
RAPORT 

Despre progresele înregistrate și dificultățile întîmpinate în procesul de realizare a Planului de acțiuni pentru anii 2014-2015 de implementare 

a Strategiei naționale anticorupție pe anii 2011-2015, pentru trimestrul III, 2015 

 

 

 

 

Numărul și 

Acțiunea 

Concretă din 

plan 
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progres 

 

Nivelul de realizare 

 

Măsurile întreprinse 

 

Dificultăți/ probleme 

               1                      2                       3                                  4 5 

Nr.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 

100% din autorităţi 

publice centrale au 

planuri elaborate/ 

aprobate, plasate pe 

pagina web şi puse în 

aplicare 

Realizat. A fost elaborat Raportul final de autoevaluarea 

riscurilor de corupție și planul de integritate, conform 

Hotărîrii de Guvern nr.906 din 28 iulie 2008, cu 

privire la aprobarea Metodologiei de evaluare a 

riscurilor de corupție în instituțiile publice. 

Planul de integritate a fost aprobat la data de 23 

februarie 2012, de către ministru. 

Publicat la adresa: 

http://mpsfc.gov.md/md/docum_int/ 

 

 Nr.44.Implementarea 

unui sistem eficient 

de gestiune a  

riscurilor şi de 

control intern în 

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 

Realizat. A fost elaborat Registrul Riscurilor de către 

managerii operaționali în colaborare cu Serviciul 

Audit intern, conform normelor metodologice de 

implementare a auditului intern în sectorul public, 

elaborate și aprobate de Ministerul Finanțelor prin 

Ordinul nr. 105 din 15 iulie 2013. Conform normelor 

sus menționate, o dată în an managerul operațional 

revizuie riscurile identificate, în urma căreia include 

sau exclude noi riscuri în Registrul Riscurilor. 

 



Nr.53. Asigurarea 

respectării 

transparenţei în 

procesul decizional 

în cadrul autorităţilor 

publice centrale şi 

locale 

Ponderea deciziilor 

consultate cu publicul în 

raport cu numărul total 

de decizii adoptate.  

Dezbateri/ şedinţe 

publice organizate, 

recomandări 

recepţionate/ 

implementate 

 

 

 

Realizat. Numărul deciziilor elaborate în perioada de raportare 

– 325; 

Numărul deciziilor adoptate în perioada de raportare 

– 316; 

Numărul proiectelor de decizii consultate – 322; 

Numărul întrunirilor consultative, desfășurate de 

autoritatea administrației publice centrale – 14; 

Numărul recomandărilor recepționate – 100; 

Numărul recomandărilor incluse în proiectele de 

decizii – 47. 

 

Nr.55.Implementarea 

acţiunilor de 

prevenire a corupţiei 

în procesul de 

recrutare, selectare, 

angajare şi 

promovare a 

funcţionarilor publici 

Numărul funcţiilor 

publice vacante scoase la 

concurs, raportat la 

numărul total de funcţii 

publice vacante din 

autoritate.  

Numărul de concursuri 

de angajare desfăşurate. 

Numărul de concursuri 

repetate pentru una şi 

aceeaşi funcţie publică 

Realizat. Pe parcursul trimestrului III au fost disponibile în 

instituție 15 funcții publice vacante ( din ele: 8 funcții 

vacante pe perioadă nedeterminată; 7 funcții vacante 

pe perioadă determinată.   

Numărul de concursuri de angajare desfășurate – 2  

Numărul de concursuri repetate pentru una şi aceeaşi 

funcţie publică – 0. 

Numărul funcțiilor date la concurs – 13. 

 

Nr.63.Elaborarea şi 

aprobarea de către 

autorităţile publice a 

regulamentelor 

interne privind 

avertizorii de 

integritate 

100% din autorităţi 

publice centrale au 

regulamente elaborate şi 

aprobate 

Realizat. Conform Ordinului nr. 208 din 24 decembrie 2013, a 

fost aprobat Regulamentul privind avertizorii de 

integritate al Ministerului Muncii, Protecției Sociale 

și Familiei. 

 

Nr.90.Asigurarea 

funcţionării 

sistemului de linii 

telefonice 

anticorupţie 

Sistemul liniilor 

telefonice anticorupţie 

instituit.  

Registre de evidenţă a 

apelurilor elaborate.  

Apeluri înregistrate, 

inclusiv ponderea 

apelurilor privind actele 

de corupţie, actele 

Realizat. Nu au fost înregistrate apeluri care ar relata cazuri de 

corupție. Populația percepe acest număr de telefon ca 

unul informativ și zilnic apelează pentru a se informa 

despre prestațiile sociale oferite de către stat, 

calcularea pensiei, diverse încălcări de către angajator 

ale legislației muncii. 

 

 



conexe celor de corupţie 

şi privind faptele de 

comportament 

corupţional 

Nr.91. Promovarea 

dreptului de acces la 

informaţie prin 

stabilirea şi 

consolidarea 

parteneriatelor cu 

mass-media şi cu 

societatea civilă 

Concepţii de comu-

nicare publică elaborate 

şi puse în aplicare.  

Rapoarte de monitorizare 

elaborate de Cancelaria 

de Stat şi de ONG-uri 

Realizat. La acțiunea Promovarea dreptului de acces la 

informație prin stabilirea și consolidarea 

parteneriatelor cu mass-media și cu societatea civilă 

pe parcursul trimestrului III, al anului 2015 a fost 

organizată o conferință de presă cu genericul 

“Concluziile finale în urma controlului inopinat 

realizat la Casa Internat din Orhei”, o ședință de 

prezentare și coordonare a priorităților strategice în 

domeniul protecției sociale; s-au difuzat 52 

comunicate de presă. 

Informațiile de interes public, inclusiv proiecte de 

acte normativ-legislative, rapoarte, politici publice, 

noutăți, anunțuri, funcții vacante ș.a sunt publicate cu 

regularitate pe pagina web oficială a ministerului 

www.mmpsf.gov.md, precum și pe pagina oficială de 

facebook.com/Ministerul-Muncii-Protecţiei-Sociale-

şi-Familiei-al-Republicii-Moldova-

209097319176797/timeline/. 

Prin Hotărîrea nr. 5 din 26 februarie 2013, Consiliului 

Colegial al Ministerului Muncii, Protecției Sociale și 

Familiei a aprobat Strategia de comunicare a 

Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei. 

 

 

 

http://www.mmpsf.gov.md/

