
Raportul MAEIE pentru anul 2020  

privind realizarea Planului de Acțiuni al Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție  

pentru anii 2017-2020  

 
 

PLAN DE ACŢIUNI: 

PILONUL II. GUVERNUL, SECTORUL PUBLIC ȘI ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ  

 

Prioritatea II.1.  Promovarea integrității în cadrul entităţilor publice 
Nr. 

crt. 
Acţiunea 

Termenul de 

realizare 

Instituţia 

responsabilă 
Indicator de progres 

Sursa de 

verificare 
Evoluție/Raportare 

1 Asigurarea angajării şi 

promovării agenţilor publici 

pe bază de merit şi de 

integritate profesională 

Permanent, cu 

verificarea 

anuală a 

indicatorilor de 

progres 

Entităţile publice;  

CNA;  

SIS 

Numărul de agenţi publici angajaţi prin 

concurs sau prin transfer de la alte entităţi 

publice; numărul cazierelor de integritate 

solicitate de entităţile publice la angajare. 

Numărul de contestații depuse împotriva 

rezultatelor concursurilor organizate. 

Numărul de agenţi publici 

angajaţi/reconfirmaţi în funcţii ca urmare 

a verificării conform Legii  

nr. 271/2008 privind verificarea titularilor 

şi a candidaţilor la funcţii publice 

Platforma 

electronică de 

asigurare a 

integrităţii 

instituţionale 

şi  

e-cazierul 

integrităţii 

profesionale 

1. Au fost angajați 

23 agenți publici, 

inclusiv: -5 

funcționari publici 

debutanți 

învingători ai 

concursului de 

angajare,  

- 5 funcționari 

publici debutanți 

din rezerva de 

cadre, incluși în 

rezultatul 

promovării 

concursului 

demarat în anul 

2020; 

- 2 diplomați de 

carieră au fost 

reangajați din 

rezerva de 

personal, în 

conformitate cu 

prevederile Legii 

761/2001 cu 

privire a serviciul 
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Anexa nr. 2 (continuare) 

Nr. 

crt. 
Acţiunea 

Termenul de 

realizare 

Instituţia 

responsabilă 
Indicator de progres 

Sursa de 

verificare 
Evoluție/Raportare 

diplomatic și a 

Regulamentului cu 

privire la 

activitatea 

Comisiei de 

evaluare și 

concurs a MAEIE. 

 

2. Au fost recrutați 

și angajați 7 

funcționari publici 

prin transfer din 

alte autorități 

publice în funcții 

diplomatice și 

recrutați 4 -agenți 

publici pentru a fi 

angajați în funcții 

de contabili șefi în 

MDOC. 

 

3. Au fost 

solicitate 23 

caziere de 

integritate. 

 

4. Nu au fost 

depuse careva 

contestații. 

 

5. În baza Legii 

271/2008 privind 

verificarea 
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Anexa nr. 2 (continuare) 

Nr. 

crt. 
Acţiunea 

Termenul de 

realizare 

Instituţia 

responsabilă 
Indicator de progres 

Sursa de 

verificare 
Evoluție/Raportare 

titularilor şi a 

candidaților la 

funcții publice, au 

fost trimise spre 

verificare 23 

persoane.   

2 Asigurarea respectării 

regimului de 

incompatibilităţi, de restricţii 

în ierarhie şi de limitare a 

publicităţii 

Permanent, cu 

verificarea 

anuală a 

indicatorilor de 

progres 

Entităţile publice 

ai căror 

agenți publici sînt 

subiecţi ai 

declarării averilor 

şi intereselor 

personale;  

ANI 

Numărul de cazuri de incompatibilităţi şi 

restricţii în ierarhie atestate şi soluţionate 

în entităţile publice;  

numărul de sesizări la ANI cu privire la 

încălcarea regimului de incompatibilităţi 

şi limitare a publicităţii;  

numărul de persoane suspendate pentru 

asemenea încălcări 

Platforma 

electronică de 

asigurare a 

integrităţii 

instituţionale 

şi  

e-cazierul 

integrităţii 

profesionale 

1. Nu au fost. 

2. Nu au fost 

sesizări în adresa 

ANI cu privire la 

încălcarea 

regimului de 

incompatibilitate. 

3. Nu au fost 

suspendări. 

3 Asigurarea respectării 

regimului declarării averilor 

şi intereselor personale 

Permanent, cu 

verificarea 

anuală a 

indicatorilor de 

progres 

Entităţile publice 

ai căror agenți 

publici sînt 

subiecţi ai 

declarării averilor 

şi intereselor 

personale; 

ANI;  

CNA 

1.Numărul de agenţi publici 

angajaţi/numiţi/cu mandatele validate pe 

parcursul anului şi numărul de declaraţii 

depuse în momentul angajării/numirii 

/validării mandatului.  

2.Numărul total de agenţi publici 

angajaţi/numiţi/cu mandatele validate care 

activează în entitatea publică pe parcursul 

anului şi numărul de declaraţii depuse 

anual.  

3.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. 

4.Numărul total de declaraţii de avere şi 

interese personale transmise anual la ANI 

Platforma 

electronică de 

depunere a 

declaraţiilor 

de avere şi 

interese 

personale. 

Platforma 

electronică de 

asigurare a 

integrităţii 

instituţionale 

şi e-cazierul 

integrităţii 

profesionale. 

Pagina web a 

ANI; 

hotărîrile 

Potrivit Legii 

133/2016 

funcționarii 

publici depun 

electronic, pe 

site-ul ANI, 

declarațiile de 

avere si interese 

personale. 

Responsabilitatea 

depunerii 

declarațiilor o 

poarta persoana 

care o depune. În 

cadrul instituției 

(MAE IE) este 
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Anexa nr. 2 (continuare) 

Nr. 

crt. 
Acţiunea 

Termenul de 

realizare 

Instituţia 

responsabilă 
Indicator de progres 

Sursa de 

verificare 
Evoluție/Raportare 

de la entităţile publice.  

5.Numărul actelor de constatare ale ANI 

privind existenţa averii nejustificate. 

6.Numărul de dosare penale şi 

contravenţionale instrumentate privind 

încălcarea regimului declarării averilor şi 

intereselor personale 

instanţelor de 

judecată 

desemnata o 

persoana 

responsabila de 

evidența 

registrului 

electronic al 

instituției privind 

funcționarii 

pasibili de 

depunerea 

declarațiilor cu 

privire la venituri 

şi interese 

personale ale 

funcționarilor 

publici. Registrul 

electronic este 

completat la zi. 

1. 23 persoane; 

2. Total - 302, 

inclusiv: 

Aparatul Central 

– 119 angajați; 

Institutul 

Diplomatic -3; 
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Anexa nr. 2 (continuare) 

Nr. 

crt. 
Acţiunea 

Termenul de 

realizare 

Instituţia 

responsabilă 
Indicator de progres 

Sursa de 

verificare 
Evoluție/Raportare 

MDOC – 180. 

3. 12- persoane 

au fost eliberate; 

4. Fiecare angajat 

este responsabil 

să depună 

declarația. Iar 

atribuția de 

verificare îi 

aparține 

exhaustiv ANI-

ului. 

5. Nu au fost; 

6. Nu au fost. 

 

4 Asigurarea respectării 

regimului conflictelor de 

interese şi neadmiterea 

favoritismului 

Permanent, cu 

verificarea 

anuală a 

indicatorilor de 

progres 

Entităţile publice 

ai căror angajaţi 

sînt subiecţi ai 

declarării averilor 

şi intereselor 

personale;   

ANI 

1.Numărul conflictelor de interese 

declarate și soluţionate în cadrul 

entităţilor publice.  

2.Numărul conflictelor de interese 

sesizate la ANI. Numărul actelor de 

constatare ale ANI cu privire la 

conflictele de interese.  

3.Numărul actelor juridice, adoptate în 

situaţii de conflict de interese, anulate în 

instanţa de judecată la solicitarea ANI.  

4.Numărul de dosare penale şi 

contravenţionale instrumentate privind 

Platforma 

electronică de 

asigurare a 

integrităţii 

instituţionale 

şi  

e-cazierul 

integrităţii 

profesionale 

1.-0; 

2.-0; 

3.-0; 

4.-0. 
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Anexa nr. 2 (continuare) 

Nr. 

crt. 
Acţiunea 

Termenul de 

realizare 

Instituţia 

responsabilă 
Indicator de progres 

Sursa de 

verificare 
Evoluție/Raportare 

conflictele de interese penale  

5 Asigurarea respectării 

regimului cadourilor 

Permanent, cu 

verificarea 

anuală a 

indicatorilor de 

progres 

Entităţile publice Numărul cadourilor predate comisiilor de 

evidență și evaluare a cadourilor în cadrul 

entităţilor publice. 

Numărul şi suma cadourilor răscumpărate 

în cadrul entităţilor publice. 

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. 

Platforma 

electronică de 

asigurare a 

integrităţii 

instituţionale 

şi  

e-cazierul 

integrităţii 

profesionale 

Au fost 

recepționate un 

număr 19 cadouri, 

toate fiind predate 

Comisiei de 

evidență a 

cadourilor (în luna 

decembrie 2020).  

6 Asigurarea neadmiterii, 

denunţării şi tratării 

influenţelor 

necorespunzătoare 

Permanent, cu 

verificarea 

anuală a 

indicatorilor de 

progres 

Entităţile publice 1.Numărul cazurilor de influenţă 

necorespunzătoare denunţate, soluţionate 

în cadrul entităţilor publice. 

1.Numărul cazurilor de influenţă 

necorespunzătoare denunţate la CNA şi 

SIS. 

Platforma 

electronică de 

asigurare a 

integrităţii 

instituţionale 

şi  

e-cazierul 

integrităţii 

profesionale 

1.- 0 

2.- 0. 

7 Asigurarea neadmiterii și 

denunţării manifestărilor de 

corupţie; protecţia 

avertizorilor de integritate 

Permanent, cu 

verificarea 

anuală a 

indicatorilor de 

progres 

Entităţile publice;  

CNA  
1.Numărul manifestărilor de corupţie 

denunţate de către agenţii publici 

conducătorilor entităţilor publice şi 

agenţiilor anticorupţie. 

2.Numărul avertizărilor de integritate 

depuse în cadrul entităţilor publice.  

3.Numărul avertizărilor de integritate 

transmise la CNA.  

4.Numărul avertizorilor de integritate 

supuşi protecţiei 

Platforma 

electronică de 

asigurare a 

integrităţii 

instituţionale 

şi  

e-cazierul 

integrităţii 

profesionale 

1. - 0 

2. - 0 

3. - 0 

4. - 0 

8 Asigurarea intoleranţei faţă Permanent, cu Entităţile publice 1.Numărul de sancţiuni disciplinare Platforma 1.-0 
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Anexa nr. 2 (continuare) 

Nr. 

crt. 
Acţiunea 

Termenul de 

realizare 

Instituţia 

responsabilă 
Indicator de progres 

Sursa de 

verificare 
Evoluție/Raportare 

de incidentele de integritate verificarea 

anuală a 

indicatorilor de 

progres 

aplicate în cadrul entităţilor publice în 

legătură cu incidentele de integritate 

admise de agenţii publici. 

2.Numărul sesizărilor depuse de către 

conducătorii entităţilor publice la 

autoritățile anticorupţie cu privire la 

incidentele de integritate ce constituie 

infracţiuni şi contravenţii. 

3.Numărul de suspendări din funcţii ale 

agenţilor publici inculpaţi pentru 

infracţiuni de corupţie sau conexe 

corupţiei 

electronică de 

asigurare a 

integrităţii 

instituţionale 

şi  

e-cazierul 

integrităţii 

profesionale 

2.-0 

3.-0. 

9 Asigurarea respectării 

transparenţei în procesul 

decizional 

Permanent, cu 

verificarea 

anuală a 

indicatorilor de 

progres 

Entităţile publice;  

CS 
Rapoartele anuale privind transparenţa în 

procesul decizional publicate pe paginile 

web ale entităţilor publice.  

Stabilirea unor indicatori calitativi şi 

cantitativi privind transparenţa în procesul 

decizional. 

Raportul anual al Cancelariei de Stat 

privind transparenţa decizională în cadrul 

APC şi APL.  

Platforma 

electronică de 

asigurare a 

integrităţii 

instituţionale 

şi e-cazierul 

integrităţii 

profesionale 

Anual se 

elaborează 

Raportul privind 

transparența în 

procesul 

decizional și se 

publică pe pagina 

MAEIE. Pentru 

anul 2020, 

acțiunea este în 

proces, pentru 

2019 – a fost 

publicat.  

10 Asigurarea respectării 

accesului la informaţii de 

interes public 

Permanent, cu 

verificarea 

anuală a 

indicatorilor de 

progres 

Entităţile publice Persoanele responsabile de accesul la 

informaţii de interes public, desemnate în 

cadrul autorităţilor. 

Numărul de solicitări de acces la 

informaţii, transmise anual entităţilor 

Platforma 

electronică de 

asigurare a 

integrităţii 

instituţionale 

Numele și datele 

de contact ale 

persoanelor 

responsabile de 

accesul la 
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Anexa nr. 2 (continuare) 

Nr. 

crt. 
Acţiunea 

Termenul de 

realizare 

Instituţia 

responsabilă 
Indicator de progres 

Sursa de 

verificare 
Evoluție/Raportare 

publice. 

Numărul de refuzuri de acces la 

informaţii. 

Numărul contestațiilor 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 

şi  

e-cazierul 

integrităţii 

profesionale 

informații de 

interes public sunt 

plasate pe site-ul 

oficial al MAEIE. 

În condițiile 

pandemie 

COVID-19, în 

anul 2020 au fost 

procesate peste 

15000 de solicitări 

de acces la 

informații 

recepționate 

telefonic prin 

intermediul 

Centrului de Apel, 

și prin intermediul 

conturilor MAEIE 

pe rețelele de 

sociale. 

Concomitent, 

Serviciul de presă 

al MAEIE a oferit 

peste 1000 de 

consultații 

telefonice sau în 

scris în adresa 

instituțiilor mass-

media pe 

parcursul anului 
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Anexa nr. 2 (continuare) 

Nr. 

crt. 
Acţiunea 

Termenul de 

realizare 

Instituţia 

responsabilă 
Indicator de progres 

Sursa de 

verificare 
Evoluție/Raportare 

2020. 

Nu au fost 

înregistrate 

refuzuri de acces 

la informații. 

 

11 Asigurarea gestionării 

transparente şi responsabile a 

patrimoniului public şi a 

asistenței 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. 

Cartele de audit intern, planurile 

strategice şi planurile anuale ale activităţii 

de audit, aprobate de către entităţile 

publice. 

Declaraţiile privind buna guvernare, 

publicate pe paginile web ale entităţilor 

publice. 

Raportul anual consolidat privind 

controlul financiar public intern, prezentat 

la Guvern. 

Planurile anuale şi trimestriale de achiziţii 

publice ale entităţilor publice, publicate 

pe paginile lor web oficiale. 

Rapoartele Agenţiei de Achiziţii Publice 

privind achiziţiile publice efectuate. 

Numărul de rezultate ale procedurilor de 

achiziţii publice contestate la Agenţia 

Platforma 

electronică de 

asigurare a 

integrităţii 

instituţionale 

şi e-cazierul 

integrităţii 

profesionale 

Informaţia privind 

gestionarea 

patrimoniului 

entităţii publice 

este publică. 

 

Carta de audit 

intern, planul 

strategic pentru 

anii 2018-2020 și 

planurile anuale 

ale activității de 

audit au fost 

aprobate de către 

Ministrul 

afacerilor externe 

și integrării 

europene. 

 

Planul anual de 

achiziții se publică 

în termen de 15 

zile de la 

aprobarea acestuia  

pe pagina web a 
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Anexa nr. 2 (continuare) 

Nr. 

crt. 
Acţiunea 

Termenul de 

realizare 

Instituţia 

responsabilă 
Indicator de progres 

Sursa de 

verificare 
Evoluție/Raportare 

Naţională pentru Soluţionarea 

Contestaţiilor şi în instanţele de judecată 

şi rezultatele examinării 

MAEIE în 

conformitate cu 

HG Nr. 1419 din 

28.12.2016 pentru 

aprobarea 

Regulamentului cu 

privire la modul 

de planificare a 

contractelor de 

achiziții publice. 

În cazul în care 

Planul anual de 

achiziții suferă 

modificări, acesta 

se publică în 

termen de 5 zile 

de la aprobarea 

modificărilor. 

Raporturile cu 

privire la 

monitorizarea 

trimestrială a 

contractelor se 

publica la sfârșitul 

fiecărui trimestru 

pe pagina web a 

MAEIE. 

Darea de seamă cu 

privire la 

realizarea 

achizițiilor publice 

de valoare mică se 

publică pe pagina 
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Anexa nr. 2 (continuare) 

Nr. 

crt. 
Acţiunea 

Termenul de 

realizare 

Instituţia 

responsabilă 
Indicator de progres 

Sursa de 

verificare 
Evoluție/Raportare 

web a MAEIE cât 

și în adresa AAP, 

până la data de 1 

februarie a anului 

următor, conform 

HG nr. 665 din 

27.05.2016 pentru 

aprobarea 

Regulamentului cu 

privire la 

achizițiile publice 

de valoare mică. 

 

Pentru anul 2019, 

Declarația privind 

buna guvernare a 

fost aprobată și 

publicată pe 

pagina web a 

MAEIE, iar pentru 

anul 2020 este în 

proces de 

elaborare. 

 

Raportul 

consolidat privind 

controlul financiar 

public intern 

pentru anul 2020, 

la fel este în 

proces de 

realizare, pentru 

anul 2019 a fost 
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Anexa nr. 2 (continuare) 

Nr. 

crt. 
Acţiunea 

Termenul de 

realizare 

Instituţia 

responsabilă 
Indicator de progres 

Sursa de 

verificare 
Evoluție/Raportare 

realizat. 

 

12 Asigurarea implementării şi 

respectării normelor de etică 

şi deontologie  

Permanent, cu 

verificarea 

anuală a 

indicatorilor de 

progres 

Entităţile publice Adoptarea codurilor de etică şi 

deontologie pentru entităţile publice care 

nu au astfel de coduri. 

Planurile anuale de instruire, inclusiv de 

instruire continuă, aprobate. 

Numărul de instruiri şi de agenţi publici 

instruiţi cu privire la normele de etică şi 

deontologie. 

Numărul de cazuri de încălcare a 

normelor de etică şi deontologie, 

sancţionate disciplinar 

Platforma 

electronică de 

asigurare a 

integrităţii 

instituţionale 

şi e-cazierul 

integrităţii 

profesionale 

Codul de Etică 

Profesională al 

Personalului 

Serviciului 

Diplomatic 

aprobat în 2009, 

prin Ordinul MAE 

IE nr. 1183-b-142 

din 19.11.2009. 

În continuare 

fiecare colaborator 

nou angajat, este 

familiarizat cu 

prezentul Cod. 

Planurile de 

instruire continua 

aprobate.  

Pentru încălcarea 

normelor de etică 

și deontologie, au 

fost sancționați 

disciplinar 2 

agenți publici. 

 

13 Asigurarea respectării Permanent, cu Entităţile publice Numărul anual de agenţi publici care şi-au Platforma  
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Anexa nr. 2 (continuare) 

Nr. 

crt. 
Acţiunea 

Termenul de 

realizare 

Instituţia 

responsabilă 
Indicator de progres 

Sursa de 

verificare 
Evoluție/Raportare 

regimului de restricţii şi 

limitări în legătură cu 

încetarea mandatului, a 

raporturilor de muncă sau de 

serviciu şi migrarea agenţilor 

publici în sectorul privat 

(pantuflaj) 

verificarea 

anuală a 

indicatorilor de 

progres 

încetat mandatul, raporturile de muncă 

sau de serviciu şi numărul ofertelor de 

muncă sau de angajare oferite agenţilor 

publici în cadrul organizaţiilor 

comerciale, comunicate de către agenţii 

publici înainte de încetarea mandatului, a 

raporturilor de muncă sau de serviciu. 

Numărul de contracte comerciale refuzate 

anual de către entităţile publice din 

motivul că în organizaţiile comerciale 

activează persoane care, pe parcursul 

ultimului an, au fost agenți publici în 

cadrul entităţilor publice 

electronică de 

asigurare a 

integrităţii 

instituţionale 

şi e-cazierul 

integrităţii 

profesionale 

14 Asigurarea implementării 

managementului riscurilor de 

corupţie  

Permanent, cu 

verificarea 

anuală a 

indicatorilor de 

progres 

Entităţile publice Registrele riscurilor, care includ și 

riscurile de corupţie, elaborate de către 

entităţile publice. 

Completarea registrului riscurilor cu 

riscurile de corupţie după incidentele de 

integritate din cadrul entităţilor publice. 

Raportul privind implementarea măsurilor 

de tratare a riscurilor, elaborat anual 

Platforma 

electronică de 

asigurare a 

integrităţii 

instituţionale 

şi  

e-cazierul 

integrităţii 

profesionale 

Registrul riscurilor 

este elaborat 

anual, care include 

și riscurile de 

corupție.  

15 Instruirea agenţilor publici şi 

a conducătorilor entităţilor 

publice cu privire la rigorile 

de integritate instituţională 

Trimestrul IV 

anul 2018; 

periodic, la 

solicitare 

CNA; 

entităţile publice; 

Academia de 

Administrare 

Publică; 

INJ 

100% de instituţii au efectuat instruiri în 

baza solicitărilor transmise. 

Conducătorii şi agenţii publici a cel puţin 

85% dintre entităţile publice  instruiţi. 

Numărul de solicitări de instruire cu 

privire la integritatea instituţională. 

Instruirea anuală a cel puţin 15000 de 

reprezentanţi ai entităţilor publice 

(conducători şi agenţi publici).  

Aprecierea instruirilor de către audienţi 

Confirmări ale 

instituţiilor 

responsabile – 

agenda, listele  

participanţilor, 

evaluarea 

instruirilor etc. 

În prima jumătate 

a anului 2020 au 

fost planificate 

mai multe 

instruiri, inclusiv 

pentru personalul 

antrenat în 

procesul de 

Rotație -2020. 

Din motivul 

pandemiei la nivel 
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Anexa nr. 2 (continuare) 

Nr. 

crt. 
Acţiunea 

Termenul de 

realizare 

Instituţia 

responsabilă 
Indicator de progres 

Sursa de 

verificare 
Evoluție/Raportare 

global, majoritatea 

instruirilor au fost 

amînate pentru a 

doua jumătate a 

anului 2020. 

Astfel, au fost 

organizate: 

1) 17 iunie - „The 

communication 

challenges facing 

modern 

diplomacy”, curs 

realizat, în comun 

cu Institutul 

diplomatic bulgar 

și Ambasada 

Italiei la Sofia. Au 

participat un total 

de 59; 

2) 29 iunie – 1 

iulie - 

„Colaborarea 

intersectorială în 

aplicarea 

măsurilor de 

prevenire și 

control al 

infecțiilor cu 

potențial 

pandemic”, curs 

realizat în comun 

cu Universitatea 

de Stat de 



15 

Anexa nr. 2 (continuare) 

Nr. 

crt. 
Acţiunea 

Termenul de 

realizare 

Instituţia 

responsabilă 
Indicator de progres 

Sursa de 

verificare 
Evoluție/Raportare 

Medicină și 

Farmacie „Nicolae 

Testemițanu” 

(USMF). Au 

participat un total 

de 57. 

3) La 20 iulie, 

Institutul 

diplomatic a 

realizat, în comun 

cu Institutul 

diplomatic bulgar 

și misiunea 

EULEX din reg. 

Kosovo o 

conferință în 

domeniul 

managementului 

situațiilor de criză 

„Critical Incident 

Management”, la 

care au participat 

41 de persoane 

atât din cadrul 

MAEIE, cât și 

MDOC. 
 

16 Instruirea responsabililor de 

elaborarea proiectelor de acte 

legislative, normative şi 

departamentale cu privire la 

evitarea riscurilor de corupţie 

la elaborarea proiectelor 

Trimestrul IV 

anul 2018; 

periodic, la 

solicitare 

CNA;  

entităţile publice 

Numărul instruirilor şi al agenţilor publici 

responsabili de elaborări instruiţi. 

Numărul solicitărilor de instruire cu 

privire la evitarea riscurilor de corupţie la 

elaborarea proiectelor 

Confirmări din 

partea 

instituţiilor 

responsabile – 

agenda, listele 

participanţilor, 

Ultimul curs de 

instruire a 

colaboratorilor 

DDI (7 persoane) 

a avut loc în 

perioada 2-12 
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Anexa nr. 2 (continuare) 

Nr. 

crt. 
Acţiunea 

Termenul de 

realizare 

Instituţia 

responsabilă 
Indicator de progres 

Sursa de 

verificare 
Evoluție/Raportare 

evaluarea 

instruirilor etc. 

decembrie 2019. 

Acesta a fost 

organizat de către 

CNA în 

colaborare cu 

Institutul 

Diplomatic al 

MAEIE (în 

domeniul eticii și 

integrității 

funcționarilor 

publici). 

17 Instruirea agenţilor publici şi 

a conducătorilor entităţilor 

publice cu privire la legislaţia 

evaluării integrităţii 

instituţionale 

Trimestrul IV 

anul 2018; 

periodic, la 

solicitare 

CNA;  

entităţile publice 

Numărul instruirilor, al conducătorilor şi 

al agenţilor publici instruiţi. 

Numărul solicitărilor de instruire cu 

privire la evaluarea integrităţii 

instituţionale 

Confirmări din 

partea 

instituţiilor 

responsabile – 

agenda, listele 

participanţilor, 

evaluarea 

instruirilor etc. 

Informația de 

interes a fost 

transmisă periodic 

părților interesate 

în cadrul 

ședințelor 

operative. 

 

Din motivul 

pandemiei la nivel 

global, majoritatea 

instruirilor în 

format extins, au 

fost amânate 

pentru prima 

jumătate a anului 

2021. 

 

18 Instruirea conducătorilor 

entităţilor publice cu privire 

la managementul riscurilor 

Trimestrul IV 

anul 2018; 

periodic, la 

CNA;  

entităţile publice 

Numărul instruirilor şi al conducătorilor 

de entităţi publice instruiţi. 

Numărul solicitărilor de instruire cu 

Confirmări din 

partea 

instituţiilor 

Din motivul 

pandemiei la nivel 

global, majoritatea 
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Anexa nr. 2 (continuare) 

Nr. 

crt. 
Acţiunea 

Termenul de 

realizare 

Instituţia 

responsabilă 
Indicator de progres 

Sursa de 

verificare 
Evoluție/Raportare 

de corupţie şi întocmirea 

planurilor de integritate 

instituţională 

solicitare. privire la managementul riscurilor de 

corupţie şi întocmirea planurilor de 

integritate 

responsabile – 

agenda, listele 

participanţilor, 

evaluarea 

instruirilor etc. 

instruirilor în 

format extins, au 

fost amânate 

pentru prima 

jumătate a anului 

2021. 
 

Prioritatea II.3. Transparenţă şi responsabilitate în faţa cetăţenilor 

Nr.crt. Acţiunea 
Termenul de 

realizare 

Instituţia 

responsabilă 
Indicator de progres Sursa de verificare Evoluție/Raportare 
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Anexa nr. 2 (continuare) 

35 Transmiterea tuturor proiectelor 

de acte legislative şi normative 

pasibile de expertiza anticorupţie, 

după definitivarea proiectelor în 

urma avizării, la CNA pentru 

efectuarea expertizei anticorupţie 

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 

Pagina web a Guvernului 

/Ordinea de zi a şedinţelor 

Guvernului/; 

pagina web a CNA/ 

Rapoarte privind activitatea 

de expertiză anticorupţie/ 

 4 acte normative 

elaborate au fost 

expertizate de CNA 

conform legii (la 

moment, 3 proiecte 

au fost aprobate de 

Guvern): i) 

proiectul Legii de 

modificare a Legii 

nr. 761/2001 cu 

privire la serviciul 

diplomatic, ii) 

proiectul Legii nr 

273/1994  privind 

actele de identitate 

din sistemul 

naţional de 

paşapoarte, iii) 

proiectul Legii nr. 

162/2020 pentru 

modificarea unor 

acte normative 

(Codul electoral 

nr.1381/1997 – 

art.2, 31; Legea 

nr.294/2007 privind 

partidele politice – 

art.8) (adoptat de 

Parlament). 

 

 



19 

Anexa nr. 2 (continuare) 

36 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 

concomitent cu publicarea 

proiectelor transmise la Guvern 

spre aprobare 

Permanent, cu 

verificarea 

trimestrială a 

indicatorilor de 

progres 

APC; 

CS 

Sintezele obiecţiilor 

incluse în rapoartele de 

expertiză anticorupţie 

pe marginea proiectelor 

de legi, publicate pe 

pagina web a 

Guvernului 

Pagina web a Guvernului Sinteza respectivă 

a fost elaborată 

pentru toate 

proiectele de acte 

normative 

menționate. 

Publicarea 

acestora pe pagina 

guvernului ține de 

CS. 

 

 

 


