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 IV, 2014
Nr.

Acţiunea

Terme
nul de
realiza
re

Responsabilii de
realizare

Sursa de
finanţare

Indicatorii de
progres

Rezultatul scontat

2

3

4

5

6

7

crt.

1

Gradul de realizare, comentarii

COMPONENTA DE CERCETARE
I. Elaborarea, prezentarea şi publicarea sondajelor pentru cercetarea percepţiei şi răspîndirii
fenomenului corupţiei
1

Efectuarea şi
publicarea
rezultatelor unor
sondaje privind
cercetarea percepţiei
şi răspîndirii
fenomenului corupţiei

Centrul Naţional
Anticorupţie în
colaborare cu
cu
autorităţile publice
monitor şi ONG-urile de
izare
profil
trimestr
ială
Perman
ent,

Alocaţii
bugetare,
surse
externe

Numărul de
sondaje
publicate

Evoluţia perceperii de
către populaţie a
răspîndirii corupţiei şi
a formelor ei este
cunoscută

Ministerul Justiției
Direcția analiză, monitorizare și
evaluare a politicilor
Realizat: Barometrul Opiniei
Publice, noiembrie 2014, sursa
http://www.ipp.md/lib.php?l=ro&idc
=156

II. Efectuarea de analize, de cercetări şi de studii tematice despre corupţie şi despre domeniile conexe

7

Revizuirea
mecanismului de
evidenţă comună a

Trimest
rul IV

Procuratura
Generală,

Alocaţii
bugetare

Mecanism
revizuit şi pus

Terminologie
şi Ministerul Justiției
indicatori
unitari Direcția analiză, monitorizare și
aplicaţi în obţinerea evaluare a politicilor

2
infracţiunilor,
inclusiv a
infracţiunilor de
corupţie şi a celor
conexe corupției, de
la înregistrarea
sesizării şi pînă la
adoptarea hotărîrii
definitive de către
procuror sau instanţa
de judecată

2014

Ministerul
Afacerilor Interne,
Centrul Naţional
Anticorupţie,
Ministerul Justiţiei

în aplicare

datelor
statistice
aferente categoriilor
de infracţiuni, cauze
penale, categorii de
subiecţi şi pedepse
aplicate (inclusiv cele
complementare), cu
enunţarea eficacităţii
acestora

Departamentul
Penitenciare

Instituțiilor

Realizat: Prin Hotărîrea Guvernului
nr. Nr. 716 din 28.08.2014 pentru
aprobarea Regulamentului cu privire
la Registrul persoanelor reţinute,
arestate şi condamnate, a fost
instituit
un registru comun și
transmis
în
gestiunea
Departamentului
Instituțiilor
Penitenciare.


Regulamentul cu privire la
Registrul persoanelor reţinute,
arestate
şi
condamnate,
stabileşte modul de organizare şi
funcţionare
a
resurselor
informaţionale a organelor de
drept ca parte integrantă a
Sistemului informaţional integral
automatizat de evidenţă a
infracţiunilor, a cauzelor penale
şi a persoanelor care au săvîrşit
infracţiuni; subiecţii raporturilor
juridice în domeniul creării şi
funcţionării
Sistemului
informaţional
automatizat,
inclusiv a infracţiunilor de
corupţie şi a celor conexe

3
corupției, de la înregistrarea
sesizării şi pînă la adoptarea
hotărîrii definitive de către
procuror
sau
instanţa
de
judecată.

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

18

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

Trimest
rial
(pînă la
data de
20 a
lunii
imediat
următo
are
trimestr
ului de
gestiun
e)

Ministerul Justiţiei

Elaborarea şi
publicarea rapoartelor

Trimest
rial

Ministerul
Economiei,

Alocaţii
bugetare

Alocaţii
bugetare

100%
rapoarte
publicate

Rapoarte
elaborate şi

Transparenţă
asigurată prin
informaţii prezentate
publicului despre
numărul de persoane
condamnate sau
achitate în cauze de
corupţie sau conexe
corupției, despre
pedepsele aplicate

Ministerul Justiției
Departamentul Administrare
Judecătorească

Deficienţe
identificate şi

Ministerul Justiției
Camerei Înregistrării de Stat

Realizat : în luna octombrie a fost
publicat raportul pentru perioada de
9 luni ale anului 2014. Acesta poate
fi accesat la următorul link:
http://justice.gov.md/pageview.php?
l=ro&idc=56&

4
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

(pînă la
data
de 20 a
lunii
imediat
următo
are
trimestr
ului

autorităţile
administraţiei
publice centrale
emitente de acte
permisive

plasate pe
site-ul
ministerului.

înlăturate în procesul
de aplicare a Legii nr.
161 din

Acţiuni
întreprinse în
vederea
înlăturării
deficienţelor

22 iulie 2011 privind
implementarea
ghişeului unic în
desfăşurarea
activităţii de
întreprinzător

Realizat: trimestrial 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.

de
gestiun
e)

VI. Ajustarea cadrului normativ la necesităţile justificate de sporire a eficienţei activităţii organelor de drept
şi a organelor de control

33

Elaborarea unui
proiect de lege
privind modificarea şi
completarea Legii nr.
90-XVI din 25 aprilie
2008 cu privire la
prevenirea şi
combaterea corupţiei,
în vederea revizuirii
criteriilor de

Trimestr Centrul Naţional
ul II
Anticorupţie,
2014

Ministerul Justiţiei,
Procuratura
Generală,
Ministerul

Alocaţii
bugetare

Proiect de lege Legea nr. 90-XVI din
elaborat şi
prezentat spre 25 aprilie 2008
revizuită
aprobare

Ministerul Justiției
Direcția Generală Legislație

Realizat: a fost prezentat pentru
avizare proiectul Legii privind
în vederea aplicării
modificarea și completarea unor acte
unor indicatori unitari legislative, care includea amendarea
în sistemul de
Legii nr. 90-XVI din 25 aprilie 2008
evidenţă comună a
cu privire la prevenirea şi combaterea

5
calificare şi
delimitare a actelor de
corupţie şi a celor
conexe corupţiei

actelor de corupţie şi a corupţiei. Aviz nr. 03/9291 din 23
celor conexe corupţiei septembrie 2014

Afacerilor Interne,
Comisia Naţională
de Integritate

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

Perman
ent,
cu
monitor
izare
semestr
ială

Autorităţile 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

Ministerul Justiției
Direcția control și audit intern
Realizat: la solicitarea Centrului
Naţional Anticorupţie nr. 24586 din
16.10.2014,
prin
care
s-a
recomandat
ca în procesul de
implementare
şi
realizare
a
activităţilor de management al
riscurilor, un accent aparte să fie pus
pe managementul riscurilor de
corupţi cu
obiectivul separat
„Consolidarea
integrităţii
instituţionale”. În urma actualizării
Registrului riscurilor al Ministerului
Justiţiei din luna noiembrie anului
2014, a fost inclus obiectivul
consolidarea
integrităţii
instituţionale
prin
care
s-au
identificat riscurile de corupţie pe
entitate.

6
Serviciul Stare Civilă
Realizat: a fost elaborat şi aprobat
la 29 ianuarie 2014 Planul de acţiuni
în scopul prevenirii şi combaterii
corupţiei
în
cadrul
SSC.
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 persoanei desemnate
prin Ordinul directorului SSC nr. 58
din 16 iulie 2013.
Registrul riscurilor al Serviciului
Stare Civilă pentru anul 2014 a fost
prezentat
pentru
evidenţă
şi
monitorizare Direcţiei control şi
audit intern al Ministerului Justiţiei
prin scrisoarea Serviciului Stare
Civilă nr. 06-6982 din 21.11.2014.
Direcția de justiție a Găgăuziei
Parțial realizat: la data de 20.11.14
au fost elaborate un chestionar în
scopul evaluării procesului de

7
implementare a Hotărârii
Guvernului nr.906 din 28 iulie 2008
cu privire la aprobarea Metodologiei
de evaluare a riscurilor de corupție
în autoritățile şi instituțiile publice.

44

Implementarea unui
sistem eficient de
gestiune a riscurilor
şi de control intern în
autorităţile
publice centrale

Perman
ent,
cu
monitor
izare
semestr
ială

Autorităţile 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
2010 privind
controlul
financiar
public intern,
organizată

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 şi
monitorizate
sistematic de către

Ministerul Justiției
Direcția control și audit intern
Realizat: conform art.10 din Legea
nr. 229 din 23.09.2010 privind
controlul financiar public intern şi
prevederile Ordinului Ministerului
Finanţelor nr. 51 din 23.06.2009 cu
privire la aprobarea Standardelor
naţionale de control intern în
sectorul public (SNCI 10), a fost
actualizat Registrul riscurilor la
nivel de aparat central şi autorităţilor
administrative din subordinea
Ministerului Justiţiei.
Serviciul Stare Civilă
Realizat: prin Ordinul directorului
nr. 80 din 18 octombrie 2013 a fost
instituit Consiliul de management al
riscurilor în cadrul activităţii SSC
care are drept competenţe aprobarea

8
autorităţi

Registrului riscurilor pe ansamblu
activităţii Serviciului Stare Civilă,
precum şi monitorizarea, evaluarea,
identificarea de noi riscuri, controlul
realizării acţiunilor de minimizare/
excludere a riscurilor identificate.
Întrunirea membrilor Consiliului are
loc de două ori pe an (sfîrşitul lunii
ianuarie şi sfîrşitul lunii iunie)
pentru evaluarea riscurilor
identificate, identificarea de noi
eventuale riscuri, precum şi
stabilirea măsurilor de
minimizare/excludere a riscurilor.
Şedinţa lucrativă semestrială
Consiliului de management al
riscurilor al Serviciului Stare Civilă,
a avut loc la 26 iunie 2014, cu
următoarea agendă de zi:
- Evaluarea riscurilor în activitatea
SSC;
- Identificarea riscurilor în cadrul
activităţii pentru anul 2014, inclusiv
a riscurilor de corupţie, în special în
domeniul eliberării documentelor de
stare civilă, precum şi propunerea
măsurilor de minimizare/excludere a
acestora.
Oficiul Central de Probațiune

9
Realizat: Oficiul central de
probațiune a prezentat Ministerului
Justiției în noiembrie 2014 Raportul
elaborat în baza Registrului
riscurilor al Ministerului Justiției,
aprobat prin Ordinul Ministrului
Justiției din 02.12.2013, pe
segmentul probațiune unde sunt
identificate riscurile în activitate,
precum și perioada de monitorizare
și înlăturare a acestor riscuri.

47

Evaluarea riscurilor
de corupţie în cadrul
sistemului penitenciar

Trimest
rul IV
2014

Ministerul Justiţiei
(Departamentul
instituţiilor
penitenciare),
Centrul Naţional
Anticorupţie

Alocaţii
bugetare

Plan de
integritate
aprobat şi pus
în aplicare

Riscuri de corupţie
identificate şi
diminuate prin
implementarea
planului de integritate

Ministerul Justiției
Departamentul
Instituțiilor
Penitenciare
Parțial realizată: grupul de
evaluare a riscurilor de corupție în
cadrul sistemului penitenciar, format
în baza ordinul DIP nr.162 din
27.05.2014, își desfășoară activitatea
la etapa evaluării precondițiilor (pt.5
al Metodologiei de evaluare a
riscurilor de corupție în instituțiile
publice, aprobată prin HG nr.906 din
28.06.2008). În contextul procesului
de reorganizare a sistemului
penitenciar, care presupune atît
modificarea
structurii
organizaționale
cît
și
a

10
reglementărilor legale, a fost luată
decizia de suspendare a activității
grupului
de lucru
pînă la
definitivarea modificărilor în cauză.
Suspendarea procesului de evaluare
a riscurilor de corupție din cadrul
Departamentului
Instituțiilor
Penitenciare
nu
contravine
prevederilor HG nr. 906 din
28.06.2008 și este o măsură
indispensabilă
în
vederea
neadmiterii
dublării
volumului
activităților întreprinse.

53

Asigurarea respectării
transparenţei în
procesul decizional în
cadrul autorităţilor
publice centrale şi
locale

Perman
ent,
cu
monitor
izare
trimestr
ială

Autorităţile 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/

Informarea
multilaterală asupra
procesului decizional
şi participarea părţilor
interesate în procesul
decizional, asigurate.
Nivel sporit de
responsabilitate a
autorităţilor publice

Ministerul Justiției
Cabinetul ministrului
Realizat: în perioada raportată au
fost publicate pe pagina web:
-18 anunţuri privind iniţierea
elaborării de acte normative;
- 70 de proiecte de acte normative
remise spre coordonare;
- 31 de proiecte de acte normative
remise spre examinare Guvernului;
Aceasta constituie 100% din nr.
total
-15 proiecte de acte normative au
fost organizate dezbateri publice
-7 studii cu diferite tematici au fost

11
implementate

supuse dezbaterilor publice
La finele anului 2014 se întocmește
raportul anual privind transparenţa
în procesul decizional, care se
publică pe pagina web a instituţiei.
Serviciul Stare Civilă
Realizat: 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).
Oficiul Central de Probațiune
Realizat: pe parcursul trimestrului
IV a fost plasat 2 proiecte de
Hotărîri ale Guvernului pentru
consultări publice pe pagina web a
Ministerului Justiției, la
compartimentul ,,Transparența în
procesul decizional/Proiecte de acte
normative remise spre coordonare”
Constituie 100% din nr. total.
Departamentul
Penitenciare

Instituțiilor

12

55

Implementarea
acţiunilor de
prevenire a corupţiei
în procesul de
recrutare, selectare,
angajare şi promovare
a funcţionarilor
publici

Autorităţile publice
centrale şi locale,
Serviciul de
cu
Informaţii şi
monitor Securitate
izare
trimestr
ială
Perman
ent,

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

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

Numărul total de decizii adoptate
-1 (în tr.IV-0)
Decizii consultate cu publicul în
raport cu numărul total de decizii
adoptate -1(în tr.IV-0)
Dezbateri/ şedinţe publice
organizate -5(în tr.IV-1)
Ministerul Justiției
Secția resurse umane
Realizat: pe parcursul trimestrului
IV al anului 2014
Numărul funcţiilor publice
vacante scoase la concurs – 10
Au fost ocupate - 1 funcţie publică
vacantă;
Numărul de concursuri repetate-4
Serviciul Stare Civilă
Realizat: în anul 2014 au fost
organizate 2 concursuri: în luna
martie şi în luna noiembrie).
Informarea populaţiei despre
funcţiile publice vacante, despre
modul de organizare şi desfăşurare a
concursului s-a realizat prin
intermediul cotidianului
“Adevărul“ -2 anunţuri şi prin
intermediul paginii oficiale web a
Serviciului Stare Civilă - 2

13
publică

anunţuri.
La 1 concurs organizat au fost
scoase:
Numărul funcţiilor publice
vacante scoase la concurs – 20
funcţii publice vacante, inclusiv
temporar vacante (din număr total de
20 funcţii publice vacante).
Au fost ocupate - 19 funcţii
publice vacante;
Numărul de concursuri repetate-1
La 2 concurs organizat au fost
scoase:
Numărul funcţiilor publice
vacante scoase la concurs – 20
funcţii publice vacante, inclusiv
temporar vacante (din număr total de
20 funcţii publice vacante).
Au fost ocupate -11 funcţii publice
vacante.
Numărul de concursuri repetate-0
Oficiul Central de Probațiune
Realizat: pe parcursul trimestrului
IV 2014 au fost organizate şi
desfăşurate 2 concursuri pentru

14
ocuparea funcţiilor publice vacante.
Numărul funcţiilor publice
vacante scoase la concurs – 8
funcţii publice vacante din numărul
total de 18
Au fost ocupate - 8 funcţii publice
vacante;
Numărul de concursuri repetate –
2 funcţii vacante din cadrul
Birourilor de probaţiune Rîşcani,
Chişinău şi Străşeni .
Informaţia cu privire la anunțarea
concursurilor au fost plasate pe
pagina web a Oficiului central de
probațiune www.probatiune.gov.md
și www.cariere.gov.md
Departamentul
Instituțiilor
Penitenciare
Realizat:
pentru
neadmiterea
încadrării în sistemul penitenciar a
persoanelor cu trecut compromițător,
predispuse comiterii actelor de
corupție, cu un nivel scăzut de
profesionalism, Direcția securitate
internă verifică candidații ce se
încadrează în funcții ale corpului de
comandă mediu și superior. În acest
sens, în perioada de referință
Direcția securitate internă a fost

15
implicată în procedura de selectare a
candidaților
pentru
ocuparea
funcțiilor vacante în sistemul
penitenciar, în rezultat fiind angajate
120 persoane.
Numărul funcţiilor publice
vacante -3
Numărul funcţiilor publice
vacante scoase la concurs – 1
(tr.IV-0)
Numărul de concursuri de
angajare desfăşurate -2(tr.IV-0)
Numărul de concursuri repetate
pentru una şi aceeaşi funcţie publică
-1(tr.IV-0)
63

Elaborarea şi
aprobarea de către
autorităţile publice a
regulamentelor
interne privind
avertizorii de
integritate

Trimestr Autorităţile publice
ul II
centrale
2014

Alocaţii
bugetare

100% din
autorităţi
publice
centrale au
regulamente
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 din
22 februarie 2008

Ministerul Justiției
Direcția
Generală
Legislație
Direcția control și audit intern
Realizat: la data de 3 noiembrie
2014 a fost avizat proiectul
Regulamentului privind avertizorii
de integritate, care a fost elaborat de
Direcția control și audit intern.
Conform pct. 2 din Hotărîrea
Guvernului nr. 707 din 09.09.2013
pentru aprobarea Regulamentuluicadru privind avertizorii de
integritate în cadrul ministerului a
fost elaborat şi aprobat regulamentul

16
(art. 121), puse în
aplicare.
Pct. 2 din Hotărîrea
Guvernului nr. 707
din
9 septembrie
2013 pentru
aprobarea
Regulamentuluicadru privind
avertizorii de
integritate, realizat

intern privind avertizorii de
integritate prin Ordinul Ministrului
Justiţiei nr. 478 din 06 noiembrie
2014.
Serviciul Stare Civilă
Realizat: Mecanismul de
implementare a legislaţiei în materia
prevenirii şi combaterea corupţiei,
precum şi de asigurare a
avertizărilor despre ilegalităţile
săvîrşite în cadrul autorităţilor
publice este reglementat prin
Ordinul Serviciului Stare Civilă nr.
din 110 din 12.12.2014.

VIII. Consolidarea capacităţii organelor de drept şi a justiţiei de a contracara corupţia
67

Asigurarea unor
salarii decente pentru
colaboratorii
organelor de drept şi
ai justiţiei cu atribuţii
de prevenire şi
combatere a corupţiei,
proporționale cu

Anii
2014–
2015

Ministerul Muncii,
Protecţiei Sociale şi
Familiei,
Ministerul Justiţiei,
Procuratura
Generală,

Alocaţii
bugetare

Proiect de
lege elaborat
şi prezentat
spre aprobare

Activitatea organelor
de drept şi a justiţiei
de prevenire şi
combatere a
corupţiei,
îmbunătățită.
Riscurile de corupţie
în activitate

Ministerul Justiției
Direcția Generală Legislație
Realizat: în ceea ce priveşte
judecătorii, reevaluarea garanţiilor
sociale ale acestora a fost realizată
prin Legea nr. 60 din 04.04.14
pentru modificarea şi completarea
unor acte legislative.

17

68

responsabilitățile și
riscurile activității
desfășurate

Ministerul
Afacerilor Interne

Organizarea şi
Trimest
desfăşurarea unui
rul IV
curs de instruire a
2014
angajaţilor Direcţiei
de justiţie a Găgăuziei
din cadrul
Ministerului Justiției
cu genericul „Norme
metodologice şi
aspecte practice ale
procesului de
efectuare a expertizei
anticorupţie a
proiectelor de acte

Centrul Naţional
Anticorupţie,
Ministerul Justiţiei
(Direcţia de justiţie
a Găgăuziei)

Alocaţii
bugetare

Numărul de
instruiri
efectuate.
Numărul de
persoane
instruite

diminuate



Cunoştinţe şi
aptitudini practice ale
angajaţilor în
domeniul elaborării
proiectelor de acte
normative,
îmbunătăţite

Realizat: curs organizat la data de
15.12.2014.

În ce priveşte judecătorii, la
23.12.2013 a fost adoptată Legea
nr. 238 cu privire la salarizarea
judecătorilor.
Legea
dată
reglementează
modul
şi
condiţiile de salarizare a
judecătorilor.
 Simplificarea
modului
de
calculare
a
salariului
şi
reevaluarea garanţiilor sociale
pentru procurori urmează a fi
efectuată în contextul reformării
procuraturii.
 Majorarea salariilor altor actori
din sectorul justiţiei este
condiţionată de reformarea
instituţiilor în care activează.
Ministerul Justiției
Direcția Generală Legislație

Numărul de instruiri efectuate - 1
Numărul de persoane instruite -10
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normative”
71

Verificarea locurilor
de detenţie prin
efectuarea
controalelor
planificate/inopinate
şi realizarea unor
operaţiuni speciale de
investigaţie

Perman
ent,

Ministerul Justiţiei
(Departamentul
instituţiilor
penitenciare),

Alocaţii
bugetare

cu
monitor
izare
Centrul Naţional
trimestr Anticorupţie,
ială
Ministerul
Afacerilor Interne

Numărul de
controale
efectuate.

Riscuri de corupţie şi
comportament
neregulamentar
diminuate

Ministerul Justiției
Departamentul
Penitenciare

Legea nr. 252 din

Ministerul Justiției
Direcția control și audit intern

Registre de
evidenţă a
apelurilor
elaborate.

25 octombrie 2013
pentru aprobarea
Regulamentului de
funcţionare a
sistemului liniilor
telefonice
anticorupţie pusă în
aplicare.

Realizat: funcţionalitatea
sistemului liniei anticorupţie este
asigurată de Direcția control și audit
intern. Numărul de telefon (022-2014-20) a fost plasat pe site-ul oficial
al ministerului la data de
23.07.2013.

Apeluri
înregistrate,

Acte de corupţie, acte
conexe corupției,

Numărul de
cazuri
de
comportament
neregulament
ar
contracarate.

Instituțiilor

Realizat: Numărul de controale
efectuate în trim.IV - 29;
Numărul de cazuri de
comportament neregulamentar
contracarate -8 (în trim IV- 0);
Numărul de cazuri de corupţie
depistate -8 (în trim IV- 0)

Numărul de
cazuri de
corupţie
depistate
90

Asigurarea
funcţionării
sistemului de linii
telefonice
anticorupţie

Centrul Naţional
Anticorupţie,
autorităţile
cu
administraţi-ei
monitor publice centrale şi
izare
locale
trimestr
ială
Perman
ent,

Alocaţii
bugetare

Sistemul
liniilor
telefonice
anticorupţie
instituit.

Astfel, pentru trimestrul IV anului

19
inclusiv
ponderea
apelurilor
privind actele
de corupţie,
actele conexe
celor de
corupţie şi
privind
faptele de
comportament
corupţional

precum şi fapte de
comportament
corupţional
comunicate şi
examinate de către
autorităţile
competente

2014
Apeluri înregistrate - au fost
recepţionate 15 apeluri
Ponderea apelurilor privind actele
de corupţie, actele conexe celor de
corupţie şi privind faptele de
comportament corupţional –3
conţineau acte de corupţie care
ulterior au fost redirecţionate către
subdiviziunile şi instituţiile abilitate
(Direcţia de justiţie a Găgăuziei,
Centrul Naţional de Expertize
Judiciare şi CNA). Restul 12
apeluri de informare.
Camerei Înregistrării de Stat
Realizat: Pe panourile informative
ale oficiilor teritoriale ale Camerei a
fost afişat nr. tel. al Centrului
Naţional Anticorupţie al Republicii
Moldova.


Este publicat nr. tel. de încredere
al Camerei Înregistrării de Stat –
022-277-331, telefoanele
conducerii Camerei şi adresa email (cis@cis.md), la care se pot
comunica date despre cazuri de
corupţie şi abuz în serviciu
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comise de către angajaţii
Camerei. Informaţia vizată a fost
afişată şi pe pagina oficială a
Camerei.
Direcția de justiție a Găgăuziei
Realizat: În cadrul Direcției de
justiție a Găgăuziei funcționează
sistemul de linii telefonice
anticorupţie (029825337)


Este elaborat registrul de
evidenţă a apelurilor privind acte
corupționale.

Serviciul Stare Civilă
Realizat: 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.


Persoana responsabilă zilnic
informează conducerea

21
Serviciului Stare Civilă.


Apeluri înregistrate, inclusiv
ponderea apelurilor privind
actele de corupţie - pe
parcursul anului 2014 nu au
fost înregistrate apeluri sau
reclamaţii.

Oficiul Central de Probațiune
Apeluri înregistrate - în perioada
trimestrului IV 2014 în adresa
Oficiului central de probațiune nu
au parvenit apeluri telefonice
referitor la actele de corupție sau
acte conexe corupției din partea
cetățenilor.
Registre de evidenţă a apelurilor
elaborate - a fost emis Ordinul
nr.164 din 24.11.2014 privind
aprobarea Regulamentului cu privire
la evidenţa cazurilor de influenţă
necorespunzătoare
Departamentul
Penitenciare

Instituțiilor

Realizat: apeluri înregistrate pe
12 luni – 39 apeluri telefonice
(trim.IV -2);
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Ponderea apelurilor privind actele
de corupţie, actele conexe celor de
corupţie şi privind faptele de
comportament corupţional – pe
parcursul anului 39 ;
legate de acte de corupție - 2
Pe cazurile date au fost depuse
rapoarte adresate conducerii DIP iar
veridicitatea celor comunicate este
supusă examinării.

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



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 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).

23
91

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

Autorităţile publice
centrale şi locale în
colaborare cu
cu
ONG-urile de profil
monitor şi cu mass-media
izare
trimestr
ială
Perman
ent,

Alocaţii
bugetare

Concepţii de
comu-nicare
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

Ministerul Justiției
Serviciul protocol, informare și
comunicare cu mass-media
Realizat: în semestrul IV anul 2014
a fost elaborat și pus în aplicare un
plan de comunicare al Ministerului
Justiției, în comun cu toate
instituțiile implicate în reformarea
sectorului justiției.


La elaborarea Planului de
comunicare, s-a ținut cont de
Planul de acțiuni privind
implementarea Strategiei
Naționale Anticorupție, o bună
parte din acțiunile de comunicare
se refereau anume la promovarea
realizărilor din domeniul luptei
cu corupția.



De asemenea, mass-media,
societatea civilă au avut
posibilitatea să discute despre
realizările obține în domeniul
luptei cu corupția, în cadrul unui
off-line, organizat de Ministerul
Justiției și Delegația UE în
Republica Moldova. La
eveniment au participat ministrul
Justiției, Oleg Efrim, dar și

24
ambasadorul UE, Pirkka
Tapiola.


Societatea civilă, ONG-urile, dar
și mass-media interesată a avut
posibilitatea în permanență să
monitorizeze aceste procese și să
se implice.

Cabinetul ministrului
Realizat: |va informăm că, la data
de 15.04.2014 şi la 20 octombrie
curent
Ministerul
Justiției
a
organizat
o
şedinţă
privind
colaborarea
Ministerului
cu
reprezentanții
partenerilor
de
dezvoltare, societății civile și
membrii Grupurilor de lucru pentru
coordonarea
și
monitorizarea
Strategiei de Reformă a Sectorului
Justiției.
Oficiul Central de Probațiune
Realizat: Strategia de comunicare
cu publicul și cu partenerii
serviciului de probațiune a fost
aprobată prin Ordinul MJ nr. 524 din
08.12.2014.
Camerei Înregistrării de Stat
Realizat: a fost creată posibilitatea
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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;
 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.
Departamentul
Instituțiilor
Penitenciare
Realizat: în trimestrul IV 2014 au
fost în total 186 apariții în presă:
 89 - luna octombrie,
 77- luna noiembrie,
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 20- luna decembrie.

