numărul funcţiilor publice vacante -1 

 Numărul funcţiilor publice vacante scoase la 

concurs -1 

 Numărul de concursuri de angajare desfăşurate -1; 

 Numărul de concursuri repetate pentru una şi 

aceeaşi funcţie publică -1 

 La  17.01.2014, a fost anunţat concursul pentru 

ocuparea funcţiei publice vacante de şef al 

Serviciului audit intern al DIP (Monitorul Oficial 

nr.9-13 din 17.01.2014), informaţia fiind plasată pe 

pagina oficială a DIP, la compartimentul „Posturi 

vacante” şi pe portalul guvernamental 

www.cariere.gov.md.  

 Concursul repetat pentru ocuparea funcţiei vacante 

a fost anunţat pentru 06.06.2014, termenul limită de 

depunere a dosarelor pentru participare, fiind data 

de 25.06.2014. 

 Lla data de 06.06.2014, a fost anunţat concursul 

pentru ocuparea funcţiilor vacante în cadrul unităţii 

de implementare a proiectului de construcţie a 

Penitenciarului nou, proiect susţinut şi finanţat de 

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei 

(Monitorul Oficial nr.147-151 din 06.06.2014 
 

 

Oficiul Central de Probaţiune: 

 Numărul funcţiilor publice vacante- 27 funcţii 

publice dintre care 7 sunt pe perioadă determinată; 

 Numărul funcţiilor publice vacante scoase la 

concurs -  18 functii puvlice; 

 Numărul de concursuri de angajare desfăşurate -2; 

 Numărul de concursuri repetate pentru una şi 

http://www.cariere.gov.md/
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aceeaşi funcţie -2 

1. Informaţia cu privire la anunţarea concursurilor au 

fost plasate pe pagina web a Oficiului central de 

probaţiune www.probatiune.gov.md  şi 

www.cariere.gov.md  

 

Serviciul Stare Civilă 

 Numărul funcţiilor publice vacante -20 

 Numărul funcţiilor publice vacante scoase la 

concurs -20 

 Numărul de concursuri de angajare desfăşurate -

19; 

 Numărul de concursuri repetate pentru una şi 

aceeaşi funcţie publică -0 

 Au depus dosare de participare  -67 de candidaţi 

 funcţionari publici  au fost promovaţi în funcţie -

7. 

 

  

63 Elaborarea şi 

aprobarea de către 

autorităţile publice a 

regulamentelor interne 

privind avertizorii de 

integritate 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trimestrul 

II 

 2014 

Autorităţile 

publice 

centrale 

Alocaţii 

bugetare 

100% din 

autorităţi 

publice 

centrale au 

regulamen

te 

elaborate 

şi aprobate 

Mecanisme de 

implementare a 

Legii  

nr. 90-XVI din 25 

aprilie 2008 cu 

privire la 

prevenirea şi 

combaterea 

corupţiei  (art. 18) 

şi a Codului de 

conduită a 

funcţionarului 

public, adoptat prin  

Legea nr. 25-XVI 

Ministerului Justiţiei aparatul central: 

 Regulamentul intern al MJ  privind avertizorii de 

integritate este în proces de elaborare, urmează a 

fi definitivat pînă la finele lunii curente.     

Departamentul Instituţiilor Penitenciare 

 Regulamentul privind avertizorii de integritate din 

cadrul Departamentului Instituţiilor Penitenciare, 

a fost aprobat prin Ordinul DIP nr.64 din 

20.02.2014.  

 Acesta stabileşte procedura de depunere şi examinare 

a avertizărilor despre ilegalităţile săvîrşite, aplicarea 

măsurilor de protecţie faţă de persoanele care 

avertizează benevol despre ilegalităţile comise, 

precum şi răspunderea care poate surveni în cazul 

http://www.probatiune.gov.md/
http://www.cariere.gov.md/
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din  

22 februarie 2008  

(art. 12
1
), puse în 

aplicare. 

Pct. 2 din Hotărîrea 

Guvernului nr. 707 

din      9 septembrie 

2013 pentru 

aprobarea 

Regulamentu-lui-

cadru  privind 

avertizorii de 

integritate, realizat 

încălcării prevederilor regulamentului menţionat. 

Oficiul Central Probaţiune  

 Prin ordinul nr. 51 din 03.04.2014 emis de şeful 

Oficiului central de probaţiune a fost aprobat 

Regulamentul privind avertizorii de integritate, 

fiind întocmit şi un Registru special de evidenţă a 

avertizărilor despre posibilele ilegalităţi comise în 

cadrul Oficiului central de probaţiune şi 

subdiviziunile teritoriale. 

Serviciul stare civilă: 

 Proiect Regulamentul intern SSC privind 

avertizorii de integritate este în proces de 

elaborare, urmează a fi definitivat pînă la finele 

anului curent.     

 

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 

monitorizare 

trimestrială  

Ministe

rul 

Justiţiei 

(Depart

amentul 

instituţi

ilor 

peniten

ciare), 

Centrul 

Naţiona

l 

Anticor

upţie, 

Ministe

Alocaţii 

bugetare 

Numărul 

de 

controale 

efectuate. 

Numărul 

de cazuri  

de 

comporta

ment 

neregulam

entar 

contracara

te. 

Numărul 

de cazuri 

Riscuri de corupţie 

şi comportament 

neregulamentar 

diminuate 

Ministerul Justiţiei (Departamentul instituţiilor 

penitenciare) 

 controale inopinate în penitenciarele - 14: 

 nr.1-Taraclia (27.02); nr.2-Lipcani (15.03); nr.3-

Leova (30.01, 28.02, 11-13.06); nr.4-Cricova 

(25.02); nr.5-Cahul (28.02); nr.6-Soroca (14.03, 

23.05); nr.7-Rusca (30.01); nr.9-Pruncul (21.01); 

nr.11-Bălţi (12.03); nr.15-Cricova (25.02); nr.17-

Rezina (17.01, 21.03 şi 04.04); nr.18-Brăneşti 

(17.01); Direcţia trupelor de pază, supraveghere şi 

escortare (21.02); Detaşamentul cu destinaţie 

specială (25.02).  

 Numărul de cazuri de comportament 

neregulamentar contracarate. 1 
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rul 

Afaceri

lor 

Interne 

de 

corupţie 

depistate 

 Numărul de cazuri de corupţie depistate - 4 cu 

implicarea angajaţilor penitenciarelor nr.6-

Soroca şi nr.17-Rezina 

 După caz, au fost iniţiate anchete de serviciu, cu 

expedierea materialelor, după competenţă organelor 

de drept pentru examinare.  

COMPONENTA EDUCAŢIONALĂ ŞI DE COMUNICARE PUBLICĂ  

XI. Încurajarea denunţării corupţiei  

90 Asigurarea 

funcţionării sistemului 

de linii telefonice 

anticorupţie  

Permanent,  

cu 

monitorizare 

trimestrială  

Centrul 

Naţiona

l 

Anticor

upţie, 

autorită

ţile 

adminis

traţi-ei 

publice 

centrale  

şi 

locale  

 

Alocaţii 

bugetare  

Sistemul 

liniilor 

telefonice 

anticorupţi

e instituit.  

Registre 

de 

evidenţă a 

apelurilor 

elaborate.  

Apeluri 

înregistrat

e, inclusiv 

ponderea 

apelurilor 

privind 

actele de 

corupţie, 

actele 

conexe 

celor de 

corupţie şi 

privind 

faptele de 

comporta-

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 

corupţiei, precum 

şi fapte de 

comportament 

corupţional 

comunicate şi 

examinate de către 

autorităţile 

competente 

 Ministerului Justiţiei aparatul central: 

 Apeluri înregistrate – sunt cîteva sute, dar toate 

erau de solicitare informaţie despre activitatea 

instituţiei; 

 Ponderea apelurilor privind actele de corupţie, 

actele conexe celor de corupţie şi privind faptele 

de comporta-ment corupţional – 0 

 Numărul de telefon a fost plasat pe site-ul oficial al 

Ministerului Justiţiei la data de 23.07.2013. 

  

Departamentul Instituţiilor Penitenciare 

 Apeluri înregistrate –23 apeluri telefonice ; 

 Ponderea apelurilor privind actele de corupţie, 

actele conexe celor de corupţie şi privind faptele 

de comporta-ment corupţional – 1 

 Pe cazul dat a fost depus un raport adresat 

conducerii DIP iar veridicitatea celor 

comunicate este supusă examinării. 
 

 În scopul eradicării fenomenului corupţiei, în 

Unitatea de gardă este instalat telefonul de 

încredere (nr.63-69-68), prin intermediul căruia 

cetăţenii pot denunţa cazuri de corupţie şi adresa 

în acest sens petiţii, cereri, reclamaţii, propuneri.  

 Pentru înregistrarea informaţiilor comunicate 
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ment 

corupţiona

l 

prin telefonul de încredere, la ofiţerul de 

serviciu în gestiune se află Registrul de evidentă 

a apelurilor la telefonul de încredere (înregistrat 

cu nr.13571).  
Oficiul Central Probaţiune: 

 Apeluri înregistrate – sunt cîteva mii, dar toate 

erau de solicitare informaţie despre activitatea 

instituţiei; 

 Ponderea apelurilor privind actele de corupţie, 

actele conexe celor de corupţie şi privind faptele 

de comporta-ment corupţional - 0 

 Linia fierbinte anticorupţie în cadrul Oficiului central 

de probaţiune este funcţionabilă începînd cu 1 

ianuarie 2013. 

 La 1 ianuarie 2014 a fost instituit Registrul de 

evidenţă a apelurilor telefonice anticorupţie. 

 De asemenea pe pagina web a OCP este rubrica 

,,Linia fierbinte”                

(http://probatiune.gov.md/?go=contact), aceasta fiind 

monitorizată în permanenţă de persoana responsabilă 

pe acest segment. 

 

Camera Înregistrării de Stat: 

 Apeluri înregistrate – sunt cîteva mii, dar toate 

erau de solicitare informaţie despre activitatea 

instituţiei; 

 Ponderea apelurilor privind actele de corupţie, 

actele conexe celor de corupţie şi privind faptele 

de comportament corupţional - 0 

 Prin Ordinul  Nr. 27 din 11 mai 2010 a fost aprobat  

registru pentru evidenţa apelurilor parvenite la de linia 

telefonică anticorupţie. 

 Pe panourile informative ale oficiilor teritoriale ale 

http://probatiune.gov.md/?go=contact
https://www.google.md/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCcQjBAwAg&url=http%3A%2F%2Fwww.cis.gov.md%2Fcontent%2F58&ei=h6u_U9P-FObA7AaTloGYBg&usg=AFQjCNEdcNovxO5OB_B-OgWqLh1i3dR4bA&sig2=S5K5438_3-2lNsxNwrxQhQ&bvm=bv.70810081,d.bGE
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Camerei a fost afişat nr. tel. al Liniei naţionale 

anticorupţie a 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_rm@mtc.md), la care se pot comunica date 

despre cazuri de corupţie şi abuz în serviciu comise de 

către angajaţi. 

 

Serviciul stare civilă: 

 Apeluri înregistrate – sunt cîteva mii, dar toate 

erau de solicitare informaţie despre activitatea 

instituţiei; 

 Ponderea apelurilor privind actele de corupţie, 

actele conexe celor de corupţie şi privind faptele 

de comporta-ment corupţional - 0 

 

 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.  

 

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

91 Promovarea dreptului 

de acces la informaţie 

prin stabilirea şi 

Permanent,  

cu 

monitorizare 

Autorit

ăţile 

publice 

Alocaţii 

bugetare  

Concepţii 

de comu-

nicare 

Mecanism intern 

privind 

comunicarea 

Ministerului Justiţiei aparatul central: 

 Serviciul protocol, informare şi comunicare cu 

mass-media pentru anul 2014 are elaborat Plan de 

mailto:cis_rm@mtc.md
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consolidarea 

parteneriatelor cu 

mass-media şi cu 

societatea civilă 

trimestrială  centrale 

şi 

locale 

în 

colabor

are cu 

ONG-

urile de 

profil şi 

cu 

mass-

media 

publică 

elaborate 

şi puse în 

aplicare.  

Rapoarte 

de 

monitoriza

re 

elaborate 

de 

Cancelaria 

de Stat şi 

de ONG-

uri 

publică şi 

asigurarea 

accesului la 

informaţie, 

implementat 

acţiuni, aprobat prin semnătura Ministrului 

Justiţiei la data de 12 martie 2014 . 

 Plan de comunicare  pentru promovarea 

rezultatelor strategiei de reformă a sectorului 

justiţiei şi a planului de acţiuni (2011-

2016)http://www.justice.gov.md/public/files/plan_

comunicareSRSJ_red_aprobat_17.12.12.pdf 

 Pe pagina web al Ministerrului Justiţiei la rubrica 

„Noutăţile Ministerului” este publicată toată 

informaţia de interes public 

http://www.justice.gov.md/lib.php?l=ro&idc=4 

 

DIP. Prin Ordinul DIP nr.97 din 16.04.2013, a fost 

aprobată Strategia de comunicare a Departamentului 

Instituţiilor Penitenciare, în care, la secţiunea 1-a a 

capitolului III este descris mecanismul intern privind 

principiile şi metodele de comunicare. 

OCP. În trimestrul I al anului 2014 ,,Strategia de 

comunicare cu publicul şi partenerii serviciului de 

probaţiune” a fost elaborată şi remisă spre aprobare 

Ministerului Justiţiei, prin scrisoarea nr.07/223 

din11.03.2014. Odată cu aprobarea de către Ministerul 

Justiţiei, Strategia va fi publicată pe pagina web. 

CÎS.  

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; 

http://www.justice.gov.md/lib.php?l=ro&idc=4
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Informaţia despre agenţii economici noi înregistraţi 

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”, 

„Verifică datele persoanei juridice”, „Consultaţii”, 

„Statistica” şi altele. 

 
 


