Anexă la scr. nr. 03-17/07 din 15.01.2020

Raport privind progresele înregistrate în vederea realizării acțiunilor din Planul de acțiuni pentru implementarea
Strategiei naționale de integritate şi anticorupție pentru anii 2017-2020, pe parcursul anului 2019

Nr.
crt.

Acțiunea

1

Asigurarea
angajării
şi
promovării
agenţilor publici
pe bază de merit şi
de
integritate
profesională

2

Asigurarea
respectării
regimului
de
incompatibilități,
de restricții în

PILONUL II. GUVERNUL, SECTORUL PUBLIC ŞI ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ
Prioritatea II.1. Promovarea integrității în cadrul entităților publice
Instituția
Termenul
responsabil
Indicator de progres
Notă privind realizarea/ Valoarea indicatorilor
de realizare
ă
Permanent,
Entitățile
Numărul
de
agenți Pe parcursul perioadei de raportare au fost angajate:
cu
publice;
publici angajați prin - 25 persoane în cadrul Ministerului Finanţelor (21 prin concurs și 4 prin transfer de la alte
verificarea
CNA;
concurs sau prin transfer entități publice);
anuală a
SIS
de la alte entități - 134 persoane în cadrul Serviciului Fiscal de Stat (122 prin concurs, 11 prin transfer și 1 prin
indicatorilor
publice;
promovare din alte entități publice);
de progres
- 69 persoane în cadrul Serviciului Vamal (59 prin concurs și 10 prin transfer de la alte entități
publice);
- 6 persoane în cadrul Agenţiei Achiziţii Publice (prin concurs);
- 11 persoane în cadrul Inspecției Financiare (prin concurs).
Numărul cazierelor de Pe parcursul perioadei de raportare au fost solicitate:
integritate solicitate de - 20 caziere de integritate (Ministerul Finanțelor);
entitățile
publice
la - 69 caziere de integritate (Serviciul Vamal);
angajare.
Serviciul Fiscal de Stat, Agenția Achiziții Publice și Inspecția Financiară nu au solicitat caziere
de integritate la angajare.
Numărul de contestații Pe parcursul perioadei de raportare nu au fost înregistrate cazuri de contestații asupra
depuse
împotriva rezultatelor concursurilor organizate în Ministerul Finanțelor și instituțiile subordonate.
rezultatelor concursurilor
organizate.
Numărul
de
agenți Toate persoanele care cad sub incidența Legii nr. 271/2008 privind verificarea titularilor şi a
publici
candidaților la funcții publice sînt verificate în conformitate cu prevederile legii respective.
angajați/reconfirmați în
funcții ca urmare a
verificării conform Legii
nr. 271/2008 privind
verificarea titularilor şi a
candidaților la funcții
publice
Permanent,
Entitățile
Numărul de cazuri de Nu au fost atestate cazuri de incompatibilități şi restricții în ierarhie în Ministerul Finanţelor şi
cu
publice ai
incompatibilități
şi instituțiile subordonate.
verificarea
căror
restricții
în
ierarhie
anuală a
agenți
atestate şi soluționate în
publici sînt
entitățile publice;
1

ierarhie şi
limitare
publicității

3

de
a

Asigurarea
respectării
regimului
declarării averilor
şi
intereselor
personale

indicatorilor
de progres

Permanent,
cu
verificarea
anuală a
indicatorilor
de progres

subiecți ai
declarării
averilor şi
intereselor
personale;
ANI

Entitățile
publice ai
căror agenți
publici sînt
subiecți ai
declarării
averilor şi
intereselor
personale;
ANI;
CNA

Numărul de sesizări
ANI cu privire
încălcarea regimului
incompatibilități
limitare a publicității;

la
la
de
şi

Numărul de persoane
suspendate
pentru
asemenea încălcări
Numărul
de
agenți
publici angajați/numiți/cu
mandatele validate pe
parcursul
anului
şi
numărul de declarații
depuse în momentul
angajării/numirii
/validării mandatului.
Numărul total de agenți
publici angajați/ numiți/
cu mandatele validate
care activează în entitatea
publică pe parcursul
anului şi numărul de
declaraţii depuse anual.

Numărul
de
agenţi
publici
ale
căror
mandat/raporturi
de
muncă sau de serviciu au
încetat pe parcursul
anului şi numărul de
declaraţii
depuse
la
încetarea
mandatului/
raporturilor de muncă sau
de serviciu pe parcursul
anului respectiv.
Numărul
de
dosare
penale
şi
contravenţionale

Pe parcursul perioadei de raportare din partea Ministerului Finanțelor și a instituțiilor subordonate
nu au fost depuse sesizări la ANI cu privire la încălcarea regimului de incompatibilități.
Totodată, se menționează că 1 sesizare a fost depusă în acest sens, pe parcursul anului 2018, iar ca
urmare Autoritatea Națională de Integritate a Republicii Moldova, în urma examinării acesteia, a
informat Ministerul Finanțelor (demersul ANI nr. 04-12/714 din 16.04.2019) despre refuzul de a
iniția controlul privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților, din lipsa bănuielii
rezonabile privind încălcarea regimului prenotat.
Nu au fost înregistrate astfel de cazuri în Ministerul Finanţelor şi autorităţile administrative din
subordine.
Pe parcursul perioadei de raportare au fost angajați:
- 11 funcționari (Ministerul Finanţelor);
- 134 funcționari (Serviciul Fiscal de Stat);
- 69 funcționari (Serviciul Vamal);
- 6 funcționari (Agenţia Achiziţii Publice);
- 11 funcționari (Inspecţia Financiară).
La situația de la finele perioadei de raportare activau:
- 273 funcţionari publici (Ministerul Finanţelor);
- 1 651 funcţionari fiscali (Serviciul Fiscal de Stat);
- 1 494 colaboratori vamali (Serviciul Vamal);
- 30 funcţionari publici (Agenţia Achiziţii Publice);
- 123 funcţionari publici (Inspecţia Financiară).
Conform modificărilor operate în Legea nr.133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a
intereselor personale declarațiile sînt depuse de către funcționari electronic direct la ANI și
informația privind numărul de funcționari publici care au depus declarația este cunoscută de către
ANI.
Pe parcursul perioadei de raportare au încetat raporturile de muncă:
- 56 funcționari (Ministerul Finanţelor);
- 148 funcționari fiscali (Serviciul Fiscal de Stat);
- 98 colaboratori vamali (Serviciul Vamal);
- 7 funcționari (Agenția Achiziții Publice);
- 15 funcționari (Inspecția Financiară).
Conform modificărilor operate în Legea nr.133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a
intereselor personale declarațiile sînt depuse de către funcționari electronic direct la ANI și
informația privind numărul de funcționari publici care au depus declarația este cunoscută de către
ANI.
Nu au fost înregistrate astfel de cazuri.
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4

5

Asigurarea
respectării
regimului
conflictelor
de
interese
şi
neadmiterea
favoritismului

Asigurarea
respectării
regimului
cadourilor

Permanent,
cu
verificarea
anuală a
indicatorilor
de progres

Permanent,
cu
verificarea
anuală a
indicatorilor
de progres

Entităţile
publice ai
căror
angajaţi sînt
subiecţi ai
declarării
averilor şi
intereselor
personale;
ANI

Entităţile
publice

instrumentate
privind
încălcarea
regimului
declarării averilor şi
intereselor personale
Numărul conflictelor de
interese declarate şi
soluționate în cadrul
entităților publice.
Numărul conflictelor de
interese sesizate la ANI.
Numărul
actelor
de
constatare ale ANI cu
privire la conflictele de
interese.
Numărul actelor juridice,
adoptate în situații de
conflict de interese,
anulate în instanța de
judecată la solicitarea
ANI.
Numărul
de
dosare
penale
şi
contravenționale
instrumentate
privind
conflictele de interese
penale
Numărul
cadourilor
predate comisiilor de
evidenţă şi evaluare a
cadourilor în cadrul
entităţilor publice.

Numărul
şi
suma
cadourilor răscumpărate
în
cadrul
entităţilor
publice.

Pe parcursul perioadei de raportare nu au fost înregistrate astfel de cazuri în cadrul Ministerului
Finanțelor și autorităților administrative din subordine, cu excepția:
- Serviciului Fiscal de Stat unde au fost înregistrate 4 cazuri, care au fost soluționate în cadrul
instituției.
Nu au fost înregistrate astfel de cazuri în Ministerul Finanţelor şi autorităţile administrative din
subordine.

Nu au fost înregistrate astfel de cazuri în Ministerul Finanţelor şi autorităţile administrative din
subordine.

Nu au fost înregistrate astfel de cazuri în Ministerul Finanţelor şi autorităţile administrative din
subordine.

Pe parcursul perioadei de raportare în cadrul:
- Ministerului Finanțelor au fost predate, comisiei de evidență și evaluare a cadourilor, 266
cadouri în conformitate cu Regulamentul cu privire la evidența, evaluarea, păstrarea, utilizarea şi
răscumpărarea cadourilor simbolice, a celor oferite din politețe sau cu prilejul anumitor acțiuni de
protocol.
- Serviciului Vamal, au fost predate comisiei de evidență și evaluare a cadourilor 9 cadouri.
- Serviciului Fiscal de Stat, de către funcţionării fiscali au fost declarate Comisiei de evidență şi
evaluare a cadourilor 93 cadouri.
- Agenției Achiziții Publice și Inspecției Financiare, se menționează că pe parcursul perioadei de
raportare nu au fost predate comisiei astfel de cadouri.
În cadrul Ministerului Finanțelor au fost înregistrate și răscumpărate 5 cadouri în sumă de 5659,05
lei.
În cadrul autorităţile administrative din subordine nu au fost înregistrate cazuri de răscumpărare a
cadourilor.

3

Numărul de cadouri
inadmisibile, transmise
agenţiei anticorupţie şi
numărul de dosare penale
şi
contravenţionale
instrumentate
Registrele de evidenţă a
cadourilor publicate pe
paginile
web
ale
entităţilor publice

6

Asigurarea
neadmiterii,
denunţării
şi
tratării
influenţelor
necorespunzătoar
e

Permanent,
cu
verificarea
anuală a
indicatorilor
de progres

Entităţile
publice

Numărul cazurilor de
influenţă
necorespunzătoare
denunţate, soluţionate în
cadrul entităţilor publice.
Numărul cazurilor de
influenţă
necorespunzătoare
denunţate la CNA şi SIS.

7

Asigurarea
neadmiterii
şi
denunţării
manifestărilor de
corupţie; protecţia

Permanent,
cu
verificarea
anuală a
indicatorilor
de progres

Entităţile
publice;
CNA

Numărul manifestărilor
de corupţie denunţate de
către
agenţi
publici
conducătorilor entităţilor
publice şi agenţiilor
anticorupţie.

Nu au fost înregistrate astfel de cazuri în Ministerul Finanţelor şi autorităţile administrative din
subordine.

Ministerul Finanțelor – Registrul de evidență a cadourilor primite și declarate de către angajații
Ministerului Finanțelor în anul 2019 a fost publicată și poate fi accesată la adresa:
http://mf.gov.md/ro/ministerul-finanțelor.
Serviciul Fiscal de Stat - Lista cadourilor și beneficiarilor acestora, pentru anul 2019, a fost
publicată
și
poate
fi
accesată
la
adresa:
https://www.sfs.md/activitatea_anticoruptie.aspx?file=13345.
Serviciul Vamal - Lista cadourilor și beneficiarilor acestora, pentru anul 2019, a fost publicată și
poate
fi
accesată
la
adresa:
https://customs.gov.md/sites/customs.gov.md/files/documents/registru_de_evidenta_a_cadourilor
_2019.pdf.
Agenţia Achiziţii Publice şi Inspecţia Financiară dețin astfel de Registre, însă nu sînt publicate,
întrucît nu au fost predate comisiei cadouri pentru a fi înregistrate.
În cadrul Ministerului Finanţelor şi autorităţilor administrative din subordine este organizat
procesul de raportare a cazurilor de influență necorespunzătoare. Astfel, prin Ordinul ministrului
finanţelor nr. 66 din 22.03.2018 a fost aprobat Regulamentul cu privire la evidenţa cazurilor de
influență necorespunzătoare, care a fost adus la cunoştinţă tuturor angajaţilor.
Totodată, în cadrul Serviciului Probleme Speciale din cadrul Ministerului Finanțelor este ţinut şi
gestionat, în mod corespunzător, Registrul de evidență a cazurilor de influență necorespunzătoare.
De asemenea, se menționează că, pe parcursul perioadei de raportare, de către Ministerul
Finanţelor a fost transmis spre examinare Centrului Național Anticorupție 1 (un) caz de acțiune
ilegală admis de către un executor judecătoresc din or. Hîncești în adresa Trezoreriei Teritoriale
Centru.
Astfel, dat, fiind faptul că, în rezultatul cercetării complete, pe marginea cazului dat nu au fost
stabilite temeiuri pentru inițierea unei investigații, examinarea sesizării a fost sistată.
În cadrul Serviciului Fiscal de Stat au fost înregistrate 2 denunțuri, care au fost transmise spre
examinare la CNA.
De către Serviciul Vamal, a fost transmis spre examinare la CNA 1 (un) caz de corupție admis de
un locuitor al orașului Cahul în adresa unui ofițer de investigații din cadrul Serviciului Vamal.
În cadrul Inspecției Financiare şi Agenţiei Achiziţii Publice nu au fost denunțate, respectiv
soluționate cazuri de influență necorespunzătoare.
Pe parcursul perioadei de raportare, conform datelor din Registrul de evidenţă a cazurilor de
influenţă necorespunzătoare și Registrul de evidență a avertizărilor, de către Ministerul Finanțelor,
Serviciul Fiscal de Stat, Agenţia Achiziţii Publice şi Inspecţia Financiară nu au fost denunțate
manifestări de corupție la CNA.
În cadrul Serviciului Vamal au fost înregistrate 2 denunțuri, care au fost transmise spre examinare
la CNA.
4

avertizorilor
integritate

Numărul avertizărilor de
integritate depuse în
cadrul entităţilor publice.

de

8

Asigurarea
intoleranţei faţă de
incidentele
de
integritate

Permanent,
cu
verificarea
anuală a
indicatorilor
de progres

Entităţile
publice

9

Asigurarea
respectării
transparenţei
procesul
decizional

Permanent,
cu
verificarea
anuală a
indicatorilor
de progres

Entităţile
publice;
CS

în

Numărul avertizărilor de
integritate transmise la
CNA.
Numărul avertizorilor de
integritate
supuşi
protecţiei
Numărul de sancţiuni
disciplinare aplicate în
cadrul entităţilor publice
în legătură cu incidentele
de integritate admise de
agenţii publici.
Numărul
sesizărilor
depuse
de
către
conducătorii entităţilor
publice la autorităţile
anticorupţie cu privire la
incidentele de integritate
ce constituie infracţiuni şi
contravenţii
Numărul de suspendări
din funcţii ale agenţilor
publici inculpaţi pentru
infracţiuni de corupţie
sau conexe corupţiei
Rapoartele anuale privind
transparența în procesul
decizional publicate pe
paginile
web
ale
entităților publice
Stabilirea unor indicatori
calitativi şi cantitativi

În cadrul Ministerului Finanțelor este organizat procesul de depunere şi examinare a avertizărilor
de integritate. Astfel, prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 67 din 22.03.2018 a fost aprobat
Regulamentul privind avertizorii de integritate, care a fost adus la cunoștință tuturor angajaților.
Totodată, în cadrul Serviciului Probleme Speciale din cadrul Ministerului Finanțelor este ţinut şi
gestionat, în mod corespunzător, Registrul de evidență a avertizărilor. Conform datelor din
Registrul menționat, pe parcursul perioadei de raportare, în cadrul Ministerului Finanțelor nu au
fost depuse avertizări de integritate.
De asemenea, conform datelor prezentate de către autoritățile administrative din subordinea
ministerului, nu au fost depuse avertizări de integritate.
Nu au fost înregistrate astfel de cazuri în Ministerul Finanţelor şi autorităţile administrative din
subordine.

Pe parcursul perioadei de raportare, nu au fost înregistrate astfel de cazuri în Ministerul
Finanţelor şi autorităţile administrative din subordine, cu excepţia:
 Serviciului Vamal, unde au fost înregistrate 198 anchete de serviciu și aplicate următoarele
sancțiuni disciplinare, în cazul a 170 de funcționari vamali,:
- 53 avertismente;
- 73 mustrări;
- 37 mustrări aspre;
- 7 destituiri din funcție.
 Serviciului Fiscal de Stat, în cadrul căruia au fost depistate 5 cazuri de incidente de integritate,
despre care a fost sesizat CNA.

Rapoartele anuale privind transparența în procesul decizional în cadrul Ministerului Finanţelor sînt
publicate pe pagina oficială şi pot fi accesate la link-ul: http://mf.gov.md/ro/transparențadecizională/programe-și-rapoarte.
Programul anual al proiectelor de acte normative elaborat anual de către Ministerul Finanţelor
cuprinde indicatori calitativi și poate fi accesat la adresa: http://mf.gov.md/ro/transparențadecizională/programe-și-rapoarte.
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10

Asigurarea
respectării
accesului
informaţii
interes public

la
de

Permanent,
cu
verificarea
anuală a
indicatorilor
de progres

Entităţile
publice

privind transparența în
procesul decizional.

Indicatori cantitativi privind transparența în procesul decizional sînt cuprinși în Rapoartele anuale
privind transparența în procesul decizional în cadrul Ministerului Finanţelor.

Persoanele responsabile
de accesul la informaţii
de
interes
public,
desemnate în cadrul
autorităţilor.
Numărul de solicitări de
acces
la
informații,
transmise
anual
entităților publice.

Subdiviziunile responsabile de accesul la informații de interes public, desemnate în cadrul:
- Ministerul Finanţelor: toate subdiviziunile conform competențelor;
- Serviciul Fiscal de Stat: Direcţia cooperare și schimb de informații;
- Serviciul Vamal: Secţia relații publice/ Linia de informare;
- Inspecția Financiară - Direcția sinteză, asistență juridică și control.
Pe parcursul perioadei de raportare, au parvenit:
Ministerul Finanţelor
- 11 solicitări de furnizare a informaţiilor, inclusiv din partea Cancelariei de Stat, Ministerului
Educației, Culturii și Cercetării, evaluatorii proiectului MEETA IV, IDIS „Viitorul”, Consiliul
local Bulboaca, cetățenilor etc.
Serviciul Fiscal de Stat
- 400 solicitări, în baza cărora s-a oferit acces la informații.
Serviciul Vamal
- Număr total de solicitări de informații/consultații este de: 15 319, dintre care: prin e-mail –1496,
Skype – 227 ,telefon – 13 596.
Agenția Achiziții Publice
- nu deține un Registru separat de înregistrare a solicitărilor.
Inspecția Financiară
- 2 solicitări de informații de la cetățeni, care au fost satisfăcute.
Informațiile solicitate se prezintă solicitanților în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
Contestații depuse în instanța de judecată pe motivul refuzului de a oferi acces la informație nu au
fost înregistrate în cadrul Ministerului Finanțelor și Inspecției Financiare.
Totodată, se menționează că, împotriva:
- Serviciului Vamal, pe parcursul perioadei de raportare au fost depuse 2 contestații în instanța
de judecată privind refuzul de a oferi acces la informații din partea:
 AO ”Juriștii Pentru Drepturile Omului”. Contestația se află pe rol la Curtea de Apel
Chișinău.
 Străisteanu Gheorghe. Curtea de Apel Chișinău a emis decizia în favoarea Serviciului
Vamal.
- Serviciului Fiscal de Stat au fost depuse 21 cereri de chemare în judecată privind refuzul de
a oferi acces la informații. La situația de la finele perioadei de raportare, au rămas definitive și
irevocabile 10 hotărîri instanței de judecată la acțiuni aferente furnizării informațiilor, dintre
care în 6 cazuri s-a constatat încălcarea dreptului de acces la informație și stabilită obligativitatea
SFS de a prezenta informația solicitată.
- Agenția Achiziții Publice, 1 contestație, depusă de AO „Juriștii pentru Drepturile Omului”
privind accesul la informație. La demersul AO din data de 07.09.2017 privind prezentarea
informației solicitate, Agenția Achiziții Publice a răspuns prin scrisoarea nr. 29/74-1116 din
14.09.2019. Motivul contestării în instanța de judecată este că solicitantul nu a primit scrisoarea

Numărul de refuzuri de
acces la informaţii.
Numărul contestaţiilor
depuse anual în instanţa
de judecată împotriva
refuzului
entităţilor
publice de a oferi acces la
informaţii.
Numărul de hotărîri
adoptate
anual
de
instanţele de judecată
privind
obligarea
entităţilor publice de a
oferi
informaţiile
solicitate

6

Agenției. În acest sens, conform hotărîrii instanței, au fost admise pretențiile AO „Juriștii pentru
Drepturile Omului” și informațiile solicitate au fost obținute în ședința de judecată.
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Asigurarea
gestionării
transparente
şi
responsabile
a
patrimoniului
public
şi
a
asistenţei externe

Permanent,
cu
verificarea
anuală a
indicatorilor
de progres

Entităţile
publice;
MF;
AAP

Informaţia
privind
gestionarea patrimoniului
entităţilor
publice
publicată.
Informaţia
privind
atragerea şi gestionarea
asistenţei
externe,
publicată.

Rapoartele
entităţilor
publice care au atras
fonduri externe cu privire
la
rezultatul
(performanţa) obţinut în
urma acestei asistenţe.

În conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 675 din 06.06.2008 ,,Cu privire la Registrul
patrimoniului public”, Ministerul Finanțelor prezintă anual Agenției Proprietății Publice dările de
seamă privind patrimoniul public aflat în administrarea Ministerului Finanțelor și autorităților
administrative din subordine.
Publicarea informației respective este asigurată de către Agenția Proprietății Publice (pe portalul
www.date.gov.md).
Ministerul Finanţelor
Informaţia privind asistenţa tehnică externă de care beneficiază Ministerul Finanţelor este publicată
şi poate fi accesată la următorul link: http://mf.gov.md/ro/content/colaborare-internațională.
Serviciul Fiscal de Stat
Serviciul Fiscal de Stat beneficiază de asistenţă externă din partea Băncii Mondiale, FMI, Agenţiei
Fiscale Suedeze, Trezoreriei SUA. Informația privind asistența furnizată este inclusă în Rapoartele
anuale
de
activitate
ale
SFS,
care
pot
fi
accesate
la
adresa:
http://www.sfs.md/raport_activitate_SFS.aspx?file=12163.
Serviciul Vamal
Conform Registrului proiectelor de asistenţă tehnică, sînt înregistrate 13 proiecte de asistenţă.
Agenţia Achiziţii Publice
Agenţia Achiziţii Publice, pe parcursul perioadei de raportare, nu a beneficiat de asistenţă externă.
Ministerul Finanțelor a actualizat Tabelul privind proiectele/programele de asistență externă în
sectorul de competență la situația din septembrie 2019.
Serviciul Fiscal de Stat, prin intermediul Proiectului de modernizare a administrării fiscale
(TAMP) implementat cu suportul Băncii Mondiale, beneficiază de fondurile externe de finanțare
din partea Asociației Internaționale pentru Dezvoltare și Băncii Internaționale pentru Reconstrucție
și Dezvoltare. Astfel, pe parcursul perioadei de raportare, la data de 20 februarie și 15 august 2019,
Serviciul Fiscal de Stat a prezentat Băncii Mondiale rapoartele de progres privind implementarea
proiectului.
Serviciul Vamal
La situația din 31.12.2019 sunt în derulare 12 proiecte de asistență tehnică.
Pe parcursul anului 2019 au fost realizate activități în cadrul a 13 proiecte de asistență tehnică,
dintre care se menționează:
1) Programul de control asupra exportului Securității Frontaliere (EXBS), avînd ca scop Îmbunătățirea controlului la export prin formarea a 3 sisteme de control nedestructiv al bagajelor
instalate în 3 puncte de trecere, asistat de Departamentul Energiei al SUA, Administrația Națională
pentru Securitatea Nucleară.
În contextul programului respectiv:
- în perioada 18-22.02.2019, în or. Cernăuți, Ucraina, a avut loc instruirea formatorilor în domeniul
metodelor de identificare și reacționare la traficul ilicit al materialelor nucleare și radioactive;
- la data de 6.05.2019, a avut loc vizita de lucru a dlui Robert Pazos, consilier al Programului EXBS
pentru Armenia și Moldova, la Terminalul marfar al PV Aeroportul Internațional Chișinău;
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- la data de 8.05.2019, la PTFS Giurgiulești-Galați, s-a desfășurat Ceremonia de donație a 3 scanere
pentru controlul bagajelor instalate în posturile vamale Giurgiulești, Leușeni, Cahul;
- în perioada 20-24.05.2019, în Orșaneț, Ucraina, a avut loc training internațional „Formele de
formatori în domeniul detecției materialelor radioactive și combaterii traficului cu material
nuclear” (a II-a etapă);
- în perioada 24-28.06.2019, la Vadul lui Vodă, a avut loc evenimentul comun de instruire pentru
echipele mobile ale SV și IGPF;
- în perioada 23-27.09.2019, vizita de lucru a dlui Robert Pazos, consilier al Programului EXBS
pentru Armenia și Moldova, fiind vizitat inclusiv la Centrul de Instruire, și efectuate vizite la
punctele de trecere Briceni-Rossoșanî și Aeroport. În cadrul vizitei au fost transmisă lista
necesităților instituționale ale Serviciului Vamal, fiind discutată și posibilitatea dezvoltării
schimbului de informații între autoritățile vamale ale RM și SUA. Drept urmare, la 12.11.2019 a
avut loc ședința de prezentare a Programului de Schimb de Informații Electronice, care se propune
a fi implementat între Serviciul Vamal al RM și Serviciul Protecție Vamală și de Frontieră a
Departamentului de Securitate Internă a SUA;
- în perioada 16-20.12.2019 a avut loc vizita în RM a dnei Karen Chaisson - manager pentru
Armenia, Moldova, Azerbaidjan, Georgia, Bulgaria, și Malta și dlui Robert Pazos – Consilier
pentru RM și Armenia, în scopul evaluării activităților EXBS (16 decembrie - vizita dlui Pazos la
Postul Vamal Leușeni; 17 decembrie - vizita dnei Chaisson și dlui Pazos la PV Aeroport pentru a
monitoriza utilizarea echipamentului de scanare a bagajelor pasagerilor, donat SV în cadrul EXBS
și Centrul de Instruire, în scopul discutării necesităților de instruire ale SV pentru 2020 și
posibilitatea amenajării simulatorului de post vamal pentru efectuarea exercițiilor practice; 18
decembrie – ședința cu DG SV).
2) Programul pentru depistarea și prevenirea cazurilor de contrabandă cu substanțe nucleare
,,Nuclear Smuggling Detection and Deterrence – NSDD”, avînd ca scop - prevenirea traficului
ilicit cu materiale nucleare și radioactive, finanțat de Guvernul SUA.
Pe parcursul perioadei de raportare:
- în perioada 25-29.03.2019, la Centrul de instruire, a fost desfășurat 1 Training internațional
„Formare de formatori în domeniul detecției materialelor radioactive și combaterii traficului cu
material nuclear”;
- 22 posturi vamale au fost dotate cu monitoare portal staționare pentru detectarea materialelor
radioactive și nucleare;
- au fost donate trei sisteme mobile de detectare a radiațiilor;
- la data de 23.11.2019 la Serviciul Vamal a avut loc ședința în cadrul căreia NSDD a exprimat
disponibilitatea de a instala monitoare-portale la punctele de trecere Criva-Mamalîga și PalancaMaiaki-Udobnoe, conform solicitării Serviciului Vamal al RM. Totodată, Programul este
disponibil să acorde asistență la consolidarea capacităților echipelor mobile ale Serviciului Vamal
în cadrul Inițiativei privind Securitatea la Frontiera Verde. Totodată, NSDD urmează să informeze
Serviciul Vamal despre posibilitățile programului în dotarea cu mijloacele de transport și
echipamentele solicitate de Serviciul Vamal.
3) Programul de Control al containerelor, asistat de Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și
Crimă (UNODC);
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În contextul programului, la data de 12.03.2019, la Chișinău, a avut loc ședința cu Coordonatorul
Regional al Programului de Control al Containerelor.
În perioada 17-18.09.2019, la Tbilisi a avut loc cea de-a 2-a ședință a Comitetului de Supraveghere
a Programului de Control al Containerelor în regiunea Mării Negre.
4) Programul operațional România – Republica Moldova 2014-2020, avînd ca scop - Reconstruirea
infrastructurii la 3 posturi vamale de frontieră: Albița - Leușeni, Sculeni - Sculeni și Giurgiulești –
Galați, asistat de UE;
5) Programul USAID pentru Reforme Structurale
În baza Planului de activitate comun cu USAID, semnat în martie 2018, pe parcursul perioadei de
raportare au fost realizate următoarele activități:
- a fost aprobat caietul de sarcini și efectuate lucrări de dezvoltare a Portalului Informațional
Comercial (en. Trade Informational Portal). Portalul va putea fi accesat începînd cu luna februarie
2020.
- la data de 06.06.2019 a fost semnat Memorandumul de Înțelegere între Serviciul Vamal al RM și
Programul USAID pentru Reforme Structurale în Moldova cu privire la implementarea
„Sistemului de gestionare a fluxului de transport auto la frontieră”. În perioada 7-13.07.2019 a avut
loc vizita de studiu în Estonia, privind familiarizarea cu aplicabilitatea practică a sistemului
implementat de compania GoSwift. În acest context, pentru efectuarea analizei impactului
economic, pînă și după pilotarea Sistemului, este în proces de elaborare Studiul privind măsurarea
timpului de traversare a frontierei la punctul de trecere Sculeni-Sculeni (în perioada 15 - 31 iulie
2019 compania contractată de USAID a realizat activitățile de
cronometrare a timpului în punctul de trecere). Suplimentar, în scopul identificării instrumentelor
de cooperare ale autorităților de frontieră din MD și RO pentru fluidizării trecerii frontierei, cu
accent pe efectuarea de controale comune, USAID a contractat un expert pentru efectuarea unui
studiu detaliat al legislației României, precum și a UE. La 8 octombrie 2019 a avut loc prezentarea
Sistemului de gestionare a fluxului mijloacelor de transport la frontieră;
- a fost demarată îmbunătățirea activității Centrului de Apel al Serviciului Vamal. Conform
conceptului, acesta va fi constituit din două linii specializate distincte – Linia de informare și Linia
fierbinte, care vor putea fi contactate inclusiv prin intermediul aplicațiilor Viber și WhatsApp. La
data de 26.11.2019 a fost organizată ședință de lucru cu reprezentanții USAID și implementatorii
proiectului pentru a discuta ultimele detalii despre liniile specializate. Centrul de apel urmează a fi
funcțional din luna ianuarie 2020;
- a fost modernizată aplicația electronică pentru declararea prealabilă TIR-EPD (TIR – Electronic
Pre-Declaration) și lansat proiectul pilot eTIR;
- în luna iulie și septembrie 2019, Serviciul Vamal, în comun cu experții Programului USAID și
cu sprijinul Camerei de Comerț și Industrie, au fost organizate 5 evenimente de mediatizare și
promovare a statutului AEO, desfășurate în Chișinău, Bălți, Cahul, Comrat și Ungheni, cu
participarea agenților economici
AEO și potențiali solicitanți AEO din regiunile centru, nord și sud.
6) Proiectul „Implementarea sistemului de monitorizare video în punctele de trecere auto și
consolidarea sistemului de supraveghere a frontierei albastre, finanțat de UE și cofinanțat de RM
și UA pentru ambele componente.
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Declaraţiile privind buna
guvernare, publicate pe

Pe parcursul perioadei de raportare:
- au avut loc ședințe tehnice în regim de video-conferință cu participarea serviciilor vamale și de
frontieră ale RM și UA, precum și a implementatorului proiectului – OIM;
- Serviciul Vamal a transmis lista necesităților în vederea implementării sistemului.
7) Proiectul „Consolidarea managementului integrat al frontierelor de-a lungul frontierei moldoucrainene”
Include 4 componente: 1) Dezvoltarea infrastructurii PTFS Pervomaisc-Cuciurgan pe teritoriul
Ucrainei; 2) Dezvoltarea infrastructurii PTFS Giurgiulești-Reni pe teritoriul Ucrainei; 3) Crearea
punctului de contact Palanca cu participarea IGPF RM și SG UA; 4) Schimbul automatizat de date
între IGPF RM și SG UA.
- a fost repartizat bugetul pentru procurarea echipamentului;
- sunt în proces de finalizare lucrările de reparație a clădirilor administrative. Au fost instalate și
reparate Containerele modulare și instalat echipamentul activ de rețea;
- au fost finalizate lucrările de reparație a drumului în punctul de trecere Giurgiulești-Reni pe
teritoriul RM. Lipsa sistemului de evacuare a apelor a dus la deteriorarea drumului, în acest scop
fiind construit sistemul de drenaj.
- au avut loc mai multe ședințe tehnice, inclusiv pe teren și în regim de videoconferință.
Inspecția Financiară și Agenția Achiziții Publice nu au beneficiat de asistență externă pe parcursul
anului 2019, și respectiv nu au elaborat Rapoarte în acest sens.
În acest sens sînt aprobate:
Ministerul Finanţelor
- Carta de audit intern, la data de 16.11.2017;
- Planul strategic al Serviciului audit intern pentru perioada 2019-2021, la data de 08.02.2019 (se
actualizează anual);
- Planul de acțiuni al Serviciului audit intern pentru anul 2019, la data de 08.02.2019.
Serviciul Fiscal de Stat
- Carta de audit intern a SFS a fost modificată și aprobată prin Ordinul SFS nr.287 din 02 iulie
2019.;
- Planul anual de acțiuni al Direcției audit intern pentru anul 2019, a fost aprobat la data de
04.02.2019;
- Prin Ordinul SFS nr.528 din 22.12.2017 a fost aprobat Planul strategic al activității de audit
intern pentru perioada anilor 2018 – 2022 în cadrul SFS.
Serviciul Vamal
- Carta Direcţiei audit intern (Ordinul SV nr. 159-O din 08.04.2019);
- Planul Strategic 2017-2020 al Direcţiei audit intern, prin Ordinul SV nr. 30-O din 26.01.2017;
- Planul de acţiuni al Direcţiei audit intern pentru anul 2019, la data de 15.03.2019.
Agenţia Achiziţii Publice
Din martie 2017 a intrat în vigoarea noua Hotărîre de Guvern nr. 134 „Pentru aprobarea
Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Achiziţii Publice şi efectivul-limită
al acesteia”, conform căreia serviciul de audit intern nu se mai regăseşte în noua structură.
Declarațiile de răspundere managerială ale conducătorilor Ministerului Finanțelor și autorităților
administrative din subordinea ministerului pentru anul 2019 urmează a fi semnate și publicate după
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de
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raportarea sistemului de control intern managerial, dar nu mai tîrziu de 01.03.2020 (pct. 33 din
Regulamentul privind autoevaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial şi emiterea
Declarației de răspundere managerială aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 4/2019).
Rapoartele Agenţiei de Achiziţii Publice de monitorizare a contractelor de achiziţii publice sînt
publicate pe pagina oficială a Agenţiei Achiziţii Publice şi pot fi accesate la următorul link:
http://tender.gov.md/ro/documente/planuri-de-achiziții.
Ministerul Finanţelor
Planul anual de achiziţii publice al Ministerului Finanţelor pentru anul 2019 este publicat la adresa:
http://mf.gov.md/ro/ministerul-finanţelor/achiziţiile-publice
Serviciul Fiscal de Stat
Planul de achiziție a bunurilor/serviciilor și lucrărilor conform necesităților Serviciului Fiscal de
Stat
pentru
anul
2019
este
publicat
și
poate
fi
accesat
la
adresa:
http://www.sfs.md/Rapoarte.aspx?file=12231.
Serviciul Vamal
Planul de achiziții publice pentru anul 2019 al SV este publicat la adresa:
http://customs.gov.md/ro/content/achizitii-publice.
Inspecţia financiară
Planul de achiziţii publice pentru anul 2019 al Inspecţiei Financiare a fost publicat şi poate fi
accesat la următoarea adresă: http://if.gov.md/content/achizitii-publice.
Agenţia Achiziţii Publice
Planul de achiziţii publice pentru anul 2019 al Agenţiei Achiziţii Publice a fost publicat şi poate
fi accesat la următoarea adresă https://tender.gov.md/ro/documente/planuri-de-achiziții.
Raportul anual consolidat privind controlul financiar public intern pentru anul 2018 a fost prezentat
Guvernului prin scrisoarea nr. 14-03/160/452 din 31.05.2019.

Ministerului Finanţelor
Codul de etică și deontologie al angajaților Ministerului Finanțelor a fost aprobat prin Ordinul
Ministerului Finanțelor nr. 17 din 29.01.2019.
Serviciul Fiscal de Stat
Codul de conduită al funcţionarului fiscal a fost aprobat prin Ordinul SFS nr. 288 din 30.05.2018.
Serviciul Vamal
Codul de conduită a colaboratorului vamal a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1161 din
20.10.2016.
Inspecţia Financiară
Codul de conduită al angajaților cu funcții de inspectare (control) financiară din cadrul Inspecţiei
Financiare a fost aprobat prin Ordinul IF nr. 132 din 01.11.2011.
În cadrul Agenţiei Achiziţii Publice se aplică prevederile Legii nr. 25 din 22.02.2008 privind Codul
de conduită al funcționarului public.
Ministerul Finanţelor
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respectării
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Numărul anual de agenţi
publici care şi-au încetat
mandatul, raporturile de
muncă sau de serviciu şi

Planul anual de dezvoltare profesională a funcţionarilor publici a fost aprobat la 05.03.2019 și
actualizat la 21.08.2019.
Serviciul Fiscal de Stat
Planul de instruire a funcţionarilor fiscali din cadrul SFS pentru anul 2019 a fost aprobat prin
Ordinul SFS nr. 70 din 21.02.2019.
Serviciul Vamal
Planul de instruire a colaboratorilor vamali pentru anul 2019 a fost aprobat prin Ordinul SV nr. 14O din 11.01.2019.
Inspecţia Financiară
Planul grafic de perfecționare (instruire internă şi cursuri de instruire externă) pentru semestrul I,
2019 a fost aprobat la data de 14.03.2019, iar pentru semestrul II, 2019 – la 02.09.2019.
Agenţia Achiziţii Publice
Planul de instruire al Agenţiei Achiziţii Publice pentru anul 2019 a fost elaborat şi aprobat, putînd
fi accesat la adresa https://tender.gov.md/ro/content/plan-de-instruire-2
Ministerul Finanţelor
Pe parcursul perioadei de raportare au fost organizate 3 instruiri interne cu privire la normele de
etică şi deontologie (cu participarea experţilor de la CNA, SIS şi ANI), la care au participat 152 de
funcţionari.
Serviciul Fiscal de Stat
Instruirea funcționarilor fiscali a fost inițiată prin plasarea Codului de etică și conduită a
funcționarului fiscal și a Ghidului privind aplicarea Codului de etică și conduită a funcționarului
fiscal pe platforma de instruire la distanță a SFS. Astfel, pe parcursul anului 2019 au fost instruiți
1573 de funcționari fiscali.
Serviciul Vamal
Pe parcursul perioadei de raportare, inclusiv cu suportul CNA și Academiei de Administrare
Publică, au fost desfășurate 46 instruiri interne/externe (1782 de funcționari vamali instruiți),
care au cuprins inclusiv aspecte cu privire la normele de etică și deontologie.
Inspecția Financiară
Pe parcursul perioadei de raportare, în cadrul Inspecției Financiare, nu au fost desfășurate instruiri
cu privire la normele de etică și deontologie.
Agenția Achiziții Publice
Pe parcursul perioadei de raportare nu au fost organizate instruiri în acest sens.
Nu au fost înregistrate astfel de cazuri în cadrul Ministerului Finanţelor şi autorităţilor
administrative din subordine, cu excepția:
- Serviciului Vamal, unde au fost aplicate 128 sancțiuni disciplinare în legătură cu incidentele de
integritate;
- Inspecției Financiare în cadrul căreia au fost identificate 2 cazuri de încălcare a normelor de etică
și deontologie.
Pe parcursul perioadei de raportare şi-au încetat raporturile de serviciu:
- 56 funcționari publici din cadrul Ministerului Finanţelor;
- 148 funcţionari fiscali;
- 98 colaboratori vamali;
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- 7 funcţionari din cadrul Agenţiei Achiziţii Publice;
- 15 funcţionari din cadrul Inspecţiei Financiare.
Informaţia privind ofertele de muncă oferite de către organizaţiile comerciale funcţionarilor
publici, după încetarea raporturilor de serviciu, nu a fost comunicată.

Pe parcursul perioadei de raportare nu au fost înregistrate refuzuri ale contractelor comerciale în
care să fie indicat un astfel de motiv.

Ministerul Finanțelor. Registrul riscurilor asociate atingerii obiectivelor este elaborat anual și
cuprinde inclusiv riscuri aferente activității instituțiilor din subordine (SFS, SV, AAP, IF).
Serviciul Fiscal de Stat a elaborat pașapoartele pentru 5 riscuri, inclusiv riscul privind corupția
conform metodologiei de management al riscurilor aprobată prin Ordinul SFS nr. 706 din
28.12.2018. Totodată, pe parcursul perioadei de raportare, a fost actualizat pașaportul riscului
privind corupția, precum și aprobate 4 pașapoarte noi.
Serviciul Vamal. Registrul riscurilor al Serviciului Vamal (inclusiv riscuri asociate corupției) a fost
aprobat la data de 19.03.2019.
Agenția Achiziții Publice. Registrul riscurilor al Agenției de Achiziții Publice este elaborat anual.
Inspecția Financiară. Registrul riscurilor al Inspecției Financiare este elaborat anual.

Pe parcursul perioadei de raportare:
 Ministerul Finanţelor a lansat 3 solicitări de instruire cu privire la integritatea instituțională
către SIS, CNA şi ANI, care au fost acceptate;
 Serviciul Fiscal de Stat a lansat 2 solicitări de instruire cu privire la
- aplicarea prevederilor Legii integrității nr. 82/2017 și ale Legii nr. 325/2013 privind evaluarea
integrității instituționale.
- aplicarea prevederilor Legii nr. 133/2011 ”Privind protecția datelor cu caracter personal”.
În total au fost instruiți - 580 funcționari fiscali.
 Agenția Achiziții Publice a lansat 1 solicitare de instruire cu privire la asigurarea integrității
instituţionale către CNA, care a fost acceptată.
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Aprecierea instruirilor de Formatorii CNA, SIS şi ANI au primit feed-back pozitiv din partea audienților Ministerului
către audienţi
Finanţelor și Agenției de Achiziții Publice.
Prioritatea II.2. Abordarea sectorială a corupţiei
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planului sectorial
anticorupţie
în
domeniul
achizițiilor
publice

Trimestrul
IV anul 2017
– pentru
aprobare.
Permanent,
trimestrial,
începînd cu
trimestrul I
anul 2018 –
pentru
implementar
e
Trimestrul
IV 2017 –
pentru
aprobare.
Permanent,
trimestrial,
începînd cu
trimestrul I
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Guvernul;
MF;
SV;
CNA;
ANI

Planul
sectorial
anticorupţie din domeniul
vamal,
aprobat
de
Guvern.
Rapoartele trimestriale
privind implementarea
planului, audiate în cadrul
Grupului de monitorizare
3 şi publicate pe paginile
web ale Guvernului şi
Serviciului Vamal

Planul sectorial anticorupție din domeniul vamal a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 410
din 07.05.2018.

Guvernul;
MF;
SFS;
CNA;
ANI

Planul
sectorial
anticorupţie în domeniul
fiscal, aprobat de Guvern.
Rapoartele trimestriale
privind implementarea
planului, audiate în cadrul
Grupului de monitorizare
3 şi publicate pe paginile
web ale Guvernului şi
Serviciului Fiscal de Stat

Planul sectorial anticorupţie în domeniul fiscal a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 325
din 17.04.2018.

Guvernul;
MF;
SFS;
CNA;
ANI

Planul
sectorial
anticorupţie în domeniul
achizițiilor
publice,
aprobat de Guvern.
Rapoartele trimestriale
privind implementarea
planului, audiate în cadrul
Grupului de monitorizare
3 şi publicate pe paginile
web ale Guvernului şi
Agenţiei
Achiziţii
Publice

Planul sectorial anticorupție în domeniul achizițiilor publice a fost aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr. 370 din 21.04.2018.

Urmează a fi prezentat direct de către Serviciul Vamal pînă la 01.02.2020.

Urmează a fi prezentat direct de către Serviciul Fiscal de Stat pînă la 01.02.2020.

Urmează a fi prezentat de către Ministerul Finanțelor pînă la 01.02.2020.

Prioritatea II.3. Transparenţă şi responsabilitate în faţa cetăţenilor
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Centrul de
e-Guvernare;
entitățile
prestatoare
de servicii

Numărul de servicii
publice noi prestate prin
intermediul platformei
electronice
www.servicii.gov.md,
lansate anual.

Extinderea listei
de servicii publice
prestate
prin
intermediul
platformei
electronice
www.servicii.gov.
md

Permanent,
cu
verificarea
anuală a
indicatorilor
de progres

Transmiterea
tuturor proiectelor
de acte legislative
şi
normative
pasibile
de
expertiza
anticorupţie, după
definitivarea
proiectelor
în
urma avizării, la
CNA
pentru
efectuarea
expertizei
anticorupţie
Întocmirea
sintezei obiecţiilor
incluse
în
rapoartele
de
expertiză
anticorupţie
pe
marginea
proiectelor de legi
şi de hotărîri ale
Guvernului
şi
publicarea ei pe
pagina web a
executivului

Permanent,
cu
verificarea
trimestrială a
indicatorilor
de progres

APC

Actele normative şi
proiectele
de
acte
legislative aprobate de
Guvern, pasibile de
expertiza
anticorupţie,
supuse
în
prealabil
acestei expertize

Permanent,
cu
verificarea
trimestrială a
indicatorilor
de progres

APC;
CS

Sintezele obiecțiilor
incluse în rapoartele de
expertiză anticorupție pe
marginea proiectelor de
legi, publicate pe pagina
web a Guvernului

Numărul de servicii
publice
cu
plată
electronică
prin
intermediul platformei
www.servicii.gov.md

Serviciul Fiscal de Stat
În prezent, prin platforma www.servicii.gov.md sînt disponibile 34 de servicii prestate de către
Serviciul Fiscal de Stat. Cel mai recent serviciu introdus pe parcursul anului 2019 este serviciul
,,Soluția fiscală individuală anticipată”.
Serviciul Vamal
Actualmente, pe portalul www.servicii.gov.md sînt publicate 18 seturi de servicii care conțin
informații și referințe utile privind serviciile publice asociate administrării vamale.
Serviciul Fiscal de Stat
Toate serviciile electronice prestate de către Serviciul Fiscal de Stat sînt gratuite pentru
contribuabilii care întrunesc cerințele stipulate în art.187 alin.(2 1) lit. d) și e). Contribuabilii care
nu corespund acestor cerințe beneficiază de serviciile electronice prestate de SFS prin accesul oferit
de I.P. ,,Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” în bază de contract.
Serviciul Vamal
De către Serviciul Vamal, prin intermediul platformei www.servicii.gov.md, este prestat 1 serviciu
public cu plată electronică („Eliberarea certificatelor de origine”).
Pe parcursul perioadei de raportare au fost supuse expertizei anticorupție 42 proiecte de acte
normative/legislative.
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concomitent
cu
publicarea
proiectelor
transmise
la
Guvern
spre
aprobare

1

2

4

6

Instruirea iniţială
şi
continuă
(fiecare 2 ani) a
poligrafologilor
angajaţi
să-i
testeze
pe
candidaţii
la
funcţiile
de
judecător,
procuror,
pe
angajaţii
CNA,
SIS, MAI şi SV
Dotarea cu aparate
poligraf a CSM,
CSP, SV şi MAI

PILONUL III. JUSTIŢIA ŞI AUTORITĂŢILE ANTICORUPŢIE
Prioritatea III.1. Integritatea autorităţilor anticorupţie şi a organelor de ocrotire a normelor de drept
Trimestrul I
Comisia
Cel puțin cîte un Conform statului de personal avizat de Cancelaria de Stat la 11.10.2018 a fost instituită unitatea de
anul 2018,
pentru testări poligrafolog instruit şi poligrafolog. După procurarea aparatului poligraf se va demara procedura de angajare.
trimestrul I
cu
certificat pentru testarea
anul 2020
poligraful;
candidaților la funcțiile
CSM;
de judecător, procuror, a
CSP;
angajaților CNA, SIS,
CNA;
MAI şi SV
SIS;
MAI;
SV

Trimestrul I
anul 2018

CSM;
CSP;
SV;
MAI

securitate internă
ale CNA, MAI şi
SV în vederea
îmbunătăţirii
practicilor
de
monitorizare
a
stilului de viaţă al
angajaţilor

Trimestrul
III anul
2017,
trimestrul III
anul 2019

CNA, MAI,
SV

Asigurarea
instanţelor/
completelor
de
judecată
specializate pentru
examinarea
dosarelor pentru

Trimestrul
III anul
2017,
trimestrul III
anul 2018,
trimestrul III
anul 2019,

Parlamentul;
CSM;
MJ;
MF

Cel puţin cîte un aparat
poligraf pentru CSM şi
CSP, cel puţin 2 aparate
poligraf pentru SV şi cel
puţin 4 aparate poligraf
pentru MAI
Cel puţin 2 instruiri
desfăşurate pentru
angajaţii subdiviziunilor
de securitate internă ale
CNA, MAI şi SV

În perioada 01.03-05.04.2019 a fost desfășurat cursul de instruire cu tematica ”Rigorile integrității
instituționale - de la teorie la practică”, în cadrul căruia au fost instruiți 473 funcționari vamali .

Prioritatea III.2. Eficienţa justiției şi a autorităților anticorupție
Bugetul suficient aprobat Pentru asigurarea activității instanțelor judecătorești, în bugetul de stat pentru anul 2019, au fost
şi mijloacele tehnice aprobate mijloace financiare în sumă totală de 399,5 mil lei, dintre care la situația de la 31
necesare
disponibile decembrie 2019, cheltuielile au fost executate în sumă de 394,3 mil. lei.
pentru
activitatea
instanţelor/completelor
specializate de judecată
pentru
examinarea
16
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acte de corupţie şi
conexe corupţiei
cu resurse umane,
tehnice
şi
financiare
suficiente,
în
conformitate cu
prevederile legale
ce reglementează
statutul
judecătorilor din
aceste
instanţe/complete
de judecată
Asigurarea
Procuraturii
Anticorupţie cu
resurse
umane,
tehnice
şi
financiare
suficiente
în
conformitate cu
prevederile Legii
nr. 159/2016 cu
privire
la
procuraturile
specializate
Asigurarea
Autorităţii
Naţionale
de
Integritate
cu
resurse
umane,
tehnice
şi
financiare
suficiente
în
conformitate cu
prevederile Legii
nr. 132/2016 cu
privire
la
Autoritatea
Naţională
de
Integritate

trimestrul IV
anul 2020

dosarelor pe fapte de
corupţie
şi
conexe
corupţiei

Trimestrul
III anul
2017,
trimestrul III
anul 2018,
trimestrul III
anul 2019,
trimestrul IV
anul 2020

Parlamentul;
MF;
PG

Bugetul suficient aprobat
și mijloacele tehnice
necesare
disponibile
pentru
activitatea
Procuraturii Anticorupție

Pentru asigurarea activității Procuraturii Generale, în bugetul de stat pentru anul 2019, au fost
aprobate mijloace financiare în sumă totală de 349,1 mil. lei, dintre care la situația de la 31
decembrie 2019, cheltuielile au fost executate în sumă de 334,4 mil. lei. Totodată, se menționează
că, Ministerul Finanțelor nu dispune de informații specifice ce țin de activitatea Procuraturii
Anticorupție, dat fiind faptul că Procuratura Generală gestionează centralizat alocațiile pentru
sistemul procuraturii.

Trimestrul
III anul
2017,
trimestrul III
anul 2018,
trimestrul III
anul 2019,
trimestrul IV
anul 2020

Parlamentul;
MF

Bugetul suficient aprobat
și mijloacele tehnice
necesare
disponibile
pentru
activitatea
Autorității Naționale de
Integritate

Pentru asigurarea activității Autorității Naționale de Integritate, în bugetul de stat pentru anul 2019,
au fost aprobate mijloace financiare în volum total de 24 128,0 mii lei. La situația din 31 decembrie
2019 au fost executate cheltuieli în sumă de 16 654 mii lei (69,0%), inclusiv cheltuieli de personal
– 6 157,4 mii lei.
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PILONUL VII. SECTORUL PRIVAT
Prioritatea VII.2. Sporirea integrităţii în activitatea întreprinderilor cu cota de capital integrală sau majoritară de stat/municipală
Efectuarea
Permanent,
CC;
Recomandările
CC Ministerul Finanțelor monitorizează și informează cu regularitate, Curtea de Conturi despre
periodică
a
cu
MF;
implementate
măsurile întreprinse în vederea implementării recomandărilor din Rapoartele Curții de Conturi.
auditului
de
verificarea
entităţile
Numărul de inspecții Pe parcursul perioadei de raportare, de către Inspecția Financiară au fost efectuate 659 inspectări
performanţă şi a
anuală a
publice care financiare
financiare la întreprinderile cu cota de capital integrală sau majoritară de stat/municipală.
inspecţiilor
indicatorilor
controlează
financiare
la
de progres
întreprinderi
întreprinderile cu
cu cota de
cota de capital
capital
integrală
sau
integrală sau
majoritară
de
majoritară
stat/municipală
de stat/
municipală
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