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INFORMAŢIE 

privind măsurile întreprinse şi rezultatele obţinute în procesul de realizare a Planului de acţiuni pe perioada trimestrului II al anului 2013, 

pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011-2015 
 

Acţiunea Termenul de 

realizare 

Indicatorii de progres Rezultatul scontat 

1. Deschiderea unei legături (link) pe pagina 

oficială a Camerei de Licenţiere pentru publicarea 

rapoartelor de activitate şi punerea lor în discuţie 

on-line. 

 

 

Permanent.  100% linkuri deschise. Transparenţă eficientă a activităţii 

organului de licenţiere. 

2. Elaborarea şi publicarea raportului anual de 

activitate al Camerei de Licenţiere. 

Permanent.  Raport elaborate şi publicat. Transparenţă privind implementarea 

politicii statului în procesul de 

reglementare prin licenţiere a 

activităţii de întreprinzător (Legea nr. 

451/2001). 

3. Asigurarea respectării transparenţei în procesul 

decizional în cadrul autorităţii publice. 

Permanent.  Ponderea deciziilor consultate cu publicul din numărul total de 

decizii adoptate. Dezbateri/şedinţe publice organizate, 

recomandări recepţionate/implementate. 

 Informarea multilaterală asupra 

procesului decizional şi participarea 

părţilor interesate în procesul 

decizional, asigurate; gradul de 

răspundere al autorităţii publice 

sporit. 

4. Implementarea acţiunilor de prevenire a 

corupţiei în procesul de recrutare, selectare, 

angajare şi promovare a personalului în funcţiile 

publice. 

Permanent.  Numărul de anunţuri publicate privind funcţiile vacante şi 

concursurile de angajare. Numărul de concursuri de angajare 

desfăşurate. 

 Nivelul corupţiei în procesul de 

recrutare, selectare, angajare şi 

promovare a personalului în funcţiile 

publice redus. 

5. Elaborarea, implementarea şi aprobarea 

mecanismului de funcţionare a sistemului E-

licenţiere pentru genurile de activitate supuse 

reglementării prin licenţiere de către Cameră în 

condiţiile Legii nr. 451/2001 privind 

reglementarea prin licenţiere a activităţii de 

întreprinzător. 

Permanent.  Sistem implementat. Numărul de acte recepţionate întru 

eliberarea/prelungirea/reperfectarea licenţelor. Proiect de 

modificare şi completare a Legii nr. 451/2001, în condiţiile 

rigorilor stabilite de sistemul E-licenţiere, elaborat şi prezentat 

Ministerului Economiei spre examinare 

 Mecanismul de executare a 

sistemului E-licenţiere pus în 

aplicare. Riscurile de corupţie în 

prestarea serviciilor publice 

diminuate. Excluderea 

subiectivismului la recepţionarea 

actelor. 
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6. Organizarea şi desfăşurarea seminarelor de 

instruire pentru angajaţii instituţiei în vederea 

consolidării capacităţii acestora. 

Pe  parcursul anului 

(conform termenelor 

stabilite în planul de 

instruire). 

 Numărul de instruiri efectuate. Numărul de persoane instruite.  Cunoştinţele şi aptitudinile practice 

ale angajaţilor în domeniul vizat, 

consolidate. 

7. Instituirea unui mecanism eficient de 

colaborare a Camerei de Licenţiere cu autorităţile 

de profil, în vederea prevenirii, descoperiri şi 

sancţionării eventualelor fapte de corupţie 

săvârşite de colaboratorii instituţiei. 

Permanent. Plan comun de acţiuni elaborate în cadrul şedinţelor/grupurilor de 

lucru/conferinţe/mese rotunde şi pus în aplicare. 

 Eradicarea corupţiei în cadrul 

instituţiei. Riscuri de corupţie 

diminuate. 

8. Cultivarea intoleranţei faţă de corupţie prin 

participarea în cadrul 

dezbaterilor/şedinţelor/meselor rotunde. 

Permanent.  Conferinţe desfăşurate. Materialele distribuite examinate. Probleme şi deficienţe în domeniu 

identificate şi puse în discuţie; 

priorităţi de viitor stabilite. 

9. Instruirea angajaţilor din cadrul autorităţii pe 

teme anticorupţie. 

Permanent  Numărul de instruiri desfăşurate şi categoriile de participanţi.  Cunoştinţele în domeniul 

anticorupţie ale angajaţilor din cadrul 

instituţiei, aprofundate. 

10. Asigurarea funcţionării liniilor fierbinţi 

anticorupţie guvernamentale. 

Permanent.  Numărul persoanelor care apelează la liniile fierbinţi; ponderea 

celor care relatează despre corupţie; telefonul de încredere, urna 

pentru depunerea petiţiilor şi/sau plângerilor, instalate. 

 Cazuri de corupţie comunicate şi 

examinate de către persoanele 

responsabile. Eficienţa funcţionării 

liniilor fierbinţi, asigurată. 

11. Promovarea dreptului de acces la informaţie 

prin stabilirea şi consolidarea parteneriatelor cu 

mass-media şi cu societatea civilă. 

Permanent.  Concepţii de comunicare publică elaborate şi puse în aplicare. Mecanism intern privind 

comunicarea cu publicul şi asigurarea 

accesului la informaţie, implementat. 

  

 

Valentin GUZNAC 

Director 
 


