
EXTRAS 
 
 

Aprobat prin HP RM nr. 413-XVI din 21 decembrie 2006 
 
 
 
 

Planul de acţiuni 
pentru realizarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a corupţiei pe anii 2007-2009 

 
 
Activităţi 

 
Acţiuni concrete 

 
Termene de 

realizare 

Responsabili de executare  
Rezultate scontate  

Instituţii responsabile 
Subdiviziuni 
responsabile 

(MET) *   
II. Prevenirea corupţiei în instituţiile publice şi în sectorul privat 

 
3. Eficientizarea sistemului 

instituţional 

 
       3.2. Implementarea măsurilor de 
prevenire a corupţiei în procedurile de 
recrutare, selectare, angajare şi promovare 
a persoanelor în funcţii publice 

 
 

2007-2009 

       
Organele centrale de 

specialitate ale 
administraţiei publice, 

autorităţile 
administraţiei publice 

locale 
 

 
Direcţia 

managementul 
resurselor 

umane 

 
Revizuirea 

legislaţiei cu privire 
la funcţionarii 

publici în sensul 
armonizării acesteia 

cu legislaţia 
comunitară şi cu 

cele mai bune 
practici europene 

 
 
 

4. Prevenirea corupţiei în 
administraţia publică 

 
        
       4.2. Evaluarea riscului de corupţie în 
organele centrale de specialitate ale 
administraţiei publice şi în autorităţile 

 
 

2007-2009 

 
Executori: 

Organele centrale de 
specialitate ale 

administraţiei publice, 

 
Şefii 

subdiviziunilor 
structurale 

 

Relevarea factorilor 
instituţionali ai 

corupţiei şi 
elaborarea 

recomandărilor de  



administraţiei publice locale 
 

 
autorităţile  

administraţiei publice 
locale 

Coexecutori: 
CCCEC, ONG-urile, 

sindicatele 
 

  
înlăturare a acestora 

  
       
 
 
4.9. Perfecţionarea sistemului de achiziţii 
publice existent prin sporirea 
transparenţei, reducerea numărului de 
achiziţii dintr-o singură sursă 

 
 
 
 
 
 

2007 

 
Executor: 

Agenţia Rezerve 
Materiale, Achiziţii 
Publice şi Ajutoare 

Umanitare 
Coexecutori: 

Organele centrale de 
specialitate ale 

administraţiei publice, 
autorităţile 

administraţiei publice 
locale 

 

 
 
 
 
 

Direcţia 
economico-
financiară 

 
 
 
 

 
 
 

Eliminarea 
factorilor ce conduc 

la abuzuri şi la 
promovarea de 

interese 
corupţionale în 

procesul de achiziţii 
publice 

 
    4.12. Elaborarea şi implementarea unui 
mecanism de evidenţă, de control şi de 
raportare în privinţa fondurilor băneşti 
colectate în instituţiile de învăţămînt în 
diferite scopuri, inclusiv prin perfectarea 
bonurilor de plată 
 

 
 

2007-2009 

 
Executori: 

Ministerul Finanţelor, 
Ministerul Educaţiei şi 
Tineretului, Ministerul 

Sănătăţii 
Coexecutori: 

Curtea de Conturi, 
CCCEC 

 
Direcţia 
învăţămînt 

preuniversitar 
Direcţia 
învăţămînt 
profesional 
Direcţia 
învăţămînt 
superior şi 

postuniversitar 

 
Minimalizarea 

riscurilor de abuzuri 
financiare şi 

corupţie 



Direcţia 
economico-
financiară 

 
 
 
 
 
      4.13. Elaborarea şi implementarea 
unor acţiuni concrete de prevenire a 
fenomenului corupţiei în instituţiile de 
învăţămînt de toate nivelurile 

 
 
 
 
 

2007-2009 

 
 
 

Executori: 
MET, MS 

Coexecutori: 
CCCEC, Procuratura 

Generală 

 
 
 

Toate 
subdiviziunile 
structurale ale  

MET 

 
Instituirea 

mecanismelor 
instituţionale 

interne de 
prevenire/combatere 

a corupţiei. 
Realizarea de către 
organele respective 
a acţiunilor concrete 

de prevenire şi 
combatere a 

fenomenului de 
luare/dare de mită 

 
 

5. Educarea anticorupţie a 
funcţionarilor publici 

 
5.2. Desfăşurarea în instituţiile publice a 
Zilelor unice de prevenire a corupţiei cu 
genericul „Conflictele de interese şi 
soluţionarea lor” 
 

 
 

Semestrial 

 
Executori: 

Instituţiile publice 
Coexecutori: 

CCCEC, Alianţa 
anticorupţie 

 

 
Direcţia 

Managementul 
resurselor 

umane 
şi celelalte 
subdiviziuni 

structurale ale 
MET 

 

 
Cultivarea 

intoleranţei faţă de 
fenomenul corupţiei 

 
5.3. Studierea sistematică de către toţi 
funcţionarii publici a legislaţiei cu privire 
la prevenirea şi combaterea corupţiei, a 

 
Anual 

(noiembrie) 

 
Instituţiile publice 

 
Conducătorii 
subdiviziunilor 
structurale ale 

 
Cultivarea 

intoleranţei faţă de 
fenomenul corupţiei 



Codului model de conduită pentru 
funcţionarii publici, aprobat de Comitetul 
de Miniştri al Consiliului Europei 
 

MET 

 
5.4. Diseminarea codurilor de conduită în 
sectoarele respective, inclusiv prin 
includerea în  pregătirea profesională 
specializată a unor componente de 
integritate şi anticorupţie în sectorul public

 
 

2007-2009 

 
 

Instituţiile publice 

 
Direcţia 

Managementul 
resurselor 

umane 
Direcţia 
învăţămînt 

preuniversitar 
Direcţia 
învăţămînt 
profesional 
Direcţia 
învăţămînt 
superior şi 

postuniversitar 
 

 
Elaborarea unor noi 

reglementări cu 
privire la 

desfăşurarea 
activităţilor de 

inspecţie şi control 
intern, pe baza 

recomandărilor din 
acest domeniu 

 
5.5. Organizarea şi desfăşurarea unor 
traininguri de instruire şi seminare ale 
funcţionarilor publici, avînd drept subiect 
normele legale referitoare la prevenirea şi 
combaterea corupţiei, identificarea şi 
semnalarea infracţiunilor de corupţie, 
respectarea Codului de etică şi a politicii 
cu privire la conflictul de interese 
 

 
 
 
 

Semestrial 

 
 
 

Executor: 
CCCEC 

Coexecutori: 
Instituţiile publice 

 
 
 

Direcţia 
Managementul 

resurselor 
umane 

 

 
Sporirea gradului de 

rezistenţă al 
colaboratorilor în 

lupta cu riscurile de 
corupţie şi 

protecţionism prin 
instruire şi 
informare 

 
7. Asigurarea transparenţei 

în sectorul public 

 
7.1. Asigurarea transparenţei în procesul 
de elaborare a actelor normative prin: 

 
 
 

 
 
 

 
Direcţia analiză, 
monitorizare şi 

 
Asigurarea 

transparenţei, 



a)publicarea proiectelor de acte legislative 
şi de alte acte normative însoţite de 
argumentarea calificată în mass-media şi 
pe site-urile oficiale ale autorităţilor 
administraţiei publice; b) organizarea 
recepţionării şi examinării obligatorii a 
obiecţiilor şi propunerilor la aceste 
proiecte, comunicarea feed-back 
 

 
 

2007-2009 

 
Autorităţile 

administraţiei publice 

evaluare a 
politicilor, 
Direcţia 

informatizare şi 
asigurare 

didactică a 
învăţămîntului, 

alte subdiviziuni 
structurale 
interesate 

 

informarea 
populaţiei şi 

perfecţionarea 
legislaţiei sub 

aspect 
anticorupţional 

 
7.2. Implementarea efectivă a prevederilor 
legislative privind transparenţa 
administrativă şi asigurarea accesului la 
informaţiile oficiale 

 
 

2007-2009 

 
Organele centrale de 

specialitate ale 
administraţiei publice, 

autorităţile 
administraţiei publice 

locale 
 

 
Direcţia 

informatizare 
şi asigurare 
didactică a 

învăţămîntului 

 
Sporirea 

credibilităţii 
societăţii civile faţă 

de autorităţile 
administraţiei 

publice 

 
7.4. Asigurarea funcţionării mecanismului 
de semnalare, inclusiv anonimă, a actelor 
de corupţie prin intermediul telefonului de 
încredere, al urnelor pentru petiţii etc.  

 
 

2007-2009 

 
Organele centrale de 

specialitate ale 
administraţiei publice, 

autorităţile 
administraţiei publice 

locale 
 

 
 

Consilierul 
ministrului 

 
Sporirea 

credibilităţii 
societăţii civile faţă 
de organele de stat 

 
7.5. Organizarea emisiunilor televizate şi 
radiofonice, pregătirea publicaţiilor întru 
sensibilizarea opiniei publice şi 
promovarea unui comportament adecvat 
normelor etice, cultivarea intoleranţei faţă 

 
 
 

2007-2009 

 
Executori: 

Organele centrale de 
specialitate ale 

administraţiei publice, 
autorităţile 

 
 

Consilierul 
ministrului 

 
Crearea unei 

atitudini negative a 
societăţii faţă de 

fenomenul corupţiei 



de faptele de corupţie administraţiei publice 
locale 

Coexecutori: 
Mass-media, instituţiile 
şi asociaţiile ştiinţifice 

 
  

7.11. Publicarea pe site-ul oficial al 
instituţiilor publice a informaţiei privind 
funcţiile vacante şi condiţiile de concurs 
 

 
 

2007-2009 

 
 

Instituţiile publice 

 
Direcţia 

Managementul 
resurselor 

umane 
Direcţia 

informatizare şi 
asigurare 

didactică a 
învăţămîntului 

 

 
Asigurarea 

transparenţei 
activităţii 

instituţiilor publice 
 

 
7.12. Asigurarea transparenţei şi 
perfecţionarea mecanismului privind 
procesul de diseminare a informaţiei şi de 
selectare a candidaţilor pentru ofertele de 
burse de studii peste hotarele ţării 
 

 
 
 

2007-2009 

 
 
 

Ministerul Educaţiei şi 
Tineretului 

 
Direcţia relaţii 

internaţionale 
şi integrare 
europeană 

 
Asigurarea 

transparenţei 
informaţiilor 
referitoare la 
procesele de 
organizare şi 

administrare a 
instituţiilor de 

învăţămînt 

 
7.13. Organizarea Conferinţei 
interuniversitare „Transparenţa proceselor 
de organizare şi administrare a instituţiilor 
de învăţămînt superior” 
 

 
Octombrie 

2007 

 
Executor: 

Ministerul Educaţiei şi 
Tineretului 

Coexecutor: 
ONG-urile specializate 

 

 
Direcţia 
învăţămînt 
superior şi 

postuniversitar 
 

 
8. Antrenarea societăţii civile 

 
8.1. Desfăşurarea unor acţiuni anticorupţie 

 
2007-2009 

 
Organele centrale de 

 
Subdiviziunile 

 
Conlucrarea cu 



în prevenirea corupţiei comune (sondaje, studii, seminare etc.) de 
către organele centrale de specialitate ale 
administraţiei publice şi societate civilă 
 

specialitate ale 
administraţiei publice 

structurale ale 
MET 

societatea civilă, cu 
mass-media şi 

ONG-urile 

 
8.3. Implementarea controlului obştesc 
asupra instituţiilor de învăţămînt, 
antrenarea reprezentanţilor societăţii civile 
în procedura de evaluare şi acreditare a 
instituţiilor de învăţămînt, publicarea 
dărilor de seamă anuale, inclusiv a celor 
financiare, ale instituţiilor de învăţămînt 
pe site-urile oficiale ale acestora, 
instituirea şi menţinerea pe aceste site-uri 
a paginii de dialog cu societatea civilă 
 

 
 
 
 
 

2007-2009 

 
 

Executor: 
Ministerul Educaţiei şi 

Tineretului 
Coexecutor: 

Ministerul Finanţelor 

 
 

Agenţia evaluare 
şi examinare 

Direcţia 
acreditare 

 
 
 

Reducerea nivelului 
de corupţie în 

învăţămînt 

 
9.  

Implementarea 
instrumentelor internaţionale 

ale 
UE,CoE,ONU,OECD,NATO 

etc. 
 

 
9.1. Îndeplinirea angajamentelor asumate 
întru implementarea programelor şi 
proiectelor în domeniul combaterii 
corupţiei  pentru care ţara este eligibilă 
(RM-UE, IPAP-NATO, Provocările 
Mileniului etc) 

 
 
 

2007-2009 

 
Organele centrale de 

specialitate ale 
administraţiei publice 

 
Direcţia relaţii 

internaţionale 
şi integrare 
europeană 

 
Eficientizarea 

mecanismelor de 
cooperare 

internaţională 

 
 
 
 
 
 
* Coloana este introdusă suplimentar  la Planul aprobat, pentru orientare în executare şi raportare 


