
RAPORTUL PRIVIND MĂSURILE ÎNTREPRINSE ÎN VEDEREA COMBATERII 

CORUPȚIEI PENTRU PERIOADA ANULUI 2012 

 

1. Prevenirea şi combaterea corupției în cadrul MTID. 

 

1.1. În scopul realizării pct. 31 al Planului referitor la implementarea planurilor de 

integritate instituţională, elaborate în conformitate cu Metodologia de evaluare a 

riscurilor de corupţie în instituţiile publice, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 906 

din 28.07.2008, la data de 28.02.2012 MTID a emis Ordinul nr. 48/1 prin intermediul 

căruia s-a aprobat Raportul de autoevaluare a riscurilor de corupţie şi Planul de 

integritate a MTID. 

1.2. Potrivit pct. 34 al Planului în ceea ce priveşte desemnarea în cadrul autorităţilor 

publice centrale şi locale a persoanelor responsabile de colectarea declarațiilor cu privire 

la venituri şi proprietate şi a declarațiilor de interese personale, comunicăm că în cadrul 

MTID, în temeiul Ordinului nr. 22 “A”-p din 26.03.2012, responsabilitatea privind 

colectarea acestor declaraţii revine Serviciului Resurse Umane al MTID. 

1.3.  În scopul asigurării respectării Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în 

procesul decizional în cadrul autorităților administrației publice centrale şi locale, pct. 38 

al Planului, MTID a întreprins pe perioada anului 2012 măsurile necesare pentru a crea 

posibilităţi egale de participare a cetăţenilor la acest proces. 

      În acest sens, fiecare proiect de decizie elaborat de către MTID este plasat pe pagina 

web a autorităţii la compartimentul “Transparenţa în procesul decizional” pentru a fi 

supuse consultării publice, în special consultării părţilor  interesate de examinarea 

proiectelor de decizii în cauză. 

      Concomitent, proiectele supuse consultărilor publice sunt redirecţionate şi pe portalul 

guvernamental www.particip.gov.md prin intermediul “Modulului de participare”. 

     Totodată, în scopul implementării eficiente a Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind 

transparenţa în procesul decizional şi a Legii nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la 

informaţie, în cadrul MTID funcţionează “Linia Fierbinte” tel. 022 820-701 la care 

cetăţenii pot să solicite informaţii referitoare la procesul decizonal, să-şi expună opiniile 

şi propunerile referitoare la proiectele de decizii. 

1.4. Pe pagina web oficială a MTID şi / sau panoul informativ permanent sunt plasate 

comunicate de presă referitoare la deciziile şi acţiunile de interes public ale autorităţii, 

precum şi alte informaţii referitoare la planurile (programele) anuale de activitate.  

1.5. În scopul realizării pct. 39 al Planului privind implementarea acţiunilor de prevenire a 

corupţiei în procesul de recrutare, selectare, angajare şi promovare a personalului în 

funcţiile publice în cadrul MTID, sunt aplicate prevederile Legii nr. 158 din 04.07.2008 

cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi Hotărîrea Guvernului Rep. 

Moldova nr. 201 din 11.03.2009 privind aprobarea Regulamentului cu privire la ocuparea 

funcţiei publice vacante.  

          În această ordine de idei, pe parcursul anului 2012, de către MTID au fost publicate 3 

anunţuri privind funcţiile publice vacante, fiind desfăşurate 3 concursuri de angajare, au 

fost depuse 86 de dosare, dintre care 15 persoane au fost angajate. 

1.6. Pentru exercitarea corespunzătoare a funcţiilor publice în cadrul MTID, de către 

Serviciul Resurse Umane au fost întreprinse măsurile necesare cu privire la stabilirea 

unor reguli de conduită în raport cu specificul exercitării funcţiei publice deţinute (în 

conformitate cu Legea nr. 25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului 

http://www.particip.gov.md/


public), cunoaşterea şi respectarea cu stricteţe a actelor normative ce reglementează 

activitatea funcţionarului public (inclusiv Legea nr. 90 din 25.04.2008 cu privire la 

prevenirea şi combaterea corupţiei), îndeplinirea atribuţiilor lor de serviciu cu respectarea 

legislaţiei şi politicii statului din domeniul respectiv, ţinînd cont de interesul public şi 

renunţînd la interesele personale (în conformitate cu Legea nr. 16 din 15.02.2008 cu 

privire la conflictul de interese). 

1.7. Referitor la pct. 47 al Planului, instituirea unui sistem eficient de management al 

riscurilor în autorităţile publice centrale, MTID comunică că responsabilitatea pentru 

efectuarea unui management eficient în acest domeniu i-a revenit Serviciului Audit 

Intern.  

          Este necesar de a menţiona că din luna octombrie 2012, activitatea Serviciul Audit 

Intern al MTID a fost suspendată. La momentul actual în cadrul Serviciului Audit Intern 

există funcţii vacante care sunt expuse la concurs. În acest context, indicăm că în ultima 

notă informativă a MTID către Centrul Naţional Anticorupţie s-a menţionat despre 

procesul de elaborare a Registrului riscurilor ce urma a fi finisat în luna decembrie 2012, 

însă ca urmare a suspendării activităţii Serviciului Audit Intern, finisarea acestui proces a 

fost stabilită pentru anul 2013.  

 

2. Consolidarea colaborării eficiente a MTID cu organele de drept pentru 

contracararea corupţiei. 

 

2.1. În scopul realizării pct. 51 al Planului, MTID, ca autoritate a administraţiei publice 

centrale, pe parcursul anului 2012, şi-a desfăşurat activitatea  printr-un mecanism mai 

puţin eficient de colaborare cu Centrul Naţional Anticorupţie. 

    Astfel, pentru anul 2013, MTID a stabilit ca indicator, înlăturarea deficienţelor la 

colaborarea operativă cu Centrul Naţional Anticorupţie.  

2.2. În temeiul Legii nr. 780 din 27.12.2001 privind actele legislative, Legii nr. 90 din 

25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei şi Legii nr. 317 din 

18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale 

administrației publice centrale şi locale, toate proiectele de acte legislative şi normative 

ale MTID, pentru perioada anului 2012, au fost supuse expertizei anticorupţie. 

 

3. Încurajarea denunțării corupției. 

 

     Informația privind telefonul de încredere al MTID (tel. 022 820-727, 022 820-715, e-

mail: anticoruptie.mtid@gmail.com) se găsește la Serviciul Secretariat. Acesta 

funcționează pe parcursul programului de activitate a MTID (orele 08.00-17.00), în afara 

programului de activitate, apelurile telefonice sunt înregistrate în regim automat. 

 

4. Conlucrarea MTID cu societatea civilă şi cu mass-media. 

 

     Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor dispune de o listă de e-mail-uri 

şi telefoane a tuturor reprezentanților mass media din domeniul economic, prin 

intermediul cărora sunt remise comunicate de presă, anunțuri de presă, diverse invitații la 

evenimente, acțiuni sau ședințe de interes public. 

 

 

mailto:anticoruptie.mtid@gmail.com


5. Linia fierbinte anticorupție. 

       

     Pentru perioada anului 2012, la linia fierbinte anticorupție a MTID, nu a fost 

înregistrat nici-un apel care să se refere la pretinse acte de corupție. 

 

6. Sistemul de petiționare. 

6.1.  MTID dispune de sistemul „webdocument” implementat în anul 2009. Petiţiile 

parvenite la adresa ministerului se examinează în conformitate cu prevederile Legii nr. 

190 din 19.07.1994 cu privire la petiţionare; Decretul Preşedintelui Rep. Moldova nr. 46-

II din 17.02.1997 privind asigurarea drepturilor cetăţenilor la petiţionare; Hotărîrea 

Guvernului Rep. Moldova nr. 208 din 31.03.1995, cu modificările ulterioare, pentru 

aprobarea Instrucţiunilor privind ţinerea lucrărilor de secretariat referitoare la petiţiile 

persoanelor fizice, organizaţiilor legal constituite, adresate organelor de stat; Instrucţiunea 

cu privire  la ţinerea  lucrărilor de secretariat în aparatul central al Ministerului 

Transporturilor şi Infrastructurii  Drumurilor  al  Rep. Moldova, aprobată prin Ordinul nr. 

177 din 12.10.2001. 

  Fiecare subdiviziune specializată a MTID este responsabilă de ţinerea petiţiilor 

adresate acestora.  

6.2. Orele de primire în audienţă a cetăţenilor sunt stabilite în conformitate cu Hotărîrea 

Guvernului Rep. Moldova nr. 689 din  13.11.2009 cu privire la organizarea audienţei 

cetăţenilor, după cum urmează: ministrul  – în prima şi a treia zi de luni a lunii curente; 

viceminiştrii – în prima şi a doua zi de luni a lunii curente. Şefii de subdiviziuni - orele de 

muncă. 

6.3.   Pentru perioada anului 2012 de către MTID au fost primite 791 de petiţii, 5 petiţii 

repetate, dintre care 28 anonime, 95 au fost examinate cu depăşirea termenului, 152 de 

persoane au fost primite în audienţă la sediul MTID, la 742 de petiţii au fost emise 

răspunsuri. 

   În acest sens, pe perioada anul 2012 au avut loc cursuri externe de instruire a 

funcţionarului public debutant în cadrul Academiei de Administrare Publică de pe lîngă 

Preşedintele Rep. Moldova, unde au fost instruiţi 6 funcţionari publici debutanţi, pentru o 

perioada de 5 zile. Cursurile de instruire a funcţionarului public debutant au prevăzut şi 

tematica privind petiţionarea în cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi 

locale. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


