


01 Prezentarea proiectului
”Integritate prin Responsabilitate 
pentru Credibilitate”

02 Prezentarea metodologiei de 
monitorizare a Planului de acțiuni

03 Prezentarea Planului de acțiuni: 
progrese și impedimente în realizare 

04 Prezentarea propunerilor și 
recomandărilor



- Raport alternativ de monitorizare;
- Studiul actelor normative concurente;
- Studiul riscuri și vulnerabilități achiziții publice în MAI;
- Articol academic: Integritatea în structurile MAI



  Tipologia termenelor de 
realizare a acțiunilor 

Situații posibile Concluziile/
calificativele 

1. Permanent, cu verificarea 
semestrială a
indicatorilor de progres

N/a Acțiune în 
desfășurare

2. Permanent, cu verificarea 
anuală a indicatorilor de 
progres

N/a Acțiune în 
desfășurare

3. Termen fix (de exemplu, 
Trimestrul II anul 2019; 
Trimestrul IV. 2018, etc)

Dacă termenul a fost 
respectat

Termen de 
implementare 
respectat

Dacă termenul a fost 
depășit sau acțiunea nu a 
fost realizată

Termen de 
implementare 
depășit

4. Termen fix (de ex. trim. II 
2018) + permanent

Dacă termenul a fost 
respectat în privința realizării 
acțiunii pentru care este 
prevăzut un termen fix

Termen de impleme
ntare respectat, 
acțiune în 
desfășurare

Dacă termenul a fost 
depășit sau acțiunea pentru 
realizarea căreia este 
prevăzut un termen fix, nu a 
fost realizată

Termen de 
implementare 
depășit



 Tipologia indicatorilor Eventualele situații posibile Calificativele monitorului 
1. Acțiuni a căror indicatori de progres constituie indicatori cantitativi (număr, 

procente)
Dacă acțiunea are un caracter permanent și nu există niciun indicator cantitativ realizat Acțiune nerealizată

  Dacă acțiunea are un caracter singular și toți  indicatorii cantitativi au fost realizați Acțiune realizată 
  În restul ipotezelor/situațiilor Acțiune realizată parțial
2. Acțiuni a căror indicatori de progres constituie elaborarea/aprobarea unui act 

normativ/document/instrument
Dacă actul  normativ, documentul, instrumentul nu a fost elaborat Acțiune nerealizată

  Dacă actul normativ (documentul, instrumentul) este elaborat, aprobat și pus în
 aplicare 

Acțiune realizată

  În restul ipotezelor/situațiilor Acțiune realizată parțial 
3. Acțiuni a căror indicatori de progres constituie elaborarea/aprobarea unui act 

normativ/document/instrument și indicatori cantitativi
Dacă actul  normativ, documentul, instrumentul nu a fost elaborat și niciun 
indicator cantitativ nu a fost realizat

Acțiune nerealizată

  Dacă actul  normativ, documentul, instrumentul a fost elaborat, aprobat, 
pus în aplicare și toți indicatorii cantitativi sau cu excepția unui singur 
indicator, au fost realizați

Acțiune realizată

  În restul ipotezelor/situațiilor Acțiune realizată parțial
4. Acțiuni a căror indicatori de progres constituie elaborarea/aprobarea unui act 

normativ/document/instrument, indicatori cantitativi și desemnarea unor 
persoane

Dacă actul  normativ, documentul, instrumentul nu a fost elaborat și persoana nu a fost 
desemnată

Acțiune nerealizată

  Dacă actul  normativ, documentul, instrumentul a fost elaborat, aprobat, 
pus în aplicare și persoana a fost desemnată

Acțiune realizată

  În restul ipotezelor/situațiilor Acțiune realizată parțial
5. Acțiuni a căror indicatori de progres constituie crearea unei entități și indicatori 

cantitativi
Dacă entitatea nu a fost creată și niciun indicator cantitativ nu a fost realizat Acțiune nerealizată

  Dacă entitatea a fost creată și toți indicatorii cantitativi sau cu excepția unui singur 
indicator, au fost realizați

Acțiune realizată

  În restul ipotezelor/situațiilor Acțiune realizată parțial
6. Acțiuni a căror indicatori de progres constituie crearea unei entități și elaborare

a/adoptarea unor acte normative/ documente/instrumente
Dacă entitatea nu a fost creată și actul  normativ, documentul, instrumentul nu a fost 
elaborat

Acțiune nerealizată

  Dacă entitatea a fost creată și actul  normativ, documentul, instrumentul a 
fost elaborat, aprobat, pus în aplicare

Acțiune realizată

  În restul ipotezelor/situațiilor Acțiune realizată parțial
7. Acțiuni a căror indicatori de progres constituie desemnarea unor persoane și 

indicatori cantitativi
Dacă persoana nu a fost desemnată și niciun indicator cantitativ nu a fost realizat Acțiune nerealizată

  Dacă persoana a fost desemnată și toți indicatorii cantitativi sau cu excepția unui 
singur indicator, au fost realizați

Acțiune realizată

  În restul ipotezelor/situațiilor Acțiune realizată parțial
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- toleranţa angajaţilor faţă de incidentele de integritate; 
- gestionarea netransparentă şi iresponsabilă a patrimoniului public/ asist.externe; 
- promovarea insuficientă a avertizorilor de integritate şi a măsurilor de protejare;
- insuficienţa materialelor didactice și lipsa formatorilor în domeniul anticorupţie; 
- lipsa unor mecanisme de implementare calitativă şi uniformă de 
management al riscurilor de corupție.

Creşterea nivelului integrităţii, responsabilităţii, transparenţei şi a 
rezistenţei în faţa riscurilor de corupţie ale funcţionarilor din cadrul 

aparatului central, autorităţilor administrative şi instituţiilor din 
subordinea Ministerului Afacerilor Interne. 

Consolidarea capacităţilor de asigurare a integrităţii instituţional

1) gestionarea şi tratarea riscurilor de corupţie în cadrul 
sistemului afacerilor interne;

    2) cultivarea şi consolidarea climatului de integritate în 
cadrul sistemului afacerilor interne;

    3) consolidarea mecanismelor de asigurare a integrităţii.

 - climatul de integritate instituţională în cadrul entităţilor MAI consolidat;
 - încălcarea exigenţelor de integritate din cadrul entităţilor MAI, examinată;
 - managementul riscurilor de corupţie eficientizat;
 - mecanismul de protejare a avertizorilor de integritate asigurat;
 - mecanismul de control şi verificare la angajarea sau promovarea eficientizat;
 - capacităţile de asigurare a integrităţii instituţionale din cadrul MAI consolidate.
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Acțiuni realizate.

Acțiuni parțial realizate

Acțiuni nerealizate

Acțiune raportată în 2018

Prioritatea I - 9 acțiuni
Prioritatea II - 4 acțiuni;

Prioritatea III - 1 acțiune;

Prioritatea I - 1 acțiune;
Prioritatea II - 8 acțiuni;

Prioritatea III - 2 acțiuni;

Prioritatea I - 2 acțiuni;
Prioritatea II - 3 acțiuni;

Prioritatea III - 2 acțiuni;

Prioritatea I - 1 acțiune;
Prioritatea II - 1 acțiune;
Prioritatea III - 3 acțiuni; 

Acțiuni în desfășurare
Prioritatea I - 1 acțiune;
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Vă invităm la discuții


