
PLANUL DE INTEGRITATE 2012 - 2013 
 

 Raportul final privind autoevaluarea riscurilor de corupţie în cadrul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor 

 
Evaluarea riscurilor reprezintă una dintre cele mai recente şi mai moderne metode în 

vederea ridicării nivelului integrităţii, care permite prevină  în instituţiile publice şi private. 
Republica Moldova de asemenea a ales această cale de a duce lupta împotriva acestui 

fenomen prin metodologia descrisă în Hotărîrea de Guvern nr. 906 din 28.07.2008, în instituţiile 
publice centrale, din care face parte şi Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor. 

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, în conformitate cu Hotărîrea de 
Guvern nr. 906 din 28.07.2008, cu privire la Metodologia de evaluare a riscurilor de corupţie în 
instituţia publică; Ordinul nr. 146 din 05.05.2010 al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii 
Drumurilor, privind instituirea grupului de autoevaluare a riscurilor de corupţie; Legea nr. 90-
XVI din 25 aprilie 2008, cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei; Planurile de acţiuni 
pentru anii 2007-2009, anul 2010 de realizare a Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a 
corupţiei; Strategia actuală pentru anii 2011-2015; Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite 
împotriva corupţiei, care stabileşte că ţările semnatare urmează să-şi evalueze periodic riscurile 
instituţionale de corupţie, a iniţiat pentru prima dată această procedură de elaborare şi prezentare 
a raportului de autoevaluare a riscurilor de corupţie în cadrul instituţiei publice. 

Pe perioadă de desfăşurare a activităţii grupului de lucru au fost convocate 8 şedinţe de 
lucru, în cadrul cărora au fost abordate toate subiectele de prezentare a datelor în raport în 
conformitate cu Metodologia de evaluare a riscurilor de corupţie în instituţia publică. 

În conformitate cu prevederile Metodologiei despre faptul autoevaluării riscurilor de 
corupţie în cadrul ministerului, au fost înştiinţaţi toţi angajaţii (a fost elaborat un plan de acţiuni 
referitor la elaborarea raportului de evaluare a riscurilor de corupţie, conform metodologiei şi cu 
privire la crearea grupului de autoevaluare a riscurilor de corupţie, informarea angajaţilor 
ministerului  a avut loc în lunile mai, iunie 2011, şi ulterior cînd comisia solicita informarea prin 
intermediul fiecărui responsabil din cadrul subdiviziunilor). 

Au fost respectate toate cerinţele de prezentare a informaţiei, transparenţă şi flexibilitate, 
personalul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor a completat chestionarele 
expuse conform metodologiei şi răspunsul de interpretare. S-au identificat toate procesele şi 
procedurile de lucru din cadrul tuturor subdiviziunilor Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii Drumurilor. Toate procesele la care au fost identificate posibile activităţi 
vulnerabile au fost descrise narativ şi schematic, au fost chestionaţi angajaţii Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, au fost analizate relaţiile instituţiei cu publicul şi 
identificate riscurile.  

Reieşind din prevederile regulamentelor de activitate a subdiviziunilor Ministerului, au fost 
identificate 67 procese de lucru (1. Procesul de autorizare a agenţilor economici care prestează 
servicii în domeniul testării tehnice a unităţilor de transport; 2. Procesul de autorizare a agenţilor 
economici care prestează servicii de certificare a unităţilor de transport conform cerinţelor 
CEMT; 3. Avizarea proiectelor de acte legislative şi normative în procesul de elaborare de către 
alte autorităţi publice; 4. Procesul de ocupare a funcţiilor publice vacante; 5. Procesul de 
organizare, primire, evidenţa şi circulaţia documentelor de intrare, expedierea documentelor de 
ieşire; 6. Procesul de coordonare  şi supraveghere a activităţii instituţiilor şi întreprinderilor din 
ramura aviaţiei civile; 8. Procesul de coordonarea şi asigurarea respectării condiţiilor de 
siguranţă a zborurilor pe teritoriul Republicii  Moldova; 9. Procesul de organizare şi elaborarea 
programelor de investiţii capitale finanţate din bugetul de stat pentru construcţia, modernizarea, 
şi reabilitarea drumurilor şi podurilor  şi monitorizarea executării acestor lucrări; 10. Procesul de 
organizarea activităţii pentru conectarea reţelei de drumuri naţionale la coridoarele şi reţelele  
internaţionale de transport; 11. Procesul de acordare a asistenţei metodologice în domeniul 
colaborării bilaterale şi multilaterale, în cadrul organismelor internaţionale şi regionale în 
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domeniile de competenţă a Ministerului; 12. Procesul de retragere a dreptului de deservire a unei 
rute internaţionale; etc.  

Din aceste procese 14 au fost descrise narativ şi schematic (1. Procesul de ocupare a 
funcţiilor publice vacante în cadrul MTID; 2. Procesul de atribuire a dreptului de deservire a 
rutei naţionale; 3. Procesul de încheiere a contractelor de locaţiune; etc.). 

După identificare, grupul de autoevaluare a stabilit 4 procese de lucru presupuse a fi 
vulnerabile la riscuri de corupţie.  

Astfel au fost identificate 4 domenii de activitate care sunt legate de activităţile externe şi 
interne ale instituţiei şi care conţin vulnerabilităţi, stabilindu-se 4 activităţi vulnerabile ce ar 
putea afecta integritatea ministerului (1. Selectarea şi angajarea prin concurs în cadrul 
ministerului; 2. Examinarea actelor/ dosarului depus pentru atribuirea dreptului de deservire a 
rutei naţionale; 3. Reprezentarea intereselor în instanţele de judecată; 4. Aprobare cerere la 
încheierea contractelor de locaţiune). 

Rezultatul final al activităţii grupului de lucru este un succes de anvergură prin elaborarea, 
coordonarea şi aprobarea planului de integritate.  

În cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor au fost chestionaţi circa 
97,8 % din efectivul-limită a personalului, adică 46 din cei 47 angajaţi. Numărul total de unităţi 
conform Regulamentului aprobat prin Hotărîrea de Guvern 695 din 18.11.2009, privind 
efectivul-limită al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, constituie 56 unităţi 
de angajaţi, dintre care la moment sunt completate 47 unităţi şi 9 unităţi de funcţii rămân vacante 
şi sunt disponibile pentru candidaţi prin intermediul concursului de angajare.  

Conform analizei succinte a tuturor fişelor de post din cadrul Ministerului Transporturilor 
şi Infrastructurii Drumurilor, conform Hotărârii Guvernului RM nr. 201 din 11.03.2009, nu au 
fost identificate deficienţe în reglementările sarcinilor de serviciu şi a responsabilităţilor delegate 
conform fişei de post ale angajaţilor Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor.  

Claritatea şi modul  în care sunt formulate sarcinile de serviciu în fişele de post, precum şi 
conformitatea acestor sarcini cu funcţia deţinută şi exercitată este reprezentată conform normelor 
legale şi se respectă în totalmente cu regulamentul şi actele interne. 

Din interpretarea rezultatelor operării chestionarului de către angajaţii Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, s-a identificat ca problemă de bază ce ţine de 
„sursele bugetare” şi cea de a doua ca importantă problemă fiind „condiţiile de muncă”, ceia ce 
ne permite de a concluziona că aceasta reflectă că „insuficienţa surselor bugetare nu permite 
Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor îmbunătăţirea condiţiilor de muncă”. 
Totodată, răspunsurile covârşitor afirmative la întrebarea despre deţinerea fişei de post 
demonstrează interesul administraţiei instituţiei din punct de vedere al ordinii şi disciplinei în 
cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor. Referitor la distribuţia corectă a 
lucrului în instituţie, unii respondenţi/angajaţi au exprimat opinia că de fapt au  mai multe sarcini 
decît li s-a oferit oficial conform sarcinilor şi atribuţiilor descrise în fişele de post (55,1 %), şi 
evident că din partea autorităţii va trebui să fie acordată o atenţie mai înaltă la planificarea bună a 
sarcinilor delegate şi sistematizarea activităţilor zilnice. Raportarea către şefi, conform 
rezultatelor interpretate poate indica despre atenţia sau informarea insuficientă privitor la cerinţa 
de integritate, ceia ce sa soldat cu un punctaj majorat la „aprobarea de rutină” (69, 5 %), aceasta 
poate indica profunzimea insuficientă a controlului.  

Numărul de răspunsuri majorat la întrebarea „dificil de redus volumul de lucru, chiar şi 
atunci cînd se considera că deja sunt supraîncărcaţi cu activităţi de serviciu” (76 %), indică că 
volumul de lucru nu poate fi micşorat sau schimbat din motivele disponibilităţilor funcţiilor 
vacante în cadrul autorităţii, completarea cărora fiind din lipsă de participare la concurs/interviu 
anunţat. 

În instituţie este practicat lucrul în echipă, nu se întâmpină probleme când se solicită ajutor 
din partea colegilor, aceasta denotă şi faptul că presiunea asupra angajaţilor referitor la volumul 
mare de lucru poate fi micşorată.  
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Faptul că cei intervievaţi acuză probleme de concentraţie din cauza lucrului continuu, 
oboseală şi presiune a volumului mare de sarcini (59 %), poate cauza scăderea calităţii sarcinilor 
exercitate. Din cele enumerate e admisibil riscul că unii angajaţi nu vor rezista mult în poziţiile 
ocupate, mai ales luând în considerare salariile mici, ceea ce va duce inevitabil la fluctuaţia 
cadrelor.  

Este uşor identificabilă şi protecţia insuficientă a abordării consecvente şi a corectării 
acţiunilor ce implică încălcări minore de integritate, motivul fiind definit prin interpretarea 
răspunsurilor că angajaţii instituţiei nu sunt familiarizaţi cu conceptul integrităţii (39 %), ceia ce 
duce la implicarea de încălcări de integritate; acţiuni arbitrare în conformitate cu circumstanţele 
(nesilit de nimeni); informare insuficientă privind consecinţele acţiunilor ce implică încălcări ale 
integrităţii.  

Pragul împotriva alocărilor necuvenite a bunurilor şi a serviciilor este jos iar presiunea asupra 
vigilenţei personale şi atenţiei cu privire la acţiuni este mare. 

Vorbind despre bunurile publice, menţionăm că,  orice bun sau serviciu utilizat aparţine 
statului. Utilizarea acestor bunuri se solicită ca urmare a unui set de norme din cadrul de lucru 
legal al persoanei care are aceste sarcini în responsabilităţile sale.  

Răspunsurile interpretate ale respondenţilor indică o comunicare internă insuficientă (58,3 
%) şi identifică problema mecanismelor insuficiente de auto-corectare. Acest mecanism are o 
importanţă esenţială pentru toate aspectele referitor la rezistenţa organizaţiei împotriva tuturor 
tipurilor de încălcare a integrităţii.  

Este relevantă atât observarea, abordarea şi excluderea repetării unor asemenea încălcări a 
integrităţii, cât şi referinţă generică la erori şi omisiuni serioase în procesul de lucru.  

În cadrul instituţiei critica se relevă din faptul că toţi trebuie să demonstreze minimul de 
educaţie în orice situaţie când doreşte să exprime critica la adresa cuiva, este extrem de 
important să se formuleze afirmaţiile şi comentariile cu o atenţie deosebită atunci când 
intenţionează să critice pe cineva, dar persistă un număr mic de respondenţi şi din cei incerţi 
care nu sunt de acord cu sintagma şi îi reprezintă pe cei curajoşi şi încrezuţi în propriile puteri. 

Analiza detaliată a activităţilor vulnerabile, mecanismele de rezistenţă din instituţie 
împotriva neregulilor s-a realizat conform anexei nr. 1 a Metodologiei de evaluare a riscurilor de 
corupţie în instituţiile publice, în final stabilindu-se 5 aspecte interdependente de posibilele 
activităţi vulnerabile, cum sunt: 1. Atenţia faţă de integritate (problemă: Atenţie sau informare 
insuficientă a angajaţilor privitor la cerinţa de integritate); 2. Comunicarea internă (problemă: 
Comunicare internă necorespunzătoare); 3. Volumul de lucru (problemă: Supraîncărcarea cu 
activităţi de serviciu ce reies/nu reies din fişa postului); 4. Prezenţa unei zone cenuşii (problemă: 
Planificarea sarcinilor şi sistematizarea activităţilor zilnice); 5. Reglementările specifice utilizării 
bunurilor şi serviciilor în scopuri personale (problemă: Necunoaşterea şi neaplicarea 
reglementărilor). 

Evaluarea cadrului legal a activităţii Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii 
Drumurilor comunică despre modificările ulterioare a 70 acte normative din ramură în comun cu 
experţii internaţionali.  

Aceste acte normative vor fi ajustate la standardele europene conform strategiei 
Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor şi a actului de Guvernare.  

La momentul actual în urma evaluării în detalii a cadrului legal din ramură nu au fost 
depistate vulnerabilităţi concrete ce ar provoca riscuri de corupţie.  

  
Cadrul legal existent: 

- Legi, Decretele Preşedintelui, Hotărîri ale Parlamentului, Hotărîri, Ordonanţe, Dispoziţii ale 
Guvernului şi alte acte ale Administraţiei Publice  - 164, - Acte Departamentale Interne -  5 
- Reglementări Internaţionale (tratate şi convenţii)  -   62        

Soluţionarea petiţiilor în cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, se 
efectuiază în conformitate cu prevederile legale stipulate în Legea nr. 190 din 19.07.1994 cu 
privire la petiţionare. Principalele tematici abordate în petiţiile primite în anul 2011 sunt:  
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– Nerespectarea drepturilor de călători în transport auto călători pasageri ce beneficiază de 
înlesniri, numărul total de astfel de petiţii 297, ceia ce reprezintă 42 %.  

– Nerespectarea de către agenţii transportatori a graficului de circulaţie pe rută,  numărul 
total de astfel de petiţii 117, ceia ce reprezintă 17 %.  

– Reparaţia drumurilor şi calitatea acestora, numărul total de astfel de petiţii 138, ceia ce 
reprezintă 19 %.  

– Petiţii cu conţinut divers, numărul total de astfel de petiţii 154, ceia ce reprezintă 22 %.  
Pe parcursul anului 2011, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor în scopul 

asigurării transparenţei în procesul decizional, a răspuns pozitiv solicitărilor parvenite în adresa 
instituţiei noastre privind procesul de elaborare a deciziilor. Spre exemplu, în preajma zilei 
Drepturile Omului, mai multe ONG-uri de profil au solicitat informatii cu privire la transparenţa 
asigurării opiniei publice cu informaţii despre activitatea Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii Drumurilor dar şi despre modul în care sunt respectate drepturile omului privind 
accesul la informaţie. 

Comunicarea cu mass media este foarte importantă pentru orice instituţie de stat, în rezultatul 
acesteia cetăţenii sunt informaţi despre activitatea şi deciziile luate de către instituţia respectivă.  

Astfel, în cadrul Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor activează o persoana 
responsabilă atît de asigurarea transparenţei în procesul decizional cît şi a strategiei de 
comunicare cu mass media. În mod tradiţional, strategia de comunicare cu mass media este 
identică cu cele ale altor autoritaţi centrale de stat. Ea prevede anunţarea tuturor instituţiilor 
media despre desfaşurarea unei acţiuni a Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor 
fie prin e-mail, telefon sau comunicat de presă.  

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor dispune de o listă de e-mail-uri şi 
telefoane a tuturor reprezentanţilor mass media din domeniul economic, prin intermediul cărora 
sunt remise comunicate de presă, anunţuri de presă, diverse invitaţii la evenimente, acţiuni sau 
şedinţe de interes public. 

De asemenea, persoana responsabilă de comunicarea cu mass media, actualizează permanent 
pagina web oficială a Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor cu informaţii 
despre acţiunile desfăşurate.  

În mod practic, în cazul în care un reprezentant media nu a reuşit să ajungă la un eveniment 
organizat de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor acesta poate prelua 
informaţia fie de pe site-ul instituţiei sau poate apela direct la persoana responsabilă de 
comunicarea cu mass media. 

In anul 2011, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor a desfaşurat o serie de 
actiuni: conferinţe de presă, acţiuni de dare în exploatare a drumurilor naţionale şi locale 
reabilitate, a utilajelor tehnice moderne de intreţinere a drumurilor, etc. La toate a fost invitate 
presa pentru a fi mediatizate.  

De exemplu, în primele 6 luni ale anului 2011 (ianuarie-iulie) Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii Drumurilor a înregistrat peste 200 de apariţii în media, TV şi presă scrisă. 

Prioritizarea riscurilor a fost efectuată ca urmare a analizei acestora şi evaluării lor cu punctaj 
de la 1 la 5, unde 1 corespunde celui mai grav risc şi 5 celui mai minor. Prioritizarea riscurilor s-
a efectuat în funcţie de probabilitatea de apariţie a riscului şi de impactul lui.Vulnerabilitate 
prioritizată cu gradul maxim de risc (1) – nu au fost identificate, gradul de risc cu calificativul 
(2) - Selectarea şi angajarea prin concurs în cadrul ministerului; Examinarea actelor/ dosarului 
depus pentru atribuirea dreptului de deservire a rutei naţionale; Aprobare cerere la încheierea 
contractelor de locaţiune; Supraîncărcarea cu activităţi de serviciu ce reies/nu reies din fişa 
postului;  gradul de risc cu calificativul (3) - Planificarea sarcinilor şi sistematizarea activităţilor 
zilnice; Comunicarea internă insuficientă; Necunoaşterea şi neaplicarea reglementărilor; Atenţie 
sau informare insuficientă a angajaţilor privitor la cerinţa de integritate;  gradul de risc cu 
calificativul (4) - Reprezentarea intereselor în instanţele de judecată. 

Vulnerabilităţile evaluate cu calificativ de la 1 la 3 au fost incluse în Planul de integritate al 
ministerului pentru anul 2012-2013, indicându-se măsuri concrete de redresare. 



APROBAT: 
Prin ordinul MTID nr. ____  

din ________ 2012 
 
 

Planul de integritate a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor pentru anii 2012-2013 
 

Nr. 
ord. 

Deficienţe şi sau vulnerabilităţi 
existente, conform domeniilor de 

activitate 

Elementele planului de îmbunătăţire 
A B C D 

Măsuri de realizat Responsabil de 
implementare 

Termenul 
limită 

Data 
următoarei 
verificări 

1. Selectarea şi angajarea prin concurs în 
cadrul ministerului   
 (1. Scurgerea informaţiei privind 
subiectele incluse în testele de angajare prin 
concurs, competenţă şi conţinutul misiunii 
speciale; 2. Probabilitatea transmiterii 
testelor concurenţilor la concursul de 
angajare; 3. Conflictul de interese; 

  4. Protecţionismul) 

1. Semnarea unui angajament de 
nedivulgare a informaţiei de către 
persoanele responsabile de 
elaborarea şi desfăşurarea probei 
scrise.   
2. Declararea conflictului de interese 
de către membrii comisiei de 
angajare. 
3. Elaborarea testelor pentru 
concursul de angajare de către cel 
puţin 3 persoane din subdiviziune şi 
SRU le va selecta şi perfecta varianta 
finală. 

Şefii tuturor 
subdiviziunilor 
MTID, Comisia de 
concurs. 
 
SRU, Comisia de 
concurs. 
 
SRU, Şefii tuturor 
subdiviziunilor MTID 
 
 

6 luni 
 
 
 
 

6 luni 
 
 

6 luni 

31.08.2012 
 
 
 
 

31.08.2012 
 
 

31.08.2012 
 

2. Examinarea actelor/ dosarului depus 
pentru atribuirea dreptului de deservire 
a rutei naţionale    
 (1. Scurgerea informaţiei privind cursele 
regulate în direcţia solicitată; 2. 
Probabilitatea transmiterii informaţiei către 
agenţii transportatori concurenţi; 3. 
Conflictul de interese; 

  4. Protecţionismul) 

1. Semnarea unui angajament de 
nedivulgare a informaţiei de către 
persoanele responsabile ce 
examinează către alte persoane terţe.   
2. Declararea conflictului de interese. 
3. Elaborarea unui program şi    a 
unui mecanism viabil de 
monitorizare flux călători, număr de 
vînzări bilete, vizualizare informaţie 
on-line către toate structurile 
implicate în proces. 
 

Comisia de concurs, 
DTT, DJ, ANTA 
 
 
Comisia de concurs 
DTT, DJ, ANTA 
 
DTT, DJ, ANTA, 
GSA 

6 luni 
 
 
 

6 luni 
 
 

12 luni 

31.08.2012 
 
 
 

31.08.2012 
 
 

28.02.2013 

5 
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3. Aprobare cerere la încheierea 
contractelor de locaţiune  
(1. Scurgerea informaţiei privind spaţiile de 
locaţiune; 2. Conflictul de interese;  3. 
Protecţionismul) 

1. Semnarea unui angajament de 
nedivulgare a informaţiei de către 
persoanele responsabile.   
2. Declararea conflictului de interese 
de către membrii comisiei de 
aprobare şi alţi angajaţi antrenaţi în 
procesul de aprobare a contractelor 
de locaţiune. 
3.  Elaborare regulament în cadrul 
entităţii publice privind aprobarea 
contractelor de locaţiune. 

DAMEP, DJ, Comisia 
relevantă din 
Instituţiile sub. MTID 
DAMEP, DJ, Comisia 
relevantă din 
Instituţiile sub. MTID 
 
 
DAMEP, DJ, Comisia 
relevantă din 
Instituţiile sub. MTID 

6 luni 
 
 

6 luni 
 
 
 
 

6 luni 

31.08.2012 
 
 

31.08.2012 
 
 
 
 

31.08.2012 
 
 

4. Planificarea sarcinilor şi sistematizarea 
activităţilor zilnice  
(1. Alegerea priorităţii de exercitare a 
sarcinilor spre executare.  
2. Sporirea numărului de greşeli profesionale  
3. Calitate joasă a serviciilor prestate de 
instituţie 
4. Imagine negativă a instituţiei 
5. Lipsa clarităţii cu privire la legalitatea 
activităţilor şi deciziilor luate de angajat). 

1. Lichidarea zonei cenuşii prin 
evaluarea şi optimizarea proceselor 
de lucru 
2. Organizarea şi desfăşurarea 
instruirilor profesionale a angajaţilor, 
planificare şi organizarea activităţii  
3. Instruirea şefilor de subdiviziuni 
privind eficientizarea 
managementului 

Şefii tuturor 
subdiviziunilor MTID 
 
SRU, Şefii tuturor 
subdiviziunilor MTID 
 
SRU 

6 luni 
 
 

6 luni 
 
 

6 luni 

31.08.2012 
 
 

31.08.2012 
 
 

31.08.2012 

5. Supraîncărcarea cu activităţi de serviciu 
ce reies/nu reies din fişa postului  
(1. Diminuarea calităţii lucrului 
2. Motivarea insuficientă a personalului  
3. Responsabilitatea redusă a  angajaţilor 
4. Diminuarea autorităţii instituţiei în care 
activează angajatul, precum şi a şefilor 
nemijlociţi) 

1. Instruirea şefilor de subdiviziuni 
privind eficientizarea 
managementului 
2. Evaluarea şi optimizarea 
proceselor de lucru 
 
3. Motivarea financiară a angajaţilor 

SRU 
 
 
Şefii tuturor 
subdiviziunilor MTID 
 
Conducerea MTID 

6 luni 
 
 

6 luni 
 
 

12 luni 

31.08.2012 
 
 

31.08.2012 
 
 

28.02.2013 

6. Comunicarea internă insuficientă  
(1. Diminuarea calităţii lucrului 
2. Conlucrare şi comunicare 
interdepartamentală insuficientă 
3. Diminuarea autorităţii instituţiei) 

1. Instruirea şefilor de subdiviziuni şi 
a personalului privind eficientizarea 
managementului în comunicare şi 
activitate de echipă 
2. Evaluarea şi optimizarea 
proceselor de lucru 
interdepartamentale 

SRU 
 
 
 
Şefii tuturor 
subdiviziunilor MTID 

6 luni 
 
 
 

6 luni 
 

31.08.2012 
 
 
 

31.08.2012 
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7. Necunoaşterea şi neaplicarea 

reglementărilor  
(1. Control insuficient privind respectarea 
regimului de utilizare a bunurilor) 

1. Instruirea angajaţilor privind 
modul de utilizare a bunurilor puse la 
dispoziţie pentru exercitarea 
atribuţiilor de serviciu 
2. Eficientizarea mecanismului de 
supraveghere sau control privind 
utilizarea bunurilor de serviciu.  
3. Impunerea sancţiunilor pentru 
nerespectarea reglementărilor 
 

Şefii de direcţii,  
secţii, servicii tuturor 
subdiviziunilor MTID 
 
SAI, Comisia 
disciplinară MTID 
 
Comisia disciplinară 
MTID 

6 luni 
 
 
 

6 luni 
 
 

6 luni 

31.08.2012 
 
 
 

31.08.2012 
 
 

31.08.2012 

8. Atenţie sau informare insuficientă a 
angajaţilor privitor la cerinţa de 
integritate  
(1. Acţiuni din propria iniţiativă 2. Control 
social insuficient) 

1. Instruirea şefilor cu privire la 
accentuarea subiectului integrităţii în 
timpul consultaţiilor de lucru. 

SRU, SAI 6 luni 
 

31.08.2012 

 

Continuare 


