
 Anexă  

RAPORT 

privind gradul de realizare a acţiunilor din Planului  de acţiuni  

pe anii 2012–2013 pentru implementarea Strategiei  

naţionale anticorupţie pe anii 2011–2015, pentru trimestrul 3, 2013 

  

Nr. 

ord. 

Acţiunea Termenul de 

realizare 

Responsabili de 

realizare 

Indicatorii de 

progres 

Rezultatul 

scontat 

Nivelul de 

realizare 

Realizari trim 3 

2013 

1 2 3 4 5 6   

        

10 Publicarea 

rapoartelor 

autorităţilor 

publice privind 

măsurile 

întreprinse în 

vederea 

implementării 

Strategiei naţionale 

anticorupţie 

Trimestrial (pînă la 

data de 20 a lunii 

imediat următoare 

trimestrului de 

gestiune) 

Autorităţile 

publice 

responsabile de 

realizarea 

prezentului Plan 

de acţiuni 

100% rapoarte 

publicate 

Transparenţă 

sporită a 

activităţilor 

anticorupţie 

desfăşurate de 

autorităţile 

publice 

realizat 

pentru 

perioada de 

raportare 

În scopul asigurării transparenţei activităţilor anticorupţie, 

pe site-ul oficial al DIP au fost publicate comunicate privind: 

- rezultatele activităţii serviciilor abilitate din cadrul 

sistemului penitenciar pe parcursul anului 2012; 

- rezultatele şedinţelor de lucru desfăşurate în perioada de 

9 luni ale anului curent; 

- cauza penală intentată pe numele unui fost angajat al 

Penitenciarului nr.5-Cahul; 

- operaţiunea specială organizată de comun cu 

Procuratura Generală şi Serviciul de Informaţii şi Securitate, 

soldată cu reţinerea în flagrant a unei avocate şi a doi 

colaboratori ai penitenciarelor 15-Cricova şi 9-Pruncul, 

implicaţi în acţiuni de corupere. 

11 Elaborarea şi 

publicarea pe 

pagina web oficială 

a Ministerului 

Justiţiei a 

rapoartelor privind 

numărul de hotărîri 

de condamnare sau 

de achitare pe 

cauze de corupţie 

sau conexe 

acestora, numărul 

de persoane 

condamnate sau 

achitate şi 

pedepsele aplicate 

Trimestrial (pînă la 

data de 20 a lunii 

imediat următoare 

trimestrului de 

gestiune) 

Ministerul Justiţiei 100% rapoarte 

publicate 

Transparenţă 

asigurată prin 

informaţii 

prezentate 

publicului despre 

numărul de 

persoane 

condamnate sau 

achitate în cazuri 

de corupţie, 

despre pedepsele 

aplicate 

realizat 

pentru 

perioada de 

raportare 

  Rapoartele se publică trimestrial pe pagina  web a 

ministerului, în termenii stabiliţi. Raport despre activitatea 

primei instanţe privind judecarea cauzelor penale pentru 6 luni 

2013 este publicat   la rubrica Sistemul Judiciar, studii si analize 

 

COMPONENTA INSTITUŢIONALĂ 

 

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

31 Implementarea 

planurilor de 

Permanent Autorităţile 

publice centrale 

100% de 

autorităţi 

Riscurile de 

corupţie 

realizat 

pentru 
Prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 113-a din 13 martie 

2013 a fost constituită Comisia de evidenţă şi evaluare a 



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 

publice centrale 

au planuri 

elaborate 

(aprobate), 

plasate pe 

pagina web şi 

puse în aplicare 

identificate şi 

diminuate prin 

aplicarea 

sistematică a 

planurilor de 

integritate 

perioada de 

raportare 

cadourilor 

 

Departamentul Instituţiilor Penitenciare. În contextul 

implementării Planului de integritate al DIP (aprobat prin ord. 

DIP nr.295 din 11.12.2012), au fost întreprinse măsuri precum: 

   - aprobarea Instrucţiunii privind modul de desfăşurare a 

cercetărilor de serviciu asupra cazurilor de încălcare a legislaţiei 

şi disciplinei de către personalul sistemului penitenciar (ord. MJ 

nr.61 din 15.03.2013); 

   - înregistrarea a 29 apeluri telefonice, parvenite prin 

intermediul telefonului de încredere – 63-69-68 (niciunul în 

sensul prezentului obiectiv); 

   - iniţierea procedurii de modificare şi completare a 

Instrucţiunii privind modul de aplicare a Regulamentului cu 

privire la satisfacerea serviciului de către efectivul de trupă şi 

corpul de comandă din sistemul penitenciar al MJ, aprobată prin 

ord. MJ nr.247 din 14.07.1998, urmînd a fi reglementată o nouă 

modalitate de promovare în funcţii de conducere a 

colaboratorilor sistemului penitenciar; 

   - crearea grupului de lucru, în cadrul MJ, cu participarea 

reprezentanţilor MAI şi DIP, care are drept scop reorganizarea 

Direcţiei trupelor de pază, supraveghere şi escortare a DIP, prin 

prisma preluării atribuţiilor de deţinere şi escortare a deţinuţilor 

din custodia MAI la cea a MJ; 

   - semnarea acordului de colaborare cu Centrului Naţional 

Anticorupţie (la 12 iunie 2013), în scopul creării unui mecanism 

operativ în vederea realizării procedeelor de documentare a 

cazurilor de corupţie şi comportament corupţional în sistemul 

penitenciar; 

   - desemnarea persoanei responsabile (dl A.Pădureţ, specialist 

principal al DRU), de coordonarea modificării fişelor de post 

ale angajaţilor sistemului penitenciar, în conformitate cu HG 

nr.201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor 

Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi 

statutul funcţionarului public; 

   - desemnarea persoanei responsabile pentru colectarea 

declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate a subiecţilor din 

cadrul sistemului penitenciar (dl A.Pădureţ, specialist principal 

al DRU). Respectiv, la 21.06.2013, a fost emisă o circulara 

(nr.4/1-272) prin care s-a atenţionat subdiviziunile subordonate 

DIP asupra obligativităţii depunerii declaraţiilor de către 

persoanele nou-angajate sau numite în funcţii superioare; 

   - selectarea şi completarea a 5 funcţii publice vacante, urmare 

a probei scrise din 07.05.2013 şi interviului din 12.05.2013, 

organizate în strictă conformitate cu prevederile HG nr.201 din 

11.03.2009 ”Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii 

nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi 

statutul funcţionarului public”; 

   - verificarea candidaţilor la încadrarea în funcţiile corpului de 



comandă mediu şi superior (au fost angajate 110 persoane);  

   - aprobarea Ghidului anticorupţie al colaboratorului sistemului 

penitenciar care stipulează responsabilităţile angajaţilor, precum 

şi enumeră măsurile ce pot fi întreprinse de către aceştia pentru 

prevenirea fenomenului corupţiei (ord. DIP nr.64 din 

06.03.2013); 

   - instruirea personalului penitenciar în domeniul anticorupţie 

(294 persoane) 

38 Asigurarea respectării 

transparenţei în procesul 

decizional în cadrul 

autorităţilor publice centrale şi 

locale 

Permanent Autorităţile 

publice centrale şi 

locale 

Ponderea 

deciziilor 

consultate cu 

publicul din 

numărul total 

de decizii 

adoptate. 

Dezbateri/ 

şedinţe publice 

organizate, 

recomandări 

recepţionate/ 

implementate 

Informarea 

multilaterală 

asupra procesului 

decizional şi 

participarea 

părţilor interesate 

în procesul 

decizional, 

asigurate; gradul 

de răspundere al 

autorităţilor 

publice sporit 

realizat 

pentru 

perioada de 

raportare 

MJ asigură accesul la deciziile adoptate, la întocmirea 

rapoartelor anuale privind transparenţa în procesul decizional, 

care conţine: numărul deciziilor adoptate; numărul total al 

recomandărilor recepţionate în cadrul procesului decizional; 

numărul întrunirilor consultative, al dezbaterilor publice şi al 

şedinţelor publice organizate. 

Astfel, în perioada raportată au fost publicate 5 anunţuri privind 

iniţierea elaborării deciziilor publicate pe pagina web. 

Au fost organizate şedinţe publice şi anume:   

1. Discuţia publică referitor la proiectul de lege cu privire 

la Avocatul poporului; 

2. Discuţia publică referitor la proiectul de lege cu privire 

la Răspunderea disciplinară a judecătorilor. 

Au fost publicate 39 de proiecte de acte normative remise spre 

coordonare. 

Au fost publicate 25 de proiecte de acte normative remise spre 

examinare Guvernului. 

 

Oficuil Central de Probaţiune 

În scopul consultărilor publice în semestrul I, 2013 au fost 

plasate 2 proiecte de documente de politici: 

1. Strategia de comunicare cu publicul şi partenerii serviciului 

de probaţiune; 

2. Concepţia de dezvoltare a instituţiei probaţiunii care să 

contribuie la siguranţa comunităţii prin reabilitarea efectivă în 

societate a delincvenţilor. 

Astfel, în rezultatul consultărilor publice au fost recepţionate 

recomandări şi efectuate modificări/completări şi înaintate 

Ministerului Justiţiei pentru aprobare. 

Departamentul institutiilor penitenciare. 

Achiziţionarea mărfurilor, lucrărilor şi serviciilor, sunt 

efectuate în limita mijloacelor financiare, prevăzute pentru 

aceste scopuri în Planul de Finanţare, Devizele de cheltuieli pe 

mijloacele speciale şi în baza Planului DIP cu privire la 

achiziţiile publice.  

Procedurile de achiziţii publice, sunt efectuate de către 

grupul de lucru pentru achiziţii, care activează în baza ord. DIP 

nr.115 din 08.05.2013. 

Respectiv, în perioada de 9 luni ale anului curent, au fost 



organizate 21 licitaţii publice, 12 COP, 3 proceduri din o 

singură sursă, fiind încheiate contracte în sumă totală de – 

35 954 160,90  lei: 

 

I. Produse alimentare, echipament, inventar gospodăresc, 

rechizite de birou: 

      Suma totală constituie 13 952 662, 83 lei. 

II. Construcţii şi reparaţii 

        Suma totală constituie 6 244 273,82 lei. 

III. Mijloace tehnico-genistice 

  Suma totală constituie 13 892 659,22 lei. 

IV. Altele 

     Suma totală constituie  1 864 565,03 lei. 

Toate procedurile menţionate au fost desfăşurate în mod 

transparent, în strictă conformitate cu prevederile Legii nr.96-

XVI din 13.04.2012, cu privire la achiziţiile publice. 

De asemenea, pagina web departamentală, constant este 

reactualizată cu informaţii, consultări publice, recomandări ale 

instituţiilor europene ce asigură transparenţa decizională, fiind 

prezentat publicului rubrica Legislaţie, în care vizitatorii site-

ului pot consulta sub-rubricile Transparenţa decizională, 

Legislaţie şi Recomandări.  

39 Implementarea 

acţiunilor de 

prevenire a 

corupţiei în 

procesul de 

recrutare, selectare, 

angajare şi 

promovare a 

personalului în 

funcţiile publice 

Permanent Autorităţile 

publice centrale şi 

locale, Serviciul 

de Informaţii şi 

Securitate 

Numărul de 

anunţuri 

publicate 

privind 

funcţiile 

vacante şi 

concursurile de 

angajare. 

Numărul de 

concursuri de 

angajare 

desfăşurate 

Nivelul corupţiei 

în procesul de 

recrutare, 

selectare, 

angajare şi 

promovare a 

personalului în 

funcţiile publice 

redus. 

Riscul ocupării 

funcţiilor publice 

de către persoane 

care prezintă o 

ameninţare pentru 

interesele 

securităţii 

naţionale exclus 

realizat 

pentru 

perioada de 

raportare 

Pe parcursul semestrului I al anului 2013 au fost publicate două 

anunţuri în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, după cum 

urmează: 

-  nr. 22-25 din 01.02.2013 a fost publicat anunţul cu privire 

organizarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice 

vacante din cadrul Departamentului de administrare 

judecătorească; 

- nr. 10-14 din 18.01.2013 şi nr.198-204 din 13.09.2013 a fost 

publicat anunţuri cu privire la organizarea concursului pentru 

ocuparea funcţiilor publice vacante din cadrul Centrului de 

informaţii juridice. 

Pe pagina web a Ministerului Justiţiei au fost publicate 91 de 

anunţuri privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor 

pentru ocuparea funcţiilor publice vacante, dintre care: 

- 53 anunţuri pentru funcţiile vacante din cadrul aparatului 

central al Ministerului Justiţiei; 

- 23 anunţuri pentru funcţiile publice vacante din cadrul 

Departamentului de administrare judecătorească; 

- 11 anunţuri pentru funcţiile publice vacante din cadrul 

Centrul de informaţii juridice. 

4 anunţuri pentru funcţiile vacante din cadrul Centrului de 

armonizare a legislaţiei. 

47 Instituirea unui 

sistem eficient de 

management al 

Decembrie 2012 Autorităţi publice 

centrale 

100% de 

autorităţi 

publice centrale 

Riscuri (inclusiv 

riscuri de 

corupţie) 

Parţial 

realizat 

În  prezent, se elaborează registrul riscurilor , de către Direcţia 

control şi audit intern  a Ministerului Justitiei, care se va finisa 

la sfirşitul anului 2013 



riscurilor în 

autorităţile publice 

centrale 

dispun de 

Registrul 

riscurilor 

identificate şi 

controlate de 

autorităţile 

publice centrale 

 

X. Cultivarea intoleranţei faţă de corupţie 

59 Includerea unui 

modul cu subiecte 

de prevenire şi 

combatere a 

corupţiei în 

programele de 

instruire iniţială a 

angajaţilor 

debutanţi 

Pe parcursul anului 

(conform termenelor 

stabilite în programa 

de instruire) 

Autorităţile 

publice centrale în 

colaborare cu 

Centrul pentru 

Combaterea 

Crimelor 

Economice şi 

Corupţiei 

Numărul de 

instruiri 

desfăşurate. 

Numărul de 

audienţi. Modul 

prevăzut în 

programele de 

profesionalizare 

Familiarizarea 

angajaţilor 

debutanţi cu 

legislaţia 

anticorupţie. 

Sporirea gradului 

de rezistenţă la 

corupţie 

realizat 

pentru 

perioada de 

raportare 

OCP 

Conform Planului de învăţîmînt pentru instruirea iniţială a 

consilierilor de probaţiune în anul 2013 elaborat în comun cu 

Institutul Naţional al Justiţiei, în perioada 22 iulie – 2 august 

2013 au fost desfăşurate cursuri de instruire pentru consilierii de 

probaţiune cu genericul „Răspunderea penală pentru corupere 

activă şi pasivă, abuzul de putere şi abuzul de serviciu, excesul 

de putere şi depăşirea atribuţiilor de serviciu, delapidarea 

averii străine, falsul în acte publice”. 

DIP 

În primele 9 luni ale anului curent, la compartimentul 

„Pregătirea juridică şi socio-statală”, care cuprinde subiecte din 

domeniul prevenirii şi combaterii faptelor de corupţie în 

sistemul penitenciar, au fost instruiţi în total 294 colaboratori, 

din care:  

La pregătirea iniţială – 122 persoane  

La perfecţionare – 172 persoane  

 

XI. Încurajarea denunţării corupţiei 

61 Asigurarea 

funcţionării liniilor 

fierbinţi 

anticorupţie 

guvernamentale şi 

neguvernamentale 

Permanent Autorităţile 

publice centrale şi 

locale în 

colaborare cu 

ONG-urile de 

profil 

Numărul de 

persoane care 

apelează la 

liniile fierbinţi, 

ponderea celor 

care relatează 

despre corupţie 

Cazuri de 

corupţie 

comunicate şi 

examinate de 

către autorităţile 

competente 

realizat 

pentru 

perioada de 

raportare 

Pe parcursul perioadei de raportare la linia fierbinte a 

Ministerului Justiţiei au parvenit circa 100 de apeluri dintre care 

unul a fost înregistrat (care se referee la acte de corupţie ) însă 

nu era de competenţa Ministerului Justiţiei. 

Camera Înregitrării de Stat 

Pe panourile informative ale oficiilor teritoriale ale Camerei a 

fost afişat nr. tel. de încredere al Centrului pentru Combaterea 

Crimelor Economice şi Corupţiei – 25-72-57 şi nr. tel. de 

încredere al Camerei Înregistrării de Stat – 277-331, telefoanele 

conducerii Camerei şi adresa e-mail (cis_rm@mtc.md), la care 

se pot comunica date despre cazuri de corupţie şi abuz în 

serviciu comise de către angajaţii Camerei 

DIP 

În scopul eradicării fenomenului corupţiei, în Unitatea de 

gardă a DIP este instalat telefonul de încredere (63-69-68), prin 

intermediul căruia cetăţenii pot denunţa cazuri de corupţie şi 

adresa în acest sens petiţii, cereri, reclamaţii, propuneri. Pentru 

înregistrarea informaţiilor ce sunt comunicate prin telefonul de 

încredere, la ofiţerul de serviciu în gestiune se află Registrul de 

evidenţă a apelurilor la telefonul de încredere (înregistrat cu 

nr.13571). Conform înscrierilor, în perioada iulie-septembrie 

curent, au fost înregistrate 29 apeluri telefonice, din care nici 

mailto:cis_rm@mtc.md


unul nu a fost în sensul prezentului obiectiv.  

În scopul asigurării transparenţei, numărul telefonului de 

încredere este afişat pe pagina oficială web a DIP.  

 

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

63 Promovarea 

dreptului de acces 

la informaţie prin 

stabilirea şi 

consolidarea 

parteneriatelor cu 

mass-media şi cu 

societatea civilă 

Permanent Autorităţile 

publice centrale şi 

locale în 

colaborare cu 

ONG-urile de 

profil şi cu mass-

media 

Concepţii de 

comunicare 

publică 

elaborate şi 

puse în 

aplicare. 

Rapoarte de 

monitorizare 

elaborate de 

Cancelaria de 

Stat şi de ONG-

uri 

Mecanism intern 

privind 

comunicarea cu 

publicul şi 

asigurarea 

accesului la 

informaţie, 

implementat 

realizat 

pentru 

perioada de 

raportare 

În cadrul Ministerului Justiţiei a fost elaborat  Planul de 

comunicare pentru promovarea rezultatelor Strategiei de 

reformă în sectorul Justiţiei (2011-2016), care a fost consultat 

cu părţile interesate şi aprobat de conducere. 

La fel urmează a fi creat grupul de lucru al comunicatorilor 

(toate instituţiile implicate în procesul de implementare al 

strategiei),care să coordoneze implementarea Planului de 

comunicare pentru promovarea rezultatelor Strategiei. 

Componenţa grupului urmează a fi aprobată prin Ordinul 

Ministrului Justiţiei. 

Conform Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei a fost 

creat un mecanism de colaborare cu  reprezentanţii societăţii 

civile, periodic reprezentanţii MJ organizează şedinţe cu 

organizaţiile din societatea civilă.   

În cadrul fiecărui pilon sunt incluşi câte un reprezentant din 

societatea civilă, care participă la monitorizarea nivelului de 

implementare a pilonului respectiv 

OCP 

Strategia de comunicare cu publicul şi partenerii serviciului de 

probaţiune a fost înaintată Ministerului Justiţiei pentru aprobare 

Camera Înregistrării de Stat 

A fost creată posibilitatea tehnică ca informaţia despre persoane 

juridice şi fizice, înregistrate la Cameră să se  solicite direct prin 

intermediul poştei electronice şi, respectiv, recepţionată în mod 

gratuit pe e-mail –ul solicitantului; 

- Informaţia despre agenţii economici noi înregistraţi 

este amplasată pe pagina oficială a Camerei la compartimentul 

„Buletinul Oficial”.  

-   Pe pagina oficială a Camerei a fost creată  posibilitatea 

comunicării cu publicul prin următoarele compartimente: 

„Petiţii, reclamaţii”, „Anticorupţie, sondaj de opinii”, „Verifică 

datele persoanei juridice”, „Consultaţii”, „Statistica” şi altele. 

 


