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Rezumat executiv 

Agenția Națională Transport Auto (ANTA) este o autoritate administrativă din 

subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii (MEI) care asigură implementarea 

documentelor de politici publice şi strategiilor naţionale de dezvoltare în domeniul 

transporturilor rutiere, controlează şi supraveghează respectarea legislaţiei naţionale şi 

internaţionale în domeniu de către operatorii de transport rutier şi de către întreprinderile 

ce desfăşoară activităţi conexe transportului rutier.  

Dat fiind faptul că aproximativ 90% din transportul de mărfuri în Republica Moldova 

se efectuează prin transportul auto1 iar creșterea eficienței acestuia influențează în mod 

direct dezvoltarea socială și economică a țării, se conturează un interes sporit față de 

această ramură a economiei naționale. În această ordine de idei, de la entitatea publică 

abilitată cu atribuțiile menționate se solicită manifestarea a celor mai bune practici 

organizaționale precum și implementarea și cultivarea a celor mai înalte criterii de 

integritate. 

Datorită impactului semnificativ a domeniului transporturilor rutiere în economia țării, 

manifestările de corupție în sector în general, precum și la ANTA în particular, pot afecta 

grav așa priorități naționale precum: 

▪ viața și siguranța participanților la trafic; 

▪ asigurarea realizării drepturilor și libertăților cetățenilor;  

▪ asigurarea realizării drepturilor și intereselor agenților economici din domeniu; 

▪ stimularea dezvoltării relațiilor economice; 

▪ încasarea veniturilor la bugetul național; 

▪ afectarea imaginii Republicii Moldova în plan internațional; etc. 

Evaluarea integrității instituționale în cadrul ANTA a fost realizată de CNA în perioada 

octombrie 2018 – aprilie 2019, în conformitate cu prevederile art. 4 alin.(1) lit. e) din Legea 

1104/2002 cu privire la Centrul Național Anticorupție, precum și în baza prevederilor Legii 

325/2013 privind evaluarea integrității instituționale.  

Scopul principal al acestui proces a constat în identificarea, evaluarea și recomandarea 

măsurilor de minimalizare/înlăturare a riscurilor de corupție din cadrul ANTA, precum și 

sporirea responsabilității conducătorilor entității publice pentru dezvoltarea, menținerea și 

consolidarea climatului de integritate instituțională în cadrul entității.  

Urmare a evaluării integrității instituționale în cadrul ANTA s-au identificat o serie de 

riscuri de corupție, printre care cu cea mai mare probabilitate de materializare sunt: 

• Riscul coruperii active/pasive – risc materializat în trecut și cu potențial aproape 

sigur de materializare în viitor datorită specificului activităţilor ce presupun riscuri 

sporite de corupţie şi a culturii corupţiei la nivel de entitate publică. Acest risc se 

manifestă în special în contextul executării activităților vulnerabile – atît în cadrul 

procedurii de efectuare a controlului de stat cât și în cadrul procesului de eliberare 

a actelor permisive. Caracteristic manifestărilor acestui risc în cadrul controalelor 

                                                 
1 Vsevolod Bocșanenan – director ANTA în cadrul prezentării programului strategic de dezvoltare ANTA pentru 

anii 2018-2020 



4 

 

în trafic este ca fiind unul frecvent și cu valoarea mitei relativ scăzută. În cazul 

eliberării de acte permisive (în special autorizații CEMT), valoarea mitei crește 

considerabil, iar frecvența manifestărilor riscului scade. Astfel, dat fiind frecvența 

sporită de manifestare a acestui risc în cadrul controalelor în trafic, în unele cazuri 

(la punctele de control al greutății mijloacelor de transport) se identifică chiar și 

existența de taxe ilegale în vederea neîntocmirii proceselor verbale 

contravenționale. 

• Riscul admiterii abuzului de serviciu – risc de corupție manifestat prin cele 

mai diverse metode și forme posibile începând de la „interpretarea” discreționară a 

prevederilor actelor normative și culminând cu amenințări în adresa 

șoferilor/operatorilor de transport cu aplicarea de sancțiuni maxime sau neprevăzute 

de legislație în scopul extorcării de mită de la aceștea. 

• Riscul depășirii atribuțiilor de serviciu – (risc materializat) cu probabilitate 

de manifestare în principal în cadrul efectuării controalelor în trafic cu profitare 

concomitentă de faptul necunoașterii în totalitate (cunoașterii parțiale/superficiale) de 

către șoferi/operatori de transport atît a drepturilor și obligațiilor sale precum și a 

agenților ANTA. Manifestarea riscului în cauză este alimentată și de modificările 

frecvente ale cadrului normativ, precum și de deficiențele și incoerențele admise în 

textul acestora. 

• Riscul admiterii conflictului de interese; Riscul manipulării de informații în 

vederea favorizării sau defavorizării unor operatori de transport (risc materializat) – 

în principal ca rezultat al intereselor în favorizarea anumitor agenți economici operatori 

de transport. Manifestarea acestui risc se identifică de la „preîntâmpinarea” agenților 

economici despre eventuale controale și/sau desfășurarea anumitor operațiuni de 

control pînă la favorizarea acestora în vederea obținerii de acte permisive. O altă 

posibilitate de manifestare a acestui risc a fost identificată prin aspectul de „consultare” 

a operatorilor de transport în vederea minimalizării gradului de risc (respectiv evitarea 

de controale din partea ANTA) și/sau în vederea îndeplinirii condițiilor pentru 

obținerea a unui număr maxim de acte permisive necesare activității. 

Materializarea acestui risc a fost confirmată de CNA prin identificarea de agenți 

publici din cadrul ANTA care gestionează direct sau prin intermediul rudelor companii 

cu activitate în domeniul transportului rutier. Însăși existența acestui risc este posibilă 

dat fiind faptul deținerii primare de informații în cumul cu desfășurarea activităților 

exclusiviste de verificare a respectării legislației în domeniu.  

• Riscul pierderii informațiilor/bazelor de date aferente activității și riscul 

scurgerii de informații – riscuri generate inclusiv de particularitățile soft-ului folosit 

de ANTA. În special se menționează faptul că acesta nu este notificat și înregistrat la 

Centrul Național Pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal în conformitate cu 

art. 23 și art. 28 ale Legii 133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal. De 

asemenea, soft-ul în cauză este elaborat și implementat de către un singur specialist IT 

din cadrul ANTA, care și deține codul sursă de modificare sistemică și funcțională a 
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acestui software (în lipsa specialistului IT în cauză, există riscul periclitării totale a 

activității entității publice în atribuțiile ce țin de utilizarea acestui soft); Se mai 

menționează faptul că soft-ul permite accesarea/copierea bazelor de date (inclusiv a 

datelor cu caracter personal) fără evidența numărului de accesări și a operatorului care 

a efectuat aceste operațiuni, precum și posibilitatea modificării soft-ului și bazei de 

date de către specialistul IT al Agenției în orice moment. 

 

Riscurile constatate, în mare măsură sunt generate de desfășurarea activităților 

vulnerabile de către entitate, în deosebi a activității de control al respectării legislației 

transporturilor rutiere în trafic.  

Concomitent, cumularea în cadrul unei singure entități publice de competenţe extinse 

prin acordarea atribuțiilor de eliberare a actelor permisive, precum și controlul în domeniul 

transportului rutier (inclusiv respectarea prevederilor actelor permisive emise) instituie 

premise favorabile manifestării și materializării riscurilor de corupție.  

Totodată, materializarea frecventă în trecut a riscurilor de corupție, inclusiv în cele mai 

diverse circumstanțe, indică la o probabilitate aproape sigură de manifestare în viitor a 

acestor riscuri, fapt care denotă faptul existenței unei „culturi a corupției” în cadrul entității 

publice. Aspectul dat nu se dorește a fi recunoscut și conștientizat de către agenții publici 

din cadrul entității publice, plasând respectiv această problemă pe ultimul loc în lista celor 

mai grave probleme cu care se confruntă entitatea. 

Din aceste considerente, este important ca măsurile de asigurare a climatului de 

integritate să fie implementate constant şi eficient, iar practicile coruptibile să fie eradicate 

prin acțiuni concrete în simultan cu promovarea activă a măsurilor anticorupție, fapt care 

va asigura instituirea și fortificării climatului de integritate instituțională. 
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Aspecte metodologice 

Evaluarea riscurilor de corupţie în activitatea Agenției Naționale Transport Auto 

(ANTA) a fost realizată în contextul aspectelor metodologice prevăzute în Legea 

nr.325/23.12.2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale, precum și în baza 

Metodologiei de identificare a riscurilor de corupție în cadrul entităților publice, de 

identificare a agenților publici expuși acestor riscuri și de analiză a factorilor de risc care 

le generează aprobată prin ordinul directorului CNA Nr. 50 din 20.03.2018.  

Conform prevederilor legale, orice entitate publică este pasibilă de evaluarea 

integrității instituționale, proces care s-a inițiat în cadrul ANTA în baza următoarelor 

criterii: 

 

 Criteriul activităților vulnerabile desfășurate de către entitatea publică. 

Conform acestui criteriu, se constată efectuarea mai multor activități vulnerabile la riscuri 

de corupție printre care se remarcă: 

✓ autorizarea (admiterea) de persoane fizice și juridice în vederea efectuării 

activității de transport rutier de mărfuri și persoane; 

✓ eliberarea de acte permisive naționale și internaționale în domeniul 

transportului rutier de mărfuri și persoane; (în anul 2018 entitatea publică a eliberat prin 

intermediul ghișeului unic 161 mii 513 acte permisive - în creștere cu aproximativ 6800 de 

acte permisive în comparație cu perioada anului 2017); 

✓ atribuții de domeniul aplicării legii prin efectuarea controlului respectării 

legislației în domeniul transportului rutier național și internațional precum și aplicarea de 

sancțiuni pentru nerespectarea acesteia. (în anul 2018 entitatea publică a efectuat 103 

controale planificate și 20 de controale inopinate în baza Legii 131/2012; De asemenea, a 

întocmit 6541 de procese verbale contravenționale în cadrul efectuării controlului în trafic, 

precum și a aplicat în 1946 de cazuri sancțiunea cu retragerea plăcuțelor de înmatriculare).  

În legătură cu organizarea internă a entității, se conturează în principal activități 

vulnerabile ce țin de sistematizarea și gestionarea unor asemenea informații precum: 

✓ activitatea agenţilor economici autorizați în efectuarea de transporturi, 

principalele activităţi ale acestora, inclusiv cele conexe, mărimea, capacitățile și 

competențele acestora; 

✓ tipul și volumul de activitate efectuat de fiecare agent economic, inclusiv 

destinațiile principale de transport;  

✓ numărul și tipul actelor permisive solicitate/eliberate precum și ponderea 

utilizării acestora;  

✓ monitorizarea procesului de comandare/primire/eliberare/schimb a actelor 

permisive utilizate de către operatorii de transport rutier; etc. 

 

 Criteriul contactului cu populația – ca rezultat al activității de bază a 

entității publice se menționează faptul că implementarea politicii statului în domeniul 

transportului rutier presupune asemenea activități precum autorizarea (admiterea) agenților 
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economici pentru efectuarea transporturilor de mărfuri și pasageri, eliberarea de acte 

permisive la cererea acestora precum și efectuarea controlului de stat asupra activității.  

De asemenea, recent în urma reorganizării Guvernamentale, entității publice i-au fost 

transmise atribuții în domeniul protecției consumatorului (în sfera serviciilor de transport) 

precum și competențe în vederea verificării securității și sănătății muncii pentru unitățile 

care activează în domeniul transportului rutier.  

Contactul frecvent şi direct cu cetățenii, reprezintă în sine o vulnerabilitate prin faptul 

că în cadrul formării acestor relații apare posibilitatea de a negocia soluționarea unor 

interese personale, ocolind procedurile legale. 

 

 Criteriul neasigurării climatului de integritate – se identifică prin 

existența de deficiențe constatate atît la nivel instituțional prin neimplementarea 

corespunzătoare a tuturor măsurilor de asigurare a integrității, cât și la nivel individual – 

prin admiterea de incidente de integritate de către agenții publici din cadrul ANTA. 

Astfel, deși entitatea publică a suferit modificări statutare, respectiv angajaților i-au 

fost atribuite calitate de subiect la toate măsurile anticorupție prevăzute de Legea 

integrității 82/2017, se constată deficiențe de implementare a acestor măsuri în aspecte 

precum: 

✓ Lipsa regulilor de etică și conduită pentru angajații ANTA; 

✓ Nedeclararea averilor și intereselor (cu excepția directorului și adjuncților);  

✓ Deficiențe în implementarea managementul riscurilor în cadrul entității; 

✓ Încălcări de procedură la angajarea și promovarea agenților publici în cadrul 

entității; 

✓ Admiterea situațiilor ce pot cauza conflict de interese; 

✓ Neimplementarea pe deplin a prevederilor Standardelor Naționale de Control 

Intern în cadrul entității; 

Responsabilitatea pentru cultivarea integrităţii instituţionale aparține conducătorului 

şi fiecărui agent public în parte. Totodată, este de menţionat că entitatea publică nu a 

implementat recomandarea CNA expusă în rezultatul testării integrităţii profesionale a 

angajaţilor ANTA. 

 

 Criteriul statistic – identificat prin existența de statistici despre nivelul 

perceput sau existent al corupţiei în cadrul entității. Astfel, doar pe parcursul anului 2018 

față de angajații ANTA au fost inițiate 11 cauze penale pe faptul coruperii pasive şi 

abuzului de serviciu, în acest sens fiind reținuți mai mulți angajați ai entității publice. 

Admiterea incidentelor de integritate de către angajații ANTA, precum și manifestării unui 

comportament non-integru în cadrul testării integrității profesionale2 de asemenea indică 

la deficiențe în asigurarea climatului de integritate profesională în cadrul entității publice.  

Analiza factorilor care permit, încurajează, sau sporesc probabilitatea materializării 

riscurilor de corupţie în activitatea ANTA a fost realizată prin prisma următoarelor tipuri:  

                                                 
2 Raportul privind rezultatele negative ale testării integrităţii profesionale în cadrul ANTA (anul 2014) 
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Factorii de risc externi (se află în afara controlului entității publice) – la acest tip de 

factori se specifică în principal recentele modificări statutare ale entității, multiplele 

modificări ale legislației în domeniul transporturilor, funcționalitatea unor norme aprobate 

în baza reglementărilor deja abrogate etc. La acest tip de factori, se menționează și 

eliberarea actelor permisive emise de alte state. De obicei, numărul actelor permisive 

disponibile este mai mic decît numărul solicitat, fapt care creează premise pentru apariția 

riscurilor de corupție. Numărul redus de acte permisive străine este considerat un factor de 

risc extern, deoarece negocierea numărului acestora nu ține de competența entității publice. 

Factori de risc interni (aflaţi sub controlul entităţii) – în special se referă la deficiențe 

în implementarea unui sistem de control public intern, inclusiv lipsa unui sistem de 

management al riscurilor în cadrul entității; lipsa regulilor și procedurilor care promovează 

etica și integritatea; cultură organizațională deficitară etc. La această categorie de factori 

putem atribui și nivelul scăzut de cunoștințe ale angajaților ANTA în raport cu respectarea 

unor măsuri de asigurare a integrității instituționale. 

Factori de risc legați de procesul de lucru (operaționali) - se referă preponderent la 

atribuțiile de serviciu ale agenților publici în cadrul ANTA. Însăși principalele procesele 

de lucru ale entității publice (eliberarea actelor permisive și efectuarea controlului de stat 

în domeniul transportului rutier) se constată a fi expuse la riscuri de corupție. În cadrul 

acestei categorii de factori de risc, de asemenea a fost identificate asemenea aspecte 

precum: prezența unor împuterniciri ale agenților publici ce pot afecta/stopa desfășurarea 

activității economice ale operatorului de transport, lipsa descrierii proceselor de lucru și a 

riscurilor aferente acestora, lipsa unui control proporțional și suficient pentru agenții 

publici ce desfășoară asemenea activități vulnerabile, etc. 

Factorii de risc individuali. (factori care pot motiva un anumit agent public să admită 

manifestări de corupție). - se referă la lipsa de integritate profesională, necunoașterea pe 

deplin a procedurilor anticorupţie, prezența intereselor personale (economice) pentru unii 

operatori de transport, prezența presiunilor interne și externe în cadrul mediului de lucru 

etc. 

În procesul de evaluare au fost aplicate diferite tehnici de colectare şi analiză a 

informaţiilor, inclusiv aplicate proceduri analitice prin care să se obțină informații  privind 

existența riscurilor de corupţie, accentul fiind plasat pe următoarele componente: 

• Elaborarea şi remiterea spre completare a unui inventar al măsurilor anticorupție în 

vederea aprecierii nivelului de implementare a politicilor anticorupție și asigurarea 

climatului de integritate; 

• Analiza incidentelor de integritate admise de angajații entității publice precum și 

identificarea factorilor de risc care au stat la baza manifestării acestora; 

• Aplicarea unui chestionar de integritate în rândul angajaților entității publice; 

• Evaluarea anticorupţie a cadrului legal și normativ aferent activității entității 

publice, precum și formularea de măsuri în vederea îmbunătățirii acestuia și excluderii 

factorilor de risc identificați; 
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• Evaluarea și descrierea detaliată a proceselor de lucru de eliberare a actelor 

permisive, precum și efectuarea controlului de stat în domeniul transportului rutier. 

• Evaluarea activității „on-line” a entității publice prin monitorizarea permanentă a 

paginii web în vederea asigurării accesului la informații de interes public precum și 

asigurarea transparenței informaționale și decizionale;  

• Examinarea și analiza materialelor de control efectuate la entitatea publică; 

• Evaluarea sistemului de petiționare și petițiile depuse în cadrul entității. 
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Capitolul I: Implementarea măsurilor de asigurare a integrității instituționale 

 

1.1 Managementul riscurilor 

În conformitate cu art. 15 din Legea 229/2010 privind controlul financiar public 

intern, managerul entității publice este responsabil de organizarea sistemului de 

management financiar și control în entitatea publică. În acest sens, în conformitate cu art.16 

al legii menționate, managerul entității publice în rezultatul autoevaluării, apreciază 

organizarea sistemului de management financiar și control și emite anual pentru anul 

precedent o declarație în acest sens. Astfel, în conformitate cu pct.4 al Ordinului MF nr.4 

din 09.01.2019 cu privire la aprobarea regulamentului privind autoevaluarea, raportarea 

sistemului de control intern managerial și emiterea Declarației de răspundere 

managerială, entitatea publică efectuează autoevaluarea în scopul determinării 

funcționalității sistemului de control intern managerial, aprecierii gradului de conformitate 

a acestuia cu cadrul normativ în domeniu, elaborării raportului anual privind controlul 

intern managerial, precum și emiterii Declarației de răspundere managerială. 

De menționat că în vederea promovării unei bune guvernări, entitatea publică a 

elaborat următoarele acte departamentale: 

• Dispoziția ANTA nr.86-d din 07.08.2018 prin care a fost instituit registrul riscurilor 

în cadrul entității publice 

• Ordinul ANTA nr. 56 din 23.08.2017 prin care a fost instituit sistemul de informare 

şi comunicare internă şi externă (mecanismul care asigură circulația rapidă, 

completă şi în timp util a informaţiilor) 

Cu referire la Declarația de bună guvernare (care conform noilor modificări operate 

de către MF în a.2019 a fost redenumită în Declarația de răspundere managerială), se 

confirmă emiterea și plasarea declarației referente a.2018, pe site-ul ANTA la rubrica 

rapoarte.  

Potrivit acestui document entitatea publică dispune de un sistem de management 

financiar și control (SMFC) care cuprinde mecanisme de autocontrol, iar măsurile privind 

creșterea eficacității acestuia au la bază evaluarea riscurilor. Prin urmare SMFC al ANTA 

este apreciat ca fiind unul conform SNCI în sectorul public. 

Deși emiterea unei asemenea declarații ar fi trebuit să fie întemeiate ca urmare a unor 

aprecieri realiste, corecte și complete, se constată că managementul riscurilor, inclusiv 

celor de corupție în cadrul ANTA nu a fost asigurat în corespundere cu cerințele stipulate 

la Ordinul MF nr. 189/2015 cu privire la aprobarea Standardelor naționale de control 

intern în sectorul public. 

Astfel, entitatea publică nu a desfășurat activități de identificare, descriere și evaluare 

internă a riscurilor de corupție în conformitate cu art.27 al Legii integrității nr. 82/2017. În 

acest context se menționează că managementul riscurilor de corupție este un proces 

desfășurat în cadrul entităților publice prin care are loc evaluarea internă a riscurilor de 

corupție aferente activităților profesionale. Responsabilitatea în vederea identificării și 

gestionării riscurilor de corupție în contextul implementării standardelor de etică și 
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integritate profesională, în condițiile Legii 229/2010 privind controlul financiar public 

intern este conducătorul entității publice. Respectiv, procesul de management al riscurilor 

de corupție în cadrul entităților publice se documentează într-un registru special care 

lipsește în cadrul ANTA.  

Cu referire la registrul riscurilor instituționale se menționează că entitatea publică nu 

s-a conformat întru-totul la rigorile cadrului normativ. Astfel registrul riscurilor 

instituționale a fost elaborat, însă a fost doar parțial completat, iar „responsabilii de risc” 

pentru anumite acțiuni a fost identificați ca fiind Guvernul RM și/sau Organul central de 

specialitate.  

Suplimentar, se constată deficiențe la implementarea SNCI 1 – Etica și integritatea3; 

SNCI 6. Împuterniciri delegate4; SNCI 11. Documentarea proceselor etc. 

În contextul celor menționate supra CNA recomandă implementarea conformă a 

sistemului de management financiar și control în cadrul ANTA prin aplicarea întocmai a 

Standardelor naționale de control intern în sectorul public și a prevederilor art.27 al Legii 

integrității nr. 82/2017 cu ajustarea cadrului normativ intern la capitolul dat. 

 

1.2 Regimul de incompatibilități şi restricții  
Pentru exercitarea eficientă și dezinteresată a atribuțiilor agentului public, 

desfășurarea activității profesionale este incompatibilă cu alte funcții calități sau activități 

cu excepțiile corespunzătoare prevăzute. 

Cadrul normativ ce reglementează obligativitatea aplicării acestei măsuri anticorupție 

constă din prevederile: 

• art. 16-21 din Legea privind declararea averii şi a intereselor personale Nr. 133 din 

17.06.2016 

• art.12 din Legea integrităţii,  nr.82/25.05.2017  

• art.5 din Legea nr.325 din 23.12.2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale  

Deși angajaților ANTA relativ recent li s-a acordat statutul de funcționari publici, 

respectiv subiecți ai Legii 133/2016, este de menționat că și anterior aceștea erau obligați 

să prevină și/sau soluționeze stările de incompatibilitate în conformitate cu prevederile 

Legii integrității.  

Cu referire la cadrul normativ intern se constată că entitatea publică nu a emis careva 

acte normative interne în vederea reglementării acestor interdicții în conformitate cu 

specificul activității ANTA.  

Totodată, entitatea publică a raportat despre informarea tuturor angajaților cu privire 

necesitatea respectării regimului juridic al incompatibilităților, restricțiilor în ierarhie și al 

limitărilor de publicitate. Respectiv, pentru anii a.2017-2018 în cadrul ANTA nu au fost 

înregistrate cazuri de incompatibilități și restricții în ierarhie. 

Urmare a celor expuse supra CNA recomandă entității publice aprobarea de 

reglementări interne în vederea respectării regimului de incompatibilități și restricții. 

                                                 
3 A se vedea rubrica Etica şi deontologia profesională 
4 A se vedea rubrica Regimul cadourilor 
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Aceste acțiuni se impun în vederea prevenirii eventualelor situații de incompatibilitate ale 

angajaților cu alte funcții, calități sau activități. 

 

1.3 Regimul declarării conflictului de interese  

Conflictul de interese și modul de soluționare a acestuia este reglementat expres în 

Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, precum și în art.14 din 

Legea integrității nr. 82/2017.  

Cu referire la această măsură de asigurare a integrității instituționale se constată faptul 

că angajații ANTA anterior de august 2018 nu se identificau ca subiecți ai Legii 133/2016. 

Această situație a generat o lipsă totală de mențiuni/înscrieri cu privire la admiterea 

situațiilor de conflict de interese în cadrul activității, deși unii angajați ANTA (inclusiv cu 

funcții manageriale) gestionau direct întreprinderi și companii cu activitate în domeniul 

transportului rutier.  

Statutul angajaților ANTA a suferit schimbări esențiale prin Legea nr. 140 din  

27.07.2018 odată cu atribuirea statutului de funcționari publici în condiţiile Legii 

nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcționarului public, respectiv 

calitatea de subiecți în vederea declarării obligatorii a conflictului de interese. 

Urmare a modificărilor legislative survenite în cadrul ANTA a fost emis Ordinul nr. 

87 din 06.11.2018 cu privire la evidența situațiilor de conflict de interese în cadrul Agenției 

Naționale Transport Auto. Totodată, prin actul normativ supra a fost instituit Registrul 

declarațiilor privind conflictele de interese, precum și persoana responsabilă de ținerea 

acestuia.  

Cu referire la Ordinul 87/2018, este de menționat că acesta conține mai multe devieri 

de la prevederile legale5. Una din divergențele menționate ține de obligația conducătorului 

entității publice „să informeze imediat Autoritatea Naţională de Integritate despre 

situaţiile în care persoanele ce activează în organizația publică pe care o conduce au 

admis conflicte de interese, în vederea sancționării acestora”6. În redacția actului 

administrativ intern (Ordinul 87/2018) Directorul Agenției este obligat să informeze 

imediat Ministerul Economiei și Infrastructurii despre persoanele ce activează în cadrul 

Agenției și care au admis conflicte de interese în vederea sancționării acestora. În această 

situație există un conflict extern al normelor de drept apărut între acte normative de diferite 

forțe juridice. Și, deși Legea este prioritară pentru aplicare în asemenea situație,  conflictul 

în cauză poate cauza un impediment în aplicarea corectă a prevederilor legislative și 

creează premise pentru alegerea subiectivă și abuzivă a normei „convenabile” care se va 

aplica într-o situație concretă. 

O altă sursă de verificare a funcționării acestui mecanism anticorupție a fost aplicarea 

chestionarului de integritate față de angajații ANTA. Astfel, datele obținute în urma 

aplicării chestionarului de integritate au indicat faptul că 1/3 din angajații ANTA declară 

deschis faptul că nu sunt familiarizați cu conceptul de conflict de interese. Mai mult, 

                                                 
5 A se consulta Raportul de Expertiză Anticorupție a cadrului normativ. 
6 Art. 13 al(1) lit.(b) din Legea RM Nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale. 
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aproximativ jumătate din respondenți nu au putut defini cu exactitate care „situație 

practică” reprezintă un conflict de interese.  

Luând în considerare premisele menționate supra, în scopul verificării conformării 

angajaților ANTA la noile modificări normative, CNA a efectuat o analiză operațională 

care a scos la iveală faptul că unii angajați din cadrul ANTA gestionează direct și/sau 

prin intermediul rudelor, companii licențiate în transportul rutier, fără declararea 

unui potențial conflict de interese, astfel fiind demonstrată materializarea riscului expus 

supra. 

Astfel, cu referire la această politică anticorupție, CNA constată deficiențe majore 

atît la nivel de reglementare internă, cât și la aplicarea acesteia în practică.  

Se constată necesitatea remedierii cât mai urgente a situației create prin: 

• Modificarea actului normativ intern (Ordinul 87/2018) în vederea conformării cu 

prevederile legale menționate. 

• Instruirea și informarea repetată a angajaților ANTA cu referire la obligațiile de 

declarare a conflictului de interese precum și cu eventualele sancțiuni; 

• Evaluarea necesității instituirii pe intern a obligativității declarării potențialelor 

interese pentru agenții economici din domeniul transportului;  

• Aplicarea obligatorie a sancțiunilor disciplinare prevăzute de legislație pentru 

angajații care eventual vor admite situații de conflict de interese. 

 

1.4 Etica şi deontologia profesională 

Cu referire la această măsură anticorupție, se constată că entitatea publică ANTA nu 

dispune de careva acte normative (interne/externe) în vederea promovării 

comportamentului etic în rândul angajaților. Anumite prevederi ce țin de interdicțiile 

necesare de respectat pentru angajații ANTA se conțin în Regulamentul intern de activitate. 

Totodată aceste norme nu fac definesc un model de comportament integru al angajatului 

entității publice, precum și nu face referire la respectarea măsurilor anticorupție aplicate în 

entitate.  

Deși, recent angajaților ANTA li s-a atribuit statutul de funcționari publici și, 

nemijlocit calitatea de subiecți ai Legii 25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a 

funcționarului public, nu a dispărut necesitatea de adoptare a normelor de etică și 

integritate interne specifice activității ANTA. Conform SNCI 1 „Etica și integritatea”, 

aprobat prin ordinul Ministerului Finanțelor nr. 189/2015 entitatea este obligată să asigure 

faptul că angajaţii acesteia cunosc standardele corespunzătoare de comportament etic, 

inclusiv reglementările cu privire la prevenirea fraudelor şi corupţiei, raportarea 

fraudelor şi neregularităților, influenţelor necorespunzătoare precum şi altor încălcări. În 

acest sens, Entitatea emite recomandări suplimentare cu privire la problemele de ordin 

etic, care ar putea fi generate de activitatea specifică a entităţii. Astfel, este absolut necesar 

stabilirea unui model de comportament etic și a unor norme deontologice specifice 

(aplicabile) angajaților ANTA menite să sporească prestația agenților publici, eliminării 

birocrației și manifestărilor de corupție din cadrul entității. Existența de norme etice și 
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deontologice specifice se impun datorită specificului activității desfășurate de entitatea 

publică (eliberarea de acte permisive, efectuarea controlului de stat în domeniul 

transportului rutier etc.) 

Totodată managerul entității este obligat7 să ofere angajaților (prin exemplu propriu) 

un model de comportament integru în conformitate cu normele etice și deontologice.  

Chestionarul de integritate a dezvăluit faptul că aprox. 1/3 din angajații entității nu 

cunosc despre existența a careva norme de conduită profesională, Totodată, în procesul 

exercitării atribuțiilor de serviciu angajații nu întotdeauna sunt atenționați de manageri 

privind necesitatea respectării integrității profesionale, iar cei ce desfășoară nemijlocit 

activități vulnerabile la corupție (74,6%) nu primesc instrucțiuni suplimentare cu referire 

la comportamentul integru.  

Astfel, CNA cu referire la această măsură anticorupție constată deficiențe la 

reglementarea pe intern, respectiv și aplicarea în practică a normelor de etică și conduită.  

În acest context entității publice se recomandă: 

• Elaborarea unor norme de etică și deontologie proprii (în baza Codului de 

conduită a funcționarului public) specifice activității desfășurate de entitatea publică. 

• Familiarizarea inițială (la angajare) și permanentă a funcționarilor cu 

respectivele norme de etică și integritate, inclusiv prin testarea cunoștințelor în acest 

domeniu. 

• Publicarea și promovarea pe site-ul oficial al entității a respectivului set de 

reguli etice, fapt care va crea un model preconceput de comportament integru al 

funcționarilor așteptat de public și respectiv va spori comportamentul integru al angajaților 

entității. 

• Identificarea și aplicarea de sancțiuni pentru încălcarea regulilor de etică și 

deontologie. 

 

1.5 Angajarea/promovarea în bază de merit şi integritate profesională 

şi evitarea favoritismului 

Obligativitatea realizării acestei politici anticorupție se reglementează în: 

• art. 11 al.(7) din Codul transporturilor rutiere care face trimitere la Legea 158/2008 

privind funcția publică și statutul funcționarului public; 

• art. 11 din Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017; 

• pct.2 al Regulamentului intern al ANTA „Modul de angajare a salariaților și de 

încetare a contractului individual de muncă”. 

În perioada 2017-2018, entitatea publică a angajat 15 persoane, dintre care 12 prin 

organizare de concurs pentru ocuparea funcției vacante și 3 persoane fără concurs. Cu 

referire la persoanele angajate în lipsa concursului se constată faptul că 1 persoană a fost 

transferată din altă autoritate administrativă de același nivel, iar cu referire la celelalte 2 

persoane – angajați în funcții necalificate.  

                                                 
7 Art. 23 al.(2) din Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017 
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Totodată, pe pagina web a entității8 cu regularitate sunt publicate anunțuri cu referire 

la funcțiile vacante disponibile. 

În contextul verificării realizării acestei măsuri anticorupție este de menționat faptul 

că entitatea publică a realizat angajări cu încălcarea prevederilor actelor normative stipulate 

supra. Astfel, se constată9 admiterea a cel puțin unui candidat la procedura de concurs cu 

încălcarea prevederilor imperative cu referire la deținerea calificărilor necesare. De 

asemenea, admiterea candidatului la concurs a fost posibilă fără a fi prezentate setul 

complet de acte necesare. Mai mult, se constată desemnarea ca câștigător al concursului 

(prin ordinul directorului ANTA) a persoanei admise din start în mod fraudulos la etapa de 

concurs.  

Cu referire la promovarea agenților publici, de asemenea se constată deficiențe 

majore. Deși Legea integrității stipulează expres că recrutarea şi promovarea agenţilor în 

cadrul entităţii publice se efectuează prin concurs public, conform criteriilor transparente 

şi obiective de selectare în bază de merit, calificare profesională, capacitate, competenţă 

şi integritate profesională, fără a admite favorizarea intereselor private şi a oricăror forme 

de discriminare se constată promovarea pe intern la funcții de conducere a agenților publici 

în lipsa respectării criteriilor supra. Astfel, în cadrul ANTA a fost admisă cel puțin o 

promovare în funcție de conducere a unui agent public angajat în aceeași zi printr-un un 

concurs desfășurat cu admiterea de vădite încălcări. 

În concluzie, deși ANTA raportează respectarea și corespunderea întocmai cu această 

măsură anticorupție, se constată deficiențe majore la implementarea acesteia, iar ca urmare 

manifestarea aspectelor de favoritism și a riscului de protecționism în cadrul entității 

publice. 

 

1.6 Regimul declarării averilor şi intereselor personale 

Cu referire la această măsură de asigurare a integrității instituționale, se constată 

faptul că angajații ANTA anterior de august 2018 nu se identificau ca subiecți ai Legii 

133/2016 privind declararea averilor și intereselor personale. Respectiv, pentru anii 

precedenți nu exista obligația de depunere a declarației de venituri și interese în 

conformitate cu prevederile Legii 133/2016, decît doar pentru conducătorul și adjuncții 

entității publice. Legea nr. 140/2018 a impus schimbări esențiale în statutul angajaților 

ANTA prin atribuirea calității de funcționari publici, respectiv subiecți ai Legii 133/2016. 

Astfel, fiind verificat portalul electronic al ANI, s-a constatat că la momentul evaluării 

integrității instituționale conținea doar declarațiile conducătorului și adjuncților entității 

publice. 

Lipsa obligativității declarării intereselor personale genera un factor de risc major 

care a dus la apariția și materializarea riscului conflictului de interese10 pentru angajații 

ANTA cu atribuții în domeniul efectuării controlului de stat. Urmare a modificărilor 

legislative survenite, pentru toți angajații entității publice devine obligatoriu (sub riscul 

                                                 
8 http://anta.gov.md/FunctiiV 
9 Nota de serviciu al MEI nr. 32 din 10.10.2018 
10 A se vedea rubrica Regimul declarării conflictului de interese 
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sancțiunilor răspunderii prevăzute de Legea 133/2016) declararea calității de 

fondator/asociat, etc. sau eventual existenței de careva interese personale pentru careva 

agenți economici. Acest fapt, va spori climatul de integritate instituțională și va contribui 

esențial la prevenirea apariției situațiilor de conflict de interese. 

Urmare a celor expuse și în contextul modificărilor statutare survenite, precum și 

apariției de noi obligații legale, CNA recomandă:  

• Desemnarea responsabililor în cadrul entității publice cu atribuții privind întocmirea 

și actualizarea permanentă al Registrului electronic al subiecților declarării; 

• Organizarea de instruiri (inițiale și periodice) de comun acord cu reprezentanții ANI 

în vederea informării angajaților privind particularitățile depunerii declarației privind 

veniturile și interesele personale. 

• Informarea periodică (anuală) a tuturor angajaților ANTA privitor la eventualele 

sancțiuni aplicabile pentru nedeclararea veniturilor și intereselor și/sau tăinuirea acestora. 

 

1.7 Regimul cadourilor 

Respectarea regimului juridic al cadourilor, ca una din măsurile de asigurare a 

integrității instituționale este reglementată în art.16 din Legea integrității nr. 82/2017. În 

vederea realizării acestei măsuri entitatea publică a emis Ordinul nr.03 din 05.01.2017 

privind instituirea Comisiei de evidență și evaluare a cadourilor și aprobarea 

Regulamentului cu privire la evidența, evaluarea păstrarea, utilizarea și răscumpărarea 

cadourilor simbolice, a celor oferite cu prilejul anumitor acțiuni de protocol. Cu referire 

la prevederile Regulamentului supra, se constată faptul că acesta a fost aprobat în temeiul 

Hotărîrii Guvernului RM nr. 134 din 22.02.2013, act normativ care între timp necesită 

actualizare în legătură cu adoptarea Legii integrității Nr. 82/2017. Astfel, regulamentul în 

cauză conține anumite prevederi ce diferă de cadrul normativ și anume:  

• aspectul privind răscumpărarea cadourilor primite ce depășesc valoarea admisă. 

Ordinul ANTA prevede achitarea contravalorii bunului, pe cînd Legea prevede achitarea 

diferenței dintre valoarea cadoului și limita stabilită; 

• aspecte privind obligațiile de transparență și publicare pe pagina web a entității a 

registrului de evidență a cadourilor. 

În cadrul verificării respectării măsurii anticorupție în cauză s-a constatat că registrul 

cadourilor conține doar 3 însemnări pentru perioada anilor 2017-2018. Totodată s-au 

depistat mai multe deficiențe „practice” care au anihilat întreg mecanismul de declarare a 

cadourilor. Astfel, persoana responsabilă de instituirea și ținerea registrului cadourilor în 

momentul inițierii evaluării integrității instituționale se afla în concediu de odihnă fără a fi 

desemnată persoană care o înlocuiește. Ca urmare, timp de aprox. 30 de zile s-a constatat 

imposibilitatea eventuală de declarare a cadourilor. Desemnarea (chiar și temporară) unei 

persoanei responsabile în vederea asigurării funcționării oricărei măsuri anticorupție, 

constituie o obligație managerială, situație care în cadrul ANTA nu se respectă.    

Un alt aspect necesar de menționat în vederea dezvăluiri regimului juridic al 

cadourilor este percepția angajaților entității publice cu referire la această măsură 
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anticorupție. Chestionarul de integritate a dezvăluit că în general (83,9%) angajații ANTA 

cunosc despre obligativitatea declarării cadourilor. Totodată, în fața unei situații practice 

de declarare a cadourilor, circa 1/4 din angajați au demonstrat cunoștințe superficiale cu 

referire la procedura aplicabilă. Un alt aspect dezvăluit în cadrul chestionarului este faptul 

că  11,5% din respondenți au declarat că cunosc despre faptul că colegii au primit cadouri 

în situații de serviciu, iar mai mult de 1/3 din respondenți (34,3%) afirmă cert că procedura 

de declarare a cadourilor nu s-a respectat. 

Ca rezultat al celor expuse supra se constată implementarea defectuoasă a acestei 

măsuri anticorupție, fapt care ar explica numărul redus de cadouri declarate. Astfel, în 

vederea asigurării respectării regimului juridic al cadourilor, CNA recomandă: 

• modificarea Regulamentului cu privire la evidența, evaluarea păstrarea, utilizarea 

și răscumpărarea cadourilor simbolice, a celor oferite cu prilejul anumitor acțiuni de 

protocol și ajustarea acestuia la aspectele normative actuale; 

• Emiterea unui nou ordin privind responsabilii și eventual supleanții în situație de 

ținere a registrului cadourilor; 

Informarea repetată și continuă a angajaților cu referire la procedura și mecanismul 

de declarare a cadourilor. 

 

1.8 Denunțarea influenţelor necorespunzătoare 

Neadmiterea, denunțarea și tratarea influenţelor necorespunzătoare este prevăzută în 

art. 17 din Legea integrității nr. 82/2017, Legea 325/2013 privind evaluarea integrității 

instituționale, Hotărîrea de Guvern nr. 767/2014, Anexa 1 - REGULAMENT-CADRU cu 

privire la evidenţa cazurilor de influenţă necorespunzătoare precum și prin Ordinul ANTA 

nr. 06 din 20.01.2015 privind desemnarea subdiviziunii specializate de ținerea evidenței 

Registrului cazurilor de influență necorespunzătoare.  

Primordial, se constată faptul că reglementările interne necesită a fi modificate în 

virtutea noului statut al angajaților ANTA, precum și noii structuri organizatorico-juridice 

ale entității publice.  

Cu referire însă, la această măsură de asigurare a integrității se constată că entitatea 

publică s-a conformat în mare parte cerințelor actelor normative: a fost instituit registrul 

influențelor necorespunzătoare (care conține 1 însemnare pentru a.2017 și una însemnare 

pentru a.2018); a fost desemnată subdiviziunea și persoana responsabilă de ținere a 

acestuia, precum și contra-semnătură ordinul intern a fost adus la cunoștință angajaților. 

Totuși constatăm un număr destul de redus de mențiuni în registrul respectiv, fapt care 

poate fi explicat  prin două ipoteze:  

• lipsa unor cazuri de influențe necorespunzătoare – ipoteză care pare puțin realistă 

în condițiile în care majoritatea angajaților ANTA desfășoară activități vulnerabile la acte 

de corupție prin eliberarea de acte permisive și/sau efectuarea controlului de stat în 

domeniul transportului rutier. 

• neraportarea, neînregistrarea și tolerarea acestora. Se constată confirmarea acestei 

ipoteze prin rezultatele testării integrității profesionale efectuate în cadrul entității publice.  
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Agenții publici au înregistrat rezultat negativ al testului din motivul nedenunțării imediate 

a tentativelor de implicare în acte de corupție, acte conexe corupției și fapte de 

comportament corupţional inclusiv prin nedeclararea influențelor necorespunzătoare. 

Rezultatele chestionarului de integritate au arătat că mai mult de jumătate din 

respondenți (55,4%) au declarat deschis faptul că nu posedă cunoștințe suficiente în 

vederea declarării influențelor necorespunzătoare, iar 15% dintre aceștia cunosc 

despre situații de admitere a influențelor necorespunzătoare de către colegi, șefi, 

subalterni etc. Aceasta stare de lucruri în mare măsură confirmă ipotezele expuse supra și 

explică numărul redus de mențiuni în registrul respectiv.  

Nedenunțarea influenţelor necorespunzătoare poate implica grave abateri de la 

servirea interesului public cu imparțialitate și obiectivitate. În vederea realizării cu succes 

a acestei măsuri anticorupție CNA recomandă: 

• Modificarea/actualizarea actelor normative interne cu referire la mecanismul de 

denunțare a influenţelor necorespunzătoare. 

• Realizarea instruirilor necesare în vederea familiarizării tuturor angajaților cu 

referire la măsurile de neadmitere, denunțare și tratare a influenţelor necorespunzătoare.   

 

1.9 Denunțarea/neadmiterea manifestărilor de corupţie şi protecţia 

avertizorilor de integritate 

În scopul bunei funcționări a entității publice în conformitate cu mandatul său legal 

de servire a interesului public și pentru asigurarea neafectării drepturilor omului, a imaginii 

și reputației entității publice, angajații entității publice pot dezvălui în cunoștință de cauză 

și cu bună credință, practicile ilegale devenite cunoscute și admise în cadrul entităților 

publice. 

Posibilitatea în cauză este prevăzută în Legea 122/2018 privind avertizorii de 

integritate; art.18 din Legea integrității nr. 82/2017, Ordinul ANTA nr. 87 din 28.12.2017 

cu privire la aprobarea Regulamentului privind avertizorii de integritate în cadrul Agenției 

Naționale Transport Auto.  

Cu referire la actele normative supra este de menționat că Legea 122/2018, care 

reprezintă cadrul normativ „nou”, face referire la un spectru mai larg de posibile dezvăluiri 

ilegale care cuprinde nu numai manifestările de corupție, dar și a încălcărilor de mediu, a 

încălcărilor drepturilor şi libertăților fundamentale ale persoanei, a celor ce ţin de 

securitatea naţională, precum şi a altor încălcări, acţiuni sau inacțiuni care amenință sau 

prejudiciază interesul public. De asemenea Legea supra reglementează mecanismul acestor 

dezvăluiri, precum și aspecte privind protecția avertizorilor de integritate.  

Totodată, constatăm că reglementările interne ANTA au fost adoptate în baza 

Hotărîrii Guvernului nr. 707 din 9.09.2013, care între timp (odată cu adoptarea Legii 

122/2018) a devenit caducă. De asemenea, se constată că Regulamentul privind avertizorii 

de integritate din cadrul ANTA a fost „transcris” din regulamentul model prevăzut în 

Hotărîrea de Guvern supra fără însă a fi adaptat la statutul angajaților Agenției la momentul 

adoptării. Astfel pct.5 din acest regulament face referire (printre altele) la informarea 
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benevolă și cu bună credință despre nerespectarea de către angajații ANTA (excepție: 

Directorul entității și adjuncții acestuia) a regulilor privind declararea veniturilor și a 

proprietății, obligație instituită prin modificările statutare aprobate prin Legea 140/2018. 

Cu referire la răspunderea pentru încălcarea regulamentului, se constată că pct. 15 al 

acestuia depășește prevederile cadrului normativ actual. Astfel, se menționează că 

avertizorul de integritate care a făcut o avertizare despre care știa sau trebuia în mod 

rezonabil să cunoască că este falsă poartă răspundere disciplinară sau penală după caz. 

Această prevedere vine să descurajeze (sub sancțiunea răspunderii) eventualele 

avertizări de integritate despre care angajatul în mod rezonabil nu deține informație 

completă și o consideră falsă.  

Luând în considerare cele expuse supra este absolut necesar revizuirea și modificarea 

Regulamentului intern privind avertizorii de integritate în spiritul Legii 122/2018 privind 

avertizorii de integritate. 

O altă latură cercetată a acestei măsuri anticorupție a fost verificarea cunoștințelor 

angajaților ANTA cu referire la avertizările de integritate și/sau a practicilor ilegale 

cunoscute. În acest sens a fost aplicat chestionarul de integritate pentru angajații entității 

publice. Datele obținute în rezultatul aplicării chestionarului au identificat carențe majore 

în ceea ce ține cunoștințele angajaților cu referire la această măsură anticorupție. Astfel, 

mai mult de jumătate din angajați (aprox. 64%) nu cunosc noțiunea de avertizor de 

integritate, precum și garanțiile oferite de cadrul normativ cu referire la măsurile de 

protecție de care beneficiază. Totodată, aproximativ 81% din angajați au declarat ferm 

că în entitatea publică nu există un mecanism de dezvăluire a practicilor ilegale sau 

nu cunosc despre existența acestuia. Cu referire la motivele care duc la lipsa avertizărilor 

de integritate în cadrul entității publice, majoritatea respondenților au menționat pe de o 

parte că nu există practici ilegale care trebuie dezvăluite, iar pe de altă parte că nu există 

un mecanism real și sigur de dezvăluire a acestor practici ilegale. Totodată, există cel puțin 

un angajat ANTA care cunoaște și dorește să depună o avertizare de integritate 

despre existența de anumite practici ilegale admise de colegii săi, iar doi respondenți 

au indicat despre existența de „presiuni” din partea conducerii în vederea 

(ne)dezvăluirii practicilor ilegale cunoscute. 

În concluzie, se constată că deși entitatea publică a emis un ordin în vederea aprobării 

regulamentului cu privire la avertizorii de integritate și a desemnat responsabilii în vederea 

realizării acestei politici, mecanismul dezvăluirii practicilor ilegale nu funcționează în 

cadrul ANTA. Acest fapt se datorează lipsei de interes din partea managementului entității 

în promovarea acestei politici anticorupție. Totodată, angajații ANTA nu sunt (nu au fost) 

instruiți cu referire la această măsură anticorupție și nu cunosc despre existența măsurilor 

de protecție a avertizorilor de integritate. 

În acest context, în vederea redresării situației create, CNA recomandă îndeplinirea 

următoarelor acțiuni: 

1. Elaborarea unui nou act normativ intern cu referire la avertizorii de integritate și 

dezvăluirea practicilor ilegale cunoscute, în concordanță cu Legea 122/2018 

privind avertizorii de integritate; 
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2. Efectuarea de instruiri în rândurile angajaților ANTA în vederea familiarizării 

acestora cu conceptul avertizărilor de integritate și dezvăluirea practicilor ilegale; 

3. Elaborarea unui mecanism intern, real și funcțional prin care să faciliteze pornirile 

angajaților în dezvăluirea practicilor ilegale, precum și garantarea 

confidențialității avertizorilor. Familiarizarea tuturor angajaților cu acest 

mecanism.  

 

1.10 Accesul la informaţii de interes public 

Accesul la informații de interes public reprezintă una din formele de control efectuat 

de către cetățeni asupra activității entității publice. Această măsură se realizează în 

principal prin publicarea de informații oficiale pe pagina web a entității (sau în alt loc 

accesibil publicului larg) și oferirea de răspunsuri oficiale ca rezultat al solicitărilor de 

informații și interpelărilor parvenite la entitatea publică.  

Cadrul normativ aferent acestei măsuri anticorupție se reprezintă prin Legea nr. 982 

din 11.05.2000 privind accesul la informații; Legea 239 din 13.11.2008 privind 

transparența în procesul decizional, Legea integrității nr. 82/2017, Hotărîrea Guvernului 

RM nr. 188/2012 privind paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în 

rețeaua internet, Ordinul ANTA nr. 42/1 din 22.06.2018, Ordinul ANTA nr. 92 din 

14.11.2018 și Ordinul ANTA nr. 98 din 04.12.2018.  

În vederea realizării acestei măsuri anticorupție entitatea publică a desemnat unitatea 

și agentul public11 responsabil pentru efectuarea procedurilor de furnizare a informațiilor 

oficiale precum și a reglementat principalele drepturi și obligații ale angajaților în vederea 

furnizării de informații oficiale12. Astfel, pentru a.2018 entitatea publică a recepționat 31 

de cereri privind solicitări de informații. În 28 de cazuri această informație a fost acordată, 

iar în 3 cazuri acordarea de informații a fost refuzată pe motiv că „solicitantul de informații 

nu deține împuterniciri, sau solicită informația despre date cu caracter personal a altor 

persoane”. Totodată entitatea publică nu a înregistrat careva contestări în vederea refuzului 

la solicitările de informații. 

Cu referire la publicarea informațiilor pe pagina web oficială se menționează HG nr. 

188/2012 privind paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în rețeaua 

internet. Actul normativ în cauză stabileşte expres acele cerințe minime obligatorii a fi 

publicate pe paginile oficiale ale autorităţilor publice în vederea asigurării accesului la 

informațiile de interes public şi sporirii transparenţei în activitatea instituţională.  

În cazul entității publice ANTA - se constată existența paginii oficiale a Agenției 

Naționale Transport Auto în rețeaua internet www.anta.gov.md . Analiza detaliată a paginii 

web13 a arătat corespunderea parțială a acesteia la rigorile și cerințele obligatorii spre 

publicare pe paginile oficiale ale autorităților publice. Astfel, se constată faptul că entitatea 

publică a omis să plaseze așa informații precum:   

                                                 
11 Ordinul ANTA nr. 42/1 din 22.06.2018 
12 Ordinul ANTA nr. 92 din 14.11.2018; Ordinul ANTA nr. 98 din 04.12.2018 
13 Analiza paginii web a ANTA fost efectuată în perioada noiembrie 2018-ianuarie 2019 

http://www.anta.gov.md/
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• Date privind transparența în procesul decizional – obligație prevăzută la pct.6 din 

Regulamentul cu privire la paginile oficiale ale autorităților administrației publice în 

rețeaua internet care inclusiv cuprinde raportul anual al autorității publice cu privire la 

transparența în procesul decizional; 

• Date privind rezultatele achizițiilor publice și alte informații de interes public 

relevante domeniului; 

• Modului anticorupție (persoana responsabilă, publicarea pe pagina web a numerelor 

naționale anticorupție, a registrului cadourilor entității etc.) 

În vederea remedierii celor menționate supra, CNA recomandă entității publice să 

revizuiască conținutul paginii web în vederea completării cu informațiile necesare în 

conformitate cu prevederile actelor normative menționate. 

 

1.11 Gestionarea transparentă şi responsabilă a patrimoniului public 

Una din măsurile de asigurare a integrităţii instituţionale reprezintă gestionarea 

transparentă şi responsabilă a patrimoniului public, a finanțelor rambursabile şi 

nerambursabile. Gestionarea patrimoniului public include atît patrimoniul existent al 

entității publice cât și efectuarea de achiziții publice. Cu referire la gestionarea patrimoniul 

existent, se constată că sursa veniturilor entității publice pentru anii precedenţi se constituia 

doar din fonduri care proveneau exclusiv din mijloacele financiare încasate pentru 

eliberarea de acte permisive. Prevederea normativă în cauză a fost abrogată prin Legea 

140/2018, respectiv prin modificarea statutului Agenției. Astfel, în prezent în conformitate 

cu art.8 (3) din Codul transporturilor rutiere Legea nr. 150 din 17.07.2014 Bugetul ANTA 

se elaborează, se aprobă şi se administrează în conformitate cu principiile, regulile şi 

procedurile stabilite de Legea finanțelor publice şi responsabilității bugetar-fiscale 

nr.181/2014. Totodată, taxele pentru eliberarea autorizaţiilor de transport rutier în traficul 

național şi internațional se virează de agenţii economici la bugetul de stat conform modului 

stabilit de Ministerul Finanţelor. Cu privire la formarea bugetului ANTA se menționează 

faptul că pe parcursul a.2016-2018, Agenția beneficia de un buget instituțional ce constituia 

peste 70% din veniturile obținute de către agenție14, sau chiar care depășea veniturile 

încasate15. În acest context se menționează că cheltuielile anuale realizate de ANTA 

reprezentau circa 40-45 mln. lei, dintre care doar 3-3,5 mln. (sau aprox. 8,5%) constituiau 

totalul achizițiilor de bunuri, servicii și lucrări realizate de entitate.  

Cu referire la gestionarea patrimoniului propriu, se constată că ANTA dispune de 

puncte mobile de control dislocate în diferite regiuni ale țării. Aceste puncte mobile sunt 

dotate cu autoturisme de serviciu, tehnică de calcul, alte bunuri necesare efectuării 

controlului de stat în trafic. Echipele de control sunt delegate în punctele teritoriale pentru 

o perioadă mai îndelungată, fără a se returna zilnic, spre sediu (în mun. Chișinău) la 

                                                 
14 Raport asupra nivelului coruptibilității proiectului Hotărârii de Guvern privind aprobarea bugetului Autorității 

administrative „Agenției Naționale Transport Auto” pentru a.2017  https://www.cna.md/rapoartearhiva.php?l=ro 
15 Raport de expertiză anticorupție Nr. EHG/4858 din 16.03.2018 la proiectul de hotărîre a Guvernului privind 

aprobarea bugetului Autorității administrative „Agenției Naționale Transport Auto” pentru a.2018 

https://www.cna.md/report_view.php?l=ro&id=5119 
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sfârșitul perioadei de muncă. În acest context, este de menționat că entitatea publică nu  

asigură condiții de „parcare/staționare” pe timp de noapte a propriilor unități de transport, 

această obligație fiind de responsabilitatea agentului public cu atribuții de conducător al 

mijlocului de transport. Deși unitățile de transport dispun de sistem de monitorizate a 

locului aflării prin GPS, totuși se constată expunerea entității la riscurile de sustragere 

și/sau deteriorare a bunurilor proprietate publică. În acest sens, entității publice se 

recomandă întreprinderea de măsuri preventive în vederea asigurării integrității bunurilor 

sale. Una din soluții viabile ar fi identificarea de autorități administrative similare (cu 

reprezentare și infrastructură în teritoriu) și închirierea de spații spre crearea de 

reprezentanțe permanente în teritoriu. 

În cazul efectuării de achiziții publice este absolut necesar ca întreg procesul să fie 

ghidat de niște reguli stricte care să asigure maximă transparență și integritate 

participanților. Asemenea măsuri au fost prevăzute în Legea 133/2015 privind achizițiile 

publice, de asemenea art.22 din Legea integrității 82/2017 prevede măsuri de sporire a 

transparenței și integrității în gestionarea patrimoniului public și nemijlocit la efectuarea 

achizițiilor publice. Cadrul normativ intern al ANTA se constituie din Ordinul Nr. 94 din 

14.11.2018 prin care entitatea publică și-a aprobat procedura de achiziţii a bunurilor, 

lucrărilor şi serviciilor, precum și a instituit grupul de lucru pentru achiziţii publice. 

Cu referire la compartimentul de achiziții publice efectuate de ANTA, se constată 

deficiențe majore în ceea ce ține de transparența procesului. Astfel, deși entitatea publică 

dispunea de planuri anual de achiziții a bunurilor, lucrărilor și serviciilor, aceste documente 

nu au fost publicate pe pagina web, la fel și lista contractelor atribuite și agenții economici 

desemnați câștigători. Totodată, pe parcursul a.2018 au fost anulate 4 proceduri de achiziții 

publice (2- din motivul lipsei ofertelor și 2 – din motivul prezentării ofertelor neconforme) 

fiind înregistrat și un caz de contestare din partea agenților economici. 

În contextul acestei măsuri anticorupție, CNA apreciază pozitiv modificările statutare 

implementate în cadrul entității publice, respectiv noile principii privind bugetarea 

instituției. Totodată, se recomandă entității publice aprobarea de măsuri în vederea sporirii 

transparenței decizionale îndeosebi în cadrul achizițiilor publice realizate.  

 

1.12 Pantuflajul (restricții şi limitări post-angajare) 

Esența acestei măsuri anticorupție presupune evitarea obținerii de beneficiilor 

neprevăzute datorită sau ca urmare a deținerii unei funcții anterioare, inclusiv datorită 

informațiilor de serviciu obținute în exercitarea funcției respective. Agentului public i se 

impun restricții în vederea angajării ulterioare (pe timp de 1 an de zile) în organizații 

comerciale și necomerciale dacă înainte de încetarea mandatului (rapoartelor de muncă) în 

entitatea publică a avut atribuții directe de supraveghere și/sau control al acestor 

organizații. Mai mult, agentul public este obligat să comunice în scris în termen de 3 zile 

conducătorului entității publice despre toate ofertele de muncă care intenționează să le 

accepte și care pot genera un conflict de interese. 
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Cadrul legal ce reglementează această politică anticorupție se constituie din 

prevederile Legii 133/2016 privind declararea veniturilor și intereselor personale precum 

și Legea integrității nr. 82/2017.  

Astfel, deși activitatea desfășurată de majoritatea angajaților ANTA presupune direct 

atribuții privind efectuarea controlului la agenții economici transportatori, sau eliberarea 

de acte permisive în domeniu, se constată că entitatea publică nu a implementat prevederile 

acestei măsuri anticorupție din motivul incoerenței legislative existente anterior. În prezent, 

urmare a modificărilor introduse prin Legea 140/2018, angajații ANTA au devenit 

funcționari publici, respectiv subiecți ai Legii 133/2016, fapt care impune respectarea 

acestei măsuri anticorupție. 

Întru confirmarea celor relatate supra se prezintă și rezultatele chestionarului de 

integritate aplicat pentru angajații entității publice. Aproximativ 1/4 dintre angajații 

ANTA declară deschis că pentru ei nu există careva restricții post-angajare, iar în 

cazul la 57,6% declară că nu cunosc despre existența de interdicții post-angajare. 

Urmare a evaluării implementării aceste măsuri anticorupție, se constată necesitatea 

instruirii agenților publici cu prevederile actelor normative referitoare la restricțiile post-

angajare. De asemenea, este necesar aprobarea de modificări în procedura de eliberare din 

funcție, prin care entitatea publică ANTA va informa (contra semnătură) eventualii 

demisionari privind obligația respectării restricțiilor și limitărilor post-angajare prevăzute 

de legislație.  
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Capitolul II: Factori de risc individuali 

Factori de risc individuali, sunt acele împrejurări care determină agentul public să 

acționeze contrar legii şi să aibă un comportament corupţional. În vederea adoptării celei 

mai bune strategii de combatere a comportamentului non-integru este absolut necesar de 

studiat care factori generează acest comportament precum și modalitățile de manifestare a 

acestuia.  

Sursa primară de identificare a factorilor de risc individuali s-a realizat în baza 

analizei incidentelor de integritate înregistrate în cadrul instituţiei, a atitudinii și 

comportamentului angajatului ANTA în coraport cu obligațiile sale. O altă sursă de 

identificare a factorilor de risc individuali reprezintă situațiile practice relatate în petițiile 

parvenite în cadrul entității.  

Cu alte cuvinte, în cadrul acestei categorii de factori s-a analizat comportamentul 

agentului public în situațiile reale existente precum și comportamentul adoptat de acesta la 

provocările apărute. 

 

2.1  Analiza incidentelor de integritate 

Analiza incidentelor de integritate constatate în cadrul Agenției Naționale Transport 

Auto confirmă probabilitatea înaltă de materializare a anumitor riscuri în viitor, identificate 

în cadrul procesului de evaluare, precum şi ajută în dezvăluirea unor aspecte ce țin de 

imperfecțiunea legislativă şi activitatea operațională. Este de menționat că în calitate de 

incidente de integritate au fost analizate cazurile în care a fost dispusă începerea urmăririi 

penale precum și emisă de către procuror ordonanța de punere sub învinuire și respectiv – 

înaintarea acuzării față de învinuit. Posibila achitare a inculpatului în instanța de judecată 

(într-o anumită cauză penală concretă) nu diminuează aspectul de analiză al 

comportamentului non-integru admis care a generat însăși existența acestei cauze penale.  

Astfel, pe parcursul a 2017-2018 față de angajații ANTA  au fost pornite cauze penale 

pe faptul săvârșirii infracțiunilor prevăzute la mai multe articole ale Codului Penal din RM: 

• Corupere pasivă – manifestată prin faptul acceptării de către angajații ANTA a 

mijloacelor financiare care nu se cuvin în vederea neîntocmirii unui proces verbal 

contravențional și/sau recalificării contravenției, în vederea neatragerii la răspundere 

contravențională a șoferului mijlocului de transport sau minimalizarea sancțiunii aplicate.  

Astfel, în cadrul efectuării urmăririi penale s-a constatat că persoane publice din cadrul 

Direcţiei Control Transport Rutier şi Autogări a ANTA, sunt implicate în diferite acţiuni 

ilegale, manifestate prin protejarea activităţii frauduloase a unor operatori rutieri antrenați 

în transportarea pasagerilor. În unele cazuri, când sunt verificate unele unități de transport 

care ar fi protejate de aceștia, sunt întocmite procese-verbale cu privire la contravenție, în 

care sunt indicate date eronate cu privire la încălcările constatate. De obicei, se recalifică 

în încălcări ce nu prevăd suspendarea activităţii, ridicarea plăcuțelor de înmatriculare şi 

pașapoartelor tehnice, precum şi aplicarea unor amenzi mai blânde decât cele prevăzute de 

norma legală, fapt pentru care ar primi sistematic diferite mijloace bănești de la acești 
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operatori rutieri, care ar varia de la 2000 până la 5000 lei. pentru fiecare încălcare care 

prevede ridicarea şi suspendarea plăcuțelor de înmatriculare. 

Prin urmare, prin această schemă infracțională, persoane publice din cadrul Direcţiei 

Control Transport Rutier şi Autogări a ANTA, sunt remunerați pentru întocmirea contrar 

legii a proceselor-verbale cu privire la contravenții, iar acţiunile acestora conțin elemente 

de corupere pasivă. 

Pe parcursul efectuării urmăririi penale, s-a conturat o tendință vicioasă şi selectivă a 

examinării contravențiilor din domeniul transportului de pasageri şi mărfuri, de către 

inspectorii Direcţiei Control Transport Rutier şi Autogări a ANTA. 

Într-un alt caz aparte, se menționează că angajatul ANTA a acceptat promisiunea 

făcută prin telefon (din partea unui coleg) a acordării mijloacelor financiare ce nu i se 

cuvin. Urmare a acestei promisiuni inspectorul de control a „recalificat” fapta 

contravenientului într-una mai blândă, iar în așa mod șoferul unității de transport a evitat 

achitarea unei sancțiuni pecuniare mai mari. În speță, în cadrul convorbirilor telefonice, 

ambii inspectori au folosit exprimări codificate specifice numind cuvintele și expresiile 

comune în alt mod cu scopul camuflării sensului real, în eventualitatea unei interceptări 

telefonice. 

La analiza acestor cazuri este necesar de atras atenția la câteva aspecte importante: 

a) Existența posibilității inspectorului ANTA de a recalifica fapta 

contravenientului într-una mai blândă și respectiv aplicarea unei sancțiuni mai 

ușoare. 

b) Posibilitatea aplicării sancțiunii cu reținerea plăcuțelor de înmatriculare, în mare 

măsură „determină” contravenientul recurgerea la mijloace ilegale de 

„soluționare” a problemei apărute16.  

c) Manifestarea „protecției” din partea inspectorilor ANTA pentru unii agenți 

economici operatori de transport. 

d) Existența unor relații „apropiate” în cadrul colectivului care permit abordarea 

colegilor în vederea săvârșirii unei ilegalități. Inspectorul de control al ANTA 

a acceptat o promisiune de acordare de mijloace financiare de la un alt inspector 

ANTA, fapt care demonstrează cunoașterea reciprocă pe intern despre 

ilegalitățile care se săvârșesc sau chiar existența unor „colaborări criminale” în 

cadrul colectivului de inspectori. Folosirea unor expresii specifice denotă faptul 

existenței unei înțelegeri prealabile cu privire la utilizarea expresiilor, ori 

aceasta (evitarea folosirii anumitor cuvinte) este deja o practică comună în 

cadrul entității publice. 

e) Inspectorii ANTA conștientizează săvîrşirea unor fapte ilicite, bănuiesc faptul 

că convorbirile lor sunt interceptate (respectiv că faptele lor ilegale sunt 

monitorizate), iar în scop de „camuflare” folosesc termeni și expresii specifice. 

Totuși, nu renunță la săvîrşirea actelor de corupere, ba mai mult, chiar poartă 

                                                 
16 Detaliat a se vedea Anexa nr. 1 - Raportul de Expertiză Anticorupție a cadrului normativ aferent activității ANTA 
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mai multe discuții în acest sens (între ei) în vederea clarificării tuturor 

circumstanțelor pentru „soluționarea problemei”. 

f) Anihilarea scopului „educativ-punitiv” al sancțiunii contravenționale. Prin acest 

act de corupție, sancțiunea contravențională nu și-a atins scopul. 

Contravenientul nu a suportat pe deplin efectul punitiv al sancțiunii, respectiv 

nu a avut loc efectul de „înțelegere și viitoare corectare” a faptei ilicite. În așa 

mod se „favorizează” admiterea de încălcări grave care într-un final pot genera 

urmări și mai periculoase.  

g) Lipsa de careva denunțuri în vederea implicării în ilegalități, chiar dacă aceste 

practici ilegale sunt pe larg cunoscute în cadrul echipei de inspectori de control. 

În acest sens, nici prin intermediul chestionarului anonim de integritate nu au 

fost dezvăluite existența de practici ilegale în cadrul ANTA.  

O altă situație care merită atenție este analiza cauzei penale pornite pe faptul că 

angajații ANTA dislocați în punctele mobile de verificare a masei totale și sarcinii masei 

pe osia vehiculelor au implementat o schemă bine organizată în vederea extorcării și 

primirii mijloacelor bănești de la agenții economici transportatori de mărfuri. Astfel, 

inspectorii de control primeau câte 200-500 lei per unitate de transport, în vederea 

neatragerii acestora la răspundere contravențională pentru încălcarea regulilor traficului 

de încărcături de mare gabarit sau supra-grele. Fapta ilicită de corupere pasivă a avut loc 

inclusiv cu prezența circumstanțelor agravante: implicarea a două sau mai multe persoane 

(inspectori de control) și cu extorcare de bunuri sau servicii. Faptul implicării a mai mulți 

inspectori din cadrul ANTA precum și modul de implicare a fost analizat în incidentele 

descrise supra. Este de menționat că anterior, în cadrul activităților similare (controlul 

greutății unităților de transport), agenții publici din cadrul ANTA au picat testul de 

integritate 

În această speță, se evidențiază faptul recurgerii la extorcarea de mijloace financiare 

de la agenții economici. Prezența circumstanței agravante de extorcare, presupune 

refuzul/împotrivirea inițială a agentului economic de a acorda aceste mijloace financiare. 

În asemenea caz, inspectorul de control a recurs eventual la anumite amenințări, 

condiționări și/sau chiar la șantajul agentului economic. Astfel, inspectorii ANTA au 

aplicat la asemenea mijloace în vederea determinării agentului economic la săvîrşirea 

acțiunilor ilegale. Fapta contravențională în cauză presupune și o sancțiune complementară 

prin ridicarea plăcuțelor de înmatriculare, fapt care „ajută” în determinarea agentului 

economic în acordarea mijloacelor financiare. 

În asemenea cazuri, este impropriu (exclus total) manifestarea de comportament 

integru și/sau anumite denunțuri din partea inspectorilor de control. Totodată, nici agenții 

economici nu denunță faptele inspectorilor ANTA, respectiv se conturează imaginea 

privind crearea unei situații reciproc avantajoase: agenții economici transportă încărcături 

peste normele admise, iar inspectorii ANTA trec cu vederea aceste încălcări pentru anumite 

sume de bani.  
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Urmările acestor manifestări de corupție sunt dezastruoase: de la deteriorarea 

rețelelor publice de drumuri pînă la pierderi de vieți omenești cauzate de cedarea 

mijloacelor de transport supraîncărcate.  

În general, coruperea în vederea „soluționării problemelor apărute” este „o practică 

normală” admisă între colegii de serviciu, iar uneori chiar și în raporturile cu 

contravenientul care a admis anumite încălcări. În acest aspect se conturează o asemănare 

cu nivelul perceput de corupție în cadrul Inspectoratului Național de Patrulare din cadrul 

MAI.  

Totodată, existența unor sume fixe (taxe) pentru încălcările admise, denotă faptul 

înrădăcinării unor asemenea practici în activitatea inspectorilor de control.  

Relațiile și situațiile descrise supra a fost indirect confirmată și de rapoartele/notele de 

audit intern desfășurate în cadrul ANTA. Acestea în repetate rânduri au informat 

conducerea ANTA despre faptul că „agenții de control din cadrul echipelor mobile dau 

dovadă de pasivitate și neimplicare în contracararea ilegalităților fiind „motivați” cu 

regularitate de către reprezentanții agenților economici -operatori de transport.” 

Una din posibilele cauzele ale existenței unor asemenea incidente de integritate este 

faptul că agenților publici din cadrul ANTA relativ recent li s-a atribuit statutul de 

funcționari publici, respectiv subiecți ai Legii 133/2016 privind declararea averilor și 

intereselor personale. Anterior au existat situații confirmate17 prin care agenții publici din 

cadrul ANTA au gestionat direct și/sau prin intermediul rudelor, companii licențiate în 

transportul rutier, fără a declararea conflictului de interese 

Este absolut inadmisibil efectuarea de controale de stat privind respectarea legislației 

în domeniul transportului rutier în momentul în care inspectori din cadrul ANTA dețin 

interese economice în raport cu agenții economici ce sunt supuși controalelor. 

În vederea redresării situației create, precum și pentru prevenirea eventualelor 

incidente de integritate în rândul angajaților săi, entitatea publică urmează să ia o atitudine 

de „toleranță zero” față de manifestările de corupție în cadrul ANTA. Politica în cauză 

urmează să fie susținută cu măsuri concrete întreprinse la nivel managerial printre care: 

• Identificarea obiectivă a funcțiilor expuse la riscuri de corupție și atribuirea acestora 

a statutului de funcție sensibilă cu respectarea tuturor rigorilor impuse de SNCI 

pentru asemenea funcții. 

• Formarea de echipe de control la nivel de management superior și efectuarea de 

controale inopinate privind exercitarea atribuțiilor de serviciu de către inspectorii de 

control;  

• Crearea unei unități specializate (spre exemplu: unitate de securitate internă) în 

cadrul entității publice cu atribuții de verificare a respectării legislației de către 

agenții publici. 

• Identificarea soluțiilor IT de întocmire a proceselor verbale doar într-o formă 

electronică inclusiv cu posibilitatea vizualizării istoricului modificărilor efectuate. 

                                                 
17 A se vedea Capitolul II, pct. 2.3 Regimul declarării conflictului de interese 
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• Identificarea unor eventuale măsuri de stimulare pentru agenții economici ce 

denunță manifestările de corupție ale angajaților. 

 

2.2 Analiza petițiilor parvenite către entitatea publică  

Dreptul la petiționare este un drept fundamental care este garantat de către stat şi este 

respectat şi promovat de către toate entităţile publice, prin instituirea unui sistem propriu 

de petiționare în corespundere cu prevederile Legii nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire 

la petiționare şi HG nr. 208 din 31.03.95 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind ținerea 

lucrărilor de secretariat referitoare la petițiile persoanelor fizice şi juridice, adresate 

organelor de stat, întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor Republicii Moldova.   

Sistemul de examinare a petițiilor este o etapă importantă de promovare şi respectare 

a drepturilor fundamentale ale cetățenilor, inclusiv de identificare a potențialelor riscuri în 

activitate identificate ca urmare a analizei nemulțumirilor manifestate de 

cetățeni/beneficiari, agenți economici etc. 

Totodată, prin analiza sistemului de examinare a petițiilor se propune constatarea 

deficiențelor, tendințelor şi problemelor specifice acestui proces, inclusiv riscurile de 

corupţie care sunt alimentate de comportamentul lipsit de etică şi integritate la care face 

referire în respectivele.  

Astfel, se constată existența unui sistem de petiționare implementat în cadrul entității 

publice ANTA care se caracterizează prin recepționarea adresărilor și petițiilor parvenite 

către Agenție prin intermediul:  

• Serviciului secretariat;  

• Anticamera managementului superior; 

• Serviciile de poștă / căsuță poștală,  

• Site-ul web și e-mail-ul Agenției;  

Cu referire la pagina web a entității publice, se constată că sistemul de petiționare on-

line este unificat cu componenta depunerii unei cereri prealabile. Astfel, acceptarea unei 

petiții impune completarea unor câmpuri obligatorii care, deși corespund cu rigorile 

acceptării unei petiții, limitează/descurajează într-o măsură oarecare pornirile inițiale de 

depunere a unei petiții. În asemenea caz, petiționarul ar trebui să fie grav lezat în drepturile 

sale și/sau extrem de cointeresat în vederea depunerii unei petiții sau divulgării de careva 

ilegalități.  

Odată parvenită la entitate, petiția depusă este examinată de către managementul 

superior (director/director adjunct) al entității, apoi aceasta se remite pentru soluționare în 

subdiviziunea vizată în obiectul petiției.  

Organizarea în asemenea mod a sistemului de petiționare reprezintă atît avantaje cât și 

dezavantaje: În cazul soluționării unei petiții cu privire la oferirea de informații sau 

eventual clarificarea unei proceduri anume, se justifică remiterea acesteia în cadrul 

subdiviziunii de profil. Totodată, remiterea spre soluționare a unei petiții în care se face 

referire la comportamentul non-integru al unor anumitor angajați, nu trebuie remisă în 

subdiviziunea vizată (în petiție) sub riscul soluționării necorespunzătoare a acesteia. În 
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asemenea cazuri, este obligatoriu implicarea managementului superior în vederea 

soluționării acestora. În cazul în care obiectul petiției face referire la acte de corupție 

admise cadrul entității publice, este absolut necesar remiterea acesteia conform 

competenței către CNA. În acest context, este de menționat că nu toate petițiile ce fac 

referire la presupuse ilegalități admise de către inspectorii ANTA au fost remise spre 

soluționare conform competenței. Aceste constatări trezesc bănuieli rezonabile privind 

existența situațiilor de protecționism în cadrul entității publice, fapt admis inclusiv de 

managementul superior al ANTA. De altfel, echipa de audit intern din cadrul ANTA a 

stabilit existența situațiilor în care persoane cu funcții de răspundere din cadrul 

entității publice intervin cu sunete în vederea indicării unui comportament anume 

pentru agentul public în vederea a: 

• constatării sau nu a faptei contravenționale și/sau întocmirii procesului verbal 

contravențional; 

• schimbării locului de control a anumitor inspectori pentru a evita controlul 

persoanelor interesate; 

• informării persoanelor fizice/juridice în vederea desfășurării activității cu evitarea 

controalelor; 

• planificarea controalelor în dependență de interesul urmărit, etc. 

Datorită analizei petițiilor parvenite la entitatea publică a fost posibilă confirmarea 

materializării anumitor riscuri precum: riscul coruperii pasive din partea angajaților 

entității publice; riscul abuzului în serviciu; riscul depășirii atribuțiilor de serviciu, riscul 

manipulării de informații în vederea favorizării sau defavorizării unor operatori de 

transport etc. 

Totodată, anumite ilegalități admise de către inspectorii de control din cadrul ANTA 

(descrise la rubrica incidente de integritate) și-au găsit confirmare în cadrul petițiilor 

parvenite. Astfel, într-una din petiții parvenite de la un grup de cetățeni se relatează despre 

faptul existenței unor taxe ilicite (în mărime de 100-500 lei) pentru camioanele ce 

transportă supra-greutate în vederea nedocumentarii acestor acțiuni ilicite și respectiv 

neatragerea la răspundere contravențională. De asemenea, cetățenii în petiție notează faptul 

distrugerii infrastructurii (drumurilor) existente de către unitățile de transport 

supraîncărcate, infrastructură recent construită/reabilitată cu ajutorul Вănсii Europene 

pentru Reconstrucție si Dezvoltare (BERD)si Вăncii Europene de Investiții (BEI).  

În acest caz, este de menționat aspectul parvenirii petiției de la „un grup de cetățeni” 

nemulțumiți de activitatea entității publice. Astfel, se confirmă faptul existenței unui 

„acord criminal” reciproc avantajos între agenții economici transportatori de mărfuri și 

inspectorii de control din cadrul ANTA. 

Într-o altă petiție, parvenită de la o Asociație Patronală a Profesioniștilor din 

Transporturi se face referire la mai multe abuzuri admise în exercitarea atribuțiilor de către 

inspectorii ANTA printre care: 

- refuzul de prezentare de acte justificative efectuării controlului; 

- admiterea de încălcări în efectuarea controlului; 



30 

 

- depășirea atribuțiilor și recurgerea la mijloace ilegale (reținerea certificatelor de 

competență profesională) în vederea determinării șoferilor mijloacelor de 

transport să accepte/semneze procesele verbale contravenționale. 

În contextul speței în cauză, se constată parvenirea acesteia de la o Asociație Patronală, 

fapt care presupune apriori cunoașterea în detaliu a reglementărilor domeniului 

transporturilor, respectiv cunoașterea drepturilor și obligațiilor agenților publici, în așa 

mod reprezentând o sursă de informații ce denotă credibilitate sporită în raport cu alte 

petiții. Totodată, soluționarea acestei petiții urma să fie remise conform competenței dat 

fiind faptul invocării de presupuse abuzuri admise de agenții publici.  

Faptul pretinselor abuzuri în exercițiul funcției sunt cele mai dese subiecte dezvăluite 

în cadrul petițiilor, care nu întotdeauna au fost soluționate (remise spre soluționare) în 

conformitate cu prevederile legale. Generic, problemele relatate în alte petiții se rezumă la: 

- Întocmirea arbitrară și/sau cu încălcarea prevederilor legislației a procesului 

verbal contravențional;  

- Recurgerea la amenințări în vederea atingerii scopului propus: („inspectorul 

ANTA m-a amenințat că îmi va întocmi un proces verbal și nu voi putea ieși din Moldova”)  

- Efectuarea controalelor în trafic urmare a cererii/indicației verificării unui 

agent economic particular și nu a unui fenomen generic înregistrat; 

Faptul sesizării anumitor abuzuri admise de către agenții publici necesită cercetare în 

detaliu, inclusiv a tuturor circumstanțelor descrise. Deseori, aceste informații nu se 

adeveresc, totuși modul de petiționare reprezintă unul din principalele surse de 

„cunoaștere” din primă sursă despre anumite ilegalități admise de către angajații entității. 

Asemenea instrument necesită a fi implementat și promovat inclusiv în cadrul proceselor 

de lucru ale entității prin informarea obligatorie și încurajarea cetățenilor în dezvăluirea 

informațiilor despre eventuale acțiuni ilegale ale agenților publici. 

În acest sens, este recomandat entității publice să simplifice sistemul de 

petiționare/raportare on-line a ilegalităților, inclusiv să accepte spre examinare și petițiile 

anonime, chiar dacă nu există un petiționar căruia să i se ofere răspuns. Acest fapt poate 

încuraja potențialele denunțuri inclusiv pentru dezvăluirea unor eventuale practici ilegale 

admise de agenții publici și cunoscute de terțe persoane.  

În vederea consolidării climatului de integritate, implementarea unui asemenea 

mecanism va avea și un puternic rol preventiv prin descurajarea din start a pornirilor ilegale 

ale angajaților lipsiți de integritate.  
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Capitolul III: Factori de risc operaționali în contextul eliberării de 

acte permisive 

 

La acest tip de factori de risc se atribuie factorii constatați la etapa de analiză a 

proceselor de lucru, ce se află sub controlul entităţii publice şi pot fi înlăturați sau diminuați 

prin măsuri manageriale şi/sau o aplicare corectă a legislaţiei.  

Convențional, funcțiile de bază ale ANTA se divizează în: Eliberarea actelor 

permisive în vederea efectuării transporturilor rutiere și efectuarea controlului de stat în 

acest domeniu. De asemenea, art. 9 al.(1) din Codul Transporturilor Rutiere menționează 

funcțiile de bază ale ANTA ca fiind: 

a) supravegherea şi controlul îndeplinirii de către operatorii de transport rutier 

autohtoni şi străini pe teritoriul Republicii Moldova a prevederilor legislaţiei naţionale şi 

ale acordurilor internaţionale din domeniul transporturilor rutiere la care Republica 

Moldova este parte; 

b) eliberarea autorizaţiilor pentru activitățile de transport rutier sau pentru activitățile 

conexe transportului rutier. 

Îndeplinirea acestor funcții se identifică în cadrul entității publice în realizarea 

proceselor de lucru. Deși, în vederea îndeplinirii unei doar funcții corespund mult mai 

multe procese de lucru, în cele ce urmează se va elucida executarea funcțiilor de bază ale 

ANTA prin prisma proceselor de lucru generice de bază: eliberarea de acte permisive și 

efectuarea controlului de stat în domeniul transporturilor rutiere. 

 

3.1 Eliberarea de acte permisive pentru activitățile de transport 

rutier sau pentru activitățile conexe transportului rutier 
 

3.1.1 Recepționarea actelor permisive de către entitate. 

Cu referire la eliberarea actelor permisive, în primul rînd este necesar de menționat 

complexitatea acestui domeniu dat fiind numărul mare de acte permisive eliberate de 

entitatea publică, precum și complexitatea și diversificarea acestor acte permisive. Astfel, 

se constată că entitatea publică eliberează 24 de tipuri de acte permisive, care la rândul lor 

se divizează într-un număr mult mai mare în dependență de specificul activității de 

transport și/sau cerințele specifice ale fiecărui stat pe teritoriul căruia se efectuează 

transportul. Numărul mare de acte permisive reprezintă în sine un factor de corupție însăși 

prin multitudinea și diversitatea acestora. Totodată, acest aspect reprezintă un factor de risc 

extern care nu poate fi imputat entității publice dat fiind faptul că este generat pe de o parte 

de interesele statelor emitente, precum și specificul activităților de transport și interesele 

operatorilor de transport. 
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Exemplu: Statele impun restricții în vederea protejării transportatorilor autohtoni, 

iar operațiunile de transport rutier contra cost (încărcare-descărcare) efectuate pe 

teritoriul altui stat de către un operator de transport străin (cabotajul) - în general este 

interzis în marea majoritate a statelor. 

Deși actele permisive în domeniul transportului rutier se eliberează în baza 

principiului reciprocității între state, anumite aspecte precum relațiile politico-diplomatice 

interstatale pot influența numărul și tipul acestor acte.  

Exemplu: Ca rezultat al deteriorării relațiilor bilaterale între Ucraina și Federația 

Rusă,  actele permisive de tranzitare a Ucrainei spre Federația Rusă sunt eliberate doar 

pentru mărfurile perisabile. Astfel, operatorii de transport ce operează curse spre 

Federația Rusă și transportă mărfuri neperisabile, sunt obligați să ocolească teritoriul 

vamal al Ucrainei, fapt care complică operațiunile de transport, inclusiv prin necesitate 

obținerii actelor permisive de tranzitare a mai multor țări. 

Diminuarea numărului de acte permisive permise spre eliberare creează un deficit 

care generează riscuri de corupție.  

O altă situație reprezentă faptul întârzierii intenționate (sau nu) de eliberare a actelor 

permisive pe bază de reciprocitate de către anumite state.   

Exemplu: La începutul lunii februarie 2019, ANTA încă nu elibera autorizațiile 

unitare de transport cu România, din motiv că aceste autorizații încă nu au fost 

recepționate de către entitatea publică. Aceeași situație este constatată și în anul 2018. 

Lipsa autorizațiilor unitare de transport cu România a creat impedimente în vederea 

realizării activităților de transport cu țara vecină în primele luni ale anului. 

Conform art.7 lit.(f) este de atribuția organului central de specialitate în domeniul 

transporturilor (MEI), inițierea şi negocierea, în numele Guvernului, încheierea de tratate 

internaţionale şi/sau acorduri bilaterale sau multilaterale în domeniul transporturilor 

rutiere. Totodată, atribuția de solicitare a eliberării în termen a acestor acte permisive, se 

constată faptul că Direcția relații internaționale și protocol din cadrul ANTA execută 

aceste atribuții.  Astfel, se constată existența de riscuri instituționale manifestate prin 

executarea necuvenită a obligațiilor de serviciu a angajaților ANTA, iar ca rezultat 

întârzieri în recepționarea actelor permisive străine. În acest context, în vederea diminuării 

riscurilor de corupție aferente recepționării/eliberării actelor permisive străine se constată 

necesitatea solicitării/recepționării acestora pînă la finele fiecărui an calendaristic. 

 

3.1.2 Depozitarea actelor permisive în cadrul entității publice 

Odată parvenite în cadrul entității publice, actele permisive străine se inventariază și 

se depozitează în vederea ulterioarei eliberări conform necesităților. La această etapă se 

menționează necesitatea obligatorie de inventariere a acestora în vederea 

stabilirii/identificării lipsurilor și/sau a eventualelor neconcordanțe. În cazul depistării 
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autorizațiilor defecte – numărul și seria acestora se înregistrează, apoi se transmit către 

Direcția relații internaționale și protocol în vederea coordonării preschimbării acestora. 

Este de menționat faptul că responsabilitatea executării acestei etape revine „subdiviziunii 

de depozitare”, care deși ar trebui să existe ca un serviciu administrativ autonom, este parte 

componentă a Direcției servicii publice. Pe lîngă atribuțiile menționate supra, 

subdiviziunea în cauză eliberează toate tipurile de acte și blanchete folosite de către ANTA, 

inclusiv a blanchetele de procese verbale de constatare a contravențiilor. Totodată, s-a 

constatat faptul existenței acordului de răspundere materială personală pentru actele 

încredințate spre depozitare dat fiind importanța și valoarea acestor acte.    

La această etapă a procesului, CNA a constatat mai multe deficiențe și anume: 

• Nu există un regulament/instrucțiune internă cu referire la modul și procedura de 

depozitare/ștampilare și eliberare a acestor autorizații.  

• În cadrul „subdiviziunii de depozitare” activează doar o singură persoană angajată, 

iar în cazul imposibilității exercitării atribuțiilor de către aceasta activitatea ANTA 

riscă să fie periclitată dat fiind faptul lipsei substituților.  În acest context este de 

menționat necesitatea desemnării de eventuali înlocuitori inclusiv cu acordarea de 

drepturi și responsabilități cuvenite. 

• Evidența blanchetelor și a actelor permisive primite/eliberate este efectuată cu 

ajutorul unui sistem IT propriu neautorizat (elaborat de către angajații ANTA) care 

reprezintă riscuri majore și permite operarea de modificări la orice etapă a procesului. 

 

3.1.3 Eliberarea actelor permisive prin intermediul Ghișeului unic   

Următoarea etapă în cadrul acestui proces reprezintă activitatea propriu zisă de 

eliberare a actelor permisive. În acest scop se constată existența Ghișeului unic în cadrul 

Direcției servicii publice. Activitatea acestuia se rezumă la primirea cererilor din partea 

operatorilor de transport, verificarea îndeplinirii condițiilor pentru acordarea de acte 

permisive și eliberarea propriu-zisă a actelor permisive. Funcționarii în cadrul ghișeului 

unic sunt  nemijlocit persoanele care interacționează cu solicitanții de acte permisive. 

Astfel de atribuțiile funcționarilor de la ghișeu este: 

• Verificarea competenței de solicitare a actelor permisive – funcționarul ghișeului 

trebuie să se asigure că solicitantul de acte permisive dispune de temei legal și/sau 

este reprezentantul agentului economic operator de transport inclus în Registrul 

Operatorilor de Transport Rutier (ROTR). 

Notă (1): Registrul Operatorilor de Transport Rutier reprezintă un Registru oficial 

al ANTA formată în conformitate cu prevederile art.22-31 din CTR în vederea 

„înregistrării” accesului la activitatea de transport rutier. Pentru a putea exercita 

activitate economică în domeniul transportului rutier, agentul economic este obligat să 

îndeplinească cumulativ condițiile prevăzute la art.16 CTR și să notifice ANTA în 

vederea includerii acestuia în ROTR. Funcționarii Direcției Înregistrare, Evidență și 

Analiză a Utilizării Actelor Permisive sunt abilitați cu atribuțiile de 

înregistrare/modificare a informațiilor operatorilor de transport în ROTR. 
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Notă (2): Se constată că ANTA nu a fondat și integrat ROTR în baza sistemului 

informațional „e-Autorizație transport” în conformitate cu prevederile art.31(2) din 

CTR. În prezent ROTR există în cadrul unui software propriu ANTA și este folosit doar 

pentru eliberarea autorizațiilor unitare de transport. Este de menționat faptul că la 

atribuirea autorizațiilor CEMT pentru a.2019, din cauza neintegrării ROTR în 

sistemul informațional „e-Autorizație transport”, funcțiile Registrului au fost 

substituite de către Comisia CEMT fapt care a generat riscuri de corupție la 

includerea operatorilor de transport în lista de atribuire a autorizațiilor CEMT. 

• Recepționarea cererii de solicitare a actului (actelor) permisive solicitate după 

modelul blanchetei prestabilite. 

• Verificarea în sistemul informațional al ANTA a îndeplinirii condițiilor pentru 

eliberarea de acte permisive și inexistența eventualelor restricții. În vederea 

executării acestei atribuții funcționarul ghișeului accesează sistemul informațional 

propriu al ANTA elaborat în baza programul Visual Fox Pro. Sistemul în cauză 

conține așa informații precum: datele agentului economic operator de transport 

rutier, informații privind mijloacele financiare disponibile în „contul trezorerial 

ANTA” al agentului economic, informații privind mijloacele de transport deținute, 

informații privind numărul și tipul actelor permisive eliberate agentului economic 

și eventuale încălcări admise de către acesta în utilizarea actelor permisive, etc.  

Notă (3): Cu referire la acest soft se menționează faptul că nu este notificat și 

înregistrat la Centrul Național Pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal în 

conformitate cu art. 23 și art. 28 ale Legii 133/2011 privind protecţia datelor cu caracter 

personal. Refuzul înregistrării în mod corespunzător al softului a fost explicată prin 

faptul scoaterii definitive din mentenanță de către compania producătoare, imposibilității 

înregistrării automatizate (de sine-stătătoare) a istoricului acțiunilor în cadrul 

programului și vulnerabilități în aspecte ce țin de siguranța prelucrării datelor cu caracter 

personal. Totodată, programul în cauză la momentul elaborării și instalării nu era 

licențiat, iar în prezent nu este suportat de dezvoltator. 

Astfel, deși soft-ul în cauză asigură pe deplin funcționalitatea ghișeului unic, acesta 

reprezintă o sursă de factori de risc instituționali și de corupție pentru entitatea publică 

și anume: 

▪ Soft-ul este elaborat și implementat de către un singur specialist IT din cadrul 

ANTA, care și deține codul sursă de modificare sistemică și funcțională a acestui 

software. Ca rezultat - în lipsa specialistului IT în cauză, există riscul periclitării totale a 

activității entității publice în atribuțiile ce țin de utilizarea acestui soft; 

▪ Soft-ul permite accesarea bazelor de date, inclusiv a datelor cu caracter personal, 

fără evidența numărului de accesări și a operatorului care a efectuat accesarea în cauză; 

▪ Soft-ul permite copierea informațiilor din bazele de date existente, inclusiv a 

datelor cu caracter personal. 

▪ Soft-ul și baza de date pot fi modificate de către specialistul IT al Agenției în orice 

moment.  
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Astfel, funcționarul ghișeului verifică existența eventualelor restricții la eliberarea 

actelor permisive precum și disponibilitatea mijloacelor financiare în „contul 

trezorerial ANTA” al operatorului de transport.  

Notă (4): Cu referire la restricțiile privind eliberarea actelor permisive se constată 

că acestea sunt impuse în baza prevederilor CTR. Informația cu privire la restricții este 

introdusă în baza de date a soft-ului ANTA de către funcționarii Direcției înregistrare, 

evidență și analiză a utilizării actelor permisive. Operațiunile în cauză sunt efectuate 

manual de către funcționarul ANTA în interacțiune directă cu operatorul de transport. În 

cazul depistării de încălcări în utilizarea actelor permisive (pentru prima dată), 

funcționarul ANTA este obligat să avertizeze verbal operatorul de transport cu referire 

la încălcările admise. Pentru încălcările ulterioare, operatorului de transport i se impun 

sancțiunile prevăzute de art.3150 din Codul transporturilor rutiere. Este de menționat lipsa 

înregistrării mențiunilor cu privire la avertizările aplicate operatorului de transport, în 

așa mod generând riscul aplicării discreționare a sancțiunilor prevăzute de Codul 

transporturilor rutiere de către funcționarului ANTA. De asemenea, la această etapă se 

constată existența riscului de manipulare și trucare a informațiilor privind 

eventuale restricții aplicate agenților economici operatori de transport rutier, sau 

radierea restricțiilor anterior înregistrate. În așa mod, pot fi create impedimente 

artificiale în vederea obținerii de acte permisive sau din contra - facilitarea obținerii 

actelor permisive.  

Notă (5): Cu referire la disponibilitatea mijloacelor financiare ale agentului 

economic, se menționează faptul că agentul economic nu are posibilitatea vizualizării 

stării contului său fiind nevoit în permanență să solicite această informație de la 

funcționarii ghișeului unic. În acest aspect se constată încălcarea drepturilor operatorilor 

de transport prin neimplementarea prevederilor art.3117 al.(2) din CTR.  

Ulterior, atribuțiile funcționarului ghișeului unic se limitează doar la executarea 

datelor recepționate prin intermediul soft-ului. În acest caz, este de menționat că 

soft-ul aplică în mod automatizat filtrele existente (înregistrate) și calculează 

automat numărul maxim de autorizații ce pot fi eliberate. Funcționarul ghișeului 

unic eliberează actele permisive generate de soft, înregistrează numărul și specificul 

acestora și întocmește actul de predare-primire către operatorul de transport. 

Ca urmare a deficiențelor identificate, CNA recomandă entității publice să întreprindă 

în regim de urgență măsuri necesare în vederea securizării sistemului informațional utilizat. 

Integrarea ROTR în sistemul informațional „e-Autorizație transport” ar diminua 

considerabil riscurile identificate, iar unificarea soft-ului existent în cadrul ANTA cu 

sistemul informațional „e-Autorizație transport” ar reprezenta soluția necesară în vederea 

diminuării/eliminării riscurilor de corupție identificate.   

 

3.2 Particularitățile eliberării autorizațiilor CEMT 

În conformitate cu art.5 CTR autorizația CEMT reprezintă o autorizație multilaterală 

pentru transportul rutier de mărfuri în trafic internațional, care acordă operatorului de 
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transport rutier dreptul de a efectua, în decursul unei anumite perioade, un număr nelimitat 

de curse între teritoriile statelor membre ale CEMT, conform prevederilor rezoluțiilor 

CEMT (Conferința Europeană a Miniștrilor de Transport) 18, precum şi dreptul de a tranzita 

teritoriul unuia sau mai multor state membre ale CEMT.  

Cu referire la eliberarea autorizațiilor CEMT se constată existența unei proceduri 

diferite decît eliberarea autorizațiilor unitare. Modul de repartizare și ridicare a 

autorizațiilor CEMT este reglementat în mod separat în art.3131 - 3133 din CTR, precum și 

în pct. 57-121 din Regulamentul privind eliberarea şi utilizarea autorizaţiilor de 

transporturi rutiere aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM Nr. 257 din 28.04.2017. 

Astfel, autorizația CEMT reprezintă o autorizație „universală” (pentru statele 

membre CEMT) ce acordă dreptul de efectuare a unui număr nelimitat de curse într-o 

anumită perioadă de timp19. Această autorizație „universală” este îndeosebi de „atractivă” 

pentru operatorii de transport autohtoni dat fiind faptul că aceasta scutește în mare măsură 

deținerea de autorizații unitare la efectuarea de curse marfare și/sau tranzitarea statelor 

membre CEMT în procesul activității de transport rutier. Autorizațiile CEMT se atribuie 

Republicii Moldova anual, în număr limitat, conform criteriilor FIT20, în vederea facilitării 

transportului rutier de mărfuri în trafic internațional şi a utilizării mai eficiente a 

autovehiculelor. 

Pentru anumite autorizații CEMT repartizate Republicii Moldova, unele state aplică 

restricții în vederea utilizării acestora. Statele care au aplicat restricții pentru Republica 

Moldova pentru autorizațiile valabile în a.2019 (precum și în anii precedenți) sunt: Austria, 

Grecia, Italia, Ungaria și Federația Rusă. Este de menționat faptul că aplicarea restricției 

pentru un anumit stat – reprezintă „anularea” autorizației de transport CEMT pentru statul 

respectiv. Cu cât mai multe interdicții sunt aplicate, cu atît mai restrictiv este autorizația. 

Prețul autorizației CEMT este același, atît pentru cele restricționate cât și pentru cele 

nerestricționate. În aceste condiții, operatorii de transport manifestă un interes natural de 

obținere a autorizațiilor nerestricționate, sau a celor cu cele mai puține restricții posibile.  

Condițiile de aplicare a restricțiilor se reglementează în art.3133 din CTR. Deși actul 

normativ reglementează condițiile de aplicare a restricțiilor, această procedură an de an 

generează multiple riscuri de corupție. Manifestările de corupție pot surveni ca rezultat al 

interesului manifestat din partea operatorilor de transport (în vederea obținerii autorizațiilor 

nerestricționate) cât și indirect – prin acordarea de autorizații CEMT restricționate în țările 

în care preponderent operatorul de transport efectuează curse  

Exemplu: Oferirea unui CEMT restricționat cu Italia unui operator de transport 

care efectuează curse regulate în această țară, va genera indirect riscuri de corupție, prin 

„stimularea” acestui operator în vederea „soluționării” restricțiilor aplicate în autorizație 

                                                 
18 CEMT – organizație interguvernamentală, creată la 17 octombrie 1953 la Bruxelles, la care Republica Moldova a 

aderat la 24 aprilie 1996 
19 Cu excepțiile și restricțiile prevăzute în Rezoluția CEMT 95/3   
20 Forul Internațional de Transport (FIT) – organizație interguvernamentală succesoare de drepturi şi obligații a 

Conferinței Europene a Miniștrilor de Transport, creată prin decizia Consiliului de Miniștri CEMT în cadrul Sesiunii 

Ministeriale din 17–18 mai 2006, care a avut loc la Dublin. 
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Astfel, pentru a.2018 s-a constatat efectuarea de ”schimburi și cedări” ale 

autorizațiilor CEMT (procedură neprevăzută de actele normative) cu alți operatori de 

transport (care nu sunt afectați de restricțiile menționate în autorizație), fapt „legalizat” prin 

hotărîrea comisiei CEMT, contrar atribuțiilor acesteia21. 

Informația privind necesitatea aplicării de restricții se introduce în soft-ul ANTA, iar 

funcționarul ghișeului unic are doar obligația aplicării fizice a ștampilelor privind 

restricțiile impuse în autorizație în conformitate cu procesul verbal al Comisie CEMT.  

Cu referire la restricțiile aplicate, se constată faptul că la repartizarea autorizațiilor 

CEMT pentru a.2019, dat fiind faptul neintegrării ROTR în sistemul informațional „e-

Autorizație transport”, Comisia CEMT, contrar atribuțiilor sale prevăzute la art.3130 CTR, 

a delegat atribuțiile de introducere în sistemul informațional „e-Autorizare transport” către 

secretarul comisiei, acțiune care a fost efectuată în lipsă totală de transparență. Astfel, a 

existat riscul includerii de operatori de transport care nu întrunesc condițiile de eligibilitate 

prevăzute la art.3131 din CTR, în lista operatorilor de transport acceptați pentru acordarea 

autorizațiilor CEMT.  

Substituirea programului informațional prin acordarea de atribuții secretarului 

Comisiei CEMT reprezintă o abatere de la prevederile cadrului normativ în vigoare. 

Totodată, secretarul Comisiei CEMT a fost desemnat funcționarul ANTA cu 

responsabilități în domeniul analizei datelor referitor la utilizarea autorizațiilor CEMT. Mai 

mult, informațiile pregătite pentru comisia CEMT s-au efectuat într-un format Microsoft 

Excel care permitea efectuarea de modificări sau completări în orice moment fără a fi 

înregistrate. În acest context, se menționează cumularea de către una și aceeași persoană a 

două funcții vulnerabile (cu risc sporit la manifestări de corupție), fapt care contravine 

principiilor SNCI 12 Divizarea obligațiilor și responsabilităților și care creează riscuri 

suplimentare de corupție. 

Suplimentar la toate aspectele identificate supra, este necesar de menționat lipsa totală 

de transparență în ceea ce privește admiterea operatorilor de transport la atribuirea CEMT-

urilor. Astfel, a existat riscul includerii/excluderii (intenționate sau nu) de operatori 

de transport rutier în lista finală pentru atribuirea autorizațiilor CEMT. Aceste 

deficiențe au fost reclamate în repetate rânduri de către operatorii de transport, care în 

permanență semnalează ilegalități la atribuirea autorizațiilor CEMT22. 

În concluzie, se constată necesitatea urgentă de integrarea ROTR în sistemul 

informațional „e-Autorizație transport”, precum și identificarea de măsuri instituționale în 

vederea transparentizării procesului de acordare a autorizațiilor CEMT. Totodată, este 

absolut necesar implementarea în cadrul ANTA a prevederilor SNCI 12 Divizarea 

obligațiilor și responsabilităților, precum și excluderea posibilității eventuale de delegare 

a angajatului cu atribuții de analiză a datelor referitor la utilizarea autorizațiilor CEMT la 

lucrările Comisiei CEMT. 

 

                                                 
21 Nota de serviciu al MEI nr.32 din 10/10/2018 privind efectuarea verificării datelor expuse în petițiile parvenite. 
22 ibidem 
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3.3 Monitorizarea utilizării actelor permisive eliberate  

Actele permisive odată eliberate presupune utilizarea acestora în vederea realizării 

scopurilor pentru care acestea au fost eliberate. Monitorizarea utilizării actelor permisive 

eliberate reprezintă una din atribuțiile ANTA și care se referă în mare măsură la verificarea 

corectitudinii utilizării autorizațiilor internaționale eliberate. Această verificare este 

efectuată în principal în scopul disciplinării operatorilor de transport rutier pentru o 

utilizare corectă și eficientă a autorizațiilor internaționale, fapt care va contribui la 

menținerea și/sau mărirea cotei respective de autorizații pentru anul următor. 

În vederea verificării corectitudinii folosirii și utilizării autorizațiilor de transport se 

constată existența atribuției pentru funcționarii Direcției Înregistrare, Evidență și Analiză 

a Utilizării Actelor Permisive (DÎEAUAP). Angajații direcției primesc actele permisive 

utilizate de la operatorii de transport, verifică corectitudinea completării acestora, eventual 

încălcări ale termenilor de utilizare și/sau alte cerințe specifice. 

Notă: Cu referire la autorizațiile CEMT se constată existența unor condiții de utilizare 

eficientă a acestora. Astfel, pentru a îndeplini condițiile de eficiență, operatorul de 

transport este obligat: 

- să efectueze, în medie, cel puţin două curse cu încărcătură pe lună pentru fiecare 

autorizație CEMT repartizată, cu excepția lunilor ianuarie şi februarie. Totodată  

- să parcurgă, în medie, a cel puţin 3000 km pe lună, cu excepția lunilor ianuarie şi 

februarie, cu încărcătură în afara teritoriului Republicii Moldova sau pe teritoriul 

Republicii Moldova, cînd operaţiunea de transport rutier efectuată în baza autorizaţiei 

CEMT începe, se termină sau este în tranzit pe teritoriul Republicii Moldova. 

Impunerea parcurgerii unui anumit număr de curse/km ca condiție de utilizare 

eficientă a actelor permisive reprezintă un factor de risc de corupție. Aceste condiții 

favorizează operatorii de transport mari care pot oferi prețuri minime în vederea 

acaparării unui anumit segment al pieței de transporturi. Există riscul ca operatorii de 

transport mai mici să nu reziste ofertelor de preț extrem de mici și astfel să nu efectueze 

curse. În acest caz, pentru a nu fi sancționați pentru utilizare ineficientă, există riscul ca 

ei să recurgă la diverse acte de corupție în vederea păstrării autorizațiilor existente și/sau 

a eligibilității pentru acordarea de noi autorizații. 

În acest context, este de menționat că corectitudinea utilizării autorizațiilor CEMT 

este verificată de un singur angajat al DÎEAUAP (care este în același timp - secretarul 

comisiei CEMT), și care pune la dispoziția comisiei CEMT informația sintetizată cu 

referire la încălcările admise de către operatorii de transport.23 Informația cu privire la 

încălcările depistate precum și utilizarea eficientă a autorizațiilor CEMT este 

introdusă/prelucrată în programul Microsoft Excel nu dispune de registru speciale cu 

referire la accesărilor și modificărilor efectuate. În aceste condiții există riscul 

manipulării de informații în vederea favorizării sau nu a anumitor operatori de 

transport.  

                                                 
23 A se vedea Particularitățile eliberării autorizațiilor CEMT 
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Corectitudinea utilizării autorizațiilor unitare este verificată de mai mulți angajați ai 

DÎEAUAP. Spre deosebire de autorizațiile CEMT, încălcările admise la utilizarea 

autorizațiilor unitare se introduc direct în soft-ul ANTA, generând în timp real eventuale 

restricții la eliberarea altor autorizații solicitate. La această etapă a procesului se constată 

mai multe deficiențe care pot genera riscuri de corupție în rândul funcționarilor ANTA: 

▪ funcționarul ANTA recepționează direct de la operatorul de transport (eventual - 

reprezentantul agentului economic) autorizațiile unitare utilizate și introduce datele 

înscrise pe acestea în soft-ul ANTA. Nu există un mecanism de verificare a 

corectitudinii introducerii datelor în soft-ul ANTA cu cele prezentate real de către 

operatorul de transport. Există riscul coruperii agentului public în vederea 

mușamalizării anumitor încălcări admise de operatorul de transport. 

▪ funcționarul ANTA nu dispune de mijloace speciale de verificare a elementelor 

înscrise/aplicate în autorizație (ex: originalitatea ștampilelor aplicate, 

radierea/corectarea anumitor înscrieri etc.) 

▪  la depistarea de iregularități (pentru prima dată) funcționarul ANTA poate să 

avertizeze operatorul de transport despre aceste încălcări, însă nu există nici un 

mecanism de înregistrare a acestor avertismente, astfel încît la încălcările ulterioare 

să fie imposibil de aplicat această măsură de constrângere. Acest fapt poate genera 

riscul coruperii agentului public în vederea emiterii (doar) de avertisment pentru 

încălcările depistate.  

În vederea eliminării și/sau minimizării impactului riscurilor de corupție identificate, se 

recomandă  
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Capitolul IV: Factori de risc operaționali în contextul efectuării 

controalelor 

 

Convențional, controlul efectuat de către ANTA poate fi divizat în controlul efectuat 

la sediul Operatorului de transport (control planificat/repetat sau control inopinat) și 

controlul efectuat în trafic. Ambele forme de control au ca scop verificarea respectării 

legislației în domeniul transporturilor rutiere de către agenții economici operatori de 

transport, și/sau curmarea anumitor acțiuni și practici ilegale.  

În vederea realizării atribuțiilor de control, în cadrul entității publice a fost constituită 

Direcția Control Rutier, Autogări și Protecția Consumatorului (în continuare - DCRAPC). 

În cadrul acestei direcții activează inspectori cu funcții de control atît în trafic cât și la 

efectuarea controalelor planificate. Activitatea în aceste funcții reprezintă o activitate 

vulnerabilă la manifestări de corupție și necesită a fi supravegheată în conformitate cu 

prevederile SNCI 12. De altfel, cele mai numeroase petiții parvenite în cadrul ANTA, 

precum și incidentele de integritate admise de angajații entității publice, au fost înregistrate 

anume în cadrul acestei Direcții. În acest context este de consemnat și anterioarele rezultate 

negative ale testării integrității profesionale înregistrate pentru activitățile de control în 

trafic și nemijlocit activitatea de verificarea masei mijloacelor de transport. 

Astfel, printre principalele riscuri de corupție identificate în procesele operaționale 

ale DCRAPC sunt: 

• Riscul coruperii active/pasive manifestat prin posibilitatea neconsemnării 

încălcărilor depistate și respectiv nesancționarea agenților economici pentru încălcările 

admise. Este un risc derivat efectuării unei proceduri vulnerabile la acte de corupție 

(procedura de control) cu probabilitate de survenire atît din partea agentului economic 

supus controlului (prin darea/oferirea de bani sau alte bunuri ce nu se cuvin inspectorului 

ce efectuează controlul în scopul „neidentificării” de încălcări) și/sau din partea agentului 

public (prin amenințarea contravenientului a posibilității de aplicare de sancțiuni maximale 

(denaturate) în vederea „determinării” acestuia pentru oferirea de foloase necuvenite pentru 

neaplicării sancțiunilor. În aceste circumstanțe, concomitent și complementar există 

posibilitatea de manifestare a 

•  riscului abuzului în serviciu – cu probabilitate principală de manifestare în 

cadrul efectuării controlului în trafic profitând de situația de necunoaștere a legislației 

transporturilor de către eventualul contravenient.   

• Riscul falsul în actele publice – manifestat prin posibilitatea manipulării cu 

actele oficiale atît la etapa inițierii controalelor cât și ulterior la introducerea rezultatelor 

acestora. La prima etapă, riscul în cauză este generat în principal de disfuncționalitatea 

RSC, și respectiv imposibilitatea înregistrării actelor necesare anterior începerii controlului 

în modul prevăzut de Legea 131/2012. Ulterior riscul în cauză se poate manifesta la etapa 

consemnării rezultatelor controalelor în soft-ul ANTA în vederea calculării ulterioare a 

gradului de risc. 
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• Riscul depășirii atribuțiilor de serviciu – posibilitate ce se poate manifesta 

atît la etapa de planificare a controalelor, cât și nemijlocit în procesul efectuării acestuia. 

Acest risc se poate manifesta și prin comunicarea intenționată agentului economic supus 

controlului despre lacunele actelor normative, fapt care va anula rezultatele controlului și 

sancțiunile aplicate. 

• Riscul acumulării și gestionării defectuoase a banilor publici – manifestat în 

cele mai diverse moduri: (1): prin posibilitatea utilizării neconforme a bunurilor entității 

publice (mijloacele de transport; tehnica de calcul; echipament, etc.) de către angajații 

dislocați în „punctele mobile permanente” ale ANTA. (2): prin alocarea de resurse 

financiare și umane în scopul realizării controalelor (în perioada de disfuncționalitatea a 

RSC, sau în lipsa unor proceduri de efectuare a constatărilor), rezultatele cărora, ulterior 

pot fi anulate, iar entitatea publică eventual și să achite prejudicii. (3): prin imposibilitatea 

urmăririi achitării amenzii contravenționale aplicate persoanelor nerezidente.  

• Riscul pierderii/scurgerii/sustragerii de informații și/sau a datelor cu 

caracter personal – manifestat prin însăși aplicarea de către inspectorii de control a soft-

ului ANTA în condițiile lipsei posibilității vizualizării istoricului de accesări și a necesității 

de utilizare a rețelelor publice de conexiune la internet în vederea introducerii datelor în 

respectivul soft. 

 

4.1 Efectuarea de controale planificate și inopinate: 
 

Planificarea controalelor: 

Cu referire la realizarea controalelor planificate se constată atribuțiile entității publice 

de realizare a controalelor planificate în baza Legii 131/2012 privind controlul de stat 

asupra activității de întreprinzător. Efectuarea controalelor planificate se face în baza unei 

planificări realizate conform analizei și evaluării criteriilor de risc. În acest sens se 

menționează Hotărîrea de Guvern 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 Agenţiei Naţionale Transport Auto (în continuare – Metodologia). 

Metodologia în cauză are scopul eficientizării controlului şi supravegherii de stat a 

activităţii de întreprinzător pentru domeniile de activitate ale ANTA, în conformitate cu 

Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător şi Hotărîrea 

Guvernului nr.379/2018 cu privire la controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător în 

baza analizei riscurilor. 

În conformitate cu această metodologie agenților economici operatori de transport, în 

baza criteriilor de risc relevante domeniului de control (după o scară prestabilită) și în baza 

unei formule li se calculează un anumit punctaj care determină nivelul general de risc 

estimat. 

Nivelul de risc estimat pentru fiecare operator de transport determină nivelul frecvenței 

şi intensității necesare a acţiunilor de control ce privesc agentul economic în cauză. 

În scopul realizării acestei obligațiuni, în cadrul ANTA este organizat Serviciul 

analiză, evaluare a riscurilor și planificare a controalelor (SAERPC). Astfel, de atribuțiile 
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serviciului în cauză ține efectuarea analizei în baza criteriilor de risc și întocmirea 

graficului controalelor de stat asupra activității de întreprinzător pe domeniile de 

competență ale Agenției.  

În cadrul evaluării instituționale s-a constatat faptul conformării entității publice la 

rigorile cadrului normativ în ceea ce privește planificarea controalelor în baza criteriilor de 

risc. Totuși, se menționează deficiențe la stabilirea anumitor criterii necesare pentru 

calculul corect și deplin a gradului de risc. Astfel, datorită fenomenului de fluctuație a 

angajaților operatorilor de transport, ANTA întimpină dificultăți și nu întotdeauna cunoaște 

cu certitudine numărul persoanelor angajate de către agentul economic operator de 

transport. În acest sens, se menționează existența obligației operatorului de 

transport/agentului economic de raportare lunară către organele fiscale a formularului 

declarației IPC-1824 care indică cu exactitate numărul de angajați ai unității economice, 

informație care poate fi furnizată (la solicitare) către Agenție.  

Urmare a celor expuse supra constatăm încălcarea pct.22 din Metodologia privind 

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

de control ale Agenţiei Naţionale Transport Auto care stabilește expres că „Sistemul de 

efectuare a controalelor în baza analizei riscurilor trebuie să fie întemeiat pe date 

statistice relevante, certe şi accesibile, furnizate de Biroul Naţional de Statistică, pe date 

colectate de Agenție, de alte autorităţi şi instituţii publice, inclusiv din surse informatice 

oficiale, precum şi din alte surse sigure. Este obligatorie evitarea aplicării criteriilor de 

risc în baza datelor incomplete şi interpretabile.”  

În vederea obținerii informațiilor complete și veridice pentru calcularea gradului de 

risc pentru planificarea controalelor, este absolut necesar ca ANTA să identifice entitatea 

publică - sursa legală și oficială a acestor informații și eventual să încheie cu aceasta 

acorduri de colaborare/schimb de informații. 

În prezent, ANTA întocmește planul controalelor prin intermediul propriului software 

dezvoltat în cadrul entității25. Baza de date oferă în mod automat punctajul mediu calculat 

în conformitate cu prevederile metodologiei. În acest sens, se evidențiază în mod repetat 

deficiențele soft-ului în cauză în aspecte ce țin de monitorizarea vizualizărilor și a 

posibilității de modificare a datelor introduse, fapt care generează riscul manipulării de 

date în vederea favorizării/defavorizării anumitor operatori de transport.  

În aspectul criteriului conformării cu prevederile legislației către operatorii de transport 

(ceea ce reprezintă criteriu de risc conform metodologiei) se constată că Agenția ia în calcul 

doar rezultatele controalelor efectuate (eventuale încălcări), iar încălcările admise de 

operatorii de transport la utilizarea actelor permisive eliberate de ANTA și eventuale 

sancțiuni contravenționale aplicate în cadrul controlului în trafic nu sunt luate în calcul. De 

altfel, prevederile Metodologiei în aspectul istoricului conformării cu prevederile 

legislaţiei şi cu prescripțiile organului de control în domeniul transportului rutier face 

referire doar la  lipsa/prezența încălcărilor și/sau a prescripțiilor urmare a ultimului control 

                                                 
24 Ordinul Ministerului Finanţelor nr.126 din 4 octombrie 2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma 

IPC18) 
25 A se vedea Nota nr.3 din cadrul subpct.4.1.3 Eliberarea actelor permisive prin intermediul Ghișeului unic.   
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efectuat. În acest context se menționează că deși încălcările admise în trafic de către un 

operator de transport nu sunt constatate urmare a unui control planificat/inopinat, de 

asemenea reprezintă încălcări respectiv istoric al conformării cu legislația, iar eventualele 

sancțiuni contravenționale aplicate persoanei juridice ar trebui să constituie criteriu de risc 

la capitolul istoricul conformării cu legislația. Situație similară se constată în cazul utilizării 

neconforme a actelor permisive. Deși sancțiunea prevăzută la art. 197 al.(29) Cod 

Contravențional (nerespectarea în cadrul desfășurării activităţii de transport rutier a (unor) 

obligații prevăzute în CTR) este imputabilă doar persoanei cu funcție de răspundere și/sau 

operatorului de transport, aceste aspecte nu se iau în calcul la stabilirea gradului de risc 

pentru operatorul de transport. Pentru remedierea situației create se consideră oportun 

revizuirea HG nr. 836/2018 în vederea modificării raționamentului general aplicat la 

stabilirea gradului de risc conform criteriului istoricului conformării cu legislația. 

Cu referire la realizarea controalelor inopinate se constată faptul că acestea se 

efectuează doar în cazul identificării situațiilor de încălcări vădite ale legislației 

(confirmate prin probe) care pot prezenta pericol iminent şi imediat pentru mediu, viața, 

sănătatea şi proprietatea persoanelor. De asemenea se constată inițierea de controale 

inopinate în cazul parvenirii de sesizări oficiale și/sau în cazul constatării de accidente din 

motive imputabile nerespectării legislației transporturilor rutiere. Astfel, din totalul de 123 

controale realizate pe parcursul a. 2018 în baza Legii 131/2012, 20 controale au fost 

inopinate sau aproximativ 16,2%.  

Una din problemele identificate în cazul inițierii de controale inopinate este lipsa 

informațiilor cu privire la accidentele constatate de INP. Astfel, există situația în care 

producerea unui accident rutier a avut loc din cauza nerespectării reglementărilor în 

domeniul transportului rutier (Exemplu: depășirea masei totale admise spre transport, 

admiterea unei unități de transport defecte la efectuarea transportului rutier etc.). Totodată, 

din lipsa parvenirii informațiilor necesare către ANTA, aceasta nu a realizat un control 

inopinat la agentul economic care a admis aceste încălcări soldate cu producerea unui 

accident. În acest sens, entității publice se recomandă încheierea unui acord cu INP prin 

care ANTA să fie informată în mod obligatoriu despre producerea unui accident rutier din 

motive imputabile agentului economic operator de transport. 

 

Realizarea propriu zisă a controalelor 

În baza planului controalelor anuale și distribuirii trimestriale ale acestora, ANTA, 

efectuează controale în următoarele domenii: 

▪ transport rutier; 

▪ activităţi conexe transportului rutier şi activităţi de instruire, perfecționare şi 

atestare profesională; 

▪ protecţia consumatorilor de servicii în domeniul transportului rutier, 

activităţilor conexe transportului şi activităţilor de instruire, perfecționare şi atestare 

profesională; 
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▪ securitatea şi sănătatea în muncă în domeniul transportului rutier, activităţilor 

conexe transportului şi activităţilor de instruire, perfecționare şi atestare 

profesională. 

Este de menționat faptul că pentru fiecare domeniu de control, separat se evaluează 

gradul de risc pe care îl reprezintă agentul economic. În cazul în care pentru unul și același 

agent economic sunt planificate controale pentru diferite domenii, entitatea publică unifică 

și realizează aceste controale întru unul singur.  

Însăși controlul este realizat de către inspectorii Direcției control rutier, autogări și 

protecția consumatorului (DCRAPC), și Serviciul control și siguranță ocupațională 

(SCSO). Controlul la sediul agentului economic este realizat în baza Listelor de verificare 

pentru domeniile de control ale A.A. „Agenţia Naţională Transport Auto” aprobat prin 

ordinul MEI nr. 28 din 01.02.2019. 

Pentru efectuarea controlului entitatea publică deleagă minim 2 funcționari, iar în 

dependență de numărul domeniilor supuse controlului acest număr poate crește. 

Se constată că înaintea începerii controlului, inspectorilor desemnați li se eliberează 

delegația de control, precum și li se atribuie un număr unic într-un Registru personal al 

controalelor. În acest aspect, este de menționat faptul că entitatea publică ANTA se 

ghidează de regulile de efectuare a controalelor de stat asupra activității de întreprinzător 

stabilite în HG nr. 464 din 23.05.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind ținerea 

Registrului de stat al controalelor. Totodată se atenționează asupra existența unui conflict 

a normelor de drept26 prin faptul că HG supra contravine Legii 131/2012 în aspectele ce 

țin efectuarea controalelor de stat în perioada de disfuncționalitate a Registrului de Stat al 

Controalelor (RSC). Remarcăm faptul că în perioada efectuării evaluării instituționale în 

cadrul ANTA, RSC nu era funcțional, respectiv entitatea publică desfășura controale care 

eventual puteau fi lovite de nulitate prin prisma încălcării prevederilor legale.  

În condițiile existenței de diferite reglementări pentru procesul de efectuare a 

controlului de stat în cazul disfuncționalității RSC, respectiv proceduri diferite, fapt care 

poate facilita apariția unor asemenea riscuri precum: 

• Falsul în actele publice – manifestat prin posibilitatea manipulării cu documentele 

necesare efectuării controlului, dat fiind faptul neînregistrării acestora anterior începerii 

controlului în modul prevăzut de Legea 131/2012; 

• Depășirea atribuțiilor de serviciu – posibilitate ce se poate manifesta atît la etapa 

de planificare a controalelor, cât și nemijlocit în procesul efectuării acestuia. Acest risc se 

poate manifesta și prin comunicarea intenționată agentului economic supus controlului 

despre lacunele actelor normative, fapt care va anula rezultatele controlului și sancțiunile 

aplicate. 

• Irosirea nefondată a banilor publici – prin alocarea de resurse financiare și umane 

în scopul efectuării controalelor care, eventual pot fi anulate în conformitate cu art. 31 al 

Legii 131/2012 care prevede nulitatea rezultatelor controlului și a sancțiunilor aplicate în 

                                                 
26 Detaliat a se vedea Anexa Nr. 1 - Raportul de Expertiză Anticorupție a cadrului normativ aferent activității ANTA. 
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temeiul acestora în cazul în care controlul a fost efectuat de ANTA cu încălcarea 

prevederilor legii. 

Controlul de stat al activității de întreprinzător, datorită specificului domeniilor 

controlate de ANTA, se realizează de obicei la sediul agentului economic. În acest sens, 

conducătorul entității publice desemnează în delegația de control agenții publici care vor 

efectua controlul de stat.  

Notă (1): Dat fiind vasta amplasare geografică a sediilor agenților economici (în 

toate unitățile teritoriale de la Nord la Sud), este necesară asigurarea mobilității agenților 

publici practic în tot perimetrul țării. În acest sens, în vederea optimizării desfășurării 

activității pe întreg teritoriul țării, DCRAPC a „creat” mai multe „puncte mobile 

permanente” cu raza de acțiune Nord (în mun. Bălți); Sud (în mun. Cahul), Nord-Est 

(mun. Soroca) etc. Astfel, deși echipele în cauză, sunt „practic” permanente (aflându-se 

în teritoriu pentru o perioadă mai îndelungată), ANTA în acest sens, nu dispune de careva 

sedii/infrastructură în teritoriu inclusiv în vederea parcării autoturismelor sale în afara 

orelor de serviciu. Se constată impunerea unei responsabilități suplimentare agentului 

public conducător al mijlocului de transport al ANTA, eventual, inclusiv și 

responsabilitatea producerii anumitor daune fizice pentru mijlocul de transport. 

Suplimentar, în situația existentă, se constată riscul utilizării neconforme a bunurilor 

entității publice, și/sau riscul abuzului în serviciu manifestat prin posibilitatea efectuării 

de controale în trafic în afara orelor de serviciu și/sau necoordonate cu conducerea 

entității. Este de menționat că riscul în cauză a fost materializat în trecut27, în situația în 

care câțiva colaboratori ai ANTA, (aproximativ la orele 22:00) au fost depistați în 

preajma unui nod rutier important în desfășurarea de „acțiuni de verificare a respectării 

legislației transporturilor” fără cunoștința și coordonarea oficială cu superiorii din cadrul 

ANTA. De asemenea, aceștea nu au putut justifica în mod logic și legal prezența pe 

traseu în orele extra-program. 

În vederea evitării unei asemenea situații, entitatea publică a dotat autoturismele de 

serviciu cu sisteme de localizare prin GPS, fapt care ar reduce posibilitatea manifestării 

unor asemenea riscuri, însă nu pot exclude în totalitate materializarea acestora în viitor.  

Lipsa de sediu/infrastructură în teritoriu generează respectiv mai multe probleme 

suplimentare legate de însăși efectuarea controalelor – atît a celor planificate cât și a 

celor în trafic. Exemplu elocvent în acest sens constituie lipsa posibilității transmiterii 

prin cale oficială a documentelor necesare începerii controlului planificat (delegația de 

control semnată de către conducătorul entității publice în conformitate cu art. 20 al.(1) 

din Legea 131/2012). Actualmente, în acest sens, entitatea publică recurge la diverse 

metode de transmitere a actelor oficiale – inclusiv prin intermediul rutelor regulate de 

transport. Această situație de fapt generează riscul pierderii/deteriorării actelor oficiale, 

riscul scurgerii de informații, sau chiar riscul falsului în actele publice.   

 

                                                 
27 Nota informativă a DCAI a ANTA din 19.01.2017 
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Încheierea procedurii de control 

Urmare a controlului efectuat, agenții publici întocmesc în conformitate cu art. 28 din 

Legea 131/2012 un proces verbal de control în care indică totalitatea informațiilor cu 

privire la controlul efectuat.  

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 28 lit.(n) din Legea 131/2012, în 

procesul verbal de control în mod obligatoriu se va conține informații cu privire la 

constatarea contravențiilor sau a altor tipuri de încălcări prevăzute de lege, cu indicarea 

sancțiunii prevăzute de lege după caz. 

În cazul controalelor efectuate de ANTA, se constată că procesul verbal de control 

conține informații cu privire la controlul efectuat, eventual încălcările admise și 

prescripțiile emise de către agenții publici. În cazul constatării de anumite contravenții în 

cadrul controlului, în procesului verbal de control se face o mențiune despre întocmirea 

suplimentară a unui proces verbal contravențional în baza căruia entitatea publică aplică 

amenda contravențională agentului economic.  

Astfel, se constată o încălcare de procedură admisă de către entitatea publică în 

contextul reglementărilor art. 442 al. (11) Cod Contravențional care stipulează expres faptul 

că procesul-verbal de control, întocmit conform prevederilor Legii nr.131 din 8 iunie 2012 

privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, substituie procesul-verbal cu 

privire la contravenție şi are regim juridic şi forță juridică similare dacă în el se constată 

fapta contravențională cu respectarea cerinţelor stabilite de prezentul cod. 

Necesitatea încălcării procedurii este argumentată de către ANTA prin 

imposibilitatea urmăririi achitării sancțiunilor pecuniare aplicate în procesul verbal de 

control28. Întocmirea suplimentară a procesului verbal contravențional generează riscul 

anulării sancțiunii aplicate din motiv de încălcări procedurale, or art. 441 Cod 

Contravențional stipulează expres faptul că procesul contravenţional nu poate fi pornit, iar 

dacă a fost pornit, nu poate fi efectuat şi va fi încetat în cazurile în care... fapta a fost 

constatată în cadrul controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător şi nu reprezintă 

încălcare gravă sau foarte gravă în sensul Legii nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul 

de stat asupra activităţii de întreprinzător. 

În acest context entitatea publică urmează să identifice măsurile necesare de 

întreprins în vederea remedierii situației create și stabilirea contravențiilor/sancțiunilor 

aplicate în procesul verbal de control în conformitate cu prevederile legale. 

Procesul de control se finisează cu întocmirea obligatorie a unei note informative 

către conducerea ANTA în care agenții publici care au efectuat controlul se vor expune 

privitor la controlul propriu-zis realizat, încălcările depistate, măsurile dispuse pentru 

înlăturarea acestora precum și eventual sancțiuni aplicate. 

Rezultatele controalelor efectuate (datele din procesul verbal de control), se introduc 

manual în soft-ul ANTA de către un angajat al SAERPC. Este de menționat faptul că în 

dependență de rezultatele controlului efectuat (datele introduse) soft-ul entității publice 

modifică punctajul criteriilor de risc al agentului economic. Astfel, se constată că în 

                                                 
28 Detaliat a se vedea Nota (1) de la rubrica 4.2. Efectuarea controalelor în trafic 
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asemenea situație persistă riscul manipulării de date și/sau introducerea de date eronate în 

vederea majorării sau micșorării gradului de risc calculat pentru un anumit agent economic.  

4.2 Efectuarea controalelor în trafic 

Entitatea publică ANTA realizează controale în trafic privind respectarea din partea 

agenților economici operatori de transport a rigorilor cadrului normativ aplicabil. În acest 

sens se menționează existența bazei normative formate din prevederile art. 1 al. (5) din 

Legea 131/2012 care stipulează expres faptul că pentru controlul operațiunilor de 

transport, precum şi pentru controlul vehiculelor rutiere, materialului rulant, aeronavelor 

şi navelor, efectuate de organele de control în domeniul transporturilor în scopul 

supravegherii siguranţei şi securității, nu se aplică prevederile prezentei legi în partea ce 

ține de planificarea controlului, întocmirea planului controalelor şi periodicitatea 

controalelor planificate, inițierea şi notificarea controalelor, conţinutul şi procedura de 

emitere/înregistrare a delegației de control. 

Totodată se constată prevederile art. 148 din CTR care specifică că monitorizarea şi 

controlul activităţii de transport rutier şi al activităţilor conexe transportului rutier se 

efectuează în trafic şi/sau la sediile întreprinderilor/operatorilor de transport rutier, în 

conformitate cu Legea privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, de 

către inspectorii împuterniciţi în acest scop prin decizii de control ale Agenţiei. Totodată, 

Inspectorii Agenţiei sînt abilitați să exercite controlul respectării reglementărilor din 

domeniul transporturilor rutiere şi să aplice sancţiuni contravenţionale ce ţin de acest 

domeniu prevăzute de Codul contravenţional. 

Astfel, convențional activitatea de control desfășurată în trafic de către ANTA se 

divizează în: 

➢ activitatea de control a transportului rutier de persoane care include:  

• transportul rutier care efectuează transport rutier contra cost prin servicii 

regulate in trafic local, municipal, raional, interraional sau internațional; 

• transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate speciale in 

trafic local, raional, interraional sau internațional; 

• transportul rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale in trafic 

internațional; 

• transportul rutier de persoane in cont propriu in trafic național si internațional; 

• transportul rutier de persoane in regim de taxi; 

➢ activitatea de control a transportului rutier de mărfuri care include: 

• transport rutier de mărfuri in cont propriu 

• transport rutier contra cost de mărfuri în trafic internațional 

• transport rutier contra cost de mărfuri în trafic național 

Privitor la originea agenților economici supuși controlului în trafic se constată 

competența ANTA de a supune controlului atît agenții economici – operatori de transport 

naționali cât și cei străini.  

În cazul documentării cetățenilor străini pot exista deficiențe la etapele de 

documentare, constatare şi sancţionare a unui ceţăţean străin contravenient. Aceste 
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probleme pot apărea ținând cont de necunoașterea de către agentul public a limbii ţării de 

origine, dar şi de obligația de asigurare a unui proces contravenţional corect şi complet prin 

respectarea drepturilor şi libertăților fundamentale ale omului. Astfel, art. 443 alin. (3) Cod 

Contravenţional stipulează expres dreptul cetățeanul străin de a i se asigura un interpret sau 

translator, drept care se atestă a fi dificil de respectat în ţara noastră, datorită lipsei de 

specialiști gratuiți garantați de stat.  

În asemenea situație, pe de o parte survine riscul întocmirii incomplete sau incorecte a 

actelor procedurale (cu încălcarea drepturilor omului), iar pe de altă parte riscul omiterii 

documentării contravenției de către agentul constatator, ca rezultat al imposibilității 

asigurării de interpret/traducător. Deși entitatea publică pînă în prezent nu s-a confruntat 

cu asemenea riscuri, totuși se menționează despre posibilitatea producerii acestora, iar în 

vederea prevenirii unor asemenea probleme fiind necesare identificarea de soluții 

preventive. 

De asemenea, cu referire la operatorii de transport străini, se menționează că ANTA 

este unica autoritate împuternicită să verifice în trafic autenticitatea și corectitudinea 

utilizării actelor permisive ce acordă dreptul de efectuare a careva operațiuni de transport 

pe teritoriul național al Republicii Moldova. Totodată, se constată că la punctele de trecere 

a frontierei de stat de asemenea atribuții dispun Serviciul Vamal și Poliția de Frontieră, 

care conform art. 1522 din CTR, sunt organele abilitate cu dreptul de verificare a prezenței 

de acte permisive, achitării de taxe și respectării condițiilor în ceea ce ține de transportul 

de mărfuri și respectiv transportul de pasageri.  

Notă (1): Se constată faptul că pentru achitarea proceselor verbale contravenționale 

întocmite de către ANTA, se folosește sistemul guvernamental de plăți electronice 

„MPay”. Acest sistem este implementat de către Guvernul RM prin intermediul 

Serviciului Guvernamental de Plăți Electronice și reprezintă mai multe avantaje atît 

pentru contravenient cât și pentru entitatea publică care a întocmit procesul verbal 

contravențional. Astfel, printre avantaje se identifică: 

Pentru contravenient: 

• Posibilitatea achitării procesului verbal contravențional de la orice terminal 

electronic de plată/orice unitate bancară din RM; 

• Posibilitatea achitării on-line prin intermediul internet banking; 

Pentru entitatea publică care aplică sancțiunea contravențională: 

• Posibilitatea încasării rapide a amenzii contravenționale; 

• Aplicarea în mod automat a reducerii de 50% din suma amenzii în cazul 

achitării acesteia în termen de 72 de ore; 

• Posibilitatea urmăririi achitării amenzii contravenționale prin numărul unic al 

procesului verbal; 

Totodată, se constată faptul că entitatea publică este obligată să introducă totalitatea 

datelor din procesul verbal contravențional în soft-ul sistemului dat. Operațiunea în 

cauză necesită conexiune stabilă la rețeaua globală a echipamentului agentului 

constatator și reprezintă în sine o „dublare electronică” a procesului verbal 
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contravențional. În cadrul completării electronice a acestui document, agentul 

constatator indică articolul din codul contravențional, iar numărul unităților 

contravenționale de amendă sunt generate automat de sistem. Totuși, se constată că 

sistemul nu generează aplicarea sancțiunilor complementare spre exemplu a punctelor 

de penalizare, această atribuție fiind lăsată la discreția agentului constatator29.  

În acest aspect este de menționat faptul că agentul public (intenționat sau nu) poate 

introduce date eronate în sistemul electronic (admițând erori de completare) depistarea 

căror este destul de anevoioasă.  

Pe lîngă cele menționate supra, pentru agenții publici din cadrul ANTA se constată 

necesitatea introducerii suplimentare a datelor procesului verbal contravențional în soft-

ul propriu al ANTA.   
 

Notă (2): Se constată lipsa unui mecanism viabil de urmărire a încasării amenzilor 

contravenționale stabilite unui contravenient străin. Astfel, în cazul depistării de încălcări 

ale legislației transporturilor admise de către operatorii de transport străini, care nu 

prevede sancțiunea cu ridicarea plăcuțelor de înmatriculare, ANTA întocmește un proces 

verbal contravențional conform procedurii descrise supra și î-l înmână spre achitare 

contravenientului. Este de menționat că achitarea sancțiunii pecuniare în cadrul unui 

proces contravențional poate fi efectuată în termen legal de 30 de zile din momentul 

aplicării acesteia. Astfel, acest termen este suficient pentru contravenient pentru a părăsi 

teritoriul RM, inclusiv efectuând operațiunile de transport necesare. 

În asemenea situație este imperativ faptul ca contravenientul străin să poată fi atras la 

răspundere contravențională, şi urmărită executarea sancțiunii pînă la momentul părăsirii 

ţării. În caz contrar, aceste categorii de persoane se consideră a fi „în afara legii”, din 

momentul în care agentul constatator întocmește procesul verbal contravenţional pe 

numele unui ceţăţean străin, cu domiciliul sau reședința stabilită peste hotarele ţării, dar 

este în incapacitate de a urmări cursul executării acesteia odată cu părăsirea teritoriului 

național de către acesta.. 

În cazul aplicării sancțiunii complementare de ridicare a plăcuțelor de înmatriculare,  

contravenientul este împiedicat să utilizeze mijlocul de transport pînă la achitarea 

sancțiunii de bază (amenda contravențională), sau pentru un termen de 6 luni pentru 

anumite contravenții. Conform prevederilor art.4391 Cod Contravențional, la cererea 

contravenientului, cu condiția prezentării dovezii de achitare a amenzii, se restituie 

plăcuțele cu numărul de înmatriculare împreună cu certificatul de înmatriculare a 

vehiculului. Astfel, prin suspendarea dreptului de utilizare a vehiculului rutier, 

contravenientul este „motivat” să achite amenda în termen cât mai restrâns pentru a putea 

beneficia în continuare de unitatea de transport.  

În asemenea caz entitatea publică este facilitată în verificarea achitării amenzii de 

către contravenient în fiecare caz în parte. 

                                                 
29 A se vedea obiecțiile expuse la art.197 Cod Contravențional în Anexa Nr. 1 - Raportul de Expertiză Anticorupție a 

cadrului normativ aferent activității ANTA 
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În lipsa aplicării unor sancțiuni complementare, contravenientul nu este restrâns în a 

dispune de mijlocul de transport, respectiv există posibilitatea ca acesta să părăsească 

teritoriul RM fără a achita sancțiunea aplicată, iar ANTA în asemenea situație nu dispune 

de mijloace și proceduri suficiente de a urmări încasarea amenzii aplicate.  

Practica altor state include, spre exemplu30, diverse mecanisme de urmărire a încasării 

plăților pentru amenzile contravenționale în mare parte - la părăsirea teritoriului național. 

Astfel, organele competente accesează baza de date internă privind existența unor 

asemenea sancțiuni neachitate și condiționează părăsirea teritoriului național al țării pînă 

la achitarea deplină a acestora.  

În vederea minimalizării riscului de neachitare a amenzilor contravenționale de către 

nerezidenți se constată necesitatea efectuării de modificări legislative și formării unei 

baze de date unice cu subdiviziunile specializate a MAI în vederea verificării conformării 

achitării acestora la punctele de traversare a frontierei de stat. 
 

Notă (3): Cu referire la atribuția de ridicare a plăcuțelor de înmatriculare și 

certificatului tehnic al unității de transport, este de menționat că faptul că Codul 

Contravențional face delimitare între Suspendarea dreptului de utilizare a vehiculului 

rutier art.4391 (măsură aplicată în situația în care unitatea de transport a fost folosită la 

săvîrşirea unei contravenții) și Interzicerea exploatării vehiculului prin retragerea 

plăcilor cu numărul de înmatriculare art.4381 (măsură aplicată în cazul constatării 

abaterilor de la condiţiile tehnice prevăzute de legislaţia pentru admiterea în circulație a 

vehiculelor).  

Ambele norme juridice reprezintă impunerea unor măsuri restrictive pentru utilizarea 

unității de transport, fapt care limitează dreptul de proprietate și anume atributul de 

dispunere asupra bunului aflat în proprietate privată. Raționamentul aplicării acestor 

măsuri este evident în cazul în care unitatea de transport este modificată arbitrar și/sau 

condiția tehnică reprezintă pericol pentru ceilalți participanți la trafic. Însă, în cazul în 

care aceasta corespunde standardelor tehnice și a fost spre exemplu folosită la efectuarea 

transportului rutier de mărfuri, contra cost, fără ca operatorul de transport să fie 

înregistrat în condițiile CTR (norma contravențională prevăzută la art. 197 al.(3) Cod 

Contravențional), nu este pe deplin justificată necesitatea aplicării unei asemenea măsuri 

restrictive. Cu titlu de exemplu se specifică legislația română, care prevede aplicarea 

unei asemenea măsuri doar în cazurile constatării de abateri de la condițiile tehnice de 

exploatare a autovehiculelor, fapt care poate genera situații periculoase de accidente în 

trafic.  

Procedural, eliberarea plăcuțelor de înmatriculare ridicate, se face doar la sediul 

ANTA prin intermediul ghișeului unic, fapt care implică prezența 

contravenientului/persoanei împuternicite la sediul ANTA. Totuși, această procedură se 

constată a fi deficientă în cazul în care contravenientului i se oferă posibilitatea achitării 

amenzii la momentul săvârșirii contravenției (de exemplu prin orice terminal Mpay). 

                                                 
30 Exemplu oferit de practica Republicii Belarus în vederea încasării amenzilor contravenționale de la nerezidenți. 
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Măsura restrictivă în cauză, prin faptul interzicerii utilizării mijlocului de transport 

generează multiple riscuri de corupție. Operatorul de transport/șoferul unității de 

transport întotdeauna va fi tentat să soluționeze problema „la moment”, inclusiv prin 

mijloace ilegale de corupere a angajaților ce îi vor aplica această sancțiune.  

Pe de altă parte, agentul public lipsit de integritate va încerca întotdeauna aplicarea 

unei asemenea sancțiuni în vederea estorcării de foloase personale la contravenient. 

Astfel, odată atribuită o asemenea competență entității publice, momentul aplicării 

acestei măsuri necesită o verificare permanentă și suplimentară în vederea minimalizării 

expunerii agenților publici la riscul coruperii active. Totodată, entității publice se 

recomandă identificarea și implementarea de soluții preventive în vederea minimalizării 

riscurilor de corupere activă/pasivă a agenților publici în vederea neaplicării acestei 

măsuri restrictive. 
 

Însăși activitatea de control în trafic este desfășurată prin intermediul a 11 echipe de 

control amplasate pe principalele trasee naționale, pe întreg teritoriul RM. În acest context 

este de menționat că itinerariile traseelor este stabilită/coordonată zilnic de către 

conducerea DCRAPC, care totodată desemnează și componența echipelor de control. În 

acest sens se menționează că, deși entitatea publică a dat asigurări privind respectarea 

politicilor privind funcțiile sensibile stabilite în SNCI 12 (supraveghere, rotația 

personalului etc.), totuși se menționează lipsa unui act normativ intern care să reglementeze 

principiile bazice de formare și amplasare a acestor echipe de control.  

În cadrul acestor echipe de control, se menționează și existența posturilor fixe de 

verificare a greutății încărcăturii transportate de către operatorii de transport. În vederea 

efectuării acestui control, în anumite puncte strategice (de obicei la principalele noduri de 

transport) sunt instalate „cântare fixe”. Activitatea de control prin cântărirea mijlocului de 

transport are ca scop stabilirea unei eventuale depășiri de încărcătură și respectiv de masă 

maximă autorizată. Controlul masei și gabaritelor mijlocului de transport are loc în baza 

Regulamentul cu privire la autorizarea, controlul şi efectuarea pe drumurile publice a 

transporturilor cu greutăți şi/sau gabarite ce depășesc limitele admise aprobat prin 

H.G.nr.1073 din 01.10.2007. Cu privire la Regulamentul supra, este de menționat 

reglementarea defectuoasă a procedurii de constatare a depășirilor (gabaritelor și/sau a 

sarcinii masice). Acest fapt reprezintă riscuri sporite de nulitate a constatărilor efectuate și 

astfel a nulității sancțiunilor aplicate31. 

În cazul constatării depășirilor de greutate şi/sau gabarit, eventualele sancțiuni sunt 

stabilite în art.224 Cod Contravențional - Încălcarea regulilor de folosire a drumurilor la 

circulația vehiculelor. Suplimentar la sancțiunile aplicate, ANTA va calcula în mărime 

dublă Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină 

masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise în conformitate cu 

prevederile Titlului IX Cod Fiscal. Astfel, agentul economic depistat că efectuează 

transport cu supra încărcătură sau supra-gabarit este impus să achite sancțiunea și mărimea 

                                                 
31 Detaliat a se vedea în Anexa nr. 1: Raport de evaluare a cadrului normativ aferent activităţii Agenției Naționale 

Transport Auto  
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dublă a taxei prevăzute. Deseori aceste sume sunt impunătoare în coraport cu încălcarea 

admisă, fapt care reprezintă un risc suplimentar de corupere a agentului public abilitat să 

aplice aceste sancțiuni. 

Cu referire la celelalte aspecte de lucru a echipelor de control în trafic, este de 

menționat similitudinea cu cel desfășurat de agenții de patrulare angajați în cadrul 

Inspectoratului Național de Patrulare (INP). În asemenea mod, se constată expunerea 

agenților publici (din cadrul ANTA) abilitați cu efectuarea controlului la riscuri de corupție 

similare cu cele identificate în cadrul proceselor de lucru în cadru INP32, iar cele mai grave 

fiind: 

Riscul depăşirii atribuţiilor de serviciu şi a exercitării împuternicirilor în mod 

discreţionar; 

În principal, controlul în trafic se realizează privitor la prezența la bordul 

autovehiculului a actelor specificate la art. 58-62 din CTR în conformitate cu tipul 

transportului efectuat. Astfel, pentru a efectua transport rutier contra cost de mărfuri în 

trafic național și/sau internațional, operatorul de transport rutier şi/sau conducătorul auto 

trebuie să dețină, în mod obligatoriu (suplimentar la cele menționate supra), la bordul 

vehiculului rutier: 

a) extrasul din Registru; 

b) scrisoarea de trăsură; 

c) certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto, valabil, pentru 

transport rutier de mărfuri în trafic național sau internațional; 

d) foaia de parcurs, conform modelului prevăzut în Regulamentul transporturilor 

rutiere de mărfuri şi colete. 

Notă (4): În vederea verificării valabilității și originalității acestor acte se constată 

anumite deficiențe tehnice. Astfel, deși angajații ANTA dispun de tehnică de calcul 

portativă, disponibilă în fiecare automobil ce efectuează controlul în trafic, acestea nu 

dispun de conexiune la rețeaua internet în vederea verificării on-line a originalității și 

valabilității actelor prezentate spre control. De asemenea, aceste deficiențe (de conexiune 

la internet) creează un șir de alte impedimente în vederea realizării controlului în trafic. 

Astfel, se constată că în cazul întocmirii un proces verbal contravențional, sau necesitatea 

de introducere anumitor informații/încălcări (depistate în trafic) în baza de date ANTA, 

aceasta este posibil doar printr-o conexiune la rețeaua internet. În asemenea caz, angajații 

entității publice sunt nevoiți să folosească cele mai diverse metode accesibile: de la 

utilizarea resurselor proprii de acces la internet, pînă la accesarea de rețele publice de 

conectare la rețeaua globală. Asemenea situații pot genera riscuri de sustragere/pierdere 

a datelor personale și/sau a datelor cu caracter personal, fapt care ulterior poate fi 

imputabil entității publice. 

                                                 
32 https://www.cna.md/libview.php?l=ro&idc=5&id=1669&t=/Mass-media/Comunicate-de-presa/Multiple-riscuri-

de-coruptie-depistate-de-CNA-in-procesul-de-evaluare-a-INP 
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În vederea înlăturării riscurilor identificate se recomandă entității publice 

identificarea de soluții IT în vederea asigurării conexiunii permanente a echipelor de 

control la rețeaua internet. 
 

Un alt aspect necesar de dezvăluit, este efectuarea de controale „tematice” în trafic, 

spre exemplu - în vederea combaterii unui fenomen. Astfel, se constată că entitatea publică 

ANTA de rînd cu Inspectoratul Național de Patrulare și Serviciul Fiscal de Stat este 

antrenată la efectuarea controalelor în trafic în vederea combaterii transportului ilicit de 

pasageri. Această colaborare este realizată în cadrul programelor guvernamentale de 

combatere a fenomenului în cauză. În cazul controalelor ce vizează combaterea 

transportului rutier ilicit, decizia de control a ANTA va cuprinde expres obiectul 

controlului – transportul ilicit de pasageri. Totodată, în cadrul acestor controale, inspectorii 

entității publice nu au dreptul să întreprindă acţiuni ce depășesc obiectul deciziei respective 

de control, precum şi să constate alte contravenții.  

În concluzie, se constată că procesul de control în trafic reprezintă cea mai vulnerabilă 

activitate desfășurată de ANTA. Această concluzie se bazează atît pe numărul mare de 

incidente de integritate admise în legătură cu executarea acestui proces de lucru cât și în 

legătură cu periodicitatea efectuării acestuia. Zilnic agenții publici din cadrul ANTA 

(implicați în activitățile de control în trafic) sunt expuși la manifestări de riscuri de corupție. 

În asemenea condiții entitatea publică trebuie să adopte un șir de măsuri proactive de 

asigurare a integrității acestora și respectiv cultivare a integrității instituționale.  
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Concluzii și recomandări 

Urmare a evaluării integrității instituționale la Agenția Națională Transport Auto au 

fost identificate o serie de factori de risc în special ce țin de activitatea entității publice. De 

asemenea, se constată că entitatea publică nu a realizat în totalitate posibilitățile sale în 

vederea minimalizării impactului celorlalți factori de risc, fapt care a admis prezența și 

manifestarea unor asemenea riscuri de corupţie precum: 

• Riscul coruperii active/pasive;  

• Riscul admiterii abuzului de serviciu;  

• Riscul depășirii atribuțiilor de serviciu; 

• Riscul admiterii conflictului de interese; 

• Riscul manipulării de informații în vederea favorizării sau defavorizării unor 

operatori de transport; 

• Riscul pierderii informațiilor/bazelor de date aferente activității; 

• Riscul scurgerii informațiilor cu accesibilitate limitată; 

• Riscul falsului în acte publice; 

• Riscul utilizării neconforme a patrimoniului. 

Matricea analizei acestor riscurilor de corupție conform nivelului de expunere a 

entității bazată pe o combinație dintre nivelul probabilității de apariție şi a nivelului 

impactului riscului se prezintă astfel: 

 

IMPACT ÎNALT 

Riscul pierderii 

informațiilor/bazelor 

de date aferente 

activității 

Riscul depășirii 

atribuțiilor de 

serviciu 

Riscul coruperii 

active/pasive 

IMPACT MEDIU 
Riscul falsului în 

acte publice 

Riscul manipulării 

de informații în 

vederea favorizării 

sau defavorizării 

unor operatori de 

transport  

Riscul abuzului de 

serviciu 

IMPACT SCĂZUT 

Riscul utilizării 

neconforme a 

patrimoniului 

Riscul scurgerii 

informațiilor cu 

accesibilitate 

limitată 

Riscul admiterii 

conflictelor de 

interese 

 

PROBABILITATE 

MICĂ 

PROBABILITATE 

MEDIE 

PROBABILITATE 

ÎNALTĂ 
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Urmare a acestei analize se constată necesitatea prioritară de intervenție în vederea 

eliminării sau minimalizării impactului acestor riscuri în activitatea entității publice.  

Astfel, în vederea excluderii vulnerabilităților instituţionale şi riscurilor de corupţie 

menţionate se recomandă: 

În domeniul consolidării climatului de integritate: 

1. Informarea agenților publici din cadrul ANTA privind atribuirea statutului 

de funcționar public, inclusiv privind atribuirea calității de subiect pentru alte acte 

normative, la care pînă în prezent nu erau subiecți; 

2. Modificarea fișelor de post ale agenților publici din cadrul ANTA în 

corespundere cu noile modificări statutare ale funcției. Includerea în fișa postului agentului 

public a obligației de respectare a măsurilor anticorupție; 

3. Revizuirea tuturor actelor normative interne cu referire la respectarea 

politicilor anticorupție și ajustarea acestora la modificările legislative și statutare survenite;  

4. Desemnarea de supleanți în vederea deținerii/completării registrelor 

obligatorii necesare documentării respectării măsurilor anticorupție; 

5. Instruirea angajaţilor ANTA 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.  

6. Elaborarea unui set de reguli de conduită specific activității entității publice 

ANTA. Publicarea şi promovarea pe site-ul oficial al entității a respectivului set de reguli 

etice. Stabilirea și aplicarea de sancțiuni pentru încălcarea regulilor de etică și deontologie. 

7. Informarea contra semnătură privind incompatibilităţile funcției, restricțiile 

şi limitarea publicității, agenților publici din cadrul ANTA, inclusiv intensificarea 

controlului managerial în acest sens; 

8. Informarea agenților publici cu privire la regimul juridic al conflictelor de 

interese, modul de declarare a acestuia, precum și modalitățile de soluționare; 

9. Contactarea Autorității Naționale de Integritate în vederea organizării de 

seminare și instruiri (inițiale și continue) privind aspecte ale declarării averilor și 

intereselor personale, a regimului juridic al conflictelor de interese etc.; 

10. Instruirea angajaților ANTA cu referire la necesitatea respectării restricțiilor 

post-angajare. Modificarea procedurii de eliberare din funcție prin includerea avizării 

(contra-semnătură) a obligației de respectare a restricțiilor post-angajare; 

11. Revizuirea actelor normative interne ce țin de regimul declarării cadourilor 

în conformitate cu modificările legislative survenite. Publicarea pe pagina web a entității 

publice a Registrului cadourilor şi actualizarea anuală a acestuia; 

12. Identificarea de măsuri privind promovarea denunțării influenţelor 

necorespunzătoare la care este supus agentul public și implementarea acestora în practică; 

13. Simplificarea și promovarea (inclusiv în cadrul proceselor de lucru) a 

posibilității web de depunere a petițiilor și/sau a referinței privind eventuale acțiuni ilegale 

ale angajatului ANTA; 
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14. Modificarea procedurii interne și/sau instituirea unei noi proceduri prin care 

să fie analizate și petițiile anonime care fac referire la comportamentul non-integru al 

angajaților ANTA; 

15. Comunicarea în mod oficial (pe intern) a cazurilor constatate de încălcare a 

măsurilor anticorupție și/sau a incidentelor de integritate cu precizarea funcției agentului 

public care a admis incidentul de integritate precum și analiza acțiunilor ilegale care acesta 

le-a admis; 

16. Elaborarea şi aprobarea de reglementări interne privind înregistrarea şi 

examinarea dezvăluirilor de practici ilegale în cadrul ANTA, reieșind din prevederile Legii 

nr.122/2018 privind avertizorii de integritate. Promovarea şi implementarea acestor 

proceduri în practică; 

17. Instituirea Registrului dezvăluirilor practicilor ilegale şi al avertizărilor de 

integritate, conform modelului prevăzut la anexa nr.3 al Legii nr.122/2018, inclusiv 

desemnarea structurii specializate responsabile de ținerea registrului şi înregistrarea 

avertizărilor de integritate. 

18. 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; 

19. Instituirea și completarea periodică a registrului riscurilor entității publice, 

inclusiv care să conțină registrul riscurilor de corupție; 

20. Identificarea funcțiilor sensibile la corupție și instituirea față de deținătorii 

acestor funcții a obligației de asistare unui număr minim de ore de instruire anuală 

anticorupție  

21. Introducerea componentei de cunoaștere a măsurilor anticorupție în cadrul 

evaluării performanțelor profesionale ale agenților publici; 

22. Evaluarea posibilității privind instituirea unității de securitate internă în 

cadrul entității publice. Atribuirea acesteia de competențe privind implementarea și 

asigurarea măsurilor anticorupție în rândul agenților publici din cadrul ANTA;  

 

În domeniul minimizării impactului riscurilor de corupție în cadrul proceselor de 

lucru: 

1. Descrierea grafică și narativă a tuturor proceselor de lucru aferente activității 

ANTA și diseminarea acestora agenților publici în corespundere cu atribuțiile funcției; 

2. Identificarea domeniilor vulnerabile aferente executării fiecărui proces de 

lucru și instituirea unui control separat asupra corectitudinii executării acestuia; 

3. Instruirea agenților publici privind executarea proceselor de lucru, privind 

drepturile și obligațiile acestora în cadrul executării atribuțiilor de serviciu. Instruirea 

privind necesitatea respectării componentei de integritate în cadrul realizării procesului de 

lucru; 

4. Formarea ad-hoc a echipelor mobile de control prin procedura de rotire a 

personalului;  
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5. Interzicerea expresă a formării echipelor mobile de către persoane apropiate, 

inclusiv cunoscute ca fiind înrudite chiar și prin afinitate;  

6. Dotarea automobilelor de serviciu ANTA cu mijloace de înregistrare 

audio/video în interiorul autovehiculului și eventual (la necesitate) în uniforma de serviciu 

al agentului public;  

7. Asigurarea funcționalității permanente a acestor dispozitive prin stabilirea 

unui responsabil pentru fiecare dispozitiv în parte. 

8. Dotarea echipelor mobile de control a ANTA cu conexiune stabilă și 

permanentă la rețeaua internet; 

9. Modificarea procedurii de întocmire a procesului verbal contravențional, 

astfel încît întocmirea acestuia să fie supravegheată prin înregistrare audio/video; 

10. Identificarea posibilității de întocmire a procesului verbal contravențional 

doar în formă electronică cu ulterioara imprimare a acestuia pe suport de hârtie. 

11. Integrarea soft-ului „Foxpro” al ANTA în cadrul sistemului electronic „E-

autorizație transport” în privința eliberării actelor permisive; 

12. Integrarea versiunii existente al Registrului Operatorilor de Transport Auto 

în cadrul sistemului electronic „E-autorizație transport”; 

13. Interzicerea introducerii și acumulării de date (în cadrul desfășurării 

proceselor de lucru) în sisteme informatice neautorizate și/sau create de către angajați de 

sine-stătător; 

14. Revizuirea și modificarea procedurii de lucru privind monitorizarea utilizării 

actelor permisive prin (în special utilizarea autorizațiilor CEMT): 

a) Desfășurarea procedurii doar în sistemul informațional „E-autorizație”; 

b) Instituirea unui control ierarhic obligatoriu și aleatoriu; 

c) Neadmiterea executării procesului în întregime de doar un agent public; 

d) Aplicarea procedurii de rotație a personalului la executarea acestui proces de lucru. 

15. Examinarea posibilității introducerii autorizațiilor electronice (eliberate de 

Republica Moldova) inclusiv achitarea și eliberarea acestora în regim on-line după modelul 

„e-vinieta”; 

 

În domeniul perfecționării cadrului normativ existent: 

1. Elaborarea și adoptarea de acte normative interne identificate ca fiind lipsă 

(Reguli de etică și integritate proprii; Regulament privind avertizorii de integritate etc.) 

2. Elaborarea și promovarea proiectelor de acte normative la care face trimitere 

Codul Transporturilor Rutiere și care în prezent lipsesc (nu sunt aprobate). 

3. Evaluarea periodică a cadrului normativ în vederea identificării de deficiențe 

și promovarea continuă a modificărilor necesare; 

4. Promovarea modificărilor la actele normative conform deficiențelor 

constatate în Raportul de evaluare a cadrului normativ aferent activității ANTA. 

 

 

 



Anexa 1 : Raport de evaluare a cadrului normativ aferent activităţii 

Agenției Naționale Transport Auto 

Evaluarea cadrului normativ aferent activității Agenției Naționale Transport Auto a fost 

efectuată în contextul evaluării integrității instituționale la entitatea publică menționată și a avut 

loc în baza Metodologiei de efectuare a expertizei anticorupție a proiectelor de acte legislative și 

normative33 pornind de la rapoartele de expertiză a proiectelor acestor reglementări. Astfel au fost 

identificate principalele acte normative ce reglementează direct sau tangențial activitatea ANTA, 

textul cărora a fost expertizat în vederea identificării potențialilor factori de risc de corupție, 

precum și identificarea factorilor care au stat la baza manifestării anumitor riscuri de corupție în 

cadrul entității. 

Ca rezultat al acestui exercițiu s-a constatat că cadrul legal cu referire la activitatea ANTA a 

suferit modificări esențiale, în special cu referire la statutul angajaților Agenției. Astfel, conform 

modificărilor aplicate, angajaților ANTA li s-a atribuit statutul de „funcționari publici” și respectiv 

cu toate atribuțiile și prerogativele aferente acestui statut. 

 

Analiza detaliată a factorilor de risc și a riscurilor de corupţie: 

Codul Transporturilor Rutiere - Legea nr. 150 din 17.07.2014 

 Art.3 Prezentul cod constituie cadrul juridic pentru elaborarea de către organul central de 

specialitate al administraţiei publice în domeniul transporturilor rutiere şi aprobarea de către 

Guvern a următoarelor acte normative privind activităţile de transport rutier: 

a) Regulamentul transporturilor rutiere de persoane şi bagaje; 

b) Regulamentul transporturilor rutiere de mărfuri; 

c) Regulamentul transporturilor rutiere de mărfuri perisabile şi uşor alterabile; 

d) Regulamentul transporturilor rutiere de mărfuri periculoase; 

e) Regulamentul cu privire la efectuarea pe drumurile publice a transporturilor rutiere cu 

greutăţi şi/sau gabarite ce depăşesc limitele stabilite; 

f) Regulamentul cu privire la autogări; 

g) Regulamentul cu privire la inspecţia tehnică periodică a vehiculelor rutiere; 

h) Regulamentul cu privire la desfăşurarea activităţii de autoservice; 

i) Regulamentul privind condiţiile de montare, reparare şi verificare a tahografelor şi 

limitatoarelor de viteză; 

j) Regulamentul privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea şi înnoirea cartelelor tahografice, 

descărcarea şi stocarea datelor din tahografe şi cartelele tahografice. 

Obiecții: Se constată lipsa mai multor acte normative ce constituie cadrul juridic al 

activităților de transport rutier. Astfel, Regulamentul transporturilor rutiere de mărfuri 

perisabile și ușor alterabile, Regulamentul cu privire la inspecția tehnică periodică a 

autovehiculelor și Regulamentul cu privire la desfășurarea activității de autoservice lipsesc cu 

desăvârșire din cadrul juridic național.  

                                                 
33 Metodologia de efectuare a expertizei anticorupție a proiectelor de acte legislative și normative aprobată prin 

Hotărîrea Colegiului CNA Nr.6 din 20.10.2017 
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Totodată este de menționat că Regulamentul transporturilor rutiere de persoane și bagaje 

a fost aprobat în conformitate cu Codul transporturilor auto – act normativ, care între timp a 

fost abrogat și substituit prin actualul Cod al transporturilor rutiere. O situație similară se atestă 

și în cazul Regulamentului cu privire la autogări, aprobat în conformitate cu Legea 

transporturilor și Codul transporturilor auto – care între timp a fost abrogate și substituit prin 

actualul Cod al transporturilor rutiere. 

În cazul actelor normative lipsă, riscurile de corupție sunt generate de incertitudinea pe care 

acestea o creează în relațiile sociale, îndeosebi actele normative ce se referă la mecanismele de 

realizare a drepturilor, de îndeplinire a obligațiilor, ambiguitatea atribuțiilor agenților publici și 

a procedurilor administrative etc., situații în care entitățile responsabile de executarea legii 

respective se pot prevala de această deficiență pentru a comite abuzuri. 

Recomandări: elaborarea și aprobarea în regim de urgență a actelor normative lipsă, 

precum și revizuirea prevederilor actelor normative aprobate în baza unor legi deja abrogate. 

Factori de risc:  

• Lacună de drept; 

• Norme de trimitere defectuoase; 

• Lipsa/ambiguitatea procedurilor 

administrative; 

• Lipsa unor termene concrete 

• Lipsa unor mecanisme de control și 

supraveghere. 

Riscuri de corupție:  

• Corupere activă/pasivă; 

• Trafic de influență; 

• Abuz de serviciu; 

 Art.3131 (1) Autorizațiile CEMT se repartizează prin intermediul sistemului 

informațional „e-Autorizație transport” operatorilor de transport rutier eligibili 

(2) Se consideră eligibili operatorii de transport rutier care întrunesc cumulativ 

următoarele condiţii: 

e) au utilizat eficient autorizațiile CEMT în perioada anului calendaristic în curs. Utilizare 

eficientă a autorizaţiilor CEMT înseamnă întrunirea următoarelor condiţii raportate către 

Agenție: 

– efectuarea, în medie, a cel puţin două curse cu încărcătură pe lună pentru fiecare 

autorizaţie CEMT repartizată, cu excepţia lunilor ianuarie şi februarie; 

– parcurgerea, în medie, a cel puţin 3000 km pe lună, cu excepţia lunilor ianuarie şi 

februarie, cu încărcătură în afara teritoriului Republicii Moldova sau pe teritoriul Republicii 

Moldova, cînd  operaţiunea de transport rutier efectuată în baza autorizaţiei CEMT începe, se 

termină sau este în tranzit pe teritoriul Republicii Moldova. 

Obiecții: Se constată existența unor cerințe excesive pentru exercitarea drepturilor. Astfel 

operatorul de transport este impus să efectueze un număr minim de curse/km lunar în vederea 

menținerii condiției de eligibilitate pentru obținerea autorizației CEMT. Excepții de la norma în 

cauză reprezintă activitatea operatorului de transport pe parcursul lunilor ianuarie și februarie. 

Natura relațiilor juridice civile a-priori presupune existența unui interes natural în utilizarea cît 

mai eficientă a drepturilor (actelor permisive) acordate, în vederea obținerii de maxim profit. 

Totodată, existența condițiilor de eficiență pentru utilizarea autorizațiilor CEMT este 

considerată ca un factor de risc suplimentar în vederea retragerii acestora în condițiile art. 3136 

lit.(j) din Codul Transporturilor Rutiere. 
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Este de menționat că activitatea de transport rutier internațional de mărfuri este o activitate 

care poate fi afectată direct de o serie de factori independenți de voința operatorului de transport. 

Exemplu:  

• Condițiile climaterice/meteo; 

• Executarea obligațiilor contractuale de către cealaltă parte contractantă  (operațiuni de 

încărcare/descărcare, achitarea serviciului etc.) 

• Defecțiuni ale mijlocului de transport 

• Interdicții temporare și/sau permanente de circulație rutieră; 

• Respectarea perioadelor de repaus zilnic și săptămânal de către conducătorii auto. 

Astfel, ca excepție de aplicare eficientă a autorizației CEMT ar trebui să constituie 

manifestarea oricăror factori independenți de voința operatorului de transport, respectiv cu 

prezentarea probelor în vederea imposibilității exercitării activității în mod efectiv.   

Norma în cauză contravine tangențial art. 142 din Codul transporturilor care prevede expres 

„interzicerea remunerării conducătorilor auto salariați, chiar şi sub formă de bonificații sau 

prime, în funcţie de distanțele parcurse şi cantitatea de mărfuri transportată, cu excepția cazului 

în care aceste remunerări nu sînt de natură să afecteze siguranţa rutieră.”   

Impunerea parcurgerii unui anumit număr de curse/km ca condiție de utilizare eficientă a 

actelor permisive reprezintă un factor de risc de corupție. Aceste condiții favorizează operatorii 

de transport mari care pot oferi prețuri minime în vederea acaparării unui anumit segment al 

pieței de transporturi. Există riscul ca operatorii de transport mai mici să nu reziste ofertelor de 

preț extrem de mici și astfel să nu efectueze curse. În acest caz, pentru a nu fi sancționați pentru 

utilizare ineficientă, există riscul ca ei să recurgă la diverse acte de corupție în vederea păstrării 

autorizațiilor existente și/sau a eligibilității pentru acordarea de noi autorizații. 

Recomandări: Revizuirea oportunității menținerii actualelor condiții de eligibilitate și/sau 

eventualelor sancțiuni aplicate în vederea diminuării expunerii la riscuri de corupție.  

Factori de risc: 

• Cerințe excesive pentru exercitarea 

drepturilor; 

• Stimularea concurenței neloiale 

Riscuri de corupție  

• Corupere activă/pasivă; 

• Fals în acte publice; 

• Conflict de interese și/sau favoritism. 

 Art.3143 

(1) În cazul transmiterii carnetului INTERBUS de la un operator de transport rutier la altul, 

ambilor operatori nu le vor fi eliberate carnete INTERBUS pe o perioadă de 90 de zile, iar în 

cazul admiterii repetate a acestei încălcări – pe o perioadă de 180 de zile 

Art.3144 

(1) Retragerea carnetului INTERBUS se efectuează de către Agenție în următoarele cazuri: 

c) transmiterea carnetului INTERBUS altui operator de transport rutier; 

Obiecții: Se constată un conflict între cele două norme examinate, capabil să genereze 

coruptibilitate la stabilirea şi sancţionarea acţiunii de transmitere a Carnetului cu foi de parcurs 

(INTERBUS) de către un operator de transport rutier către alt operator. În această ordine de idei, 

în primul caz este prevăzută sancţiunea de suspendare a dreptului de eliberare a actului cu 

caracter permisiv pentru o anumită perioadă, iar în al doilea caz, pentru aceeaşi acţiune se 

prevede retragerea Carnetului INTERBUS. 

Totodată, în eventualitatea aplicării ambelor forme de sancționare, acest fapt este absolut 

necesar de prevăzut expres în textul actului normativ. În lipsa unor asemenea prevederi se 
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creează premise oportune de aplicare a normei sancționatorii „convenabile” și/sau a aplicării 

ambelor sancțiuni.  

Recomandări: Se recomandă individualizarea şi concretizarea sancțiunii pentru acţiunea 

de transmitere ilegală a Carnetului INTERBUS. 

Factori de risc: 

• Concurența normelor de drept 

Riscuri de corupție: 

• Depășirea atribuțiilor de serviciu; 

• Conflict de interese și/sau favoritism 

Codul Contravențional al Republicii Moldova 

Legea nr. 218 din 24.10.2008 

 CONTRAVENŢII CE ATENTEAZĂ LA REGIMUL DIN TRANSPORTURI 

Articolul 197. Încălcarea normelor de efectuare a transportului rutier de persoane şi 

mărfuri 

(1) Efectuarea transportului rutier de persoane, contra cost, cu vehicule rutiere construite şi 

echipate cu mai puţin de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, fără a fi 

înregistrat în condiţiile Codului transporturilor rutiere 

se sancţionează cu amendă de la 200 la 250 de unităţi convenţionale cu sau fără 4 puncte 

de penalizare aplicate persoanei fizice şi cu amendă de la 500 la 600 de unităţi convenţionale 

aplicată persoanei juridice. 

(2) Efectuarea transportului rutier de persoane, contra cost, cu vehicule rutiere construite şi 

echipate cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, fără a fi înregistrat 

în condiţiile Codului transporturilor rutiere 

se sancţionează cu amendă de la 250 la 300 de unităţi convenţionale cu sau fără 6 puncte 

de penalizare aplicate persoanei fizice şi cu amendă de la 650 la 800 de unităţi convenţionale 

aplicată persoanei juridice. 

(3) Efectuarea transportului rutier de mărfuri, contra cost, fără a fi înregistrat în condiţiile 

Codului transporturilor rutiere 

se sancţionează cu amendă de la 150 la 200 de unităţi convenţionale cu sau fără 4 puncte 

de penalizare aplicate persoanei fizice şi cu amendă de la 450 la 500 de unităţi convenţionale 

aplicată persoanei juridice. 

(8) Efectuarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate la alte ore de pornire 

sau pe alt itinerar decît cele prevăzute în graficul de circulaţie, conform actului permisiv, cu 

excepţia efectuării curselor suplimentare în conformitate cu prevederile art.90 alin.(4) şi (5) din 

Codul transporturilor rutiere, 

se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale cu sau fără 2 puncte de 

penalizare aplicate persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 200 de unităţi convenţionale 

aplicată persoanei juridice 

(9) Împiedicarea în orice formă a funcţionarului organului de specialitate al administraţiei 

publice în domeniul transportului rutier, aflat în exerciţiul funcţiunii, de a-şi exercita activitatea 

legitimă de control în trafic (neadmiterea controlului fizic al mijlocului de transport, 

neprezentarea documentelor, neexecutarea prescripţiilor şi a altor cerinţe legitime), 

se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale cu sau fără 2 puncte de 

penalizare aplicate persoanei fizice. 
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(15) Amplasarea, în interiorul şi/sau pe caroseria unui vehicul rutier neautorizat pentru 

transportul rutier, a însemnelor, a înscrisurilor, a dotărilor şi a accesoriilor specifice vehiculelor 

rutiere care efectuează transport rutier în regim de taxi 

se sancţionează cu amendă de la 200 la 250 de unităţi convenţionale cu sau fără 4 puncte 

de penalizare aplicate persoanei fizice şi cu amendă de la 500 la 600 de unităţi convenţionale 

aplicată persoanei juridice. 

(17) Efectuarea transportului rutier în regim de taxi cu încălcarea prevederilor art.81, art.82 

alin.(2), art.84 alin.(2), (3) şi (31) din Codul transporturilor rutiere 

se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale cu sau fără 4 puncte 

de penalizare aplicate persoanei fizice şi cu amendă de la 200 la 250 de unităţi convenţionale 

aplicată persoanei juridice. 

 Obiecții: Se constată faptul că sancțiunea complementară de la mai multe alineate de la art. 

197 Cod Contravențional acordă discreție excesivă agentului constatator. Astfel, formularea „cu 

sau fără ... puncte de penalizare” se consideră a fi un factor de risc, o derogare neîntemeiată de 

la exercitarea obligațiilor, deoarece acordă agentului constatator împuternicirea de a aplica sau 

nu o sancțiune complementară, care eventual poate priva conducătorul auto de dreptul de a 

conduce mijloace de transport pentru o perioadă de la 6 luni- la 1 an (în conformitate cu art. 36 

Cod Contravențional). Prezența acestui factor de risc, permite agentului public să aleagă 

comportamentul necesar (convenabil) pentru fiecare situație în parte, inclusiv să „determine” 

contravenientul să recurgă la corupere. 

 Recomandări: Eliminarea sintagmei „sau fără” din textul normei juridice. 

 Factori de risc: 

• derogare neîntemeiată de la 

exercitarea obligațiilor; 

• discreție excesivă. 

Riscuri de corupție: 

• Corupere activă/pasivă; 

• Abuz de serviciu. 

 Art. 4391 Suspendarea dreptului de utilizare a vehiculului rutier 

(1) Suspendarea dreptului de utilizare a vehiculului rutier constă în interzicerea temporară 

persoanei fizice şi/sau persoanei juridice de a utiliza un anumit vehicul rutier prin reţinerea 

plăcuțelor cu numărul de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare. Suspendarea dreptului 

de utilizare a vehiculului rutier este aplicată în cazul în care vehiculul a fost folosit la săvîrşirea 

contravențiilor prevăzute la art.197 alin.(1)–(3), (5), (6), (9), (17), (22), (23), art.2001 alin.(2) şi 

(3) şi la art.224 alin.(5), (6), (11) şi (12). 

Obiecții: Se constată existența unor măsuri punitive excesive pentru încălcările prevăzute 

în norma juridică.  

În fapt, sancțiunea cu suspendarea dreptului de utilizare a vehiculului rutier constă în 

retragerea de către organul abilitat a plăcuțelor cu numărul de înmatriculare și a certificatului de 

înmatriculare pentru o perioadă de 6 luni de zile. La aplicarea sancțiunii în cauză se constată o 

limitare a dreptului de proprietate, prin interzicerea dispunerii de bunul aflat în proprietate. 

Situația privind încălcarea dreptului de proprietate este și mai vădită în situația în care fapta 

ilicită a fost admisă de către o persoană angajată a agentului economic operator de transport. 

Exemplu: în cazul constatării contravenției prevăzute la art. 197 (9) Împiedicarea în orice formă 

a funcționarului organului de specialitate al administraţiei publice în domeniul transportului 

rutier, aflat în exercițiul funcțiunii, de a-şi exercita activitatea legitimă de control în trafic 

(neadmiterea controlului fizic al mijlocului de transport, neprezentarea documentelor, 
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neexecutarea prescripțiilor şi a altor cerințe legitime), urmare a unui conflict spontan între 

agentul constatator și șoferul unității de transport (situație frecvent întâlnită în trafic), sau a 

contravenției prevăzute de art.224 (12) Efectuarea transportului rutier cu încălcarea 

restricțiilor de circulație privind masa totală a vehiculelor, în cazul în care temperatura aerului 

este mai mare de 30°C, încălcări admise de șoferul unității de transport fără 

cunoașterea/autorizarea proprietarului mijlocului de transport, este abuziv aplicarea unor 

asemenea sancțiuni și limitarea dreptului de proprietate pentru mijlocul de transport. 

Raționamentul aplicării acestor măsuri este justificat în cazul în care unitatea de transport 

este modificată arbitrar și/sau condiția tehnică reprezintă pericol pentru ceilalți participanți la 

trafic. Însă, în cazul în care aceasta corespunde standardelor tehnice și a fost spre exemplu 

folosită la efectuarea transportului rutier de mărfuri, contra cost, fără ca operatorul de transport 

să fie înregistrat în condițiile CTR (norma contravențională prevăzută la art. 197 al.(3) Cod 

Contravențional), nu este pe deplin justificată necesitatea aplicării unei asemenea măsuri 

restrictive.  

Limitarea dreptului de proprietate pentru asemenea încălcări este o măsură care, într-o 

societate democratică nu este necesară pentru securitatea națională, siguranța publică, 

bunăstarea economică a țării, apărarea ordinii și prevenirea faptelor penale, protejarea sănătății 

sau a moralei, ori protejarea drepturilor și libertăților altora.  

Cu titlu de exemplu se specifică legislația română, care prevede aplicarea unei asemenea 

măsuri doar în cazurile constatării de abateri de la condițiile tehnice de exploatare a 

autovehiculelor, fapt care poate genera situații periculoase de accidente în trafic.  

Această măsură restrictivă, prin faptul interzicerii utilizării mijlocului de transport 

generează multiple riscuri de corupție. Operatorul de transport/proprietarul unității de transport 

întotdeauna va fi tentat să soluționeze problema „la moment”, inclusiv prin mijloace ilegale de 

corupere a angajaților ce îi vor aplica această sancțiune. 

Recomandări: Modificarea art.4391 Suspendarea dreptului de utilizare a vehiculului rutier 

în vederea eliminării acestei măsuri restrictive pentru încălcări ce nu țin de starea tehnică a 

mijlocului de transport.  

Factori de risc: 

• Atribuții excesive 

• Limitarea neîntemeiată a drepturilor 

Riscuri de corupție: 

• Abuz de serviciu  

• Depășirea atribuțiilor de serviciu 

• Corupere activă/pasivă 

 Constatarea contravențiilor prevăzute de Codul Contravențional 

Articolul 407. Organele de 

specialitate în domeniul transporturilor 

(1) Contravențiile prevăzute la art.553, 

84, art.197 alin.(l)–(10), (12)–(29), art.198–

2001, 204, 206, 207, 2211, art.224, art.273 

pct.1), 2), 4), 6), 10)–13), art.278–281, 

art.283 alin.(1) şi art.344 se constată de 

către organele de specialitate ale 

administraţiei publice în domeniul 

transportului rutier 

Articolul 400. Ministerul Afacerilor 

Interne 

(1) Contravenţiile prevăzute la art....197 

alin.(1)–(4), (9), (11)–(13), (15), (16), (22), .... 

222–226, ..... se constată şi se examinează de către 

poliţie 
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Obiecții: Se constată o dublare de competență în vederea constatării contravențiilor 

prevăzute la articolele menționate supra din Codul Contravențional. Astfel, atît organele de 

specialitate în domeniul transporturilor (în speță – ANTA) cît și colaboratorii Ministerului 

Afacerilor Interne sunt recunoscuți drept agenți constatatori. Atribuția în cauză este prevăzută și 

de art. 1522 al. (3) care stabilește posibilitatea efectuării controlului respectării reglementărilor 

naţionale şi internaţionale în domeniul transporturilor rutiere de către Poliția de Frontieră la 

punctele de trecere a frontierei de stat. Totodată se menționează reglementările extensive ale 

Codului Contravențional care atribuie acest drept nu numai Poliției de Frontieră, ci în mod 

generic – organelor de poliție. Astfel, este de menționat existența unor atribuții paralele, inclusiv 

între inspectorii ANTA și spre exemplu inspectorii INP în vederea constatării unor contravenții 

din domeniul transporturilor. 

Atribuțiile paralele pot genera conflicte de competență între entitățile investite cu atribuții 

paralele sau declinări de competențe de către ambele entități responsabile. 

Riscurile de corupție determinate de acest factor sunt în creștere atunci cînd în temeiul 

acestor atribuții paralele sunt investiți simultan diferiți agenți publici (din diferite entități 

publice), dar care efectuează la moment acțiuni similare (în cadrul unei operațiuni de control 

comun - spre exemplu). 

Recomandări: Stabilirea expresă a competenței exclusive a Poliției de Frontieră în 

efectuarea controlului și constatarea contravențiilor menționate la punctele de trecere a 

frontierei. 

Factori de risc: 

• Atribuții paralele 

Riscuri de corupție: 

• Abuz de serviciu  

• Depășirea atribuțiilor de serviciu 

Legea Nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat 

asupra activităţii de întreprinzător 

Legea Nr. 131 din 08.06.2012 privind 

controlul de stat asupra activităţii de 

întreprinzător 

Hotărîrea Guvernului Nr. 464 din 23.05.2018 

pentru aprobarea Regulamentului privind ţinerea 

Registrului de stat al controalelor 

 Art. 21 (1) Inspectorul are dreptul să 

înceapă controlul conform procedurii 

stabilite de prezenta lege doar în cazul cînd 

sînt întrunite cumulativ următoarele 

condiţii: 

f) înregistrarea delegației de control în 

Registrul de stat al controalelor. 

Regulamentul privind ținerea Registrului 

de stat al controalelor 

Pct. 57 În caz de disfuncționalitate a 

Registrului, organul de control întocmește 

documentele aferente controlului conform 

modelului generat de Registru şi aprobat prin 

anexa la prezentul Regulament şi are obligația 

ca, în termen de pînă la 2 zile lucrătoare de la 

data reluării activităţii Registrului, să introducă 

în Registru documentele întocmite, în ordinea 

semnării lor. 

Dacă Registrul a fost disfuncțional o 

perioadă mai mare de o săptămână, organul de 

control introduce materialele în Registru în 

termene restrânse, fără a admite însă întârzierea 
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din neglijenţă sau intenționată a introducerii lor 

în Registru. 

În perioada de disfuncționalitate a 

Registrului, organul de control ține manual 

evidenţa controalelor efectuate şi a rezultatelor 

acestora. 

Cancelaria de Stat monitorizează 

respectarea prevederilor prezentului punct de 

către organele de control şi, după caz, le 

sesizează în vederea înlăturării erorii sau 

neconformității admise. 

În perioada de disfuncționalitate a 

Registrului, organele de control prezintă 

Cancelariei de Stat, la solicitare, informaţii 

privind controalele efectuate şi evidenţa ținută. 

Nerespectarea prevederilor prezentului 

punct atrage răspunderea disciplinară. 

Obiecții: Se constată că prevederile Regulamentului privind ținerea Registrului de stat al 

controalelor (în continuare – Regulament) contravin cu prevederile Legii 131/2012 privind 

controlul de stat asupra activității de întreprinzător ceea ce constituie un conflict extern între 

două norme de drept cu forță juridică diferită. În speță, textul Regulamentului oferă posibilitatea 

organului de control de a iniția un proces de control fără ca aceasta să fie înregistrată electronic 

în Registrul de stat al Controalelor (RSC). Prevederile pct. 57 din regulament admit „apriori” o 

perioadă de disfuncționalitate a Registrului de stat al controalelor, perioadă în care organele de 

control în mod manual vor întocmi documentele necesare controlului conform anexei prevăzute 

în același regulament, ca mai apoi în termen de cel mult 2 zile acestea să fie înregistrate în RSC. 

Totodată, dacă Registrul a fost disfuncțional o perioadă mai mare de o săptămână, organul de 

control introduce materialele în Registru în termene restrânse, fără a admite însă întârzierea din 

neglijenţă sau intenționată a introducerii lor în Registru. Prezența în textul actului normativ a 

unor asemenea noțiuni precum „termene restrânse” reprezintă factori de risc dat fiind faptul 

posibilității interpretării acestora în lipsa unor termene concrete. Este de menționat că în cazul 

prezenței unor asemenea formulări este imposibil de constatat „întârzierea” fie aceasta din 

neglijență sau intenționată. 

Textul actului normativ este în contradicție cu prevederile Legii 131 care stipulează foarte 

clar că inspectorul are dreptul să înceapă controlul conform procedurii stabilite de prezenta 

lege doar în cazul cînd sînt întrunite cumulativ următoarele condiţii : ... înregistrarea delegației 

de control în Registrul de stat al controalelor, fără a menționa careva perioade de 

disfuncționalitate a registrului. Mai mult, Legea 131/2012 în art. 31 stipulează ”nulitatea 

rezultatelor controlului şi a sancțiunilor aplicate în temeiul acestora în cazul în care controlul 

a fost efectuat de organul de control şi/sau de colaboratorii acestuia cu încălcarea prevederilor 

prezentei legi. Totodată, conform prevederilor art. 350 al. (2) al Codului contravenţional al RM 

survine răspunderea contravențională pentru persoanele cu funcţii de răspundere pentru 

”Neînregistrarea, înregistrarea incompletă sau netransmiterea pe cale electronică pentru 

stocare a delegației de control şi/sau a procesului-verbal de control în Registrul de stat al 

controalelor, conform procedurii şi limitelor de timp stabilite de lege”.  
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Disfuncționalitatea Registrului de stat al controalelor poate genera în esență riscul încălcării 

conceptuale a Legii 131/2012. Astfel, se constată faptul că printre principiile fundamentale ale 

Legii supra este neadmiterea afectării şi/sau suspendării activităţii persoanei supuse controlului, 

principiu garantat prin imperativul verificării posibilității de efectuare de controale comune (ale 

mai multor organe de control) și respectarea periodicității controalelor planificate. Totodată, în 

cazul disfuncționalității RSC, pentru un organ de control este practic imposibil respectarea art.15 

al.(4) din Legea 131/2012 în aspectul obligației de contrapunere a propriei liste a controalelor 

planificate cu listele altor organe de control în scopul planificării de controale comune. Datorită 

numărului impunător de agenți economici pasibili controlului de stat, precum și a multitudinii 

de entității publice care efectuează acest control de stat, este absolut necesar existența și 

funcționalitatea unui registru informațional comun (Registrul de stat al controalelor) care să 

faciliteze identificarea eventualelor contrapuneri și/sau posibilități de unificare a controalelor.  

Un alt aspect necesar de analizat în contextul disfuncționalității RSC, este stoparea totală în 

efectuarea de controale de stat. Astfel, pe de o parte entitățile publice investite cu dreptul de a 

efectua controale nu le pot efectua sub sancțiunea nulității absolute a rezultatelor acestora și 

posibila răspundere contravențională pentru agenții publici responsabili, pe de altă parte asigură 

efectuarea controlului respectării legislației de către agenții economici în vederea protecției 

drepturilor cetățenilor. În asemenea mod, disfuncționalitatea RSC poate afecta indirect 

mecanismul de protecție a drepturilor cetățenilor în calitatea lor de beneficiari finali și/sau 

consumatori. 

Rezumând cele expuse supra, se constată existența de diferite reglementări pentru procesul 

de efectuare a controlului de stat în cazul disfuncționalității RSC, respectiv proceduri diferite, 

fapt care poate facilita apariția unor asemenea riscuri precum: 

• Falsul în actele publice – manifestat prin posibilitatea manipulării cu documentele 

necesare efectuării controlului, dat fiind faptul neînregistrării acestora anterior începerii 

controlului în modul prevăzut de Legea 131/2012; 

• Depășirea atribuțiilor de serviciu – posibilitate ce se poate manifesta atît la etapa de 

planificare a controalelor, cât și nemijlocit în procesul efectuării acestuia. Acest risc se 

poate manifesta și prin comunicarea intenționată agentului economic supus controlului 

despre lacunele actelor normative, fapt care va anula rezultatele controlului și sancțiunile 

aplicate. 

• Irosirea nefondată a banilor publici – prin alocarea de resurse financiare și umane în 

scopul efectuării controalelor care, eventual pot fi anulate în conformitate cu art. 31 al 

Legii 131/2012 care prevede nulitatea rezultatelor controlului și a sancțiunilor aplicate 

în temeiul acestora în cazul în care controlul a fost efectuat de organul de control și/sau 

colaboratorii acestuia cu încălcarea prevederilor legii. 

Deși, aparent soluționarea conflictului de norme în cauză, este unul simplu - prin aplicarea 

prevederilor legislative (dat fiind faptul că Legea este un act normativ adoptat de Parlament în 

temeiul normelor constituționale, iar Hotărîrea Guvernului este un act care se adoptă de Guvern 

pentru exercitarea atribuțiilor sale și pentru organizarea executării legilor), se constată o 

reglementare mai „oportună” aspectul prevăzut în Hotărîrea de Guvern, dat fiind faptul că Legea 

nu prevede nici un mecanism în cazul disfuncționalității RSC, or acest risc este iminent. În acest 

context este de menționat faptul că riscul apariției disfuncționalității RSC poate fi generat din 

diferite motive, inclusiv pentru o perioadă mai îndelungată (fapt constatat în procesul evaluării 
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instituționale). În asemenea situație prevederile Legii 131/2012 nu oferă nici o altă soluție decît 

suspendarea totală a controalelor, fapt, care la rândul său generează riscuri suplimentare.  

Este absolut necesar de prevăzut în textul Legii 131/2012 posibilitatea efectuării 

controalelor cu ulterioara înregistrare (în cazul disfuncționalității RSC), în vederea asigurării 

continuității activității organelor de control. 

Recomandări: Modificarea Legii 131/2012 prin admiterea posibilității efectuării 

controalelor cu ulterioara înregistrare a acestora în Registrul de Stat al Controalelor.  

Factori de risc: 

• Concurența normelor de drept; 

Riscuri de corupție:  

• Riscul falsului în acte publice; 

• Riscul depășirii atribuțiilor de serviciu; 

• Riscul irosirii nefondate a banilor 

publici. 

 Art. 15 Planul controalelor 

(2) Planul controalelor se înregistrează de către fiecare organ abilitat cu funcţii de control 

în Registrul de stat al controalelor pînă la data de 1 decembrie a anului care preceda anul 

calendaristic la care se referă planul controalelor. 

(3) Pînă la finele anului de gestiune, organul de control aprobă planul controalelor pentru 

anul următor şi îl publică pe pagina sa electronică şi în Registrul de stat al controalelor. Planul 

se aprobă prin decizia organului de control şi stabileşte un număr exact de controale planificate 

asupra unui număr prestabilit de persoane pe parcursul unui an calendaristic. 

Obiecții: Se constată existența de termene diferite pentru procedura de aprobare-

înregistrare-publicare a planului controalelor pentru anul calendaristic următor. Astfel, este de 

competența organului abilitat cu funcții de control elaborarea planului controalelor în baza 

criteriilor de risc (listei agenților economici ce vor fi supuși controlului), cu ulterioara publicare 

a acestuia în Registrul de stat al controalelor și pe propria pagină web. În redacția actuală a art. 

15 din Legea 131/2012 se instituie o concurență a normelor de drept ce creează premise pentru 

alegerea subiectivă și abuzivă a normei „convenabile” care se va aplica într-o situație concretă. 

Astfel, organul abilitat cu funcții de control poate să publice planul controalelor pentru anul 

următor pînă în ultima zi al anului curent, fapt care va diminua considerabil dreptul agentului 

economic la informare cu privire la controalele planificate. 

Recomandări: Reformularea art.15 al.(3) în vederea unificării termenilor limită propuși.   

Factori de risc: 

• Concurența normelor de drept. 

Riscuri de corupție:  

• Abuz de serviciu 

Legea nr. 160 din 22.07.2011 

privind reglementarea prin autorizație a activității de întreprinzător 

 

Obiecții: Se constată divergențe în actele normative cu referire la costul actelor permisive: 

Denumirea actului permisiv 
Costuri prevăzute de 

Legea 160/2011 

Costuri prevăzute 

de Legea 720/1996 

Autorizație cu plata taxei rutiere 

pentru Ucraina, Belarus și Ungaria; 
8 euro 10 euro 
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Autorizație fără plata taxei rutiere 

pentru Belarus și Ucraina; 
12 euro 15 euro 

Autorizație pentru produsele ușor 

alterabile; 
Nu există 10 euro 

Autorizație de tranzit pentru Austria 

(într-o direcție) 
12 euro 15 euro 

Autorizație pentru toate statele (cu 

excepția Ucrainei și Belarusului). În caz de 

autorizație universală multiplă – pentru o 

cursă (dus-întors) 

30 euro 35 euro 

Autorizație fără plata taxei rutiere 

pentru Ungaria; 
24 euro 30 euro 

Autorizațiile eliberate de o țară terță 

tuturor statelor (pentru transportatorii 

autohtoni) 

35 euro 50 euro 

Autorizații multilaterale CEMT cu 

carnet de drum pentru un an. 
580 euro 700 euro 

Autorizații multilaterale CEMT cu 

carnet de drum pentru o lună. 
50 euro 60 euro 

Carnet cu foi de parcurs CFP sau 

Interbus - pentru o singură cursă dus-întors 
30 lei 30 lei 

Recomandări: Modificarea Legii 720/1996, a Anexei Nr. 3 Taxe pentru eliberarea 

autorizaţiilor pentru transporturi auto internaţionale de mărfuri şi ocazionale de călători din și 

uniformizarea prevederilor actelor normative. 

Factori de risc: 

• Concurența normelor de drept 

Riscuri de corupție: 

• Abuz de serviciu; 

• Îmbogățire ilicită. 

Hotărîrea Guvernului RM 

cu privire la aprobarea Regulamentului circulației rutiere 

nr. 357 din 13.05.2009 

 Capitolul II DREPTURILE, OBLIGAŢIILE ŞI RESTRICŢIILE PENTRU 

CONDUCĂTORII DE VEHICULE 

Pct. 10. (2) Persoana care conduce un autovehicul trebuie să posede şi, la cererea 

polițistului, polițistului de frontieră, ofițerului echipei mobile a Serviciului Vamal, este obligată 

să înmâneze pentru control: 

a) permisul de conducere perfectat pe numele său, valabil pentru categoria (subcategoria) 

din care face parte autovehiculul condus; 

b) certificatul de înmatriculare a vehiculului; 

d) actele referitoare la natura şi masa încărcăturii, în cazurile stabilite de legislaţie; 
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e) actul care confirmă transmiterea în folosinţă a vehiculului, în cazul mijlocului de 

transport transmis în folosinţă având număr de înmatriculare neutru; 

Obiecții: Se constată faptul că inspectorii ANTA abilitați cu funcții de control nu sunt în 

drept să solicite de la conducătorul mijlocului de transport actele necesare efectuării controlului. 

Astfel, există riscul ca inspectorii de control să fie în imposibilitate de exercitare a obligațiilor 

de serviciu în cazul în care persoana care conduce mijlocul de transport refuză să prezinte spre 

exemplu actele referitoare la natura și masa încărcăturii, fiind invocate prevederile normei 

supra. În asemenea situație, se menționează dreptul inspectorilor prevăzut CTR la art.149 (1) În 

exercitarea atribuţiilor de inspecție şi control pentru care sînt învestiți, inspectorii Agenţiei au 

drept de control în trafic, în punctele unde staționarea sau parcarea este permisă, conform 

prevederilor legale în vigoare, în punctele de îmbarcare/debarcare a persoanelor, asupra 

tuturor vehiculelor rutiere care efectuează transport rutier de persoane sau de mărfuri, inclusiv 

asupra celor înmatriculate în alte state, în punctele în care se desfăşoară activităţi conexe 

transportului rutier. Totodată, inspectorii de control pot fi puși în situația imposibilității aplicării 

sancțiunii complementare prevăzute la art. 4391 Cod Contravențional Suspendarea dreptului de 

utilizare a vehiculului rutier executată prin reţinerea plăcuțelor cu numărul de înmatriculare şi 

a certificatului de înmatriculare.  

Lipsa de coerență în reglementările actelor normative reprezintă un factor de risc care poate 

duce la imposibilitatea exercitării atribuțiilor de serviciu pentru inspectorii ANTA, respectiv 

admiterea de încălcări procedurale care ulterior pot servi temei de anulare a procesului verbal 

contravențional. 

Recomandări: Completarea pct. 10 (2) cu următorul text: „colaboratorului abilitat cu 

funcția de control în domeniul transporturilor rutiere de mărfuri și persoane” 

Astfel, pct. 10 (2) ar urma să conțină următorul text: Persoana care conduce un autovehicul 

trebuie să posede şi, la cererea polițistului, polițistului de frontieră, ofițerului echipei mobile a 

Serviciului Vamal, colaboratorului abilitat cu funcția de control în domeniul transporturilor 

rutiere de mărfuri și persoane, este obligată să înmâneze pentru control:... 

Factori de risc: 

• Lacuna de drept; 

• Concurența normelor de drept. 

Riscuri de corupție: 

• depășire a atribuțiilor de serviciu. 

Hotărârea Guvernului RM nr. 257 din 28.04.2017 pentru aprobarea 

Regulamentului privind eliberarea şi utilizarea autorizaţiilor de transporturi rutiere 

 Textul Regulamentului privind eliberarea şi utilizarea autorizaţiilor de transporturi 

rutiere 

Obiecții: în conţinutul proiectului se operează cu sintagma „operator de transport rutier”, 

care, conform prevederilor Codului Transporturilor Rutiere, semnifică „orice întreprindere care 

efectuează transport rutier, contra plată, cu vehicule rutiere deţinute în proprietate, în leasing 

financiar sau locaţiune şi este supusă regimului de licenţiere”. 

Totodată, această categorie se regăseşte în proiect în mod diferit, cum ar fi „transportator”, 

„operator de transport”, „operator al mijlocului de transport”. 

Recomandări: uniformizarea noţiunii de „operator de transport rutier” în întreg conţinutul 

proiectului. 
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Factori de risc: 

• Utilizarea neuniformă a termenilor. 

Riscuri de corupție: 

• Abuz de serviciu;  

• Depășirea atribuțiilor de serviciu. 

 Capitolul II AUTORIZAŢII CEMT 

Secţiunea a 3-a Modul de repartizare şi eliberare a autorizaţiilor multilaterale CEMT 

Pct 72. Se consideră eligibili operatorii de transport rutier care întrunesc cumulativ 

următoarele condiţii: 

1) au sediul sau domiciliul în Republica Moldova; 

Obiecții: Norma menționată comportă potenţial coruptibil prin necorespunderea acesteia 

cu prevederile legislaţiei în vigoare privind reglementarea statutului persoanei juridice. În acest 

context, specificăm stipulațiile art.67 din Codul Civil, potrivit cărora, persoana juridică are un 

sediu, indicat în actele de constituire, or, domiciliul, în calitate de element de identificare este 

atribuit doar persoanei fizice. 

Recomandări: excluderea cuvintelor „sau domiciliul”. 

Factori de risc: 

• Formulare ambiguă care admite 

interpretări abuzive. 

Riscuri de corupție: 

• Abuz de serviciu;  

• Depășirea atribuțiilor de serviciu. 

 Pct. 72. Se consideră eligibili operatorii de transport rutier care întrunesc cumulativ 

următoarele condiţii: 

5) au utilizat eficient autorizaţiile CEMT în perioada anului calendaristic în curs. Utilizarea 

eficientă a autorizaţiilor CEMT înseamnă întrunirea următoarelor condiţii, raportate Agenţiei în 

modul stabilit de prezentul Regulament: 

a) efectuarea, în medie, a cel puţin două curse cu încărcătură/lună pentru fiecare autorizaţie 

CEMT repartizată, cu excepţia lunilor ianuarie şi februarie; 

b) efectuarea, în medie, a cel puţin 3000 km/lună, cu excepţia lunilor ianuarie şi februarie, 

cu încărcătură în afara teritoriului Republicii Moldova sau pe teritoriul Republicii Moldova, cînd 

operaţiunea de transport, în baza autorizaţiei CEMT, începe, se termină sau este în tranzit pe 

teritoriul Republicii Moldova. 

 Obiecții: A se vedea obiecțiile/recomandările expuse la art. 3131 din Codul Transporturilor 

rutiere Legea nr. 150/2014 

 Pct. 113. Autorizațiile CEMT sînt retrase în baza deciziei Comisiei CEMT, aprobate prin 

ordinul ministrului economiei şi infrastructurii, fără restituirea costului operatorilor de transport 

rutier, în următoarele cazuri... 

Pct. 119. Operatorul de transport rutier, în termen de 30 de zile calendaristice, este în drept 

să conteste decizia de retragere a autorizaţiei(iilor) CEMT, prin depunerea unei contestații la 

Agenție. 

Pct. 120. După recepţionarea contestației depuse de către operatorul de transport rutier, se 

vor efectua următoarele: 

1) Agenţia va convoca ședința Comisiei CEMT în termen de 5 zile calendaristice de la data 

primirii contestației; 

2) Comisia CEMT va examina contestația operatorului de transport şi circumstanțele de 

retragere a autorizaţiei CEMT; 
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3) propunerea Comisiei CEMT pe marginea contestațiilor operatorului de transport este 

aprobată cu votul majorității simple a membrilor prezenți cu drept de vot ai Comisiei CEMT şi 

intră în vigoare imediat după aprobare, din momentul pronunțării; 

4) decizia de admitere sau respingere a contestației operatorului de transport este luată 

de către Comisia CEMT, fiind aprobată prin ordin şi intrând în vigoare la momentul semnării, 

cu publicarea ulterioară pe pagina web oficială a Ministerului Economiei şi Infrastructurii şi a 

Agenţiei; 

5) în cazul dezacordului operatorului de transport rutier cu decizia Comisiei CEMT, 

operatorul este în drept să conteste ordinul prin care aceasta a fost aprobată, în instanţa de 

judecată competentă. 

Obiecții: Se constată faptul că decizia de admitere sau respingere a contestației operatorului 

de transport este luată de către aceeași Comisie (Comisia CEMT) care deja s-a pronunțat anterior 

asupra retragerii autorizației în conformitate cu criteriile de la pct. 113 al aceluiași regulament. 

Astfel, se constată prezența unui factor de risc precum: cumularea defectuoasă a 

competențelor ce trebuie exercitate separat. Această situație se manifestă prin investirea unei 

entități cu competențe de a stabili reguli, de a verifica respectarea lor și de a pedepsi subiecții de 

drept pentru încălcarea acestor reguli. 

Acest factor de risc determină apariția riscului de corupție manifestat prin faptul ca 

persoanele ținute să respecte regulile de utilizare a autorizațiilor CEMT, să corupă exponenții 

acestei Comisii pentru a evita sancționarea, deoarece toate competențele și, respectiv, discrețiile, 

sînt cumulate de una și aceeași entitate. 

Totodată, în cazul în care operatorul de transport a fost sancționat de către Comisie prin 

retragerea autorizațiilor CEMT, atacarea unei asemenea decizii ar trebui depusă la o altă entitate 

cu componență nominală diferită.  

Recomandări: Revizuirea procedurii de sancționare/contestare în aspectul subiecților care 

examinează respectivele încălcări admise de către operatorii de transport. 

Factori de risc: 

• Cumularea defectuoasă a competențelor 

ce trebuie exercitate separat. 

Riscuri de corupție: 

• Conflict de interese și/sau favoritism; 

• Corupere activă/pasivă 

 
Titlul V: AUTORIZAŢII DE TRANSPORT RUTIER DE PASAGERI 

Capitolul I: CARNETUL FOII DE PARCURS INTERBUS 

Secţiunea a 4-a Retragerea Carnetului şi sancţiuni 

Pct. 137: În caz de depistare a transmiterii Carnetului de la un operator de transport la altul, 

ambilor operatori nu le vor fi eliberate Carnete pe o perioadă de 90 de zile, iar în cazul depistării 

repetate – pe o perioadă de 180 de zile. 

Pct. 140. Retragerea Carnetului de către Agenţie are loc în următoarele cazuri: 

3) transmiterea Carnetului altui operator de transport rutier; 

Obiecții: A se vedea obiecțiile/recomandările expuse la art. 3143 din Codul Transporturilor 

Rutiere - Legea nr. 150/2014 

 Titlul V: AUTORIZAŢII DE TRANSPORT RUTIER DE PASAGERI 

Capitolul II: ELIBERAREA ŞI UTILIZAREA CARNETULUI 

 Obiecții: Se constată omiterea specificării/identificării tipului de carnet eliberarea și 

utilizarea căruia este reglementată în capitolul în cauză. Prin analogia reglementărilor, se 

presupune faptul că textul actului normativ (în prevederile capitolului dat) stabilesc procedura 
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de eliberare și utilizare a Carnetului foii de parcurs (CFP) în conformitate cu prevederile 

Secțiunii a 5-a (art.3145 – 3146) din Codul Transporturilor Rutiere. Totuși, lipsa specificării 

tipului actului în cauză poate induce în eroare eventualul solicitant/beneficiar de acte permisive, 

precum și instituie condiții de aplicare discreționară a prevederilor legale.  

Mai mult, în structura reglementărilor propuse (Capitolul I: Carnetul foii de parcurs 

Interbus; și Capitolul II: Eliberarea şi utilizarea carnetului;), inclusiv cu prevederile la pct. 126. 

(Carnetul foii de parcurs INTERBUS (în continuare – Carnet)...) incertitudinea privind care tip 

de Carnet este reglementat devine și mai accentuată.  

 Recomandări: Specificarea expresă în textul actului normativ a tipului de carnet care se 

reglementează. 

 Factori de risc: 

• Formulare ambigue care admite 

interpretări abuzive 

Riscuri de corupție: 

• Depășirea atribuțiilor de serviciu; 

• Conflict de interese și/sau favoritism 

 Pct. 143. Carnetul este eliberat persoanelor fizice şi entităţilor care efectuează transport 

rutier în cont propriu la importul mijloacelor de transport. 

Obiecții: Se constată concurența normelor de drept cu prevederile Codului Vamal al 

Republicii Moldova și Legea cu privire la tariful vamal în aspectul plasării mijloacelor de 

transport în regim vamal de import. Importul mijloacelor de transport presupune vămuirea 

acestora în regim vamal de import, cu achitarea obligațiilor vamale prevăzute în Legea cu privire 

la tariful vamal, în baza documentelor care stabilesc originea și valoarea în vamă a mărfurilor.  

Totodată, Carnetul este un document impropriu procedurii de vămuire a mijloacelor de 

transport și reprezintă un act permisiv în vederea efectuării operațiunilor de transport în cont 

propriu. În vederea efectuării unor operațiuni de transport transfrontalier de persoane în cont 

propriu mijlocul de transport este plasat în regim vamal de admitere temporară în conformitate 

cu prevederile Secțiunii 8 Admiterea temporară a mijloacelor de transport din H.G. nr. 1140 

din 02.11.2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a destinațiilor vamale prevăzute 

de Codul vamal al Republicii Moldova.  

În asemenea situație se constată confundarea noțiunii de introducerea mijlocului de 

transport cu noțiunea de importul mijlocului de transport, fapt admis în pct.143 din H.G. nr. 

257/2017. Admiterea unei terminologii utilizate neuniform poate provoca practici vicioase de 

interpretare a sensului normei și respectiv poate genera riscuri de corupție inclusiv abuzuri din 

partea exponenților atît din sectorul public, cît și a celui privat. 

Recomandări: Substituirea expresiei „la importul mijloacelor de transport” cu expresia 

„la introducerea mijloacelor de transport” din conținutul pct. 143 

Factori de risc: 

• Formulare ambiguă care admite 

interpretări 

• Utilizare neuniformă a termenilor 

Riscuri de corupție:  

• Abuz de serviciu;  

• Depășirea atribuțiilor de serviciu. 

H.G. nr. 539 din 23.04.2008 

cu privire la crearea Agenţiei Naţionale Transport Auto 

 Textul actului normativ 

Obiecții: Se constată faptul că Hotărîrea de Guvern supra a fost aprobată în baza unei Legi 

deja abrogate. Textul Hotărîrii de Guvern nu corespunde modificărilor statutare aprobate față de 

entitatea publică.  
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Recomandări: Aprobarea proiectului noii H.G. cu privire la cu privire la organizarea şi 

funcționarea Agenției Naționale Transport Auto în conformitate cu obiecțiile expuse în Raportul 

de Expertiză Anticorupție a proiectului prenotat. 

Hotărîrea de Guvern 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 Agenţiei Naţionale Transport Auto 

 Pct. 12 (3) istoricul conformării cu prevederile legislaţiei şi cu prescripțiile organului de 

control în domeniul transportului rutier 

Raționamentul general: lipsa încălcărilor sau, după caz, caracteristicile neconformităților 

existente la data ultimului control efectuat indică predispunerea antreprenorului la respectarea 

legii şi, respectiv, riscul scăzut de încălcare a acesteia, în timp ce existența încălcărilor şi 

caracteristicile neconformităților existente la data ultimului control efectuat indică un grad de 

risc înalt. 

Obiecții: În aspectul criteriului conformării cu prevederile legislației către operatorii de 

transport (ceea ce reprezintă criteriu de risc conform metodologiei) se constată că Agenția ia în 

calcul doar rezultatele controalelor efectuate (eventuale încălcări), iar încălcările admise de 

operatorii de transport la utilizarea actelor permisive eliberate de ANTA și eventuale sancțiuni 

contravenționale aplicate în cadrul controlului în trafic nu sunt luate în calcul. De altfel, 

prevederile Metodologiei în aspectul istoricului conformării cu prevederile legislaţiei şi cu 

prescripțiile organului de control în domeniul transportului rutier face referire doar la  

lipsa/prezența încălcărilor și/sau a prescripțiilor urmare a ultimului control efectuat. În acest 

context se menționează că deși încălcările admise în trafic de către un operator de transport nu 

sunt constatate urmare a unui control planificat/inopinat, de asemenea reprezintă încălcări 

respectiv istoric al conformării cu legislația, iar eventualele sancțiuni contravenționale aplicate 

persoanei juridice ar trebui să constituie criteriu de risc la capitolul istoricul conformării cu 

legislația. Situație similară se constată în cazul utilizării neconforme a actelor permisive. Deși 

sancțiunea prevăzută la art. 197 al.(29) Cod Contravențional (nerespectarea în cadrul 

desfășurării activităţii de transport rutier a (unor) obligații prevăzute în CTR) este imputabilă 

doar persoanei cu funcție de răspundere și/sau operatorului de transport, aceste aspecte nu se iau 

în calcul la stabilirea gradului de risc pentru operatorul de transport. Pentru remedierea situației 

create se consideră oportun revizuirea HG nr. 836/2018 în vederea modificării raționamentului 

general aplicat la stabilirea gradului de risc conform criteriului istoricului conformării cu 

legislația. 

Recomandări: Introducerea în criteriul istoricul conformării cu prevederile legislației a 

unui indicator privind încălcările depistate în trafic (admise de operatorul de transport) 

Factori de risc: 

• Derogări neîntemeiate de la 

exercitarea atribuțiilor 

Riscuri de corupție: 

• Fals în acte publice 

 Pct. 11. La stabilirea gradului de risc al unei persoane/unităţi concrete, în cazul în care nu 

există date sau informaţii care să permită aprecierea gradului/nivelului de intensitate/severitate 

al criteriului de risc în raport cu această persoană/unitate, organul de control solicită 

informaţia necesară de la persoana în cauză, după caz, cu sau fără aplicarea unui formular de 

autoevaluare. 
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În cazul în care nu a fost obţinută informaţia necesară sau nu poate fi obţinută fără 

efectuarea unui control, organul de control aplică punctajul mediu pentru acelaşi tip de 

activitate economică ca şi cel al persoanei supuse controlului. După efectuarea primului control 

cu utilizarea acestui criteriu de risc, organul de control revizuieşte punctajul acordat în funcţie 

de datele şi informaţiile acumulate în cadrul controlului. 

Obiecții: Se constată faptul că la aprobarea prezentei Hotărîri de Guvern nu s-a ținut cont 

de obiecțiile expuse în cadrul raportului de expertiză anticorupție efectuat de CNA. Astfel, 

prevederea prin care organul de control va acorda un punctaj mediu în cazul în care nu există 

date sau informaţii care să permită aprecierea gradului/nivelului de intensitate/severitate a 

criteriului de risc în raport cu persoana supusă controlului, contravine Hotărârii Guvernului 

nr.379/2018 prevede acordarea punctajului maxim într-un asemenea caz. 

Totodată, pct.3 din Hotărârea Guvernului nr.379/2018 se menționează că „Organele de 

control, în termen de pînă la o lună de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, vor revizui 

metodologiile sectoriale în conformitate cu Metodologia generală privind controlul de stat 

asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei riscurilor". 

În acest context, actul normativ obiectat conține reglementări neconforme cu Metodologia 

generală, fapt care nu asigură un sistem de drept uniform și aplicarea unitară a normelor juridice. 

Conflictul este un impediment în aplicarea corectă a prevederilor normative şi creează premise 

pentru aplicarea normei „convenabile" într-o situație concretă, pentru alegerea subiectivă şi 

abuzivă a normei aplicabile. 

Recomandări: Racordarea prevederilor prenotate ale Metodologiei privind controlul de 

stat asupra activităţii de  întreprinzător în baza analizei riscurilor în domeniile de control ale 

Agenţiei Naţionale Transport Auto la prevederile Hotărârii Guvernului nr.379/2018 cu privire 

la controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor. 

Factori de risc: 

• Concurența normelor de drept  

• Atribuții care admit derogări și 

interpretări abuzive 

Riscuri de corupție: 

Încurajarea sau facilitarea actelor de: 

- conflict de interese și/sau favoritism 

- influențare necorespunzătoare 

Legalizarea actelor de: 

- abuz de serviciu 
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Anexa 2 : Rezultatele obținute în urma aplicării chestionarului de integritate 

pentru angajații ANTA 

 

Total angajaţi: 120 

Total respondenți: 62 

 

Nr. ÎNTREBARE RĂSPUNS 

PERCEPŢIE 

1. 
Cunoașteți (vi s-a comunicat) despre inițierea evaluării 

instituționale în cadrul ANTA? 

Total au 

răspuns: 
60 96,8% 

Da 42 70% 

Nu 18 30% 

2. 

Care din problemele enumerate mai jos considerați ca sunt 

cele mai grave în cadrul instituţiei în care activați? Acordați 

o notă după gradul de gravitate de la 1 la 10  

(1 – mai puţin gravă; 10 - cea mai gravă). 

Total răspunsuri: 
Notă 

medie 

➢ Deficitul de personal (profesional şi auxiliar) și/sau 

fluctuația de personal; 
58 93,5% 4,33 

➢ Condiţiile de lucru;  57 91,9% 3,44 

➢ Legislaţia ineficientă;  58 93,5% 4,95 

➢ Relații ostile în cadrul colectivului; 55 88,7% 3,95 

➢ Salariu nemotivant; 55 88,7% 2,93 

➢ Corupţia în cadrul entității.   54 87,1% 2,15 

➢ Influențele politicului în activitate 55 88,7% 2,84 

3. 
Atribuţiile, împuternicirile şi responsabilităţile ce sunt 

incluse în fişa Dvs. de post v-au fost aduse la cunoștință 

contra semnătură? 

Total au 

răspuns: 
62 100% 

Da 60 96,8% 

Nu 2 3,2% 

4.  
Credeţi că, de fapt, aveți și îndepliniți mai multe sarcini de 

serviciu decât vi s-au oferit oficial în fișa de post? 

Total au 

răspuns: 
61 98,4% 

Da 25 41% 

Nu 36 59% 

CONSULTAŢII DE LUCRU 

5.  
În general, procedura de consultare cu superiorul este rapidă 

şi uşoară? 

Total au 

răspuns: 
62 100% 

Da 58 93,5% 

Nu 4 6,5% 

6.  
În procesul exercitării atribuțiilor de serviciu, sunteți atenționați de manageri privind necesitatea 

respectări integrității profesionale? Cît de des? 

 

• Niciodată; 

Total au 

răspuns: 
17 27,4% 

Da 5 29,4% 

Nu 12 70,6% 

• Mai rar;  

Total au 

răspuns: 
21  

Da 13 61,9% 

Nu 8 38,1% 

• Deseori; 

Total au 

răspuns: 
29 46,8% 

Da 23 79,3% 

Nu 6 20,7% 

• Întotdeauna.  
Total au 

răspuns: 
31 50% 
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Da 26 83,9 

Nu  5 16,1 

7. 
Aţi efectuat vreodată, fără supraveghere, anumite genuri de 

activităţi fără ca să posedaţi experienţă în acest domeniu? 

Total 60 96,8% 

Da 11 18,3% 

Nu 49 81,7% 

8.  
Efectuaţi, în mod regulat, activităţi de serviciu fără a dispune 

de un set complet de instrucţii? 

Total 61 98,4% 

Da 12 19,7% 

Nu 49 80,3% 

RĂSPUNDERE ŞI EVALUARE 

9. Desfăşuraţi activităţi vulnerabile (riscante la corupție)? 

Total 61 98,4% 

Da 18 29,5% 

Nu 43 70,5% 

10. 
Primiţi instrucţiuni speciale (cu referire la comportamentul 

integru) din partea superiorului privitor la executarea acestor 

activități (menţionate la pct.9)? 

Total 59 95,2% 

Da 15 25,4% 

Nu 44 74,6% 

11. 
În subdiviziunea în care activați există o procedură aprobată 

de raportare a incidentelor? 

Total 57 91,9% 

Da 33 57,9% 

Nu 24 42,1% 

12. 
În general, managementul instituției evaluează activitatea angajaților cu axare pe: (bifați doar o 

singură variantă de răspuns): 

 

• verificarea activităţii cantitativ; 

Total 30 48,4% 

Da 25 83,3% 

Nu 5 16,7% 

• verificarea activităţii calitativ; 

Total 48 77,4% 

Da 47 97,9% 

Nu 1 2,1% 

13. 
Şefii aplică acelaşi standard de evaluare şi apreciere pentru 

toţi funcţionarii din subordine? 

Total 55 88,7% 

Da 45 81,8% 

Nu 10 18,2% 

ÎNCĂRCĂTURA/VOLUMUL DE LUCRU 

14. 
E dificil să reduceţi volumul dvs. de lucru când sunteţi 

supraîncărcat/ă cu activităţi de serviciu? 

Total 58 93,5% 

Da 34 58,6% 

Nu 24 41,4% 

15. 
Se întâmplă să aveţi probleme de concentrare din cauza că 

lucraţi multe ore în şir, sunteţi obosit sau presat de volumul 

sporit de lucru. Continuaţi să lucraţi în aşa caz? 

Total 62 100% 

Da 37 59,7% 

Nu 25 40,3% 

16. 
Se întâmplă să faceţi lucrul superficial din cauza presiunii de 

timp sau  supraîncărcării cu activități? 

Total 61 98,4% 

Da 9 14,8% 

Nu 52 85,2% 

17 
În general sunteți evaluat în baza volumului de lucru efectuat 

şi nu în baza calității lucrului? 

Total 58 93,5% 

Da 18 31% 

Nu 40 69% 

VIAŢA PROFESIONALĂ ŞI VIAŢA PERSONALĂ 

18 
V-aţi confruntat cu situaţii în care deciziile profesionale ar 

putea avea consecinţe pentru viaţa Dvs. personală? 

Total 62 100% 

Da 19 30,6% 

Nu 43 69,4% 

19 
Considerați că sunteți suficient de familiarizat cu conceptul 

de conflict de interese 

Total 59 95,2% 

Da 43 72,9% 

Nu 16 27,1% 

20. Conflict de interese reprezintă situația în care: 

• Sunteți în conflict deschis/tacit cu un coleg de serviciu 

din cauza intereselor personale comune; 

Total 51 82,3% 

Da 4 7,8% 

Nu 47 92,2% 

Total 51 82,3% 
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• Sunteți în conflict deschis/tacit cu șeful din cauza 

intereselor personale comune; 

Da 5 9,8% 

Nu 46 90,2% 

• Interesele personale ar influența exercitarea atribuțiilor 

de serviciu; 

Total 54 87,1% 

Da 26 48,1% 

Nu 28 51,9% 

• Interese personale sînt mai presus decît obligațiile de 

serviciu; 

Total 49 79% 

Da 13 26,5% 

Nu 36 73,5% 

21. 
În cazul în care interesele personale se află în conflict cu 

atribuțiile de serviciu, raportaţi acest lucru? 

Total 53 85,5% 

Da 46 86,8% 

Nu 7 13,2% 

22 

Conflictul de interese se declară: 

• Ministerului Afacerilor Interne 

Total 27 43,5% 

Da 6 22,8% 

Nu 21 77,8% 

• Autorității Naţionale de Integritate 

Total 33 53,2% 

Da 16 48,5% 

Nu 17 51,5% 

• Centrului Naţional Anticorupţie 

Total 31 50% 

Da 19 61,3% 

Nu 12 38,7% 

• Avertizorului de integritate 

Total 32 51,6% 

Da 17 53,1% 

Nu 15 46,9% 

• Şefului nemijlocit 

Total 52 83,9% 

Da 46 88,5% 

Nu 6 11,5% 

23. 
În cazul în care cunoașteți despre faptul că colegul dvs. se 

află în situaţie de conflict de interese, raportaţi acest lucru? 

Total 56 90,3% 

Da 38 67,9% 

Nu 18 32,1% 

CONTACTUL CU PĂRŢILE EXTERNE ÎN TIMPUL ACTIVITĂŢII 

24. 
Activitatea de serviciu pe care o desfăşuraţi presupune 

contactul cu persoane din afara instituţiei? 

Total 62 100% 

Da 42 67,7% 

Nu 20 32,3% 

25. Şeful Dvs. întotdeauna cunoaște subiectul acestor contacte? 

Total 58 93,5% 

Da 45 77,6% 

Nu 13 22,4% 

26. Influență necorespunzătoare este: 

• Folosirea intenționată de către o persoană publică a 

situației de serviciu în scopuri personale; 

Total 55 88,7% 

Da 41 74,5% 

Nu 14 25,5% 

• Sprijinul acordat în exercițiul funcțiunii de către agentul 

public persoanelor fizice și/sau juridice la soluționarea 

problemelor acestora, indiferent de motive și care nu este 

prevăzut de actele normative; 

Total 46 74,2% 

Da 25 54,3% 

Nu 21 45,7% 

• Obținerea prestației agentului public, prin promisiune, 

oferire sau dare de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje 

sub orice formă; 

Total 50 80,6% 

Da 33 66% 

Nu 17 34% 

• Intervenția în activitatea angajatului în scopul determinării 

desfășurării unei anumite activități fără a-l cointeresa 

material sau personal; 

Total 42 67,7% 

Da 17 40,5% 

Nu 25 59,5% 

27. 
Cunoașteți despre încercări ale părților externe de a influenţa 

în mod necuvenit deciziile profesionale ale unui coleg? 

Total 62 100% 

Da 12 19,4% 
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Nu 50 80,6% 

28. 
Dacă da, cunoaşteţi dacă aceste încercări au fost sesizate în 

mod oficial în cadrul instituţiei? 

Total 49 79% 

Da 5 10,2% 

Nu 44 89,8% 

NORME DE CONDUITĂ 

29. 
În cadrul entității există reglementări cu privire la normele 

de conduită profesională? 

Total 61 94,7% 

Da 41 67,2% 

Nu 4 6,6% 

Nu știu 16 26,2% 

30. 
În cadrul entității încălcarea normelor de conduită 

profesională atrage aplicarea de sancțiuni? 

Total 61 94,7% 

Da 40 65,6% 

Nu 5 8,2% 

Nu știu 16 26,2% 

31. 
Cunoașteți despre cazuri ce constituie încălcare a conduitei 

profesionale, comise de colegii de serviciu? 

Total 60 96,8% 

Da 23 38,3% 

Nu 37 61,7% 

32. 
În entitatea în care activați cazurile de încălcare a conduitei 

profesionale s-au soldat cu sancţiuni? 

Total 60 96,8% 

Da 23 38,3% 

Nu 2 3,3% 

Nu știu 35 58,3% 

33. 
Cele comise şi sancțiunea aplicată sunt discutate/aduse la 

cunoștință în subdiviziunea în care activați? 

Total 56 90,3% 

Da 28 50% 

Nu 28 50% 

34. 

Ce este (la părerea Dvs.) un incident de integritate? 

• O manifestare de corupție produsă în împrejurări reale; 

Total 57 91,9% 

Da 52 91,2% 

Nu 5 8,8% 

• Un ordin ilegal primit de la managerul 

diviziunii/entității; 

Total 44 71% 

Da 31 70,5% 

Nu 13 29,5% 

• Un conflict între colegi (inclusiv din cadrul altor entități 

publice) produs în cadrul exercitării atribuțiilor de 

serviciu; 

Total 47 75,8% 

Da 12 25,5% 

Nu 35 74,5% 

• Un exemplu de comportament integru profesional. 

Total 44 71% 

Da 13 29,5% 

Nu 31 70,5% 

35. În general, sursa dezvăluirii informațiilor despre producerea unui incident de integritate în cadrul 

entității este: 

Mass-media/rețele sociale; 

Total 49 79% 

Da 33 67,3% 

Nu 16 32,7% 

Discuții (private) cu colegii; 

Total 51 82,3% 

Da 35 68,6% 

Nu 16 31,4% 

Volante în cadrul entității în care se aduce la 

cunoștință/discută cele întâmplate. 

Total 54 87,1% 

Da 39 72,2% 

Nu 15 27,8% 

GESTIONAREA INFORMAŢIEI 

36. 
În cadrul entității în care activați există reglementări privind 

gestionarea informaţiei de serviciu? 

Total 61 94,7% 

Da 42 68,9% 

Nu 1 1,6% 

Nu știu 18 29,5% 

37. 
În cadrul activității pe care o desfășurați, prelucrați date cu 

caracter personal? 

Total 61 94,7% 
Da 47 77 
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Nu 11 18 

Nu știu 3 5 

38. 

Datele cu caracter personal se referă în principal la asemenea aspecte precum: 

• Informaţii cu referire activitatea desfășurată, la atribuțiile 

de serviciu; 

Total 51 82,3% 

Da 30 58,8% 

Nu 21 41,2% 

• Informații referitoare la o anumită persoană fizică 

identificată sau identificabilă; 

Total 55 88,7% 

Da 49 89,1% 

Nu 6 10,9% 

• Informații referitoare la o anumită persoană juridică 

identificată sau identificabilă; 

Total 54 87,1% 

Da 41 75,9% 

Nu 13 24,1% 

• Informații cu privire la datele și cifrele dezvăluite în 

rapoartele de activitate. 

Total 51 82,3% 

Da 20 32,9% 

Nu 31 60,8% 

UTILIZAREA PERSONALĂ A BUNURILOR ŞI SERVICIILOR DE LA LOCUL DE MUNCĂ 

39. 
Există reglementări pentru utilizarea personală a bunurilor şi 

serviciilor de la locul de muncă?  

Total 61 94,7% 

Da 35 57,4% 

Nu 10 16,4% 

Nu știu 16 26,2% 

40. Dacă da, cunoaşteţi aceste reglementări? 

Total 55 88,7% 

Da 34 61,8% 

Nu 21 38,2% 

41. Aceste reglementări se aplică în practică? 

Total 46 74,2% 

Da 31 67,4% 

Nu 15 32,6% 

42. 

Cu mici excepţii, bunurile de serviciu sunt utilizate:  

• Utilizarea telefonul de serviciu pentru apeluri private; 

Total 60 94,7% 

Da 4 6,7% 

Nu 52 86,6% 

Uneori 4 6,7% 

• Utilizarea transportului de serviciu pentru a se deplasa 

de la domiciliu la serviciu şi invers / transportarea 

copiilor spre grădiniță/școală etc.; 

Total 59 94,7% 

Da 1 1,7% 

Nu 57 96,6% 

Uneori 1 1,7% 

• Utilizarea tehnicii de calcul de serviciu în interes 

personal inclusiv accesul la rețelele de socializare în 

orele de serviciu; 

Total 60 94,7 

Da 11 18,3% 

Nu 31 51,7% 

Uneori 18 30% 

• Spațiile/echipamentul entității sunt folosite în alte 

activităţi private (nemenționate mai sus). 

Total 58 93,5% 

Da 2 3,4% 

Nu 53 91,4% 

Uneori 3 5,2% 

CADOURI ŞI AVANTAJE 

43. Funcționarii ANTA sunt obligați să declare cadourile? 

Total 62 100% 

Da 52 83,9% 

Nu 4 6,5% 

Nu știu 6 9,7% 

44. 
În instituția în care activați există reglementări cu referire la 

regimul cadourilor? 

Total 60 96,8% 

Da 43 71,6% 

Nu 4 6,7% 

Nu știu 13 21,7% 

45. Acceptarea unui cadou, poate genera un conflict de interese? 
Total 58 93,5% 

Da 49 84,5% 
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Nu 9 15,5% 

46. 

Regula generală privind cadourile în situaţii de serviciu: (bifaţi varianta corectă) 

• Se permit;  

Total 49 79% 

Da 7 14,3% 

Nu 42 85,7% 

• Se interzic; 

Total 55 88,7% 

Da 44 80% 

Nu 11 20% 

• Se permit, numai cu acordul şefului ierarhic 

superior; 

Total 46 74,2% 

Da 3 6,5% 

Nu 43 93,5% 

• Se permite acceptarea dacă acestora (cadourilor) nu 

depăşeşte 1200 de lei. 

Total 45 72,6% 

Da 11 24,4% 

Nu 34 75,6% 

47. 

Angajatul căruia i se oferă un cadou în situație de serviciu trebuie: 

• Să evalueze cadoul și în cazul în care se include în 

limita cadourilor admisibile să î-l păstreze; 

Total 48 77,4% 

Da 12 25% 

Nu 36 75% 

• Să declare cadoul și să î-l păstreze; 

Total 49 79% 

Da 21 42,9% 

Nu 28 57,1% 

• Să refuze cadoul și să își exercite activitatea în mod 

corespunzător; 

Total 49 79% 

Da 41 83,7% 

Nu 8 16,3% 

• Să refuze cadoul și să consemneze în registrul 

cadourilor această tentativă. 

Total 53 85,5% 

Da 43 81,1% 

Nu 10 18,9% 

48. 
Cunoașteți cazuri în care colegii dvs au primit cadouri în 

situație de serviciu? 

Total 61 98,4% 

Da 7 11,5 

Nu 54 88,5% 

49. 
Dacă da, s-a respectat (se respectă) procedura de declarare a 

acestor cadouri? 

Total 35 56,5% 

Da 16 45,7% 

Nu 12 34,3% 

Uneori 7 20% 

REZULTATE ŞI CALITATE 

50. 

În autoritatea/instituţia publică în care lucrez: 

• este mai important de a face „lucrurile conform 

regulii” decât a finaliza sarcina la timp; 

Total 57 91,9% 

Da 46 80,7% 

Nu 11 19,3% 

• sunt evaluat, în mare parte, conform rezultatelor, şi 

nu conform modului în care am obţinut rezultatele; 

Total 56 90,3% 

Da 40 71,4% 

Nu 16 28,6% 

• deseori se permit improvizările în interesul obţinerii 

rezultatelor; 

Total 53 85,5% 

Da 13 24,5% 

Nu 40 75,5% 

• cantitatea rezultatelor lucrului este mai importantă 

decît calitatea lor; 

Total 55 88,7% 

Da 14 25,5% 

Nu 41 74,5% 

51. 
Se întâmplă ca uneori să îndepliniți o sarcină fără a vă opri 

pentru a studia legislaţia în domeniu sau fără consultația 

superiorului? 

Total 59 95,2% 

Da 7 11,9% 

Nu 52 88,1% 

INTERESE 

Total 61 98,4% 
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52. 
Pe parcursul activităţii de serviciu prioritatea intereselor de 

serviciu, manifestată de colegi, lasă de dorit. 

Da 7 11,5% 

Nu 32 52,5% 

Uneori 22 36,1% 

53. 
Considerați că în cadrul ANTA există situații de 

protecționism, favoritism? 

Total 59 95,2% 

Da 6 10,2% 

Nu 37 62,7% 

Uneori 16 27,1% 

54. 
În subdiviziunea în care lucrez majoritatea colegilor 

consideră interesul subdiviziunii mai presus decât cel al 

întregii instituţii. 

Total 58 93,5% 

Da 2 3,4% 

Nu 47 81% 

Uneori 9 15,6% 

55. 
În instituţia în care lucrez se evită de a informa despre 

comportamentul inadecvat al colegilor, indiferent de 

gravitatea acestuia. 

Total 60 96,8% 

Da 12 20% 

Nu 41 68,3% 

Uneori 7 11,7% 

56. 
Există careva restricţii de post-angajare pentru funcționarii 

ANTA? 

Total 59 95,2% 

Da 11 18,6% 

Nu 14 23,7% 

Nu știu 34 57,6% 

AVERTIZAREA DE INTEGRITATE 

57. 

Avertizor de integritate este angajatul care: 

• Face o avertizare de integritate; 

Total 52 83,9% 

Da 42 80,8% 

Nu 10 19,2% 

• Asigură înregistrarea avertizărilor de integritate; 

Total 48 77,4% 

Da 32 66,7% 

Nu 16 33,3% 

• Examinează avertizarea de integritate. 

Total 41 66,1% 

Da 25 61% 

Nu 16 39% 

58. În entitatea în care activați au fost avertizări de integritate? 

Total 60 96,8% 

Da 18 30% 

Nu 5 8,3% 

Nu știu 37 61,7% 

59. 
Asigurarea confidențialității avertizorului constituie o 

obligație a conducerii? 

Total 59 95,2% 

Da 27 45,8 

Nu 5 8,4 

Nu știu 27 45,8 

60. 
Avertizorul de integritate beneficiază de măsuri de 

protecţie?  

Total 59 95,2% 

Da 8 13,6% 

Nu 9 15,3% 

Nu știu 42 71,2% 

61. Avertizorul de integritate beneficiază de un spor la salariu? 

Total 59 95,2% 

Da 0 0% 

Nu 16 27,1% 

Nu știu 43 72,9% 

62. 
Este obligatorie deţinerea Registrului de evidenţă a 

avertizărilor?  

Total 59 95,2% 

Da 32 54,2% 

Nu 2 3,4% 

Nu știu 25 42,4% 

63. 
În cadrul entității în care activați există un mecanism de 

dezvăluire a practicilor ilegale? 

Total 58 93,5% 

Da 11 19% 

Nu 10 17,2% 

Nu știu 37 63,8% 
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64. 

Care este la părerea Dvs. motivul lipsei de avertizări de integritate în cadrul entității: 

• Nu există practici ilegale care trebuie dezvăluite; 

Total 52 83,9% 

Da 30 57,7% 

Nu 22 42,3% 

• Nu există un mecanism real și sigur de dezvăluire a 

practicilor ilegale; 

Total 48 77,4% 

Da 23 47,9% 

Nu 25 52,1% 

• Există o solidaritate între colegii de muncă; 

Total 47 75,8% 

Da 21 44,7% 

Nu 26 55,3% 

• Există „presiuni” din partea conducerii în ceea ce 

privește dezvăluirea practicilor ilegale interne. 

Total 46 74,2% 

Da 2 4,3% 

Nu 44 95,7% 

65. 
Cunoașteți vreo practică ilegală admisă de colegi despre 

care doriți să depuneți o avertizare de integritate? 

Total 58 93,5% 

Da 1 1,7% 

Nu 57 98,3% 

INFLUENŢELE NECORESPUNZĂTOARE 

66. 
În viziunea dvs. dispuneți de cunoștințe suficiente în 

vederea declarării influențelor necorespunzătoare 

Total 56 90,3% 

Da 25 44,6% 

Nu 31 55,4% 

67. 

Funcționarul public supus influenței necorespunzătoare este obligat: 

• să accepte influenţa necorespunzătoare numai cu 

acordul superiorului; 

Total 52 83,9% 

Da 2 3,8% 

Nu 44 84,6% 

Nu știu 6 11,5% 

• să refuze influenţa necorespunzătoare şi să 

desfăşoare în mod legal activitatea pentru care a 

intervenit influenţa; 

Total 55 88,7% 

Da 45 81,8% 

Nu 5 9,1% 

Nu știu 5 9,1% 

• să accepte influenţa necorespunzătoare, cu 

declararea acesteia; 

Total 50 80,6% 

Da 10 20% 

Nu 32 64% 

Nu știu 8 16% 

• să refuze influenţa necorespunzătoare şi să facă un 

denunţ despre exercitarea influenţei 

necorespunzătoare; 

Total 58 93,5% 

Da 51 87,9% 

Nu 2 3,4% 

Nu știu 5 8,6% 

• Să accepte influența necorespunzătoare numai dacă 

aceasta este exercitată în conformitate cu legislația 

în vigoare. 

Total 51 82,3% 

Da 12 23,5% 

Nu 29 56,9% 

Nu știu 10 19,6% 

68. 
În cadrul entității în care activați există practici de 

„presiuni” din partea conducerii privind 

exercitarea/neexercitarea unor atribuții de serviciu? 

Total 60 96,8% 

Da 7 11,7% 

Nu 36 60% 

Nu știu 17 28,3% 

69 
Agentul public este în drept să refuze îndeplinirea 

dispoziţiilor primite de la conducător dacă le consideră 

ilegale? 

Total 61 98,4% 

Da 53 86,9% 

Nu 0 0% 

Nu știu 8 13,1% 

70. 
Cunoașteți despre situații de admitere a influențelor 

necorespunzătoare de către colegi, șefi, subalterni? 

Total 60 96,8% 

Da 9 15% 

Nu 51 85% 

 


