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NOTA INFORMATIVĂ PRIVIND MĂSURILE ÎNTREPRINSE PENTRU PERIOADA 

TRIMESTRULUI III AL ANULUI 2013: 

 
Nr.                     Acțiune                          Măsurile întreprinse 

1. Acțiunea nr. 2 

Efectuarea și publicarea unor 

sondaje privind cercetarea 

percepției și răspîndirii 

fenomenului corupției. 

Pe parcursul trimestrului III al anului 2013, MTID nu a 

participat la careva sondaje de opinie inițiate de 

organizațiile non-guvernamentale sau de către CNA, 

însă MTID manifestă în continuare dorința de 

participare, în colaborare cu subiecții nominalizați, la 

efectuarea unor astfel de cercetări. 

2. Acțiunea nr. 10 

Publicarea rapoartelor 

autorităților publice privind 

măsurile întreprinse în vederea 

implementării Strategiei 

naționale anticorupție. 

1. La momentul actual, pe pagina web oficială a MTID 

sunt publicate rapoartele anterioare privind măsurile 

întreprinse în vederea implementării Strategiei naționale 

anticorupție, precum și notele informative trimestriale 

(trimestru I și II). 

2. Pe parcursul trimestrului III al anului 2013 pe pagina 

web oficială a MTID a fost publicat: 

- raportul privind executarea măsurilor incluse în planul 

de integritate 2012-2013 al MTID. 

3. Acțiunea nr. 31 

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. În scopul aplicării pct. 31 al Planului referitor la 

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, au fost 

realizate toate măsurile de îmbunătățire propuse în 

Planul de Integritate a MTID pentru anul 2012-2013. 

În acest sens, au fost implementate acţiunile 

necesare pentru: 

-  prevenirea corupţiei în procesul de recrutare, 

selectare, angajare şi promovare a 

personalului în funcţii publice; 

-  asigurarea transparenţei în procesul de 

elaborare şi de adoptare a deciziilor prin 

publicarea pe paginile web a anunţurilor şi a 

proiectelor de decizii, prin iniţierea de 

consultări publice; 

-  evitarea conflictelor de interese şi tratarea 

unor astfel de conflicte apărute în cadrul 

MTID, declararea intereselor personale;  

-  respectarea procedurilor de verificare a 

titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice; 

-  elaborarea unui program de monitorizare a 

fluxului de călători, a numărului de bilete 

vîndute, în colaborare cu instituțiile 

subordonate; 

-  organizarea și desfășurarea intruirilor 

profesionale a angajaților; 

-  evaluarea și optimizarea proceselor de lucru, 
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inclusiv și între subdiviziuni; 

-  motivarea financiară a angajaților în 

rezultatul evaluării performanțelor fiecărui 

colaborator. 

2. Planul de Integritate a MTID va fi implementat și 

pe parcursul anului 2013, întru realizarea acelor 

măsuri de  îmbunătățire care au un caracter 

permanent, cu verificarea semestrială a rezultatelor 

obținute. 

4. Acțiunea nr. 34 

Desemnarea în cadrul 

autorităților publice centrale și 

locale a persoanelor 

responsabile de colectarea 

declarațiilor cu privire la 

venituri și proprietate și a 

declarațiilor de interese 

personale. 

Potrivit pct. 34 al Planului în ceea ce priveşte 

desemnarea în cadrul autorităţilor publice centrale şi 

locale a persoanelor responsabile de colectarea 

declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate şi a 

declaraţiilor de interese personale, comunicăm că în 

cadrul MTID, în temeiul Ordinului nr. 22 “A”-p din 

26 martie 2012, responsabilitatea privind colectarea 

acestor declaraţii revine Serviciului Resurse Umane 

al MTID. 

5. Acțiunea nr. 38 

Asigurarea respectării 

transparenței în procesul 

decizional în cadrul 

autorităților publice centrale și 

locale. 

1. Potrivit Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 

privind transparenţa în procesul decizional în cadrul 

autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, 

pct. 38 al Planului, MTID asigură permanent 

respectarea transparenței în procesul decizional 

pentru a crea posibilităţi egale de participare a 

cetăţenilor la acest proces. 

În acest sens, fiecare proiect de decizie elaborat de 

către MTID este plasat pe pagina web a autorităţii la 

compartimentul “Transparenţa în procesul 

decizional” pentru a fi supuse consultării publice, în 

special consultării părţilor  interesate de examinarea 

proiectelor de decizii în cauză. 

Concomitent, proiectele supuse consultărilor publice 

sunt redirecţionate şi pe portalul guvernamental 

www.particip.gov.md prin intermediul “Modulului 

de participare”. 

Totodată, în scopul implementării eficiente a Legii 

nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa 

în procesul decizional şi a Legii nr. 982 din 11 mai 

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 pagina web oficială a MTID şi / sau panoul 

informativ permanent sunt plasate comunicate de 

presă referitoare la deciziile şi acţiunile de interes 

public ale autorităţii, precum şi alte informaţii 

referitoare la planurile (programele) anuale de 

activitate. 

3. Pe parcursul trimestrului III al anului 2013 pe pagina 

http://www.particip.gov.md/
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web oficială a MTID au fost publicate 10 proiecte de 

Hotărîri de Guvern și 3 proiecte de acte legislative. 

6. Acțiunea nr. 39 

Implementarea acțiunilor de 

prevenire a corupției în 

procesul de recrutare, 

selectare, angajare și 

promovare a personalului în 

funcțiile publice. 

1. În scopul realizării permanente a pct. 39 al 

Planului privind implementarea acţiunilor de 

prevenire a corupţiei în procesul de recrutare, 

selectare, angajare şi promovare a personalului în 

funcţiile publice în cadrul MTID, sunt aplicate 

prevederile Legii nr. 158 din 04 iulie 2008 cu privire 

la funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi 

Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 

privind aprobarea Regulamentului cu privire la 

ocuparea funcţiei publice vacante.  

2. Fiecare membru a comisiei de concurs, precum și 

toți șefii de subdiviziuni care participă la elaborarea 

testelor pentru concursul de ocupare a unei funcții 

publice vacante, au semnat sub propria răspundere 

angajamente de nedivulgare a informației de care au 

luat cunoștință la elaborarea testelor. 

3. Pe parcursul trimestrului III al anului 2013 au fost 

publicate 3 anunțuri privind funcțiile publice vacante 

și desfășurate 2 concursuri (un concurs prelungit din 

trimestrul II și un concurs nou din 26 iulie 2013, 

prelungit pînă la 16.09.2013). Per total au fost 

depuse 19 dosare, inclusiv pentru funcții de 

conducere, dintre care doar 5 persoane au promovat 

concursul de ocupare a unei funcții publice vacante 

și au fost angajate (dintre acestea - 1 persoană pentru 

funcție de conducere). 

7. Acțiunea nr. 41 

Elaborarea și aprobarea 

regulamentelor de creare, 

precum și crearea ghișeelor 

unice în domeniile specifice, 

identificate în condițiile Legii 

nr. 161 din 22 iulie 2011 

privind implementarea 

ghișeului unic în desfășurarea 

activității de întreprinzător. 

1. Potrivit Hotărîrii de Guvern nr. 778 din 04 octombrie 

2013 cu privire la unele măsuri de implementare a 

ghişeului unic în desfăşurarea activităţii de 

întreprinzător, MTID este obligat să instituie un ghișeu 

unic pentru eliberarea autorizaţiilor speciale de transport 

cu autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe 

osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise. 

2.  La momentul actual, MTID a inițiat procesul de 

elaborare a proiectului privind regulamentul pentru 

organizarea şi funcţionarea ghişeului unic cu referire la 

autorizaţiile speciale de transport cu autovehicule a 

căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror 

gabarite depăşesc limitele admise. 

8. Acțiunea nr. 47 

Instituirea unui sistem eficient 

de management al riscurilor în 

autoritățile publice centrale. 

La momentul actual, MTID se află în plin proces de 

elaborare a registrului riscurilor MTID, ca parte 

componentă a sistemului de management al 

riscurilor. Astfel, rezultatele procesului de elaborare 

vor fi aduse la cunoștință prin intermediul notei 

informative privind măsurile întreprinse pentru 

perioada trimestrului IV al anului 2013. 

9. Acțiunea nr. 59 

Includerea unui modul cu 

1. Cursurile de instruire inițială ale angajaților 

debutanți organizate de Academia de Administrare 
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subiecte de prevenire și 

combatere a corupției în 

programele de instruire inițială 

a angajaților debutanți. 

Publică de pe lîngă Președintele Rep. Moldova 

includ și subiecte privind prevenirea și combaterea 

corupției, a conflictelor de interese personale. 

2. Permanent sunt organizate seminare de instruire 

profesională de ordin intern, inclusiv pe tematica 

combaterea corupției și tratarea conflictelor de 

interese personale în serviciul public. 

3. Pe parcursul trimestrului III al anului 2013 au fost 

organizate mai multe cursuri de pregătire 

profesională și intruire inițială, dintre acestea doar 

cursurile de instruire inițială a funcționarilor 

debutanți au avut ca tematică subiectul de prevenire  

/ combatere a corupției în cadrul autorităților 

publice. 

10. Acțiunea nr. 61 

Asigurarea funcționării liniilor 

fierbinți anticorupție 

guvernamentale și 

neguvernamentale. 

1. MTID asigură funcționarea liniei fierbinți 

anticorupție la tel. 022 820-715 și la adresa de e-mail 

anticoruptie.mtid@gmail.com. . 

2. Linia fierbinte anticorupție 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 III al anului 2013 nu a 

fost înregistrat nici un apel care să se refere la 

pretinse acte de corupție. 

11. Acțiunea nr. 63 

Promovarea dreptului de acces 

la informație prin stabilirea și 

consolidarea parteneriatelor cu 

mass-media și cu societatea 

civilă. 

MTID dispune de o colaborare permanentă cu 

sursele de mass-media în adresa cărora sunt remise 

comunicate de presă, anunţuri de presă, invitaţii la 

diverse evenimente din domeniul de specialitate, 

acţiuni sau şedinţe de interes public. 

12. Funcționarea sistemului de 

petiționare. 

1.  Pe parcursul trimestrului III al anului 2013 de 

către MTID au fost înregistrate 180 de petiții, 1 

anonimă, 3 repetate, precum și înregistrate peste 166 

de răspunsuri. 

2.  34 de persoane au fost primite în audiență la 

sediul MTID, au fost organizate 3 audiențe în acest 

sens.                                                                                                                                                                                                    
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