PLANUL DE INTEGRITATE
al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi al
misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii Moldova
în străinătate pentru anii 2016 – 2017
Măsuri spre realizare
(Acțiuni)

Termen de
realizare

Subdiviziunea
responsabilă

Indicatori de
performanță

Obiectivul nr. 1: Perfecţionarea cadrului normativ de reglementare a domeniului de activitate
Revizuirea şi rectificarea terminologiei în
Regulamentele de activitate ale MDOC.

Trimestrul I
2016

DPLC
MDOC

Număr de
Regulamente de
activitate rectificate.

Revizuirea fişelor de post cu rectificarea
terminologiei şi utilizarea termenilor
adecvaţi domeniului.

Trimestrul II
2016

DPLC

Număr de fişe de
post rectificate.

Informarea deţinătorilor funcţiilor respective
despre aplicarea modificărilor.

Trimestrul II
2016

DPLC

Număr de angajaţi
informaţi.

Completarea punctului respectiv din
Regulamentul de activitate a Comisiei de
evaluare şi concurs a MAEIE cu lista
completă a persoanelor apropiate, stabilite
prin Legea cu privire la conflictul de interese
sau includerea în text a trimiterii la articolul
din Legea menţionată.

Trimestrul I
2016

DPLC

Regulamentul de
activitate a Comisiei
de evaluare şi
concurs a MAEIE
modificat.

Cooperarea cu Serviciul Vamal în vederea
elaborării criteriilor de evaluare a eficienţei
postului de ataşat vamal (conform
prevederilor pct. 7 al Hot. Guv. 596 din
02.09.2015).
Cooperarea cu MAI în vederea elaborării
modificărilor la regulamentul intern al
misiunii diplomatice ce deţine postul ofiţer
de legătură.

Trimestrul II
2016

DPLC
MDOC

Criterii de evaluare a
eficienţei postului
elaborate şi aprobate.

Trimestrul II
2016

DPLC
MDOC

Modificări
la
Regulamentul
de
activitate elaborate şi
aprobate.

Analiza situaţiei şi înaintarea propunerilor
privind acoperirea financiara a şcolarizării
copiilor angajaţilor misiunilor diplomatice în
ţara de reşedinţă. Completarea legii cu
privire la serviciul diplomatic cu prevederi
ce înlătură această lacună.

Trimestrul III
2016

DBF
DGDI

Notă elaborată şi
propuneri înaintate.
Proiect
de
lege
elaborat.
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Măsuri spre realizare
(Acțiuni)

Termen de
realizare

Subdiviziunea
responsabilă

Indicatori de
performanță

Obiectivul nr. 2: Consolidarea capacităţilor instituţionale prin asigurarea desfăşurării proceselor
de lucru în condiţii transparente
Examinarea posibilităţii instituirii unei
funcţii adiţionale de consul la MDOC dotate
cu o singură unitate scriptică de funcţionar
consular sau delegarea atribuţiilor respective
pe perioada absenţei funcţionarului.
Examinarea posibilităţii şi oportunităţii
contractării agentului de pază sau instituirea
unei funcţii de administrator în scopul
evitării
aglomerării
necontrolate
a
solicitanţilor de servicii consulare la anumite
MDOC.
Examinarea posibilităţii şi oportunităţii
contractării agentului de pază în scopul
asigurării
protecţiei
sediului
şi
a
colaboratorilor, în special a funcţionarului
consular în cadrul MDOC aflate în zona de
risc sporit.
Analiza şi identificarea posibilităţii de
asigurare a transparenţei maxime în
desfăşurarea proceselor de lucru.

Trimestrul III
2016

DGAC
MDOC

Notă elaborată sau
funcţie instituită.

Trimestrul III
2016

MDOC

Notă elaborată
contract încheiat.

Trimestrul III
2016

MDOC

Notă elaborată
contract încheiat.

Trimestrul II
2016

MDOC

Examinarea posibilităţii şi oportunităţii de Trimestrul III
limitare a accesului cetăţenilor prin stabilirea
paravanului de sticla sau a ghişeului unic,
asigurării supravegherii video a sălii de
primire a cetăţenilor.

MDOC

Notă privind
posibilităţile de
asigurare a
transparenţei.
Notă privind
posibilitatea stabilirii
paravanului de sticla
sau a ghişeului unic,
şi stabilirii
supravegherii video.

Examinarea posibilităţii de achiziţionare şi
dotare cu sistem video de supraveghere a
oficiilor consulare.

Trimestrul III
2016

MDOC

Identificarea necesităţilor financiare pentru
acoperirea cheltuielilor pentru echipamentul
tehnic necesar, precum şi identificarea
posibilităţii de obţinere a asistenţei tehnice
externe.
Analiza
posibilităţii
şi
oportunităţii
schimbării sediului Consulatului General de
la Istanbul, inclusiv din aspect economic.

Notă privind posibilitatea de achiziţionare
şi dotare cu sistem
video de supraveghere
a oficiilor consulare.

Trimestrul IV
2016

MDOC
DBF

Notă elaborată.

Trimestrul IV
2016

DBF,
CG Istanbul
DSpCD

Notă elaborată.
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Măsuri spre realizare
(Acțiuni)

Termen de
realizare

Subdiviziunea
responsabilă

Indicatori de
performanță

Obiectivul nr.3: Perfecţionarea proceselor şi procedurilor de lucru şi asigurarea desfăşurării
acestora
Analiza
posibilităţii
financiare
şi
identificarea resurselor pentru procurarea
tehnicii de calcul noi.

Trimestrul II
2016

DBF
DML,
MDOC

Notă elaborată.

Achiziţionarea tehnicii de calcul noi.

Trimestrul III
2016

DBF
DML
MDOC

Număr de computere
achiziţionate
şi
repartizate MDOC.

Obiectivul nr. 4 : Consolidarea capacităţilor în domeniul formării profesionale şi educării în
spiritul integrităţii profesionale
Stabilirea priorităţilor şi necesităţilor de
formare profesională şi anticorupţie, pentru
potenţialii debutanţi în funcţii (tematici
înguste, subiecte specifice domeniului de
activitate).
Elaborarea unei curricule de pregătire
profesională pentru debutanţii în misiunile
diplomatice şi consulare.

Trimestrul I
2016

DPLC

Program de instruire
profesională şi
anticorupţie, elaborat
şi aprobat.

Trimestrul III
2016

DPLC

Curriculă elaborată şi
aprobată.

Permanent

DPLC

Număr de instruiri.
Număr de funcţionari
instruiţi.

tematica de formare
modulelor pe tema

Trimestrul II
2016

DPLC

Participarea la elaborarea şi diseminarea de
materiale cu caracter informativ privind
riscurile
şi
consecinţele
corupţiei
(Solicitarea suportului CNA în elaborare şi
editare).

Trimestrul IV
2016

Asigurarea participării angajaţilor la cursuri
periodice privind normele etice şi de
conduită.
Introducerea
profesională
integrităţii.

în
a
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Grupul de lucru Material promoţional
privind
elaborat şi diseminat.
evaluarea
riscurilor de
corupţie

Măsuri spre realizare
(Acțiuni)

Termen de
realizare

Subdiviziunea
responsabilă

Indicatori de
performanță

Obiectivul nr. 5: Consolidarea sistemului de integritate instituţională şi profesională prin divizarea
funcţiilor şi gestionarea funcţiei sensibile
Analiza posibilităţii de divizare a postului
şef serviciu, contabil-şef în 2 posturi
distincte.

Trimestrul IV
2016

Notă elaborată.

Elaborarea modificărilor privind divizarea
funcţie şef serviciu, contabil-şef.

Trimestrul IV
2016

DBF

Modificări elaborate.

Informare deţinătorilor de posturi respective
despre modificarea fişei postului.

Trimestrul
IV 2016

MDOC

Număr de angajaţi
informaţi.

Elaborarea şi aprobarea
ataşatului vamal.

fişei

postului

Trimestrul I
2016

MDOC

Fişă de post elaborată
şi aprobată.

Elaborarea şi aprobarea
ofiţerului de legătură.

fişei

postului

Trimestrul I
2016

MDOC

Fişă de post elaborată
şi aprobată.

DBF

Elaborarea conceptului de funcţie sensibilă
în serviciul diplomatic.

Trimestrul III
2017

Concept elaborat şi
aprobat.

Instruirea managerilor privind funcţiile
sensibile şi criteriile de identificare a
acestora (instruiri externe şi interne)

Trimestrul IV
2017

DPLC

Număr de instruiri
Număr de manageri
instruiţi.

Elaborarea Inventarului funcţiilor sensibile
şi a Personalului cu funcţii sensibile.

Trimestrul IV
2017

DPLC
MDOC

Inventar al funcţiilor
sensibile şi a
personalului cu
funcţii sensibile
elaborat şi completat.

Includerea în fişa postului a menţiunii
„funcţie sensibilă.”

Trimestrul IV
2017

DPLC
MDOC

Fişe de post
modificate şi
aprobate

DPLC
MDOC

.
Stabilirea măsurilor de control/prevenire Trimestrul IV
2017
pentru funcţiile sensibile.

4

DPLC
Subdiviziunile

Număr de măsuri de
contro/prevenire
identificate şi puse in
aplicare.

Măsuri spre realizare
(Acțiuni)

Termen de
realizare

Subdiviziunea
responsabilă

Indicatori de
performanță

Obiectivul nr. 6: Fortificarea integrităţii instituţionale şi profesionale prin perfecţionarea
modalităţii de selectare/delegare a funcţionarilor din alte autorităţi
Trimestrul II
DPLC
Examinarea în comun cu Serviciul Vamal a
Angajat al MAEIE
2016
oportunităţii selectării candidaţilor pentru
desemnat/inclus
în
posturile de ataşat vamal în bază de concurs
comisia de selectare,
şi includerii în comisia de concurs a
delegare.
reprezentantului MAEIE.
Trimestrul II
DPLC
Examinarea în comun cu Serviciul Vamal a
Propuneri prezentate
2016
oportunităţii utilizării în cadrul procedurii de
Serviciului Vamal.
concurs intern de selectare a angajatului
Serviciului Vamal în postul de ataşat vamal
prin înregistrarea video/audio a concursului.
Examinarea în comun cu Serviciul Vamal a
posibilităţii includerii în subiectele pentru
concurs a temelor cu referire la protocolul
diplomatic şi alte aspecte din domeniu.

Trimestrul II
2016

DPLC

Propuneri prezentate
Serviciului Vamal.

Includerea în subiectele pentru concurs a
temelor cu referire la
integritatea
profesională şi instituţională.

Trimestrul II
2016

DPLC

Propuneri prezentate
Serviciului Vamal.

Examinarea în comun cu MAI
a
oportunităţii selectării candidaţilor pentru
postul de ofiţer de legătură în bază de
concurs şi includerii în comisia de concurs a
reprezentantului MAEIE.

Trimestrul II
2016

DPLC

Propuneri prezentate
MAI.

Examinarea în comun cu MAI a
oportunităţii utilizării în cadrul procedurii de
concurs intern de selectare a angajatului
MAI în postul de ofiţer de legătură prin
înregistrarea video/audio a concursului.

Trimestrul II
2016

DPLC

Propuneri prezentate
MAI.

Includerea în subiectele pentru concurs a
temelor cu referire la
integritate
profesională şi instituţională.

Trimestrul II
2016

DPLC

Propuneri prezentate
MAI.
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Măsuri spre realizare
(Acțiuni)

Termen de
realizare
Trimestrul II
2016

Subdiviziunea
responsabilă
DPLC

Examinarea în comun cu Ministerul
Economiei a oportunităţii utilizării în cadrul
procedurii de concurs intern pentru angajaţii
Ministerului Economiei în posturile din
cadrul
misiunilor
diplomatice,
a
înregistrărilor video/audio a concursului.

Trimestrul II
2016

DPLC

Propuneri prezentate
Ministerului
Economiei.

Examinarea în comun cu Ministerul
Economiei a posibilităţii includerii în
subiectele pentru concurs a temelor cu
referire la protocolul diplomatic şi alte
aspecte de domeniul dat.

Trimestrul II
2016

DPLC

Propuneri prezentate
Ministerului
Economiei.

Includerea în subiectele pentru concurs a
temelor cu referire la
integritate
profesională şi instituţională.

Trimestrul II
2016

DPLC

Propuneri prezentate
Ministerului
economiei.

Examinarea în comun cu Ministerul Apărării
a oportunităţii selectării candidaţilor pentru
posturile de ataşat militar în bază de concurs
şi includerii în componenţa comisiei de
concurs a reprezentantului MAEIE.

Trimestrul II
2016

DPLC

Propuneri prezentate
Ministerului Apărării.

Examinarea în comun cu Ministerul Apărării
a oportunităţii utilizării în cadrul procedurii
de concurs intern pentru candidaţii la
posturile de ataşat militar, a înregistrării
video/audio a concursului.

Trimestrul II
2016

DPLC

Propuneri prezentate
Ministerului Apărării.

Examinarea în comun cu Ministerul Apărării
a posibilităţii includerii în subiectele pentru
concurs a subiectelor cu referire la
protocolul diplomatic şi alte aspecte de
domeniul dat.

Trimestrul II
2016

DPLC

Propuneri prezentate
Ministerului Apărării.

Examinarea în comun cu Ministerul
Economiei
a
oportunităţii
selectării
candidaţilor pentru posturile birourilor
(secţiilor)
comercial-economice
ale
misiunilor diplomatice în bază de concurs şi
includerii în comisia de concurs a
reprezentantului MAEIE.
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Indicatori de
performanță
Propuneri prezentate
Ministerului
Economiei.

Măsuri spre realizare
(Acțiuni)

Termen de
realizare
Trimestrul II
2016

Subdiviziunea
responsabilă
DPLC

Examinarea în comun cu SIS a oportunităţii
selectării candidaţilor pentru funcţie
diplomatică în cadrul misiunii diplomatice în
bază de concurs şi includerii în componenţa
comisiei de concurs a reprezentantului
MAEIE.

Trimestrul II
2016

DPLC

Propuneri prezentate
SIS.

Includerea în subiectele pentru concurs a
temelor cu referire la
integritate
profesională şi instituţională.

Trimestrul II
2016

DPLC

Propuneri prezentate
SIS.

Includerea în subiectele pentru concurs a
temelor cu referire la
integritate
profesională şi instituţională.

Indicatori de
performanță
Propuneri prezentate
Ministerului Apărării.

Note:
1. Realizarea unor acţiuni din plan necesită resurse financiare suplimentare, de exemplu,
schimbarea tehnicii de calcul, instituirea unor funcţii, montarea camerelor video, etc.
Astfel, există riscul ca unele din ele sa nu fie realizate, în cazul în care nu vor fi alocate
sursele financiare bugetare sau extrabugetare necesare.
2. Acţiunile cu referire la posturile în care sunt delegate persoanele din alte autorităţi
urmează a fi realizate în colaborare cu aceste autorităţi. Totodată, persistă riscul ca unele
din ele să nu fie realizate în cazul în care autorităţile nu vor dori să sporească nivelul de
integritate instituţională, prin stabilirea procedurilor transparente de detaşare/delegare a
persoanelor în posturile din cadrul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare.
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