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MINISTERUL TRANSPORTURILOR  ŞI 

INFRASTRUCTURII DRUMURILOR  
AL REPUBLICII MOLDOVA 

 

 
 МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И 

ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162 

MD-2004 Chişinău 
 Бул. Штефан чел Маре ши Сфынт,162 

МD-2004 Кишинэу 
tel.:  82-07-02, fax: 54-65-64  tel.: 82-07-02,  fax: 54-65-64 

E-mail secretariat@mtid.gov.md  E-mail secretariat@mtid.gov.md 

IDNO 1008601001212  IDNO 1008601001212 

 

 

 

Centrul Naţional Anticorupţie 

al Republicii Moldova  
mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 198, MD-2004 

 

     Prin prezenta, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor (în 

continuare MTID), în temeiul art. 14  alin. (2) lit. c) al Legii nr. 90-XVI din 

25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei, Planului de acţiuni pe 

anii 2014-2015 (în continuare Plan) pentru implementarea Strategiei naţionale 

anticorupţie pe anii 2011-2015 aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 12 din 

17.02.2012, în scopul contracarării actelor de corupţie, monitorizării implementării 

politicilor anticorupţie, identificării impedimentelor în implementarea politicilor 

anticorupţie, sporirei calităţii cadrului legal în domeniu, vă prezintă nota informativă 

privind măsurile întreprinse pentru perioada trimestrului I-II al anului 2014: 

 

Nr                     Acțiune                          Măsurile întreprinse 

1. Acțiunea nr. 18 

Elaborarea și publicarea 

rapoartelor de monitorizare a 

realizării Hotărîrii Guvernului 

nr. 778 din 4 octombrie 2013 cu 

privire la unele măsuri de 

implementare a ghișeului unic 

în desfășurarea activității de 

întreprinzător. 

1. Pe parcursul trimestrului II al anului 2014 

MTID a elaborat proiectul Regulamentului cu 

privire la funcţionarea ghişeului unic în cadrul 

Autorității administrative subordonate MTID 

„Agenția Națională Transport Auto”. La 

momentul actual proiectul Regulamentului a 

fost remis spre avizare către Ministerul Justiției. 

2. Cu referire la instituirea unui ghișeu unic în 

cadrul MTID pentru eliberarea autorizaţiilor 

speciale de transport cu autovehicule a căror 

masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror 

gabarite depăşesc limitele admise, MTID a 

propus Ministerului Economiei de a fi 

modificată Anexa nr. 3 a Hotărîrii Guvernului 

nr. 778 din 04.10.2013 și de a completa 

Nomenclatorul actelor permisive din Legea nr. 

160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin 

autorizare a activității de întreprinzător, în 

sensul excluderii sintagmei „Eliberare a 

avizului preliminar pentru autorizație specială 
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de transport” din competența MTID, cu 

transferarea acestei competențe către 

Autoritatea Administrativă  „Agenția Națională 

Transport Auto”, fiindcă acest act permisiv are 

legătură directă cu eliberarea autorizației 

speciale de transport cu autovehicule a căror 

masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror 

gabarite depășesc limitele admise (Notă. 

autorizația indicată a fost trasferată după 

competență către Autoritatea Administrativă  

„Agenția Națională Transport Auto”). 

2. Acțiunea nr. 41 

Implementarea planurilor de 

integritate instituțională, 

elaborate în conformitate cu 

Metodologia de evaluare a 

riscurilor de corupție în 

instituțiile publice, aprobată prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 906 

din 28 iulie 2008. 

1. Drept urmare a aprobării cu întîrziere a 

Planului de acțiuni pe anii 2014-2015 întru 

implementarea Strategiei Naționale 

Anticorupție pe anii 2011-2015, MTID și-a 

propus prelungirea Planului de integritate 

instituțională 2012-2013 al MTID pînă la 

elaborarea unui nou raport de evaluare a 

riscurilor și a unui nou Plan de integritate 

instituțională. 

2. La momentul actual, MTID se află în 

procedura de evaluare și dezvoltare a sistemului 

de management financiar şi control intern, cu 

aplicarea tehnicilor de management al 

riscurilor. 

3. Pentru trimestrul IV al anului 2014 MTID își 

propune descrierea proceselor operaționale 

importante ale MTID și concomitent 

identificarea riscurilor de la baza acestor 

procese operaționale. Evaluarea riscurilor se va 

finaliza prin elaborarea unui nou Plan de 

integritate instituțională al MTID. 

3. Acțiunea nr. 44 

Implementarea unui sistem 

eficient de gestiune a riscurilor 

și de control intern în autoritățile 

publice centrale. 

1. Pe parcursul trimestrului I al anului 2014 

MTID a elaborat și a pus în aplicare un 

Registru al riscurilor ţinut pe ansamblul 

entităţii. 

2. În scopul implementării Legii nr. 229 din 

23.09.2010 privind controlul financiar public 

intern, în trimestrul II al anului 2014 MTID 

în comun cu Ministerul Finanțelor (suport 

metodologic) a început procedura de 

dezvoltare a sistemului de management 

financiar şi control din cadrul MTID. 

4. Acțiunea nr. 53 

Asigurarea respectării 

transparenței în procesul 

1. În scopul implementării eficiente a Legii 

nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa 

în procesul decizional şi a Legii nr. 982 din 
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decizional în cadrul autorităților 

publice centrale și locale. 

11.05.2000 privind accesul la informaţie, în 

cadrul MTID funcţionează “Linia Fierbinte” 

tel. 022 820-701 la care cetăţenii pot să 

solicite informaţii referitoare la procesul 

decizonal, să-şi expună opiniile şi 

propunerile referitoare la proiectele de 

decizii. 

2. Pe parcursul trimestrului I-II al anului 2014 

pe pagina web oficială a MTID au fost 

publicate 18 proiecte de Hotărîri de Guvern, 4 

proiecte de modificare a unor acte legislative și 

2 proiecte de acte legislative noi. Per total 

MTID a elaborat 27 de proiecte de acte 

normative. 

3. Pe parcursul trimestrului I-II al anului 2014 

MTID a organizat circa 10 dezbateri / ședințe 

publice pe marginea proiectelor elaborate. 

5. Acțiunea nr. 55 

Implementarea acțiunilor de 

prevenire a corupției în procesul 

de recrutare, selectare, angajare 

și promovare a personalului în 

funcțiile publice. 

Pe parcursul trimestrului I-II al anului 2014 au 

fost publicate 2 anunțuri privind funcțiile 

publice vacante și desfășurate 2 concursuri (3 

prelungiri). Per total au fost depuse 31 

dosare, dintre care 7 persoane au fost 

declarate învingătoare ale concursului de 

ocupare a unei funcții publice vacante și au 

fost angajate (toate fiind funcții publice de 

execuție). La concursuri au fost scoase toate 

funcțiile publice vacante din cadrul MTID. 

6. Acțiunea nr. 63 

Elaborarea și aprobarea de către 

autoritățile publice a 

regulamentelor interne privind 

avertizorii de integritate. 

Pe parcursul trimestrului II al anului 2014, în 

temeiul prevederilor Hotărîrii de Guvern nr. 

707 din 09.09.2013 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru privind avertizorii de 

integritate, MTID a desemnat prin Ordinul 

nr. 70 din 17.04.2014 subdiviziunea 

responsabilă de examinarea avertizărilor, și 

anume Serviciul Audit Intern, iar prin 

Ordinul nr. 72 din 17.04.2014 a fost aprobat 

Regulamentul intern al MTID privind 

avertizorii de integritate.  

7. Acțiunea nr. 90 

Asigurarea funcționării 

sistemului de linii telefonice 

anticorupție. 

1. Pînă la finele anului 2013, MTID asigura   

doar funcționarea   liniei specializate 

anticorupție, la tel. 022 820-715 și la adresa 

de e-mail anticoruptie.mtid@gmail.com , 

însă imediat cu intrarea în vigoare a Legii nr. 

252 din 25.10.2013 pentru aprobarea 

Regulamentului de funcționare a sistemului 

liniilor telefonice anticorupție, prin Ordinul 

mailto:anticoruptie.mtid@gmail.com
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nr. 267 din 30.12.2013 MTID a desemnat o 

persoană responsabilă din cadrul Direcției 

Juridice de gestionarea liniei telefonice 

instituționale pentru informare și a schimbat 

linia telefonică specializată anticorupție din 

tel. 022 820-715 în tel. 022 238-687 (în 

scopul stabilirii unei singure linii telefonice 

în acest sens). 

2. Linia telefonică instituțională pentru 

informare funcţionează pe parcursul 

programului de activitate a MTID (orele 

08.00-17.00). În afara programului de 

activitate, apelurile telefonice sunt 

înregistrate în regim automat. 

3. Pe parcursul trimestrului I al anului 2014 

MTID a elaborat și a pus în aplicare 

Registrul de evidență a apelurilor la linia 

telefonică instituțională pentru informare. 

4. Pe parcursul trimestrului I-II al anului 

2014 nu a fost înregistrat nici un apel care să 

să conțină informaţii privind fapte de 

comportament corupţional comise de către 

angajaţii MTID. 

8. Acțiunea nr. 91 

Promovarea dreptului de acces 

la informație prin stabilirea și 

consolidarea parteneriatelor cu 

mass-media și cu societatea 

civilă. 

În trimestrul I a anului 2014 MTID a elaborat 

și a pus în aplicare o Strategie de comunicare 

publică, aprobată prin semnătura 

conducătorului MTID și publicată pe pagina 

web oficială în compartimentul 

“Activitatea”, secțiunea “Politici și 

Strategii”.  

 
 

Ministru                                                                  Vasile BOTNARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ex. Direcţia Juridică 

Tel. (022) 23-86-87 


