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RAPORT 

privind executarea măsurilor incluse în planul de integritate 2012-2013 al MTID 

 

Nr.   Deficiențe / Măsuri de realizat               Măsuri întreprinse 

1. Selectarea şi angajarea prin 

concurs în cadrul ministerului. 

1. Semnarea unui angajament de 

nedivulgare a informaţiei de către 

persoanele responsabile de elaborarea 

şi desfăşurarea probei scrise.   

2. Declararea conflictului de interese 

de către membrii comisiei de concurs. 

3. Elaborarea testelor pentru 

concursul de angajare de către cel 

puţin 3 persoane din subdiviziune, iar 

Serviciul Resurse Umane va selecta şi 

perfecta varianta finală. 

1.   Fiecare membru a comisiei de concurs, 

precum și toți șefii de subdiviziuni care 

participă la elaborarea testelor pentru 

concursul de ocupare a unei funcții publice 

vacante, au semnat sub propria răspundere 

angajamente de nedivulgare a informației 

de care au luat cunoștință la elaborarea 

testelor.  

S-a realizat în termenul limită prevăzut. 

2. Pentru înlăturarea conflictelor de 

interese personale, membrii comisiei de 

concurs semnează declarații pe propria 

răspundere. 

S-a realizat în termenul limită prevăzut. 

3. Testele pentru concursul de angajare 

sunt elaborate de către șefii subdiviziunilor 

MTID, Serviciul Resurse Umane și experți 

din domeniu, atrași după necesitate. 

Se realizează permanent. 

2. Examinarea actelor / dosarului 

depus pentru atribuirea dreptului 

de deservire a rutei regulate 

naţionale și internaționale. 

1. Semnarea unui angajament de 

nedivulgare a informaţiei de către 

persoanele responsabile ce 

examinează actele propriu-zise.   

2. Declararea conflictului de interese. 

3. Elaborarea unui program şi a unui 

mecanism viabil de monitorizare flux 

călători, număr de vînzări bilete, 

vizualizare informaţie on-line către 

toate structurile implicate în proces. 

1. Nu au fost semnate angajamente de 

nedivulgare a informației la examinarea 

actelor / dosarelor pentru atribuirea 

dreptului de deservire a unei rute expuse la 

concurs. Divulgarea informației este 

imposibilă, pe motiv că, actele sunt 

prezentate în plicuri sigilate, iar plicurile 

sunt deschise doar în cadrul concursului în 

prezența membrilor comisiei de concurs. 

Se realizează permanent. 

2. Potrivit Legii nr. 16 din 15.02.2008 cu 

privire la conflictul de interese, conflictele 

de interese pot fi identificate și prin 

raportarea imediată a apariției unui astfel 

de conflict. Astfel, de către membrii 

comisiei de concurs pentru atribuirea 

dreptului de deservire a unei rutei regulate 

nu sunt semnate careva declarații în acest 

sens. 

Se realizează permanent. 

3. Potrivit informației Î.S. “Gările și 

Stațiile Auto” și I.P. ”ANTA”, programul 

de monitorizare a fluxului de călători și 

numărul de vînzări bilete urmează a fi 
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modernizat, fiind necesare investiții de 

circa 500 mii lei. Problema dată va fi 

abordată în cadrul consiliului de 

administrare al Î.S. “Gările și Stațiile 

Auto”. La momentul actual, nu toate 

structurile implicate în proces au acces la 

vizualizarea informației on-line. 

În curs de realizare. 

3. Aprobarea cererii la încheierea 

contractelor de locaţiune. 

1. Semnarea unui angajament de 

nedivulgare a informaţiei de către 

persoanele responsabile.   

2. Declararea conflictului de interese 

de către membrii comisiei de 

aprobare şi alţi angajaţi antrenaţi în 

procesul de aprobare a contractelor de 

locaţiune. 

3. Elaborare regulament în cadrul 

entităţii publice privind aprobarea 

contractelor de locaţiune. 

1. Nu au fost semnate angajamente de 

nedivulgare a informației de către 

persoanele responsabile. 

2. Membrii comisiilor de negocieri directe 

privind transmiterea în locațiune/arendă a 

bunurilor proprietate publică a statului 

transmise în gestiunea întreprinderilor de 

stat, au fost desemnați prin ordin fără de a 

semna careva declarații. 

3. Nu a fost necesar de a elabora un 

Regulament deoarece prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 483 din 29.03.2008 a fost 

aprobat Regulamentul cu privire la modul 

de dare în locațiune a activelor neutilizate 

și modelul contractului de 

locațiune/arendă, care sunt prezentate către 

MTID deja aprobate și semnate de ambele 

părți contractuale. 

S-a realizat în termenul limită prevăzut. 

4. Planificarea sarcinilor şi 

sistematizarea activităţilor zilnice. 

1. Lichidarea zonei cenuşii prin 

evaluarea şi optimizarea proceselor de 

lucru. 

2. Organizarea şi desfăşurarea 

instruirilor profesionale a angajaţilor, 

planificarea şi organizarea activităţii.  

3. Instruirea şefilor de subdiviziuni 

privind eficientizarea 

managementului. 

1. Au fost evaluate și optimizate procesele 

de lucru prin planificarea sarcinilor și 

sistematizarea sarcinilor zilnice. 

S-a realizat în termenul limită prevăzut. 

2. Sunt organizate permanent cursuri de 

instruire profesională a angajaților, cursuri 

care au ca tematică și subiectul privind 

planificarea și organizarea activității. 

Se realizează permanent. 

3. Sunt organizate cursuri de instruire a 

șefilor de subdiviziuni din cadrul MTID 

privind eficientizarea managementului, 

managementul performanței. Cu părere de 

rău, dat fiind faptul că, cursurile de 

instruire privind managementul 

performanței sunt costisitoare, drept 

urmare sunt organizate mai puține cursuri 

de acest gen. 

S-a realizat în termenul limită prevăzut. 

5. Supraîncărcarea cu activităţi de 

serviciu ce reies/nu reies din fişa 

1. Sunt permanent evaluate și optimizate 

procesele de lucru prin planificarea 
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postului. 

1. Evaluarea şi optimizarea proceselor 

de lucru. 

2. Motivarea financiară a angajaţilor. 

sarcinilor și sistematizarea sarcinilor 

zilnice, avînd în vedere și atribuțiile 

stabilite prin fișa postului a fiecărui 

angajat. 

Se realizează permanent. 

2. Angajații sunt motivați financiar în 

rezultatul evaluării performanțelor. 

Se realizează permanent. 

6. Comunicarea internă insuficientă. 

1. Instruirea şefilor de subdiviziuni şi 

a personalului privind eficientizarea 

managementului în comunicare şi 

activitate de echipă. 

2. Evaluarea şi optimizarea proceselor 

de lucru interdepartamentale. 

1. Serviciul Resurse Umane al MTID a 

instruit șefii de subdiviziuni și întregul 

personal privind activitatea de echipă și 

comunicarea internă productivă. 

Se realizează permanent. 

2. În cadrul evaluării performanțelor și 

îndeplinirii obiectivelor individuale sunt 

luate în calcul și activitățile de implicare în 

procesul de lucru interdepartamental. 

Se realizează permanent. 

7. Necunoaşterea şi neaplicarea 

reglementărilor. 

1. Instruirea angajaţilor privind modul 

de utilizare a bunurilor puse la 

dispoziţie pentru exercitarea 

atribuţiilor de serviciu. 

2. Eficientizarea mecanismului de 

supraveghere sau control privind 

utilizarea bunurilor de serviciu.  

3. Impunerea sancţiunilor pentru 

nerespectarea reglementărilor. 

1. Modalitatea de utilizare a bunurilor puse 

la dispoziție pentru exercitarea atribuțiilor 

de serviciu este reglementată în 

Regulamentul intern al MTID, acesta fiind 

contrasemnat de către toți angajații. 

Se realizează permanent. 

2. Comisia disciplinară MTID gestionează 

întregul mecanism de supraveghere și 

control privind utilizarea bunurilor de 

serviciu. 

Se realizează permanent. 

3. Comisia disciplinară MTID nu s-a 

convocat pe parcursul semestrului II al 

anului 2012. 

Se realizează permanent. 

8. Informarea insuficientă a 

angajaţilor privitor la cerinţa de 

integritate. 

Instruirea şefilor cu privire la 

accentuarea subiectului integrităţii în 

timpul consultaţiilor de lucru. 

Șefii tuturor subdiviziunilor MTID sunt     

instruiți cu privire la abordarea subiectului 

integrității în timpul consultațiilor de lucru. 

Se realizează permanent.    

 

 

 

 
 

 


