RAPORT
progresele înregistrate şi dificultăţile întîmpinate, în procesul de realizare a Planului de acţiuni pe anii 2011-2015 pentru
implementarea Strategiei anticorupţiei pe anii 2011-2015 (perioada de raportare trimestrul IV - 2013)

Numărul şi acţiunea
prevăzută de Plan
10. Publicarea
rapoartelor
autorităţilor publice
privind măsurile
întreprinse în vederea
implementării
Strategiei naţionale
anticorupţie
34. Desemnarea în
cadrul autorităţilor
publice centrale şi
locale a persoanelor
responsabile de
colectarea
declaraţiilor cu
privire la venituri şi
proprietate si a
declaraţiilor de
interese personale

Indicatori de
progres
100% rapoarte
publicate

Numărul
persoanelor
responsabile de
colectarea
declaraţiilor cu
privire la
venituri şi
proprietate şi a
declaraţiilor de
interese
personale
desemnate.

Nivel de
Măsurile întreprinse
realizare
În proces Raportul elaborat pentru trim.IV-2013 va fi plasat în termenul stabilit (pînă
de
la data de 20 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune) pe pagina
realizare
web a Agenţiei.

permanent

Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor a desemnat oficial o persoană
(specialistul principal din cadrul Serviciului resurse umane al APC)
responsabilă de colectarea declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate
şi a declaraţiilor de interese personale.
În acest context, pe parcursul trim.IV-2013, au fost colectate şi prezentate
:
 3(trei) declaraţii cu privire la venituri şi proprietate a persoanei
demisionate;
 4(patru) declaraţii cu privire la venituri şi proprietate a persoanelor
angajate;
 4(patru) declaraţii de interes personal a persoanelor nou angajate.
Declaraţiile au fost înregistrate în Registrul cu privire la venituri şi
proprietate şi în Registrul declaraţiilor de interese personale. Copiile
declaraţiilor au fost anexate la dosarele declaranţilor. Declaranţii au fost
familiarizaţi cu prevederile Legii nr.16-XVI din 15.02.2008 privind
necesitatea actualizării declaraţiilor ori de cîte ori întervin schimbări.

Dificultăţi
întîmpinate

38. Asigurarea
respectării
transparenţei în
procesul decizional în
cadrul autorităţilor
publice centrale şi
locale

Ponderea
deciziilor
consultate cu
publicul din
numărul total de
decizii adoptate.
Dezbateri/
şedinţe publice
organizate,
recomandări
recepţionate/
implementate

Permanent

Transparenţa în activitatea Agenţiei constituie unul din principiile de bază, Insuficienţă de
care contribuie la creşterea eficienţei activităţii şi încrederea resurse
financiare
consumatorilor în acţiunile lansate.
pentru
dezÎn scopul asigurării accesului tuturor persoanelor interesate la informaţia voltarea
privind procesul de activitate, pe pagina web oficială a Agenţiei este acţiunilor
de
afişat banerul „Semnalează acte de corupţie” care întruneşte cerinţe a informare
a
Planului de acţiuni privind încurajarea denunţării corupţiei, se accesează consumatorilor.
rapid şi oferă un mesaj clar şi coerent, inclusiv despre funcţionarea
telefonului de încredere 022 501 980.
Totodată, pe parcursul trimestrului IV curent au fost realizate un şir de
colaborări cu mass-media:
 comunicate de presă - 12;
 interviuri TV – 37;
 interviuri radio – 8;
 interviuri pe portale de ştiri şi presa scrisă – 25;
 conferinţe de presă – 2;
 mese rotunde – 2;
 campanii de informare a consumatorilor şi agenţilor economici – 2
(consumatoii din mediul rural şi tinerii din instituţii de învăţămînt
Chişinău, Bălţi, Cahul);
 campanii de informare a consumatorilor prin intermediul liniei telefonice
directe – au beneficiat 1000 persoane;
 acordarea consultanţei în oficiu – au beneficiat 438 persoane;
 vizite de consultanţă – 44 vizite, inclusiv : 14 la nivel de autorităţi locale
şi centre comerciale din ţară, 21 în instituţii de învăţămînt şi 9 în pieţe.
Au fost distribuite 2000 pliante cu informaţii utile pentru consumatori.
Au fost înregistrate şi examinate 257 petiţii scrise.

39. Implementarea
acţiunilor de
prevenire a corupţiei
în procesul de
recrutare, selectare,
angajare şi
promovare a
personalului în
funcţiile publice

Numărul de
anunţuri
publicate privind
funcţiile vacante
şi concursurile
de angajare.
Numărul de
concursuri de
angajare
desfăşurate

47. Instituirea unui Registrul riscurilor
sistem eficient de
management
al
riscurilor
în
autorităţile
publice
centrale
58. Instruirea
Numărul de
angajaţilor din
instruiri şi
autorităţile şi
categoriile de
instituţiile publice pe participanţi
teme anticorupţie

61. Asigurarea
funcţionării liniilor

Numărul de
persoane care

realizat

În trimestrul IV- 2013 au fost publicate 2 anunţuri cu privire la lansarea
concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în ziarul „Moldova
Suverană”.
Respectiv, în cadrul Agenţiei au fost desfăşurate 2 concursuri de angajare,
învingători ai concursului au fost declarate patru persoane.
Organizarea şi desfăşurarea concursurilor de angajare se efectuează cu
respectarea strictă a
prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.201 din
11.03.2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI
din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului
public”.
În procesul de recrutare, selectare, angajare şi promovare a personalului în
funcţiile publice, cazuri de corupţie nu au fost înregistrate.

realizat

Prin ordinul Agenţiei sunt desemnate oficial 2 persoane din cadrul
Agenţiei pentru identificarea şi controlul riscurilor de corupţie în instituţie.
Cazuri de corupţie, inclusiv în procesul de recrutare, selectare, angajare şi
promovare a personalului în funcţiile publice, nu au fost înregistrate.

----------

realizat

Toţi angajaţii Agenţiei sunt instruiţi pe teme anticorupţie, conform
prevederilor Legii Parlamentului nr.90 din 25.04.2008 ,, Cu privire la
prevenirea şi combaterea corupţiei”, din care 6 (şase) persoane au fost
instruite în cadrul Academiei de administrare publică.
La momentul angajării fiecare persoană este familiarizată cu Ghidul noului
angajat, care cuprinde şi prevederi din Codul de Conduită al funcţionarului
public, drepturile şi obligaţiile funcţionarului public, Dispoziţia Agenţiei
nr. 01 din 21.01.2013 ,, Cu privire la răspunderea pentru actele de
corupţie” pe care o semnează şi se anexează la dosarul personal al
funcionarului nou angajat.
Totodată, comunicăm că pe perioada trimestrului IV în cadrul Agenţiei
conflicte de interese nu au fost depistate.

----------

permanent

În vederea asigurării receptivităţii prompte a sesizărilor privind
existenţa unor fenomene de corupţie, în cadrul Agenţiei funcţionează

----------

fierbinţi anticorupţie
guvernamentale şi
neguvernamentale

apelează la
liniile fierbinţi,
ponderea celor
care relatează
despre corupţie

telefonul de încredere, anunţul privind existenţa unui astfel de telefon se
regăseşte pe pagina oficială a Agenţiei: www.consumator.gov.md, cu
adresarea către populaţie de a comunica fapte de corupere comise de către
colaboratorii instituţiei.
Concomitent, a fost elaborat Chestionarul adresat persoanelor supuse
controlului, unde sunt indicate datele de contact ale Agenţiei, prin care
putem fi contactaţi, inclusiv pentru semnalarea actelor de corupţie:
 la adresa e-mail: consumator@apc.gov.md;
 la telefonul de încredere:501 980;
 pe site-ului Agenţiei: http://consumator.gov.md/.
Telefonul de încredere poate fi apelat în orele programului de activitate
al instituţiei.
Deasemenea, în vederea oferirii posibilităţii cetăţenilor de a sesiza
Agenţia, sunt stabilite săptămînal zile de audienţă.
Persoanele interesate în depunerea petiţiilor îşi realizează dreptul prin
depunerea acestora direct în cancelaria APC sau prin intermediul poştei,
inclusiv electronice.
În acest context, comunicăm că în trimestrul IV nu au fost înregistrate în
Registrul riscurilor careva sesizări legate de corupţie.

63. Promovarea
dreptului de acces la
informaţie prin
stabilirea şi
consolidarea
parteneriatelor cu
mass-media şi cu
societatea civilă

Concepţii de
permanent
comunicare
publică
elaborate şi puse
în aplicare.

Agenţia asigură accesul la informaţie şi face publice, prin plasarea pe
pagina web şi mass-media, toate acţiunile întreprinse în domeniul
protecţiei consumatorilor şi supravegherii pieţei, inclusiv:
 graficele de control planificat;
 raportul de activitate pe 9 luni-2013.
 comunicate de presă;
 interviuri;
 campanii de informare;
 vizite de consultanţă şi diseminarea pliantelor cu informaţii utile.
Totodată, Agenţia a stabilit şi dezvoltă parteneriate cu 3 instituţii media
(Jurnal TV, Evenimentul zilei, Moldova 1).

