
  

RAPORT 

cu privire la măsurile întreprinse și rezultatele obținute, în contextul Planului de acțiuni pe anii 2014-2015  

privind implementarea Strategiei naționale anticorupție pe anii 2011-2015,  

pe parcursul anului 2015  
 

Nr. Acţiunea 

 

Termenul de 

realizare 

Responsabili Indicatorii de 

progres 

Rezultatul scontat Măsurile întreprinse 

1 2 3 4 5 6 7 

COMPONENTA INSTITUŢIONALĂ 

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

1. 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 

monitorizare 

semestrială 

 

 

Autorităţile 

publice centrale 

 

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 

 

Realizat 

Procesul de autoevaluare s-a desfăşurat în perioada anilor 

2009-2011 şi s-a soldat cu elaborarea Planului de 

integritate. Raportul privind implementarea Planului de 

integritate de prevenire a corupţiei în cadrul Ministerului 

Finanţelor a fost prezentat Centrului Național Anticorupție 

prin scrisoarea nr. 05-17/45 din 08.07.2013.  

 

Este de menţionat că, Ministerul Finanțelor nu a fost 

selectat ca şi instituţie care urmează să efectueze evaluarea 

riscurilor de corupţie, conform pct.5
1
 al Metodologiei date, 

aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.906 din 28.07.2008.   

2. 43. Organizarea şi 

desfăşurarea 

seminarelor de 

instruire pentru 

managerii/angajaţii 

din cadrul autorităţilor 

publice centrale 

privind managementul 

riscurilor 

Permanent, 

cu 

monitorizare 

trimestrială 

Ministerul 

Finanţelor 

Numărul de 

instruiri efectuate. 

Numărul de 

persoane instruite 

Proces eficient de 

implementare a 

managementului 

riscurilor, asigurat 

Realizat 

Pe parcursul anului 2015, Ministerul Finanţelor a organizat 

şi desfăşurat 14 seminare şi instruiri de scurtă durată/ 

mediatizare, pe domenii precum:  

- Autoevaluarea sistemului de management financiar și 

control (destinat angajaţilor Ministerului Finanţelor); 

- Răspunderea managerială şi Controlul financiar public 

intern (destinat managerilor de vîrf şi operaţionali din 

cadrul APL); 

- Standardele naţionale de control intern. Raportul de 

evaluare a MFC. Managementul riscurilor (pentru angajaţii 

Secretariatului Parlamentului); 

- Controlul managerial. Cultura de control adecvată. Audit 

intern. (destinat angajaţilor Cancelariei de Stat). 

- Managementul riscurilor (pentru angajaţii din cadrul 

Secretariatului Parlamentului); 
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Nr. Acţiunea 

 

Termenul de 

realizare 

Responsabili Indicatorii de 

progres 

Rezultatul scontat Măsurile întreprinse 

1 2 3 4 5 6 7 

- Managementul performanţelor şi al riscurilor (pentru 

angajaţii IFPS); 

- Conceptul CFPI. Cadrul normativ în domeniul MFC 

(pentru angajaţii CNAS); 

- Stabilirea obiectivelor. Managementul riscurilor. 

Descrierea proceselor (pentru managerii operaţionali din 

cadrul APC); 

- Managementul riscurilor (pentru angajaţii CNAM); 

- Guvernare mai bună prin audit (Conferinţă pentru 

manageri top şi auditori interni); 

- Managementul riscurilor. Descrierea proceselor (pentru 

angajaţii Curţii de Apel Chişinău); 

- Aplicarea Regulamentului-cadru de activitate a serviciilor 

financiare (pentru şefii serviciilor financiare din cadrul 

APC); 

- Aplicarea Regulamentului-cadru de activitate a serviciilor 

financiare (pentru şefii serviciilor financiare din cadrul 

instituţiilor subordonate APC); 

- Autoevaluarea sistemului de management financiar şi 

control (pentru managerii operaţionali din cadrul 

Cancelariei de Stat); 

- Documentarea proceselor operaţionale. Managementul 

riscurilor (pentru managerii operaţionali din cadrul AIPA); 

- Identificarea şi descrierea proceselor (pentru managerii 

operaţionali din cadrul MMPSF); 

- Stabilirea obiectivelor. Managementul riscurilor (pentru 

colaboratori din cadrul MF). 

 

În total, pe parcursul anului 2015, au fost livrate 4115 om-

ore de instruire în domeniul Managementului financiar şi 

controlului. 
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Nr. Acţiunea 

 

Termenul de 

realizare 

Responsabili Indicatorii de 

progres 

Rezultatul scontat Măsurile întreprinse 

1 2 3 4 5 6 7 

 44. Implementarea 

unui sistem eficient de 

gestiune a riscurilor şi 

de control intern în 

autorităţile publice 

centrale 

Permanent, 

cu 

monitorizare 

semestrială 

Autorităţile 

publice centrale 

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 finanţelor 

nr.51 din 23 iunie 

2009, implementat. 

Riscuri instituţionale 

identificate, 

înregistrate şi 

monitorizate 

sistematic de către 

autorităţi 

Realizat 

Conform Raportului anual consolidat privind 

implementarea CFPI, 12 APC au raportat că dispun de un 

sistem de identificare, înregistrare, evaluare, monitorizare 

şi  raportare a riscurilor. 

Concomitent, Ministerul Finanțelor a elaborat şi dispune de 

Registrul riscurilor al Ministerului Finanțelor pentru anul 

2015, care reprezintă un instrument de lucru al conducerii, 

totodată fiind şi un instrument de lucru intern. Suplimentar, 

fiecare subdiviziune din cadrul ministerului şi trezorerie 

teritorială dispune de un Registru al riscurilor propriu.  

La moment, a demarat procesul de întocmire a Registrului 

riscurilor al Ministerului Finanțelor pentru anul 2016. 

3. 50. Evaluarea 

riscurilor de corupţie 

în cadrul Serviciului 

Vamal 

Trimestrul IV 

2015 

Ministerul 

Finanţelor 

(Serviciul 

Vamal), Centrul 

Naţional 

Anticorupţie 

Plan de integritate 

aprobat şi pus în 

aplicare 

Riscuri de corupţie 

identificate şi 

diminuate prin 

implementarea 

planului de 

integritate 

În derulare 

Implementarea evaluării riscurilor de integritate în cadrul 

Serviciului Vamal a început în anul 2014, cînd s-a efectuat 

evaluarea activităţii de control ulterior. În acest scop, a fost 

creat Grupul de lucru cu participarea CNA,  a fost elaborat 

Raport final şi aprobat Planul de integritate în domeniul 

controlului ulterior pentru anul 2015 (Ordinul SVnr.472-O 

din 10.11.2014).  

Ulterior, prin Ordinul SV 109-O din 16.03.2015 a fost creat 

Grupul de lucru pentru evaluarea riscurilor de integritate în 

domeniul activităţii echipelor mobile şi a Biroului vamal 

Leuşeni.  

Totodată, în perioada 7-10 iulie 2015 a avut loc Misiunea 

Organizaţiei Mondiale a Vămilor (OMV) în cadrul 

proiectului de asistenţă în domeniul reformei privind 

integritatea, cu participarea reprezentanţilor EUBAM şi 

CNA. În cadrul misiunii a fost prezentată metodologia de 

TEXT=LPLP20100923229
TEXT=LPLP20100923229
TEXT=LPLP20100923229
TEXT=MF052009062351
TEXT=MF052009062351
TEXT=MF052009062351
TEXT=MF052009062351
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Nr. Acţiunea 

 

Termenul de 

realizare 

Responsabili Indicatorii de 

progres 

Rezultatul scontat Măsurile întreprinse 

1 2 3 4 5 6 7 

efectuare a autoevaluării integrităţii, conform standardelor 

OMV, iar rezultatele şi recomandările au fost reflectate în 

Raportul final care a fost transmis Serviciului Vamal.  

În urma tuturor măsurilor întreprinse, a fost elaborat 

Raportul final, respectiv Planul de integritate, care urmează 

a fi aprobate pînă la 31.12.2015.  

4. 53. Asigurarea 

respectării 

transparenţei în 

procesul decizional în 

cadrul autorităţilor 

publice centrale şi 

locale 

Permanent, 

cu 

monitorizare 

trimestrială 

Autorităţile 

publice centrale 

şi locale 

Ponderea 

deciziilor 

consultate cu 

publicul în raport 

cu numărul total 

de decizii 

adoptate. 

Dezbateri/şedinţe 

publice organizate, 

recomandări 

implementate 

Informarea 

multilaterală asupra 

procesului decizional 

şi participarea 

părţilor interesate în 

procesul decizional, 

asigurate. 

Nivel sporit de 

responsabilitate a 

autorităţilor publice 

Realizat 

Raportul anual privind transparenţa în procesul decizional 

în cadrul Ministerului Finanțelor pe anul 2014, care 

conține date detaliate despre actele normative elaborate, 

consultate și aprobate, a fost elaborat și plasat pe site-ul 

ministerului, în banner-ul Transparența.  

La moment, a demarat procesul de elaborare a Raportului 

anual privind transparenţa în procesul decizional în cadrul 

Ministerului Finanțelor pe anul 2015, care va fi plasat pe 

site-ul ministerului în banner-ul destinat rapoartelor anuale, 

pe parcursul trimestrului I al anului 2016. 

Concomitent, pe parcursul anului curent, pe pagina oficială 

a ministerului şi pe portalul guvernamental 

www.particip.gov.md, au fost publicate 52 proiecte de 

decizii în compartimentul Transparenţa şi 50 proiecte pe 

portalul guvernamental pentru consultarea publică. 

 

5. 55. Implementarea 

acţiunilor de prevenire 

a corupţiei în procesul 

de recrutare, selectare, 

angajare şi promovare 

a funcţionarilor publici 

Permanent, 

cu 

monitorizare 

trimestrială 

Autorităţile 

publice centrale 

şi locale, 

Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate 

Nr. funcţiilor 

publice vacante 

scoase la concurs, 

raportat la 

numărul total de 

funcţii publice 

vacante din 

autoritate. 

Numărul de 

concursuri de 

angajare 

desfăşurate.  

 

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 

Realizat 

Pe parcursul anului 2015 au fost: 

- publicate 9 anunțuri privind funcțiile vacante și 

concursurile de angajare; 

- organizate 8 ședințe ale Comisiei de concurs; 

- depuse 40 de declarații pe proprie răspundere de către 

membrii Comisiei de concurs; 

- organizate 2 concursuri repetate pentru una și aceeași 

funcție publică; 

- elaborate cîte 3 variante de lucrări per concurs; 

- codificate 116 lucrări ale candidaților per concurs; 

- organizate cîte 2 probe per concurs. 

Pe parcursul anului au fost angajate 50 de persoane. 

http://www.particip.gov.md/
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Nr. Acţiunea 

 

Termenul de 

realizare 

Responsabili Indicatorii de 

progres 

Rezultatul scontat Măsurile întreprinse 

1 2 3 4 5 6 7 

6. 56. Instituirea unui 

organism naţional 

independent cu 

atribuţii de examinare 

şi soluţionare a 

contestaţiilor înaintate 

în cadrul procedurilor 

de atribuire a 

contractelor de 

achiziţii publice 

Anul 2014 Ministerul 

Finanţelor, 

Agenţia Achiziţii 

Publice 

Organism de 

examinare şi 

soluţionare a 

contestaţiilor 

instituit 

Organism naţional 

independent de 

examinare şi 

soluţionare a 

contestaţiilor 

funcţional. 

Apariţia conflictelor 

de interese este 

evitată în măsura în 

care AAP 

examinează 

contestaţiile şi 

înregistrează 

rezultatele examinării 

În derulare 

Conform prevederilor Legii nr.131 din 03.07.2015 privind 

achiziţiile publice  (M.O. nr.197-205/402 din 31.07.2015), 

organismul naţional independent cu atribuţii de examinare 

şi soluţionare a contestaţiilor înaintate în cadrul 

procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice, 

va fi instituit pînă la finele lunii aprilie 2016. 

7. 57.  Revizuirea 

Codului de conduită a 

colaboratorului vamal, 

aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr.456 din 

27 iulie 2009, în 

vederea ajustării lui la 

cadrul legal privind 

serviciul în organele 

vamale şi la 

standardele 

internaţionale 

Trimestrul II 

2014 

Ministerul 

Finanţelor 

(Serviciul Vamal) 

Proiect de hotărîre 

pentru modificarea 

Codului de 

conduită, elaborat 

şi aprobat. 

Numărul de 

activităţi de 

promovare a 

codului 

desfăşurate 

Codul de conduită a 

colaboratorului 

vamal, actualizat 

În derulare 

În perioada 7-10 iulie 2015 a fost organizată Misiunea 

Organizaţiei Mondiale a Vămilor (OMV) în cadrul 

proiectului de asistenţă în domeniul reformei privind 

integritatea, la care au participat reprezentanţii EUBAM şi 

CNA.  

În baza recomandărilor  misiunii respective: 

- a fost creat grupul de lucru responsabil de revizuirea 

Codului de conduită a colaboratorului vamal (ordinul SV 

nr. 323-O din 12.08.2015). 

- a fost elaborat proiectul noului Cod de Etică şi conduită a 

colaboratorului vamal, care a trecut procedura de avizare 

internă, iar prin scrisoarea nr. 28/11-13770 din 11.11.2015 

a fost remis spre avizare externă.  

8. 62. Implementarea 

procedurilor de 

vămuire electronică 

Trimestrul IV 

2014 

Ministerul 

Finanţelor 

(Serviciul Vamal) 

Ponderea 

declaraţiilor 

vamale procesate 

în conformitate cu 

procedura de 

declarare 

electronică 

Riscuri de corupţie 

diminuate prin 

minimizarea 

contactului direct 

dintre agentul 

economic şi 

colaboratorul vamal 

Realizat 

Ca rezultat al măsurilor întreprinse de Serviciul Vamal 

întru promovarea procedurii declarării electronice, 

ponderea exportului perfectat electronic, la finele lunii 

noiembrie 2015, a constituit cca 65% din totalul 

operaţiunilor de export, iar  ponderea importului perfectat 

electronic la finele lunii noiembrie a constituit cca 6 % din 

totalul operaţiunilor de import. 

TEXT=HGHG20090727456
TEXT=HGHG20090727456
TEXT=HGHG20090727456
../../../../Users/nnastas/Desktop/TEXT=HGHG20090727456
../../../../Users/nnastas/Desktop/TEXT=HGHG20090727456
../../../../Users/nnastas/Desktop/TEXT=HGHG20090727456
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Nr. Acţiunea 

 

Termenul de 

realizare 

Responsabili Indicatorii de 

progres 

Rezultatul scontat Măsurile întreprinse 

1 2 3 4 5 6 7 

Suplimentar, Serviciul Vamal a organizat şedinţe a 

Comitetului Consultativ în vederea promovării declarării 

electronice şi a promovat materiale informative relevante. 

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

10. 72. Consolidarea 

capacităţilor tehnice 

ale Centrului de 

monitorizare video a 

Serviciului Vamal în 

vederea asigurării 

supravegherii integrale 

a posturilor vamale 

Trimestrul IV 

2014 

Ministerul 

Finanţelor 

(Serviciul Vamal) 

100% posturi 

vamale asigurate 

cu echipament 

necesar (camere 

video). 

100% posturi 

vamale 

monitorizate 

Capacităţi ale 

subdiviziunii 

responsabile de 

monitorizare a 

integrităţii, 

consolidate 

În derulare 

La situaţia din 30.11.2015, au fost echipate cu  camere 

video – 24 posturi vamale, ceea ce reprezintă 34 la sută din 

totalul posturilor vamale (70 posturi vamale, reorganizate  

prin Ordinul SV nr.251-O din 01.07.2015).  

A fost elaborat caietul de sarcini privind transmiterea 

imaginilor X-Ray şi pornită procedura de achiziţii. Au fost 

primite ofertele în baza licitaţiei. 

Suplimentar, a  fost  desfăşurată  licitaţia pentru elaborarea  

proiectului  general de supraveghere  video a  Serviciului  

Vamal, însă din lipsa resurselor financiare, acțiunea nu a 

fost realizată în termen. 

IX. Sporirea eficienţei activităţii organelor de control 

11. 77. Prezentarea de 

rapoarte Guvernului 

privind măsurile 

întreprinse de către 

executorii de buget în 

vederea înlăturării 

neregulilor constatate 

de Curtea de Conturi 

în urma auditului 

efectuat asupra 

executării bugetului de 

stat, bugetului 

asigurărilor sociale de 

stat şi a fondurilor 

asigurării obligatorii 

de asistenţă medicală 

din exerciţiul bugetar 

expirat 

În termen de 

15 zile de la 

data expirării 

termenelor de 

înlăturare a 

deficienţelor, 

stabilite prin 

hotărîri ale 

Curţii de 

Conturi 

Ministerul 

Finanţelor,  

Casa Naţională 

de Asigurări 

Sociale, 

Compania 

Naţională de 

Asigurări în 

Medicină 

100% rapoarte 

prezentate 

Hotărîri ale Curţii de 

Conturi executate 
Realizat 

În scopul executării recomandărilor şi cerinţelor Hotărîrii 

Curții de Conturi nr. 30 din 27 iunie 2014 „Privind 

Raportul auditului asupra Raportului Guvernului privind 

executarea bugetului de stat pe anul 2013”, a fost elaborat 

şi aprobat, prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 153 din 

11.11.2014, un Plan de măsuri pentru fiecare recomandare, 

respectiv cerinţă în parte, fiind identificaţi şi stabiliţi 

responsabilii, co-executorii, perioada de executare a 

fiecărei acţiuni. Planul poate fi consultat urmărind link-ul: 

http://www.minfin.md/actdoc/infcontrol 

Suplimentar, Ministerul Finanțelor a prezentat Guvernului, 

prin scrisoarea nr. 24/4-7-42 din 20.02.2015, Sinteza 

executării Planului de măsuri privind realizarea 

prevederilor punctelor nr.2.1, 2.3 și a  recomandărilor 

Curții de Conturi din Hotărârea nr. 30 din 27 iunie 2014 

„Privind  Raportul auditului Raportului Guvernului privind 

executarea bugetului de stat pe anul 2013”. 

Cît privește Hotărîrea Curții de Conturi nr. 20 din 25 iunie 

2015 „Cu privire la misiunile de audit asupra Raportului 
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Termenul de 

realizare 

Responsabili Indicatorii de 
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Rezultatul scontat Măsurile întreprinse 

1 2 3 4 5 6 7 

Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 

2014 și asupra datoriei sectorului public, garanțiilor de stat 

și recreditării de stat pe anul 2014”, a fost elaborat şi 

aprobat, prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 174 din 

29.09.2015, un Plan de măsuri pentru fiecare recomandare, 

fiind identificaţi şi stabiliţi responsabilii, co-executorii și 

perioada de executare a fiecărei acţiuni. 

Despre mersul realizării acțiunilor din Planul respectiv, 

Ministerul Finanțelor va informa Guvernul pe parcursul 

anului 2016.  

XI. Încurajarea denunţării corupţiei 

 90. Asigurarea 

funcţionării sistemului 

de linii telefonice 

anticorupţie 

 

 

Permanent, 

cu 

monitorizare 

trimestrială 

 

 

Centrul Naţional 

Anticorupţie, 

autorităţile 

administraţiei 

publice centrale 

şi locale 

 

 

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 comportament 

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 

corupţiei, precum şi 

fapte de 

comportament 

corupţional 

comunicate şi 

examinate de către 

autorităţile 

competente 

Realizat 

În scopul diminuării intoleranţei faţă de fenomenul 

corupției, precum şi întru depistarea factorilor coruptibili, 

în cadrul Ministerului Finanţelor a fost instituit telefonul de 

încredere ((+373 22) 26-26-00) şi activată o adresă 

electronică (anticoruptie@mf.gov.md), la care pot fi 

sesizate cazuri de corupţie comise de colaboratorii 

aparatului ministerului şi ai organelor subordonate 

(Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal, Inspecția 

Financiară, Agenţia Achiziţii Publice).  

Dat fiind faptul că, pe parcursul anului 2015, nu a fost nici 

o sesizare, respectiv nici în Registrul de evidenţă a 

apelurilor MF nu a fost făcută nici o înregistrare. 

Concomitent, menţionăm că în cadrul Centrului de Apel al 

Serviciului Vamal a fost lansată linia anticorupţie ((+373 

22) 57-41-11), în scopul recepţionării informaţiei 

referitoare la faptele de comportament corupţional şi alte 

abuzuri de serviciu comise de colaboratorii vamali. 

Conform situaţiei 30.11.2015, în Registrul de evidenţă a 

apelurilor Serviciului Vamal au fost înregistrate 85 de 

sesizări ale cazurilor de corupţie. 

În ceea ce priveşte SFS, linia anticorupţie este activă la 

telefonul Centrului unic de apel (080001525). La situația 

din 24.12.2015, au fost recepţionate 2 apeluri telefonice, 

fiind comunicate acte de corupție și protecționism din 

partea unor funcționari fiscali.  

mailto:anticoruptie@mf.gov.md


 8 

Nr. Acţiunea 

 

Termenul de 

realizare 

Responsabili Indicatorii de 

progres 

Rezultatul scontat Măsurile întreprinse 

1 2 3 4 5 6 7 

Linia telefonică anticorupţie activă în cadrul Inspecţiei 

Financiare – (022) 22-26-70, iar a Agenţiei Achiziţii 

Publice – (022) 73-88-22. La liniile telefonice respective nu 

au fost sesizate cazuri de corupţie. 

 91. Promovarea 

dreptului de acces la 

informaţie prin 

stabilirea şi 

consolidarea 

parteneriatelor cu 

mass-media şi cu 

societatea civilă 

Permanent, 

cu 

monitorizare 

trimestrială 

 

 

CNA, autorităţile 

administraţiei 

publice centrale 

şi locale 

 

Concepţii de 

comunicare 

publică elaborate 

şi puse în aplicare. 

 

 

 

Mecanism intern 

privind comunicarea 

publică şi asigurarea 

accesului la 

informaţie, 

implementat 

În derulare 

În scopul executării acţiunii date, Ministerul Finanţelor 

elaborează proiectul Strategiei de comunicare pentru 

următorii 2 ani. La moment, Strategia se definitivează și 

urmează a fi aprobată și publicată pe pagina web a 

ministerului. 

 

 


