
Raport de monitorizare  

a implementării Planului de integritate al Agenției Naționale Transport Auto  

 

Centrul Național Anticorupție (CNA) a realizat evaluarea integrității instituționale în cadrul 

Agenției Naționale Transport Auto (ANTA) în perioada noiembrie 2018 – aprilie 2019. Urmare 

acestei activități, conform recomandărilor oferite de CNA, entitatea publică a elaborat un Plan de 

integritate, aprobat prin ordinul Directorului ANTA nr.137 din 21.05.2019 și publicat pe pagina web 

a entității: https://anta.gov.md/content/planul-de-integritate.  

Planul de integritate al ANTA include măsuri specifice care urmează a fi realizate în 

conlucrare cu Ministerul Economiei și Infrastructurii (MEI). Printre problemele stringente 

constatate a fost și incoerența cadrului normativ ce reglementează statutul agenților publici din 

cadrul ANTA (inclusiv regulament de activitate depășit). 

Totodată, este de menționat că deși CNA a informat în repetate rânduri MEI privind 

deficiențele cadrului normativ, pînă în prezent nu a fost aprobat unui nou Regulament de activitate, 

iar funcționarilor nu li s-a atribuit statut de funcționari publici așa cum prevede art. 11 al.(7) din 

Codul transporturilor rutiere.  

În asemenea condiții realizarea anumitor acțiuni din planul de integritate ține în mod direct de 

modificarea statutară necesară a fi realizată. În acest context, se menționează faptul că entitatea 

publică nu a informat repetat MEI privind necesitatea modificării statutare și conformării la 

prevederile legale, „beneficiind” în continuare de „vidul juridic” în care se află. 

În contextul realizării acțiunilor din cadrul Obiectivului I: Perfecționarea cadrului normativ 

existent, se menționează executarea acestora de către entitatea publică, dar care totuși nu și-au atins 

obiectivul scontat. Astfel, AA „ANTA” a adus la cunoștința MEI despre deficiențele normative cu 

care se confruntă, însă pînă în prezent acestea nu au fost înlăturate. În vederea atingerii obiectivului 

menționat, entității publice se recomandă informarea repetată a MEI privind necesitatea adoptării / 

modificării actelor normative la care se face referire. 

Prin scrisoarea nr.02/1-1-8498 din 26.07.2019, ANTA a remis în adresa Centrului informația 

despre acțiunile întreprinse în vederea realizării planului de integritate 

Documentul de politici include 72 de acțiuni dintre care: 

• 30 acțiuni cu termen de realizare „permanent”; 

• 23 acțiuni cu termen de realizare „iulie 2019”; 

• 15 acțiuni necesită a fi realizate „în termen de 60 de zile de la aprobarea 

modificărilor la regulamentul ANTA” 

• 2 acțiuni – termen limită de realizare „iunie 2020”; 

• 2 acțiuni – cu termen de realizare „iunie 2021”. 

Informația detaliată privind realizarea planului de integritate se prezintă astfel: 

 

Nivelul de realizare 

Termenii planificați de realizare a 

acțiunilor 

Total (%) 

Iulie 2019 Permanent 

Realizate, obiectiv atins 18 acțiuni 8 acțiuni 49% 

Parțial realizate 1 acțiune  1,9% 

Realizate, obiectiv neatins  21 acțiuni 39,6% 

https://anta.gov.md/content/planul-de-integritate


În curs de realizare  3 acțiuni  5,6% 

Nerealizate 1 1 acțiune 3,8% 

 23 acțiuni 30 acțiuni 100% 

 

 

Obiectiv I. Perfecționarea cadrului normativ existent 

 

Acțiunea 1.1: Promovarea permanentă a elaborării și aprobării Regulamentului transporturilor 

rutiere de persoane și bagaje; 

Indicator de Performanță: Act normativ elaborat și aprobat; 

Termen de realizare: Permanent pînă la elaborare și aprobare; 

Raportare ANTA: a fost înaintat demers către Ministerul Economiei si Infrastructurii privind 

necesitatea elaborării şi aprobării de către Guvern a Regulamentului 

Constatare CNA: Acțiune realizată. Obiectiv neatins. Se constată că AA „ANTA” a remis 

scrisoarea nr. 02/1-1-8376 din 23.07.2019 prin care informează MEI privind necesitatea elaborării 

și aprobării în regim de urgență a Regulamentului transporturilor rutiere de persoane și bagaje. 

Totodată, se constată că pînă în prezent asemenea regulament nu a fost adoptat. În vederea atingerii 

obiectivului menționat, entității publice se recomandă informarea repetată a MEI privind 

necesitatea adoptării actului normativ în cauză.  

 

Acțiunea 1.2: Promovarea permanentă a elaborării și aprobării Regulamentului transporturilor 

rutiere de mărfuri perisabile și ușor alterabile; 

Indicator de Performanță: Act normativ elaborat și aprobat 

Termen de realizare: Permanent pînă la elaborare și aprobare 

Raportare ANTA: a fost înaintat demers către Ministerul Economiei si Infrastructurii privind 

necesitatea elaborării şi aprobării de către Guvern a Regulamentului 

Constatare CNA: Acțiune realizată. Obiectiv neatins. Se constată că AA „ANTA” a remis 

scrisoarea nr. 02/1-1-8376 din 23.07.2019 prin care informează MEI privind necesitatea elaborării 

și aprobării în regim de urgență a Regulamentului transporturilor rutiere de mărfuri perisabile și 

ușor alterabile. Totodată, se constată că pînă în prezent asemenea regulament nu a fost adoptat. În 

vederea atingerii obiectivului menționat, entității publice se recomandă informarea repetată a MEI 

privind necesitatea adoptării actului normativ în cauză. 

 

Acțiunea 1.3: Promovarea permanentă a elaborării și aprobării Regulamentului cu privire la 

efectuarea pe drumurile publice a transporturilor rutiere cu greutăți și/sau gabarite 

ce depășesc limitele stabilite 

Indicator de Performanță: Act normativ elaborat și aprobat; 

Termen de realizare: Permanent pînă la elaborare și aprobare; 

Raportare ANTA: a fost înaintat demers către Ministerul Economiei si Infrastructurii privind 

necesitatea elaborării şi aprobării de către Guvern a Regulamentului 

Constatare CNA: Acțiune realizată. Obiectiv neatins. Se constată că AA „ANTA” a remis 

scrisoarea nr. 02/1-1-8376 din 23.07.2019 prin care informează MEI privind necesitatea elaborării 

și aprobării în regim de urgență a Regulamentului cu privire la efectuarea pe drumurile publice a 

transporturilor rutiere cu greutăți și/sau gabarite ce depășesc limitele stabilite. Totodată, se 

constată că pînă în prezent asemenea regulament nu a fost adoptat. În vederea atingerii obiectivului 

menționat, entității publice se recomandă informarea repetată a MEI privind necesitatea adoptării 

actului normativ în cauză. 

 

Acțiunea 1.4: Promovarea permanentă a elaborării și aprobării Regulamentului cu privire la 

desfășurarea activității de autoservice; 



Indicator de Performanță: Act normativ elaborat și aprobat; 

Termen de realizare: Permanent pînă la elaborare și aprobare; 

Raportare ANTA: a fost înaintat demers către Ministerul Economiei si Infrastructurii privind 

necesitatea elaborării şi aprobării de către Guvern a Regulamentului 

Constatare CNA: Acțiune realizată. Obiectiv neatins. Se constată că AA „ANTA” a remis 

scrisoarea nr. 02/1-1-8376 din 23.07.2019 prin care informează MEI privind necesitatea elaborării 

și aprobării în regim de urgență a Regulamentului cu privire la desfășurarea activității de 

autoservice. Totodată, se constată că pînă în prezent asemenea regulament nu a fost adoptat. În 

vederea atingerii obiectivului menționat, entității publice se recomandă informarea repetată a MEI 

privind necesitatea adoptării actului normativ în cauză. 

 

Acțiunea 1.5:Promovarea permanentă a elaborării și aprobării Regulamentului cu privire la 

inspecția tehnică periodică a vehiculelor rutiere 

Indicator de Performanță: Act normativ elaborat și aprobat; 

Termen de realizare: Permanent pînă la elaborare și aprobare; 

Raportare ANTA: a fost înaintat demers către Ministerul Economiei si Infrastructurii privind 

necesitatea elaborării şi aprobării de către Guvern a Regulamentului 

Constatare CNA: Acțiune realizată. Obiectiv neatins. Se constată că AA „ANTA” a remis 

scrisoarea nr. 02/1-1-8376 din 23.07.2019 prin care informează MEI privind necesitatea elaborării 

și aprobării în regim de urgență a Regulamentului cu privire la inspecția tehnică periodică a 

vehiculelor rutiere. Totodată, se constată că pînă în prezent asemenea regulament nu a fost adoptat. 

În vederea atingerii obiectivului menționat, entității publice se recomandă informarea repetată a 

MEI privind necesitatea adoptării actului normativ în cauză. 

 

Acțiunea 2.1: Înaintarea către Ministerul Economiei şi Infrastructurii a propunerilor de 

modificare a condițiilor prevăzute de art. 3131 din Codul transporturilor rutiere şi 

pct. 72 din Regulamentului privind eliberarea şi utilizarea autorizaţiilor de transport 

rutiere aprobat prin H.G. nr. 257 din 28.04.2017 

Indicator de Performanță: art. 3131 din Codul transporturilor rutiere şi pct. 72 din 

Regulamentului privind eliberarea şi utilizarea autorizaţiilor de transport rutiere 

aprobat prin H.G. nr. 57 din 28.04.2017modificate în partea ce ţine de condiţiile 

pentru obținerea actelor permisive 

Termen de realizare: Permanent pînă la adoptarea modificărilor 

Raportare ANTA: Au fost elaborate propunerile de modificare a cadrului normativ şi remise 

Ministerului Economiei şi Infrastructurii în temeiul art. 23 alin. (2) lit. d) din Legea 

cu privire la actele normative nr. 100 din 22.12.2017 

Constatare CNA: Acțiune realizată. Obiectiv neatins. Se constată că AA „ANTA” a remis 

scrisoarea nr. 02/1-1-8376 din 23.07.2019 prin care informează MEI privind necesitatea 

modificării pct. 72 din Regulamentului privind eliberarea şi utilizarea autorizaţiilor de transport 

rutiere aprobat prin H.G. nr. 57 din 28.04.2017 în partea ce ţine de condiţiile pentru obținerea 

actelor permisive. Totodată, se constată că pînă în prezent asemenea modificări nu a fost adoptate. 

În vederea atingerii obiectivului menționat, entității publice se recomandă informarea repetată a 

MEI privind necesitatea modificării actului normativ în cauză. 

 

Acțiunea 3.1: Înaintarea către Ministerul Economiei şi Infrastructurii a propunerilor de 

modificare a condițiilor prevăzute art. 3143 şi art. 3144 din Codul transporturilor 

rutiere şi pct. 137 şi 140 din Regulamentului privind eliberarea şi utilizarea 

autorizaţiilor de transport rutiere aprobat prin H.G. nr. 257 din 28.04.2017 si anume 

în sancțiunile aplicate 

Indicator de Performanță: art. 3143 si art. 3144 din Codul transporturilor rutiere modificate în 

partea ce ţine de sancțiunea pentru transmiterea carnetului INTERBUS altui 

operator de transport rutier 



Termen de realizare: Permanent pînă la adoptarea modificărilor 

Raportare ANTA: Au fost elaborate propunerile de modificare a cadrului normativ şi remise 

Ministerului Economiei si Infrastructurii în temeiul art. 23 alin. (2) lit. d) din Legea 

cu privire la actele normative nr. 100 din 22.12.2017 

Constatare CNA: Acțiune realizată. Obiectiv neatins. Se constată că AA „ANTA” a remis 

scrisoarea nr. 02/1-1-8376 din 23.07.2019 prin care informează MEI privind necesitatea 

modificării Regulamentului privind eliberarea şi utilizarea autorizaţiilor de transport rutiere 

aprobat prin H.G. nr. 257 din 28.04.2017. Totodată, se constată că pînă în prezent asemenea 

modificări nu a fost adoptate. În vederea atingerii obiectivului menționat, entității publice se 

recomandă informarea repetată a MEI privind necesitatea modificării actului normativ în cauză. 

 

Acțiunea 4.1: Înaintarea către Ministerul Economiei şi Infrastructurii a propunerilor de 

modificare a art. 197Cod Contravenţional; 

Indicator de Performanță: Textul din sancțiunile art. 197 Cod Contravenţional modificat în 

partea ce ţine de excluderea sintagmei „sau fără” la aplicarea punctelor de 

penalizare pentru săvîrşirea contravențiilor prevăzute de art. 197; 

Termen de realizare: Permanent pînă la adoptarea modificărilor; 

Raportare ANTA: Au fost elaborate propunerile de modificare a cadrului normativ şi remise 

Ministerului Economiei si Infrastructurii în temeiul art. 23 alin. (2) lit. d) din Legea 

cu privire la actele normative nr. 100 din 22.12.2017 

Constatare CNA: Acțiune realizată. Obiectiv neatins. Se constată că AA „ANTA” a remis 

scrisoarea nr. 02/1-1-8376 din 23.07.2019 prin care informează MEI privind necesitatea 

modificării art. 197 Cod Contravențional. Totodată, se constată că pînă în prezent asemenea 

modificări nu a fost adoptate. În vederea atingerii obiectivului menționat, entității publice se 

recomandă informarea repetată a MEI privind necesitatea modificării actului normativ în cauză. 

 

Acțiunea 5.1: Înaintarea către Ministerul Economiei si Infrastructurii a propunerilor de 

modificare a art. 4391 din Codul Contravenţional prin aplicarea suspendării 

dreptului de utilizare a mijlocului de transport doar pentru necorespunderea stării 

tehnice a mijlocului de transport 

Indicator de Performanță: art. 4391 din Codul contravenţional modificat în partea ce ţine de 

temeiul aplicării măsurii procesuale de constrângere doar pentru necorespunderea 

stării tehnice a mijlocului de transport şi pentru sancţiuni aplicate persoanelor care 

nu sunt proprietarii mijloacelor de transport 

Termen de realizare: Permanent pînă la adoptarea modificărilor 

Raportare ANTA: Au fost elaborate propunerile de modificare a cadrului normativ şi remise 

Ministerului Economiei si Infrastructurii în temeiul art. 23 alin. (2) lit. d) din Legea 

cu privire la actele normative nr. 100 din 22.12.2017 

Constatare CNA: Acțiune realizată. Obiectiv neatins. Se constată că AA „ANTA” a remis 

scrisoarea nr. 02/1-1-8376 din 23.07.2019 prin care informează MEI privind necesitatea 

modificării art. 4391 Cod Contravențional. Totodată, se constată că pînă în prezent asemenea 

modificări nu a fost adoptate. În vederea atingerii obiectivului menționat, entității publice se 

recomandă informarea repetată a MEI privind necesitatea modificării actului normativ în cauză. 

 

Acțiunea 6.1: Înaintarea către Ministerul Economiei şi Infrastructurii a propunerilor de 

modificare a art. 407 şi 400 din Codul contravenţional prin stabilirea competenței 

exclusive a Politiei de Frontieră de constatare si examinare a contravențiilor 

prevăzute de art. 197 Cod contravenţional la punctele de trecere a frontierei; 

Indicator de Performanță: art. 407 si 400 din Codul contravenţional în partea ce ţine de stabilirea 

competenţelor ANTA, IGPF şi INP în constatarea şi examinarea contravențiilor ce 

ţin de transportul de mărfuri şi persoane; 

Termen de realizare: Permanent pînă la adoptarea modificărilor; 



Raportare ANTA: Au fost elaborate propunerile de modificare a cadrului normativ şi remise 

Ministerului Economiei si Infrastructurii în temeiul art. 23 alin. (2) lit. d) din Legea 

cu privire la actele normative nr. 100 din 22.12.2017 

Constatare CNA: Acțiune realizată. Obiectiv neatins. Se constată că AA „ANTA” a remis 

scrisoarea nr. 02/1-1-8376 din 23.07.2019 prin care informează MEI privind necesitatea 

modificării art. 4003 Cod Contravențional. Totodată, se constată că pînă în prezent asemenea 

modificări nu a fost adoptate. În vederea atingerii obiectivului menționat, entității publice se 

recomandă informarea repetată a MEI privind necesitatea modificării actului normativ în cauză. 

 

Acțiunea 7.1: Înaintarea către Ministerul Economiei şi Infrastructurii a propunerilor de 

modificare a prevederilor Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra 

activităţii de întreprinzător prin admiterea posibilității de efectuare a controalelor 

cu ulterioara înregistrare a acestora în Registrul de stat al controalelor; 

Indicator de Performanță: Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de 

întreprinzător modificată în partea ce ţine de admiterea posibilității de efectuare a 

controalelor cu ulterioara înregistrare a acestora în Registrul de stat al controalelor 

Termen de realizare: Permanent pînă la adoptarea modificărilor; 

Raportare ANTA: Au fost elaborate propunerile de modificare a cadrului normativ şi remise 

Ministerului Economiei si Infrastructurii în temeiul art. 23 alin. (2) lit. d) din Legea 

cu privire la actele normative nr. 100 din 22.12.2017; 

Constatare CNA: Acțiune realizată. Obiectiv neatins. Se constată că AA „ANTA” a remis 

scrisoarea nr. 02/1-1-8376 din 23.07.2019 prin care informează MEI privind necesitatea 

modificării Legii 131/2012 cu privire la controlul de stat asupra activității de întreprinzător. 

Totodată, se constată că pînă în prezent asemenea modificări nu a fost adoptate. În vederea atingerii 

obiectivului menționat, entității publice se recomandă informarea repetată a MEI privind 

necesitatea modificării actului normativ în cauză. 

 

Acțiunea 8.1: înaintarea către Ministerul Economiei şi Infrastructurii a propunerilor de 

modificare a prevederilor art. 15 alin. (3) din Legea nr. 131/2012 privind controlul 

de stat asupra activităţii de întreprinzător în vederea uniformizării termenilor limită 

propuși; 

Indicator de Performanță: Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de 

întreprinzător modificată în partea ce ţine de uniformizarea termenilor limită; 

Termen de realizare: Permanent pînă la adoptarea modificărilor; 

Raportare ANTA: Au fost elaborate propunerile de modificare a cadrului normativ şi remise 

Ministerului Economiei si Infrastructurii în temeiul art. 23 alin. (2) lit. d) din Legea 

cu privire la actele normative nr. 100 din 22.12.2017; 

Constatare CNA: Acțiune realizată. Obiectiv neatins. Se constată că AA „ANTA” a remis 

scrisoarea nr. 02/1-1-8376 din 23.07.2019 prin care informează MEI privind necesitatea 

modificării art.15 al Legii 131/2012 cu privire la controlul de stat asupra activității de 

întreprinzător. Totodată, se constată că pînă în prezent asemenea modificări nu a fost adoptate. În 

vederea atingerii obiectivului menționat, entității publice se recomandă informarea repetată a MEI 

privind necesitatea modificării actului normativ în cauză. 

 

Acțiunea 9.1: înaintarea către Ministerul Economiei şi Infrastructurii a propunerilor de 

modificare a anexei nr. 3 la Legea fondului rutier nr. 720 din 02.02.1996; 

Indicator de Performanță: Anexa nr. 3 la Legea fondului rutier nr. 720 din 02.02.1996 modificată 

în partea ce ţine de uniformizarea taxelor rutiere pentru acte permisive; 

Termen de realizare: Permanent pînă la adoptarea modificărilor; 

Raportare ANTA: Au fost elaborate propunerile de modificare a cadrului normativ şi remise 

Ministerului Economiei si Infrastructurii în temeiul art. 23 alin. (2) lit. d) din Legea 

cu privire la actele normative nr. 100 din 22.12.2017; 



Constatare CNA: Acțiune realizată. Obiectiv neatins. Se constată că AA „ANTA” a remis 

scrisoarea nr. 02/1-1-8376 din 23.07.2019 prin care informează MEI privind necesitatea 

modificării Anexei nr. 3 la Legea fondului rutier nr. 720 din 02.02.1996. Totodată, se constată că 

pînă în prezent asemenea modificări nu a fost adoptate. În vederea atingerii obiectivului menționat, 

entității publice se recomandă informarea repetată a MEI privind necesitatea modificării actului 

normativ în cauză. 

 

Acțiunea 10.1: înaintarea către Ministerul Economiei si Infrastructurii a propunerilor de 

modificare a prevederilor art. 10 alin. (2) din Regulamentul circulației rutiere prin 

obligarea conducătorului auto de a prezenta actele colaboratorului ANTA abilitat 

cu funcţii de control 

Indicator de Performanță: Regulamentul circulației rutiere modificat în partea ce ţine de 

obligarea conducătorului auto de a prezenta actele colaboratorului ANTA abilitat 

cu funcţii de control 

Termen de realizare: Permanent pînă la adoptarea modificărilor; 

Raportare ANTA: Au fost elaborate propunerile de modificare a cadrului normativ şi remise 

Ministerului Economiei si Infrastructurii în temeiul art. 23 alin. (2) lit. d) din Legea 

cu privire la actele normative nr. 100 din 22.12.2017; 

Constatare CNA: Acțiune realizată. Obiectiv neatins. Se constată că AA „ANTA” a remis 

scrisoarea nr. 02/1-1-8376 din 23.07.2019 prin care informează MEI privind necesitatea 

modificării art. 10 alin. (2) din Regulamentul circulației rutiere. Totodată, se constată că pînă în 

prezent asemenea modificări nu a fost adoptate. În vederea atingerii obiectivului menționat, 

entității publice se recomandă informarea repetată a MEI privind necesitatea modificării actului 

normativ în cauză. 

 

Acțiunea 11.1: înaintarea către Ministerul Economiei şi Infrastructurii a propunerilor de 

modificare a textului Regulamentului privind eliberarea şi utilizarea autorizaţiilor 

de transport rutiere aprobat prin H.G. nr. 257 din 28.04.2017 prin uniformizarea 

noțiunii de „operator de transport rutier” 

Indicator de Performanță: Regulamentul privind eliberarea şi utilizarea autorizaţiilor de 

transport rutiere aprobat prin H.G. nr. 57 din 28.04.2017 modificat în partea ce ţine 

de uniformizarea noțiunii de „operator de transport rutier” 

Termen de realizare: Permanent pînă la adoptarea modificărilor; 

Raportare ANTA: Au fost elaborate propunerile de modificare a cadrului normativ şi remise 

Ministerului Economiei si Infrastructurii în temeiul art. 23 alin. (2) lit. d) din Legea 

cu privire la actele normative nr. 100 din 22.12.2017; 

Constatare CNA: Acțiune realizată. Obiectiv neatins. Se constată că AA „ANTA” a remis 

scrisoarea nr. 02/1-1-8376 din 23.07.2019 prin care informează MEI privind necesitatea 

modificării Regulamentului privind eliberarea şi utilizarea autorizaţiilor de transport rutiere 

aprobat prin H.G. nr. 57 din 28.04.2017. Totodată, se constată că pînă în prezent asemenea 

modificări nu a fost adoptate. În vederea atingerii obiectivului menționat, entității publice se 

recomandă informarea repetată a MEI privind necesitatea modificării actului normativ în cauză. 

 

Acțiunea 12.1: înaintarea către Ministerul Economiei si Infrastructurii a propunerilor de 

modificare a textului pct. 72 alin. (2) din Regulamentului privind eliberarea şi 

utilizarea autorizaţiilor de transport rutiere aprobat prin H.G. nr. 57 din 28.04.2017 

prin excluderea sintagmei „sau domiciliu” 

Indicator de Performanță: Regulamentul privind eliberarea si utilizarea autorizaţiilor de 

transport rutiere aprobat prin H.G. nr. 57 din 28.04.2017 modificat prin excluderea 

sintagmei „sau domiciliu” 

Termen de realizare: Permanent pînă la adoptarea modificărilor; 



Raportare ANTA: Au fost elaborate propunerile de modificare a cadrului normativ şi remise 

Ministerului Economiei si Infrastructurii în temeiul art. 23 alin. (2) lit. d) din Legea 

cu privire la actele normative nr. 100 din 22.12.2017; 

Constatare CNA: Acțiune realizată. Obiectiv neatins. Se constată că AA „ANTA” a remis 

scrisoarea nr. 02/1-1-8376 din 23.07.2019 prin care informează MEI privind necesitatea 

modificării textului pct. 72 alin. (2) din Regulamentul privind eliberarea şi utilizarea autorizaţiilor 

de transport rutiere aprobat prin H.G. nr. 57 din 28.04.2017. Totodată, se constată că pînă în 

prezent asemenea modificări nu a fost adoptate. În vederea atingerii obiectivului menționat, 

entității publice se recomandă informarea repetată a MEI privind necesitatea modificării actului 

normativ în cauză. 

 

Acțiunea 13.1: înaintarea către Ministerul Economiei şi Infrastructurii a propunerilor de 

modificare a prevederilor Regulamentului privind eliberarea si utilizarea 

autorizaţiilor de transport rutiere aprobat prin H.G. nr. 257 din 28.04.2017 

Indicator de Performanță: Regulamentul privind eliberarea si utilizarea autorizaţiilor de 

transport rutiere aprobat prin H.G. nr. 57 din 28.04.2017 modificat prin excluderea 

competenței de retragere a autorizaţiilor CEMT şi examinarea contestațiilor privind 

retragerea acestora 

Termen de realizare: Permanent pînă la adoptarea modificărilor; 

Raportare ANTA: Au fost elaborate propunerile de modificare a cadrului normativ şi remise 

Ministerului Economiei si Infrastructurii în temeiul art. 23 alin. (2) lit. d) din Legea 

cu privire la actele normative nr. 100 din 22.12.2017; 

Constatare CNA: Acțiune realizată. Obiectiv neatins. Se constată că AA „ANTA” a remis 

scrisoarea nr. 02/1-1-8376 din 23.07.2019 prin care informează MEI privind necesitatea 

modificării Regulamentului privind eliberarea şi utilizarea autorizaţiilor de transport rutiere 

aprobat prin H.G. nr. 57 din 28.04.2017. Totodată, se constată că pînă în prezent asemenea 

modificări nu a fost adoptate. În vederea atingerii obiectivului menționat, entității publice se 

recomandă informarea repetată a MEI privind necesitatea modificării actului normativ în cauză. 

 

Acțiunea 14.1: Înaintarea către Ministerul Economiei şi Infrastructurii a propunerilor de 

modificare a Regulamentului privind eliberarea şi utilizarea autorizaţiilor de 

transport rutiere aprobat prin H.G. nr. 257 din 28.04.2017 prin specificarea expresă 

în denumirea Capitolului II din Titlul V a tipului de carnet 

Indicator de Performanță: Regulamentul privind eliberarea şi utilizarea autorizaţiilor de 

transport rutiere aprobat prin H.G. nr. 57 din 28.04.2017 modificat prin specificarea 

expresă în denumirea Capitolului II din Titlul V a tipului de carnet 

Termen de realizare: Permanent pînă la adoptarea modificărilor; 

Raportare ANTA: Au fost elaborate propunerile de modificare a cadrului normativ şi remise 

Ministerului Economiei si Infrastructurii în temeiul art. 23 alin. (2) lit. d) din Legea 

cu privire la actele normative nr. 100 din 22.12.2017; 

Constatare CNA: Acțiune realizată. Obiectiv neatins. Se constată că AA „ANTA” a remis 

scrisoarea nr. 02/1-1-8376 din 23.07.2019 prin care informează MEI privind necesitatea 

modificării Regulamentului privind eliberarea şi utilizarea autorizaţiilor de transport rutiere 

aprobat prin H.G. nr. 57 din 28.04.2017. Totodată, se constată că pînă în prezent asemenea 

modificări nu a fost adoptate. În vederea atingerii obiectivului menționat, entității publice se 

recomandă informarea repetată a MEI privind necesitatea modificării actului normativ în cauză. 

 

Acțiunea 15.1: înaintarea către Ministerul Economiei si Infrastructurii a propunerilor de 

modificare a Regulamentului privind eliberarea şi utilizarea autorizaţiilor de 

transport rutiere aprobat prin H.G. nr. 257 din 28.04.2017 prin substituirea textului 

„la importul mijloacelor de transport” cu textul „la introducerea mijloacelor de 

transport” 



Indicator de Performanță: Regulamentul privind eliberarea şi utilizarea autorizaţiilor de 

transport rutiere aprobat prin H.G. nr. 257 din 28.04.2017 modificat prin 

substituirea textului „la importul mijloacelor de transport” cu textul „la 

introducerea mijloacelor de transport” 

Termen de realizare: Permanent pînă la adoptarea modificărilor; 

Raportare ANTA: Au fost elaborate propunerile de modificare a cadrului normativ şi remise 

Ministerului Economiei si Infrastructurii în temeiul art. 23 alin. (2) lit. d) din Legea 

cu privire la actele normative nr. 100 din 22.12.2017; 

Constatare CNA: Acțiune realizată. Obiectiv neatins. Se constată că AA „ANTA” a remis 

scrisoarea nr. 02/1-1-8376 din 23.07.2019 prin care informează MEI privind necesitatea 

modificării Regulamentului privind eliberarea şi utilizarea autorizaţiilor de transport rutiere 

aprobat prin H.G. nr. 57 din 28.04.2017. Totodată, se constată că pînă în prezent asemenea 

modificări nu a fost adoptate. În vederea atingerii obiectivului menționat, entității publice se 

recomandă informarea repetată a MEI privind necesitatea modificării actului normativ în cauză. 

 

Acțiunea 16.1: Promovarea către Ministerul Economiei şi Infrastructurii aprobării prin Hotărâre 

de Guvern a noului Regulament privind organizarea şi funcţionarea ANTA 

Indicator de Performanță: Hotărâre de Guvern aprobată; 

Termen de realizare: Permanent pînă la adoptarea modificărilor; 

Raportare ANTA: Au fost elaborate propunerile de modificare a cadrului normativ şi remise 

Ministerului Economiei si Infrastructurii în temeiul art. 23 alin. (2) lit. d) din Legea 

cu privire la actele normative nr. 100 din 22.12.2017; 

Constatare CNA:  Acțiune nerealizată. Se constată faptul că entitatea publică nu a informat 

repetat MEI (după finisarea evaluării instituționale și aprobarea planului de integritate) privind 

necesitatea adoptării de modificări statutare. În vederea atingerii obiectivului menționat, entității 

publice se recomandă informarea repetată a MEI privind necesitatea modificării actului normativ 

în cauză. 

 

Acțiunea 17.1: Modificarea pct. 12 alin. (3) din H.G. nr. 836 din 20.08.2018 pentru aprobarea 

Metodologiei privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza 

analizei riscurilor în domeniile de control ale ANTA, prin introducerea în criteriul 

„istoricul conformării cu prevederile legislaţiei” a unui indicator privind încălcările 

depistate în trafic (admise de operatorul de transport rutier) 

Indicator de Performanță: H.G. nr. 836 din 20.08.2018 pentru aprobarea Metodologiei privind 

controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei riscurilor în 

domeniile de control ale ANTA modificată prin introducerea în criteriul „istoricul 

conformării cu prevederile legislaţiei” a unui indicator privind încălcările depistate 

în trafic (admise de operatorul de transport rutier) 

Termen de realizare: Permanent pînă la adoptarea modificărilor; 

Raportare ANTA: Au fost elaborate propunerile de modificare a cadrului normativ şi remise 

Ministerului Economiei si Infrastructurii în temeiul art. 23 alin. (2) lit. d) din Legea 

cu privire la actele normative nr. 100 din 22.12.2017; 

Constatare CNA: Acțiune realizată. Obiectiv neatins. Se constată că AA „ANTA” a remis 

scrisoarea nr. 02/1-1-8376 din 23.07.2019 prin care informează MEI privind necesitatea 

modificării pct. 12 alin. (3) din H.G. nr. 836 din 20.08.2018 pentru aprobarea Metodologiei 

privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei riscurilor în domeniile 

de control ale ANTA. Totodată, se constată că pînă în prezent asemenea modificări nu a fost 

adoptate. În vederea atingerii obiectivului menționat, entității publice se recomandă informarea 

repetată a MEI privind necesitatea modificării actului normativ în cauză. 

 

Acțiunea 18.1: Racordarea prevederilor din H.G. nr. 836 din 20.08.2018 pentru aprobarea 

Metodologiei privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza 



analizei riscurilor în domeniile de control ale ANTA şi H.G. nr. 379/2018 cu privire 

la controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei riscurilor 

Indicator de Performanță: H.G. nr. 836 din 20.08.2018 pentru aprobarea Metodologiei privind 

controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei riscurilor în 

domeniile de control ale ANTA si H.G. nr. 379/2018 cu privire la controlul de stat 

asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei riscurilor 

Termen de realizare: Permanent pînă la adoptarea modificărilor; 

Raportare ANTA: Au fost elaborate propunerile de modificare a cadrului normativ şi remise 

Ministerului Economiei si Infrastructurii în temeiul art. 23 alin. (2) lit. d) din Legea 

cu privire la actele normative nr. 100 din 22.12.2017; 

Constatare CNA: Acțiune realizată. Obiectiv neatins. Se constată că AA „ANTA” a remis 

scrisoarea nr. 02/1-1-8376 din 23.07.2019 prin care informează MEI privind necesitatea 

modificării pct. 12 alin. (3) din H.G. nr. 836 din 20.08.2018 pentru aprobarea Metodologiei 

privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei riscurilor în domeniile 

de control ale ANTA. Totodată, se constată că pînă în prezent asemenea modificări nu a fost 

adoptate. În vederea atingerii obiectivului menționat, entității publice se recomandă informarea 

repetată a MEI privind necesitatea modificării actului normativ în cauză. 

 

Obiectiv II: CONSOLIDAREA CLIMATULUI DE INTEGRITATE 

 

Acțiunea 2.1.1: Elaborarea şi aprobarea „Registrului riscurilor instituţionale” în conformitate 

cu prevederile art. 27 din Legea integrităţii nr. 82/2017 şi completarea periodică a 

acestuia; 

Indicator de Performanță: Aprobarea „Registrului riscurilor instituţionale” - prevederile art.27 

al Legii integrităţii nr.82/2017 implementate 

Termen de realizare: Iulie 2019 

Raportare ANTA: În procesul implementării sistemului de management al calității conform 

standardului ISO 9001:2015, în cadrul ANTA a fost elaborat şi aprobat prin Ordin 

Registrul riscurilor 

Constatare CNA: Acțiune realizată. Se constată aprobarea prin ordinul 223 din 24.07.2019 a 

Registrului riscurilor în cadrul ANTA. Ordinul în cauză precum și registrul riscurilor poate fi 

consultat pe pagina web a entității publice la rubrica Transparență: 

https://anta.gov.md/content/registrul-riscurilor 

 

Acțiunea 2.1.2: Implementarea conformă a sistemului de management financiar şi control în 

cadrul ANTA prin aplicarea adecvată a Standardelor Naţionale de Control Intern în 

sectorul public şi a prevederile art.27 al Legii integrităţii nr.82/2017, cu ajustarea 

cadrului normativ intern la capitolul dat; 

Indicator de Performanță: Standardele Naţionale de Control Intern în sectorul public şi 

prevederile art.27 al Legii integrităţii nr.82/2017 respectate; 

Termen de realizare: Permanent 

Raportare ANTA: A fost inițiată implementarea sistemului de management al calității conform 

standardului ISO 9001:2015 în cadrul ANTA, care presupune certificarea la acest 

standard, îmbunătățirea serviciilor prestate de Agenție şi implementarea conformă 

a sistemului de management financiar şi control în cadrul ANTA prin aplicarea 

adecvată a Standardelor Naţionale de Control Intern în sectorul public 

Constatare CNA: Acțiune realizată. Se constată aprobarea prin ordinul 223 din 24.07.2019 a 

Registrului riscurilor în cadrul ANTA. Conform acestui document entitatea publică și-a identificat, 

prioritizat și evaluat riscurile cu care se confruntă. 

 

https://anta.gov.md/content/registrul-riscurilor


Acțiunea 2.3.1: Introducerea în Codul de conduită a colaboratorului ANTA a prevederilor privind 

necesitatea respectării regimului conflictului de interese 

Indicator de Performanță: Codul de conduită elaborat cu prevederile ce ţin de respectarea 

regimului conflictului de interese; 

Termen de realizare: Iulie 2019 

Raportare ANTA: În cadrul ANTA a fost elaborat şi aprobat Codul de conduită etică a 

colaboratorului Agenţiei care prevede obligația respectării regimului conflictului de 

interese 

Constatare CNA: Acțiune realizată. Se constată reglementarea în pct.6, 7 din Codul de Conduită 

Etică a Colaboratorului Agenției Naționale Transport Auto a obligației de evitare/raportare a 

situațiilor de conflict de interese. 

 

 

Acțiunea 2.4.1: Elaborarea unor norme de etică şi deontologie proprii (în baza Codului de 

conduită a funcţionarului public) specifice activităţii desfăşurate de ANTA 

Indicator de Performanță: Codul de Etică si Conduită elaborat, aprobat, adus la cunoștința 

personalului ANTA şi publicat pe pagina web 

Termen de realizare: Iulie 2019 

Raportare ANTA: În cadrul ANTA a fost elaborat şi aprobat Codul de conduită etică a 

colaboratorului Agenţiei care este adus la cunoștința tuturor angajaţilor şi publicat 

pe pagina web 

Constatare CNA: Acțiune realizată. Se constată aprobarea Codul de conduită etică a 

colaboratorului Agenției Naționale Transport Auto prin Ordinul Nr. 207 din 23.07.2019. 

Documentul în cauză este publicat pe pagina web a entității la rubrica Transparență: 

https://anta.gov.md/content/codul-de-conduit%C4%83-etic%C4%83 

 

 

Acțiunea 2.4.2: Familiarizarea inițială (la angajare) şi permanentă a personalului ANTA cu 

respectivele norme de etică şi integritate; 

Indicator de Performanță: Personal familiarizat permanent; 

Termen de realizare: Permanent 

Raportare ANTA: În cadrul Agenţiei a fost elaborat, aprobat şi plasat pe pagina web Codul de 

etică, cu prevederile căruia vor fi familiarizați toți angajaţii 

Constatare CNA: Acțiune realizată. Se constată existența prevederilor prin care Serviciul 

Managementul documentelor și controlul executării precum și toți șefii de subdiviziuni din cadrul 

ANTA vor aduce la cunoștință (contra semnătură) tuturor angajaților prevederile Codul de 

conduită etică a colaboratorului Agenției Naționale Transport Auto. De asemenea se constată 

existența pct. 19 din documentul supra care face referire la asumarea obligației respectării acestor 

reguli la angajarea în serviciul ANTA. 

 

 

Acțiunea 2.4.3: Modificarea fişelor de post şi a actelor normative interne privind obligativitatea 

respectării regulilor de conduită 

Indicator de Performanță: Fişele de post modificate şi aduse la cunoștința personalului; 

Termen de realizare: Iulie 2019 

Raportare ANTA: Prin ordinul ANTA a fost completat Regulamentul pentru organizarea 

concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante din cadrul Agenţiei prin includerea 

prevederilor privind obligația respectării normelor de conduită etică 

Constatare CNA: Acțiune realizată. Se constată existența Ordinului 225 din 25.07.2019 și a Notei 

Informative nr. 02/2-1-12 privind operarea modificărilor în regulamentele direcțiilor abilitate cu 

funcții de control și fișelor de post ale salariaților AA „ANTA” prin care fișele de post ale 

https://anta.gov.md/content/codul-de-conduit%C4%83-etic%C4%83


salariaților se completează la capitolul Responsabilități cu prevederi referitoare la obligativitatea 

respectării Regulamentului intern și a Codului de Conduită etică. 

 

 

Acțiunea 2.4.4: Publicarea pe pagina web a codului de conduită şi comportament etic 

Indicator de Performanță: Codul de conduită publicat pe pagina web a Agenţiei 

Termen de realizare: Iulie 2019 

Raportare ANTA: În cadrul ANTA a fost elaborat şi aprobat Codul de conduită etică a 

colaboratorului Agenţiei care a fost publicat pe pagina web 

Constatare CNA: Acțiune realizată. Se constată că Codul de conduită etică a colaboratorului 

Agenției Naționale Transport Auto este publicat pe pagina web a entității la rubrica Transparență: 

https://anta.gov.md/content/codul-de-conduit%C4%83-etic%C4%83 

 

 

Acțiunea 2.5.1: Revizuirea Reglementărilor interne prind angajarea şi promovarea personalului; 

Indicator de Performanță: Actele normative interne privind modul de angajare şi promovare a 

personalului revizuite 

Termen de realizare: Iulie 2019 

Raportare ANTA: Prin ordinul ANTA a fost completat Regulamentul pentru organizarea 

concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante din cadrul Agenţiei prin includerea 

prevederilor privind angajarea şi promovarea candidaților în bază de merit şi 

integritate profesională 

Constatare CNA: Acțiune realizată. Se constată existența ordinului nr.166 din 08.07.2019 privind 

completarea Regulamentului pentru organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante 

în cadrul AA „ANTA”. Astfel, regulamentul vechi se completează cu prevederi referitoare la 

angajarea și promovarea personalului în bază de merit și integritate profesională, neadmiterea 

favoritismului și obligativitatea de respectare a normelor de etică și deontologie în cadrul entității 

publice.  

 

Acțiunea 2.5.2: Asigurarea respectării prevederilor art. 11 din Legea integrităţii nr. 82/2017 

Indicator de Performanță: Personalului angajat în bază de merit şi integritate profesională 

Termen de realizare: Permanent 

Raportare ANTA: Prin ordinul ANTA a fost completat Regulamentul pentru organizarea 

concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante din cadrul Agenţiei prin includerea 

prevederilor privind angajarea şi promovarea candidaților în bază de merit şi 

integritate profesională 

Constatare CNA: Acțiune realizată. Se constată existența ordinului nr.166 din 08.07.2019 privind 

completarea Regulamentului pentru organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante 

în cadrul AA „ANTA”. Astfel, regulamentul vechi se completează cu prevederi referitoare la 

angajarea și promovarea personalului în bază de merit și integritate profesională, neadmiterea 

favoritismului și obligativitatea de respectare a normelor de etică și deontologie în cadrul entității 

publice.  

 

 

Acțiunea 2.7.1: Modificarea Regulamentului cu privire la evidenţa, evaluarea păstrarea, 

utilizarea şi răscumpărarea cadourilor simbolice, a celor oferite cu prilejul anumitor 

acţiuni de protocol şi ajustarea acestuia la aspectele normative actuale; 

Indicator de Performanță: Regulament modificat 

Termen de realizare: Iulie 2019 

Raportare ANTA: Prin ordinul ANTA a fost modificat Regulamentul cu privire la evidenţa, 

evaluarea păstrarea, utilizarea şi răscumpărarea cadourilor simbolice, a celor 

https://anta.gov.md/content/codul-de-conduit%C4%83-etic%C4%83


oferite cu prilejul anumitor acţiuni de protocol. Totodată a fost modificată 

componența Comisiei de evidentă si evaluare a cadourilor 

Constatare CNA: Acțiune realizată. Se constată existența ordinului nr. 208 din 23.07.2019 privind 

modificarea ordinului nr.03 din 05.01.2017 privind instituirea comisiei de evidență și evaluare a 

cadourilor și aprobarea regulamentului cu privire la evidența, păstrarea utilizarea și 

răscumpărarea cadourilor simbolice, a celor oferite din politețe sau cu prilejul anumitor acțiuni 

de protocol. În asemenea mod Regulamentul vechi a fost modificat în aspectele identificate ca 

fiind depășite. 

 

Acțiunea 2.7.2: Emiterea unui nou ordin privind responsabilii şi eventual supleanții în situație 

de ținere a registrului cadourilor; 

Indicator de Performanță: Ordin aprobat 

Termen de realizare: Iulie 2019 

Raportare ANTA: Prin ordinul ANTA au fost stabiliți membrii supleanți ai Comisiei de evidenţă 

şi evaluare a cadourilor. Totodată a fost desemnată subdiviziunea responsabilă de 

ținerea Registrului cadourilor pentru perioada lipsei subdiviziunii responsabile 

Constatare CNA: Acțiune realizată. Se constată existența ordinului nr. 208 din 23.07.2019 privind 

modificarea ordinului nr.03 din 05.01.2017 privind instituirea comisiei de evidență și evaluare a 

cadourilor și aprobarea regulamentului cu privire la evidența, păstrarea utilizarea și 

răscumpărarea cadourilor simbolice, a celor oferite din politețe sau cu prilejul anumitor acțiuni 

de protocol. Prezentul ordin instituie modificări în vechiul regulament cu privire la regimul 

cadourilor, desemnează o noua componență a comisiei pentru evaluarea cadourilor, subdiviziunea 

responsabilă și supleantă pentru ținerea registrului cadourilor. 

 

Acțiunea 2.7.3: Informarea repetată şi continuă a angajaţilor cu referire la procedura şi 

mecanismul de declarare a cadourilor 

Indicator de Performanță: Personal instruit 

Termen de realizare: Permanent 

Raportare ANTA: Salariații ANTA sunt informaţi permanent privind procedura şi mecanismul de 

declarare a cadourilor. Totodată SRU va solicita CNA de a instrui în acest domeniu 

angajaţii Agenţiei 

Constatare CNA: Acțiune realizată. Se constată existența ordinului nr. 208 din 23.07.2019 privind 

modificarea ordinului nr.03 din 05.01.2017 privind instituirea comisiei de evidență și evaluare a 

cadourilor și aprobarea regulamentului cu privire la evidența, păstrarea utilizarea și 

răscumpărarea cadourilor simbolice, a celor oferite din politețe sau cu prilejul anumitor acțiuni 

de protocol. Prezentul ordin instituie modificări în vechiul regulament cu privire la regimul 

cadourilor precum și noua componență a comisiei pentru evaluarea cadourilor. De asemenea, 

Serviciul management al documentelor, Serviciul audit intern și șefii de subdiviziuni nemijlocit, 

au obligația de a aduce la cunoștința angajaților ANTA (contra semnătură) privind modificările 

survenite în procedura și mecanismul de declarare a cadourilor. 

 

Acțiunea 2.7.4: Publicarea pe pagina web a entităţii publice a Registrului cadourilor şi 

actualizarea anuală a acestuia. 

Indicator de Performanță: Registrului cadourilor publicat pe pagina web şi actualizat 

Termen de realizare: Iulie 2019 

Raportare ANTA: Registrul cadourilor a fost publicat pe pagina web a Agenţiei 

Constatare CNA: Acțiune realizată. Se constată că în conformitate cu art. 16 al.(5) lit.(g) din 

Legea integrității nr. 82/2017, Registrul Cadourilor este  publicat pe pagina web a entității la 

rubrica Transparență: https://anta.gov.md/content/registrul-cadourilor 

 

https://anta.gov.md/content/registrul-cadourilor


Acțiunea 2.8.1: Modificarea/actualizarea actelor normative interne cu referire la mecanismul 

de denunţare a influenţelor necorespunzătoare în corespundere cu prevederile art. 17 din Legea 

integrităţii nr. 82/2017; 

Indicator de Performanță: Actele normative interne modificate/actualizate; 

Termen de realizare: Iulie 2019 

Raportare ANTA: Prin Ordinul ANTA a fost stabilită subdiviziunea specializată în ținerea 

Registrului cazurilor de influenţă necorespunzătoare. Totodată a fost desemnată 

subdiviziunea supleantă 

Constatare CNA: Acțiune realizată. Se constată existența ordinului nr. 209 din 23.07.2019 privind 

modificarea ordinului nr.06 din 20.01.2015 privind desemnarea subdiviziunii specializate de 

ținerea evidenței Registrului cazurilor de influență necorespunzătoare. Astfel, se specifică faptul 

că entitatea publică a desemnat Serviciul audit intern în calitate de subdiviziune specializată pentru 

ținerea registrului influenţelor necorespunzătoare, precum și Serviciul juridic în calitate de 

subdiviziune supleantă. 

 

Acțiunea 2.8.2: Promovarea denunțării influenţelor necorespunzătoare 

Indicator de Performanță: Denunțarea influentelor necorespunzătoare promovată permanent 

Termen de realizare: Permanent 

Raportare ANTA: Nu au fost raportate realizarea de acțiuni în acest domeniu 

Constatare CNA: Acțiune realizată. Se constată existența ordinului nr. 209 din 23.07.2019 privind 

modificarea ordinului nr.06 din 20.01.2015 privind desemnarea subdiviziunii specializate de 

ținerea evidenței Registrului cazurilor de influență necorespunzătoare. De asemenea prezentul 

ordin face trimitere la informarea repetată (contra semnătură) a angajaților entității publice privind 

Codul de conduită etică din cadrul ANTA, care instituie (pe intern) obligația de denunțare imediată 

a cazurilor de influență necorespunzătoare. 

 

Acțiunea 2.9.1: Modificarea/actualizarea actelor normative interne cu referire la mecanismul de 

denunţare a manifestărilor de corupţie şi protecţia avertizorilor de integritate; 

Indicator de Performanță: Actul normativ intern modificat 

Termen de realizare: Iulie 2019 

Raportare ANTA: În cadrul ANTA a fost elaborat şi aprobat un nou Regulament privind 

avertizorii de integritate. A fost desemnată subdiviziunea responsabilă de ţinere a 

Registrului dezvăluirilor practicilor ilegale şi al avertizărilor de integritate din 

cadrul Agenţiei Naţionale Transport Auto. Totodată a fost desemnată şi 

subdiviziunea supleantă de ţinere a Registrului dezvăluirilor practicilor ilegale şi al 

avertizărilor de integritate din cadrul ANTA 

Constatare CNA: Acțiune realizată. Se constată existența Ordinului nr. 210 din 23.07.2019 cu 

privire la aprobarea regulamentului privind avertizorii de integritate în cadrul Agenției Naționale 

Transport Auto.  

 

Acțiunea 2.9.2: Informarea repetată şi continuă a angajaţilor cu referire la procedura şi 

mecanismul de denunţare a manifestărilor de corupţie şi protecţia avertizorilor de 

integritate. 

Indicator de Performanță: Personal instruit permanent 

Termen de realizare: Iulie 2019/ permanent 

Raportare ANTA: În cadrul ANTA a fost elaborat şi aprobat un nou Regulament privind 

avertizorii de integritate, care descrie procedura de examinare a acestor 

dezvăluirilor practicilor ilegale, drepturile avertizorilor de integritate şi măsurile de 

protecţie a lor care va fi adus la cunoștința tuturor angajaţilor. Totodată SAI va 

solicita CNA efectuarea de instruiri în acest domeniu a personalului ANTA 

Constatare CNA: Acțiune realizată. Se constată existența Ordinului nr. 210 din 23.07.2019 cu 

privire la aprobarea regulamentului privind avertizorii de integritate în cadrul Agenției Naționale 



Transport Auto. Totodată, pct. (6) și (7) al ordinului supra instituie obligația față de toți șefii de 

subdiviziuni privind aducerea la cunoștință (contra semnătură) a tuturor angajaților cu prevederile 

noului Regulament. Totodată, se constată existența planificării instruirilor tematice pentru 

angajații ANTA de către colaboratorii CNA. 

 

Acțiunea 2.10.1: Implementarea pe pagina web a modulului privind transparenţa în procesul 

decizional; 

Indicator de Performanță: Pagina web ajustată 

Termen de realizare: Iulie 2019 

Raportare ANTA: Pe pagina web a Agenţiei a fost dezvoltat modulul privind transparenţa 

Constatare CNA: Acțiune realizată. Se constată ajustarea paginii web a entității publice și apariția 

rubricii Transparență, în care se regăsesc informații de interes public cu privire la activitatea 

ANTA. 

 

Acțiunea 2.10.2: Implementarea pe pagina web a modulului privind achiziţii publice; 

Indicator de Performanță: Pagina web ajustată 

Termen de realizare: Iulie 2019 

Raportare ANTA: Pe pagina web a Agenţiei a fost dezvoltat modulul privind achiziţiile publice 

Constatare CNA: Acțiune realizată parțial. Se constată existența modulului Achiziții pe pagina 

web a entității în care este publicat planul anual de achiziții. Totodată se constată lipsa altor 

informații menite să sporească transparența efectuării și executării acestor procese de lucru, or 

acest aspect a fost identificat ca fiind deficitar în cadrul evaluării integrității instituționale. În acest 

sens entitatea publică urmează să completeze rubrica Achiziții cu informații privind atribuirea 

contractelor (câștigarea licitațiilor) și monitorizarea executării acestor contracte. 

 

Acțiunea 2.10.3: Implementarea pe pagina web a modulului anticorupţie 

Indicator de Performanță: Pagina web ajustată 

Termen de realizare: Iulie 2019 

Raportare ANTA: Pe pagina web a Agenţiei a fost dezvoltat modulul anticorupţie 

Constatare CNA: Acțiune realizată. Se constată existența rubricii Anticorupție pe pagina web a 

entității publice în care se regăsesc informații cu privire la Planul de integritate al ANTA precum 

și raportul privind realizarea acestuia. 

 

 

Acțiunea 2.10.4: Implementarea pe pagina web a ANTA a posibilității depunerii petițiilor 

anonime 

Indicator de Performanță: Pagina web ajustată 

Termen de realizare: Iulie 2019 

Raportare ANTA: Pe pagina web a Agenţiei a fost implementată posibilitatea de depunere a 

petițiilor anonime 

Constatare CNA: Acțiune realizată. Se constată modificarea rubricii Petiții și Cereri prealabile 

de pe pagina web a ANTA în aspectul ce ține de obligativitatea completării tuturor câmpurilor 

existente. În asemenea mod este asigurată posibilitatea de depunere a petițiilor fără a fi semnate 

(anonime). 

 

Acțiunea 2.12.1: Instruirea angajaţilor ANTA, de către CNA privind măsurile de asigurare a 

integrităţii instituţionale reglementate la art. 10 al Legii integrităţii 

nr.82/25.05.2017, inclusiv despre răspunderea pentru lipsa integrităţii în sectorul 

public prevăzută la art. 43 al Legii 82/2017 

Indicator de Performanță: Personal instruit în continuu 

Termen de realizare: Permanent 



Raportare ANTA: La angajare toți salariații ANTA sunt informaţi despre măsurile de asigurarea 

a integrităţii instituţionale, inclusiv despre răspunderea pentru lipsa integrităţii în 

sectorul public. în sem. II este planificată instruirea angajaţilor de către CNA. 

Constatare CNA: Acțiune realizată. Se constată existența ordinului nr.166 din 08.07.2019 privind 

completarea Regulamentului pentru organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante 

în cadrul AA „ANTA”. Astfel, regulamentul vechi se completează cu prevederi referitoare la 

angajarea și promovarea personalului în bază de merit și integritate profesională, neadmiterea 

favoritismului și obligativitatea de respectare a normelor de etică și deontologie în cadrul entității 

publice. De asemenea, conducătorii și colaboratorii entității publice au obligația să respecte și să 

promoveze respectarea normelor de etică și conduită  

 

 

Acțiunea 2.12.2: Introducerea componentei de cunoaștere a măsurilor anticorupţie în cadrul 

evaluării performanţelor profesionale ale angajaţilor ANTA 

Indicator de Performanță: Componenta de cunoaștere a măsurilor anticorupţie în cadrul 

evaluării performanţelor profesionale introdusă 

Termen de realizare: Permanent (la evaluarea performanţelor) 

Raportare ANTA: Nu au fost raportate realizarea de acțiuni în acest domeniu 

Constatare CNA: Acțiune nerealizată.  

 

Acțiunea 2.13.1: Descrierea grafică şi narativă a tuturor proceselor de lucru aferente activităţii 

ANTA si diseminarea acestora agenţilor publici în corespundere cu atribuţiile 

funcției; 

Indicator de Performanță: Procesele de lucru descrise grafic şi narativ 

Termen de realizare: Iulie 2019 

Raportare ANTA: A fost inițiată implementarea sistemului de management al calității conform 

standardului ISO 9001:2015 în cadrul ANTA, care presupune certificarea la acest 

standard, implementarea standardelor anticorupţie, inclusiv elaborarea descrierii 

grafice şi narative a tuturor proceselor de lucru aferente activităţii ANTA, care la 

moment deja sunt descrise 

Constatare CNA: Acțiune în curs de realizare. Se constată inițierea implementării sistemului de 

management al calității conform standardului ISO 9001. În prezent entitatea publică 

este în proces de descriere grafică a proceselor de lucru în cadrul entității.  

 

Acțiunea 2.13.2: Identificarea domeniilor vulnerabile aferente executării fiecărui proces de lucru 

şi instituirea unui control separat asupra corectitudinii executării acestuia 

Indicator de Performanță: Domeniile vulnerabile aferente executării fiecărui proces de lucru 

identificate; - Personal instruit 

Termen de realizare: Iulie 2019 

Raportare ANTA: A fost inițiată implementarea sistemului de management al calității conform 

standardului ISO 9001:2015 în cadrul ANTA, care presupune certificarea la acest 

standard, implementarea standardelor anticorupţie, inclusiv elaborarea Registrului 

riscurilor şi descrierii grafice şi narative a tuturor proceselor de lucru aferente 

activităţii ANTA. Astfel, ca urmare a efectuării descrierii grafice şi narative a tuturor 

proceselor de lucru, au identificate domeniile vulnerabile şi va fi instituit un control 

separat asupra corectitudinii executării acestuia 

Constatare CNA: Acțiune în curs de realizare. Se constată inițierea implementării sistemului de 

management al calității conform standardului ISO 9001. În prezent entitatea publică 

este în proces de descriere grafică a proceselor de lucru în cadrul entității.  

 



Acțiunea 2.13.3: Identificarea funcţiilor sensibile la corupţie şi instituirea faţă de deținătorii 

acestor funcţii a obligaţiei de asistare unui număr minim de ore de instruire anuală 

anticorupţie; 

Indicator de Performanță: Funcţiile sensibile la corupţie identificate;  

Termen de realizare: Iulie 2019 

Raportare ANTA: Ca urmare a elaborării Registrului riscurilor în cadrul ANTA (care este deja 

elaborat şi aprobat), precum şi elaborării descrierii grafice şi narative a tuturor 

proceselor de lucru, totodată ca urmare a elaborării/modificării reglementărilor 

interne referitoare la standardele anticorupţie, în perioada imediat următoare SAI 

si SRU va solicita CNA să instruiască colaboratorii ANTA privind standardele 

anticorupţie 

Constatare CNA: Acțiune în curs de realizare. Se constată inițierea implementării sistemului de 

management al calității conform standardului ISO 9001. În prezent entitatea publică 

este în proces de descriere grafică a proceselor de lucru în cadrul entității.  

 

Acțiunea 2.13.4: Formarea ad-hoc a echipelor mobile de control prin procedura de rotire a 

personalului şi includerea acestei prevederi în Regulamentele direcțiilor abilitate cu 

funcţii de control; 

Indicator de Performanță: Includerea în Regulamentele direcțiilor abilitate cu funcţii de control 

a prevederii privind formarea ad-hoc a echipelor mobile de control 

Termen de realizare: Iulie 2019 

Raportare ANTA: În Regulamentele direcțiilor abilitate cu funcţii de control a fost inclusă 

prevederea privind formarea ad-hoc a echipelor mobile de control 

Constatare CNA: Acțiune realizată. Se constată existența Ordinului 226 din 25.07.2019 și a Notei 

Informative nr. 02/2-1-12 privind operarea modificărilor în regulamentele direcțiilor abilitate cu 

funcții de control și fișelor de post ale salariaților AA „ANTA” prin care regulamentele de 

activitate ale direcțiilor se completează cu prevederi referitoare la formarea echipelor mobile de 

control în regim „ad-hoc” prin procedura de rotire a personalului.  

 

Acțiunea 2.13.5: Interzicerea expresă a formării echipelor mobile de către persoane apropiate, 

inclusiv cunoscute ca fiind înrudite chiar şi prin afinitate 

Indicator de Performanță: Includerea în Regulamentele direcțiilor abilitate cu funcţii de control 

prevederii privind interzicerea expresă a formării echipelor mobile de către 

persoane apropiate, inclusiv cunoscute ca fiind înrudite chiar şi prin afinitate 

Termen de realizare: Iulie 2019 

Raportare ANTA: Regulamentele direcțiilor abilitate cu funcţii de control au fost completate cu 

prevederile privind interzicerea expresă a formării echipelor mobile de către 

persoane apropiate, inclusiv cunoscute ca fiind înrudite chiar şi prin afinitate 

Constatare CNA: Acțiune realizată. Se constată existența Ordinului 226 din 25.07.2019 și a 

Notei Informative nr. 02/2-1-12 privind operarea modificărilor în regulamentele direcțiilor 

abilitate cu funcții de control și fișelor de post ale salariaților AA „ANTA” prin care 

regulamentele de activitate ale direcțiilor se completează cu prevederi referitoare la interzicerea 

formării acestor echipe de către persoane apropiate, inclusiv cunoscute ca fiind înrudite chiar și 

prin afinitate. 

 

Acțiunea 2.13.8: Dotarea echipelor mobile de control a ANTA cu conexiune stabilă şi permanentă 

la rețeaua internet; 

Indicator de Performanță: Conectarea permanentă la rețeaua internet asigurată 

Termen de realizare: Permanent 

Raportare ANTA: STIC din cadrul Agenţiei asigură în permanență conexiunea colaboratorilor 

abilități cu funcţii de control la rețeaua de internet; 



Constatare CNA: Acțiune realizată. Se constată încheierea unui contract de prestări servicii 

de furnizare a internetului mobil în cantitate de 12 buc. 

 

Acțiunea 2.15.1: Aprobarea actului normativ intern privind modul şi procedura de 

depozitare/ștampilare şi eliberare a acestor autorizaţii şi desemnarea de eventuali 

înlocuitori ai depozitarului; 

Indicator de Performanță: Act normativ aprobat 

Termen de realizare: Iulie 2019 

Raportare ANTA: Prin ordinul ANTA s-a asigurat transmiterea ștampilelor şi facsimilului 

directorului, precum şi cheilor de la depozitul de păstrare a actelor permisive şi a 

celor de strictă evidentă. Totodată prin ordin a fost prevăzut şi modul de aplicare şi 

păstrare a acestora 

Constatare CNA: Acțiune realizată. Se constată existența de ordine interne 160 din 26.06.2019 și 

nr. 188 din 12.07.2019 privind transmiterea temporară a ștampilelor și facsimilului directorului în 

vederea asigurării continuității proceselor de lucru în perioada de absență a deținătorilor efectivi 

ale acestora. 


