
Anexa la scr. Nr 05-17/37 din 20.07.2016 

Informaţie cu privire la progresele înregistrate pe marginea 

Planului de acţiuni pe anul 2016 privind implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie pe anii 2011-2016, 

pe parcursul semestrului I, 2016 

Nr. 

crt. 

Acţiune Termen de 

realizare 

Responsabili de 

realizare 

Surse de 

finanţare 

Indicatori de progres Notă privind realizarea 

COMPONENTA INSTITUŢIONALĂ 

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

27 Implementarea unui sistem eficient de 

gestiune a riscurilor de corupţie, 

elaborarea şi realizarea măsurilor de 

eliminare sau de diminuare a acestor 

riscuri 

Permanent, cu 

monitorizare 

trimestrială 

Autorităţile publice Alocaţii 

bugetare 

Numărul de autorităţi publice 

care au documentat sistemul de 

management al riscurilor de 

corupţie. Numărul de autorităţi 

care au completat Registrul 

instituţional al riscurilor şi/sau 

au elaborat Planul de integritate 

În vederea ţinerii sub control a riscurilor instituţionale, 

inclusiv a riscurilor de corupţie în cadrul Ministerului 

Finanţelor (prin acţiuni de monitorizare şi/sau diminuare 

în dependenţă de valoarea riscului), anual este elaborat şi 

prezentat managementului superior Registrul riscurilor 

aferente atingerii obiectivelor Ministerului Finanţelor. 

În cadrul Serviciului Vamal a fost instituit grupul de 

lucru pentru evaluarea riscurilor de integritate în 

domeniul activităţii echipelor mobile şi a Biroului vamal 

Leuşeni (Ordinul Serviciului Vamal nr. 109-O din 

16.03.2015). Totodată, prin Ordinul Serviciului Vamal 

nr. 513-O din 30.12.2015 a fost aprobat Planul de 

integritate al Serviciului Vamal pentru anii 2016-2017. 

Rapoartele privind implementarea Planurilor de 

integritate sunt elaborate şi prezentate semestrial 

Centrului Naţional Anticorupţie. 

28 Realizarea acţiunilor de prevenire a 

corupţiei în procesul de recrutare, 

selecţie, angajare şi promovare a 

funcţionarilor publici 

Permanent, cu 

monitorizare 

trimestrială 

Autorităţile publice 

centrale şi locale, 

Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate 

Alocaţii 

bugetare 

Numărul de funcţii publice 

vacante scoase la concurs, 

raportat la numărul total de 

funcţii publice vacante din 

cadrul autorităţii. 

Numărul de concursuri de 

angajare desfăşurate. 

Numărul de concursuri repetate 

pentru aceeaşi funcţie publică 

Pe parcursul semestrului I, 2016: 

 de către Ministerul Finanţelor: 

- au fost scoase la concurs 25 funcţii din total 55 funcţii 

publice vacante; 

- au fost organizate şi desfăşurate 5 concursuri de 

angajare, dintre care 3 concursuri repetate; 

 de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat: 

- au fost scoase la concurs 6 funcţii din total 32 funcţii 

publice vacante; 

- au fost organizate şi desfăşurate 11 concursuri de 

angajare, dintre care 3 concursuri repetate. 

29 Asigurarea transparenţei în procesul 

decizional în cadrul autorităţilor 

publice centrale şi locale 

Permanent, cu 

monitorizare 

trimestrială 

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/ implementate 

Ministerul Finanţelor elaborează şi prezintă anual 

managementului superior şi Cancelariei de Stat Raportul 

privind transparenţa în procesul decizional, iar ulterior 

Raportul respectiv este publicat pe pagina oficială a 

ministerului şi este disponibil publicului larg accesînd 

link-ul http://mf.gov.md/transparency. 

http://mf.gov.md/transparency


Nr. 

crt. 
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realizare 
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Surse de 

finanţare 
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În contextul celor expuse, este de menţionat că, 

informaţii concrete pe marginea indicatorilor acestei 

acţiuni vor putea fi prezentate doar la finele anului 2016. 

În ceea ce priveşte transparenţa în procesul decizional în 

cadrul Serviciului Vamal, este de menţionat că, pe 

parcursul semestrului I, 2016: 

- ponderea proiectelor de acte normative care afectează 

activitatea agenţilor economici consultate cu AIR şi 

publicate pe pagina web a Serviciului Vamal 

(http://customs.gov.md/ro/content/proiecte-2016) a constituit 

100%; 

- au fost remise Grupului de lucru pentru reglementarea 

activităţii de întreprinzător, AIR 9 proiecte de acte 

normative; 

- au fost organizate 4 şedinţe ale Comitetului Consultativ. 

Procesele-verbale ale şedinţelor respective şi 

comunicatele informative au fost publicate pe pagina web 

a Serviciului Vamal la adresa http://customs.gov.md/ro/ 

content/colaborare-cu-mediul-de-afaceri. 

35 Revizuirea Codului de conduită a 

colaboratorului vamal, aprobat prin 

Hotărîrea de Guvern nr.456 din 27 iulie 

2009, în vederea ajustării lui conform 

cu legislaţia privind serviciul în 

organele vamale şi cu standardele 

internaţionale 

Trimestrul III, 

2016 

Ministerul Finanţelor 

(Serviciul Vamal) 

Alocaţii 

bugetare 

Proiectul de hotărîre pentru 

modificarea Codului de 

conduită a colaboratorului 

vamal, elaborat şi adoptat. 

Numărul de activităţi organizate 

pentru promovarea codului 

De către grupul de lucru responsabil de revizuirea 

Codului de conduită a colaboratorului vamal (creat prin 

Ordinul Serviciului Vamal nr. 323-O din 12.08.2015) a 

fost elaborat şi remis Guvernului spre aprobare (scr. nr. 

28/11-6926 din 14.04.2016) proiectul hotărîrii 

Guvernului privind aprobarea noului Cod de etică şi 

conduită a colaboratorului vamal. 

40 Elaborarea şi aprobarea normelor de 

responsabilizare a agenţilor publici 

pentru încălcarea normelor de etică şi 

deontologie 

Permanent, cu 

verificare 

începînd din 

trimestrul IV, 

2016 

Centrul Naţional 

Anticorupţie, Comisia 

Naţională de 

Integritate, 

autorităţile 

administraţiei publice 

centrale, Parlamentul 

Republicii Moldova 

Alocaţii 

bugetare, 

surse 

externe 

Numărul de sancţiuni aplicate Pe parcursul semestrului I, 2016: 

 în cadrul Ministerului Finanţelor nu au fost raportate 

cazuri de încălcare a normelor de etică şi 

deontologie de către funcţionarii publici; 

 în cadrul Serviciului Vamal au fost iniţiate în total 

135 de anchete de serviciu, dintre care cca 117 

anchete fost finisate, iar în consecinţă au fost 

aplicate următoarele sancţiuni disciplinare: 

       - 70 de observaţii; 

       - 65 de mustrări; 

       - 33 de mustrări aspre; 

       - 9 retrogradări în funcţie; 

       - 6 colaboratori au fost eliberaţi din funcţie. 

http://customs.gov.md/ro/content/proiecte-2016
http://customs.gov.md/ro/%20content/colaborare-cu-mediul-de-afaceri
http://customs.gov.md/ro/%20content/colaborare-cu-mediul-de-afaceri
TEXT=HGHG20090727456
TEXT=HGHG20090727456
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 în cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, în 

rezultatul examinării a 77 informaţii cu privire la 

acţiunile ilegale comise de funcţionarii fiscali, au 

fost efectuate 58 cercetări de serviciu, iar ca urmare: 

       - au fost sancţionaţi disciplinar 8 funcţionari fiscali; 

       - au fost atenţionaţi 47 de funcţionari. 

IX. Sporirea eficienţei în activitatea organelor de control 

54 Elaborarea şi aprobarea ordinului 

interdepartamental cu privire la 

modalitatea de denunţare a actelor de 

corupere activă de către judecători, 

procurori, angajaţi ai poliţiei, ai 

instituţiilor penitenciare, colaboratorii 

vamali şi fiscali 

Trimestrul III, 

2016 

Centrul Naţional 

Anticorupţie, 

Ministerul Afacerilor 

Interne, Ministerul 

Justiţiei, Ministerul 

Finanţelor, Serviciul 

Vamal, Procuratura 

Generală, Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

Alocaţii 

bugetare 

Ordin aprobat În vederea realizării acestei acţiuni, de către Inspectoratul 

Fiscal Principal de Stat a fost elaborat şi aprobat Ordinul 

nr. 2578 din 10.12.2013 „Cu privire la aprobarea 

Regulamentului cu privire la prevenirea fraudelor şi 

corupţiei în cadrul Serviciului Fiscal de Stat”. 

COMPONENTA EDUCAŢIONALĂ ŞI DE COMUNICARE PUBLICĂ 

XI. Încurajarea denunţării corupţiei 

61 Asigurarea funcţionării sistemului de 

linii telefonice anticorupţie 

Permanent, cu 

monitorizare 

trimestrială 

Centrul Naţional 

Anticorupţie, 

autorităţile 

administraţiei publice 

centrale care dispun 

de subdiviziuni de 

securitate internă 

Alocaţii 

bugetare 

Registre de evidenţă a 

apelurilor, elaborate/ţinute. 

Numărul de apeluri înregistrate, 

inclusiv ponderea apelurilor 

privind actele de corupţie, 

actele conexe corupţiei şi 

faptele de comportament 

corupţional 

În scopul diminuării intoleranţei faţă de fenomenul 

corupţiei, 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, Inspecţia 

Financiară, Agenţia Achiziţii Publice).  

Dat fiind faptul că, pe parcursul semestrului nu a fost nici 

o sesizare, respectiv nici în Registrul de evidenţă a 

apelurilor Ministerului Finanţelor nu a fost făcută nici o 

înregistrare. 

Concomitent, se menţionează 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. 

Astfel, pe parcursul perioadei de raportare, în Registrul 

de evidenţă a apelurilor Serviciului Vamal au fost 

mailto:anticoruptie@mf.gov.md
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înregistrate 42 de apeluri de la persoane fizice privind 

faptele de comportament corupţional, ceea ce reprezintă 

47% din totalul apelurilor înregistrate.. 

În ceea ce priveşte Serviciul Fiscal de Stat, linia 

anticorupţie este activă la telefonul Centrului unic de apel 

(080001525). Pe parcursul semestrului I, 2016 din 5 

apeluri telefonice recepţionate – 2 apeluri sau 40% dintre 

acestea conţineau informaţie cu privire la actele conexe 

corupţiei şi fapte de comportament corupţional.  

Linia telefonică anticorupţie activă în cadrul Inspecţiei 

Financiare – (022) 22-17-55, iar a Agenţiei Achiziţii 

Publice – (022) 73-73-70. La liniile telefonice respective, 

pe parcursul semestrului I, 2016 nu au fost sesizate cazuri 

privind actele de corupţie, actele conexe corupţiei sau 

comportamentul corupţional. 

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

64 Promovarea dreptului de acces la 

informaţie prin stabilirea şi 

consolidarea de parteneriate cu mass-

media şi cu societatea civilă 

Permanent, cu 

monitorizare 

trimestrială 

Ministerele şi alte 

autorităţi 

administrative 

centrale, autorităţile 

administraţiei publice 

locale, organizaţiile 

necomerciale şi mass-

media 

Alocaţii 

bugetare 

Concepţii de comunicare 

publică elaborate şi puse în 

aplicare. 

Rapoarte de monitorizare 

elaborate de Cancelaria de Stat 

şi organizaţiile necomerciale 

Strategia de comunicare a Serviciului Fiscal de Stat 

pentru anii 2016-2018 a fost elaborată şi aprobată prin 

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 564 

din 30.06.2016. 

În ceea ce priveşte Strategia de comunicare a 

Ministerului Finanţelor, aceasta urmează a fi elaborată 

pînă la finele anului 2016. 

 

 


