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DECIZIA nr. 28/206
din 13 noiembrie 2017
Cu privire la raportarea progreselor înregistrate în trimestrul III al anului 2017 în
procesul implementării Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție 2018-2020
Printr-o scrisoare f/nr. din 31 octombrie 2017, Centrul Național Anticorupție, în
conformitate cu Strategia națională de Integritate și Anticorupție 2018-2020, aprobată prin
Hotărârea Parlamentului nr. 56 din 30.03.2017, a solicitat Consiliului Coordonator al
Audiovizualului prezentarea raportului cu privire la progresele înregistrate în trimestrul III al
anului 2017.
Raportul include acțiuni realizate pe dimensiuni concrete în cadrul CCA, care urmează a fi
evaluate în baza unor indicatori de impact, pentru a determina măsura în care activitatea autorității
este supusă riscurilor pentru integritate și de corupție.
Ca urmare a examinării solicitării nominalizate, având în vedere dezbaterile publice, în
temeiul prevederilor art. 39-41 din Codul audiovizualului nr. 260 din 27.07.2006, ale Statutului
CCA, aprobat prin Hotărârea nr. 433 din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova,
Consiliul Coordonator al Audiovizualului

DECIDE:
1. A prezenta Centrului Național Anticorupție al Republicii Moldova Raportul progreselor
înregistrate în trimestrul III al anului 2017, în conformitate cu Strategia Națională de Integritate și
Anticorupție 2018-2020, aprobată prin Hotărârea Parlamentului nr. 56 din 30.03.2017 (PRO – (7)
UNANIM – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, D. CIOCAN, I. COLESNIC, A. COZMA, C. DUCA
și O. GUȚUȚUI).
2. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția juridică şi reglementări.
3. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina
web a CCA.
PREȘEDINTELE
Consiliului Coordonator
al Audiovizualului

Dragoș VICOL
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Raportul progreselor înregistrate în trimestrul III al anului 2017 în procesul
implementării Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție 2018-2020
Nr.
conform
planului

ACȚIUNEA

PILONUL II.
1
Asigurarea
angajării
și
promovării agenților publici în
bază de merit și integritate
profesională
3
Asigurarea
respectării
regimului declarării averilor și
intereselor personale

4

5

6

Asigurarea
respectării
regimului
conflictelor
de
interese
și
neadmiterea
favoritismului
Asigurarea respectării
regimului cadourilor

TRIMESTRUL III 2017

În trimestrul III al anului 2017, în cadrul
Consiliului Coordonator al Audiovizualului a
fost angajat un funcționar public. Angajarea a
avut loc prin transfer.
În trimestrul III al anului 2017 a fost depusă și
înregistrată o declarație de avere și interese
personale.
În perioada de raportare, în cadrul CCA
activează 27 de funcționari publici (fpc, fpe) și 9
persoane cu funcție de demnitate publică (fdp).
Au fost încetate raporturile de serviciu cu 6
funcționari publici. La încetarea raporturilor de
serviciu au fost depuse declarațiile de avere și
interese personale (6 declarații).
În total în perioada de raportare au fost depuse 7
declarații de avere și interese personale.
Toate declarațiile au fost expediate și
înregistrate la ANI.
Pe parcursul trimestrului III al anului 2017 nu au
fost declarate conflicte de interese.

În cadrul instituției a fost instituită Comisia de
evidență a cadourilor și aprobat Registrul de
evidență a cadourilor, prin ordinul președintelui
CCA nr. 80 din 05 iunie 2017. Pentru păstrarea
și completarea Registrului de evidență a
cadourilor a fost desemnat Serviciul economie,
finanțe și evidență contabilă. Pe parcursul
trimestrului III al anului 2017, în Registrul de
evidență a cadourilor al Consiliului Coordonator
al Audiovizualului nu au fost efectuate
înregistrări.
Asigurarea
neadmiterii, În cadrul CCA a fost aprobat Regulamentul cu
denunțării și tratării influențelor privire la evidența cazurilor de influență
necorespunzătoare
necorespunzătoare asupra angajaților CCA și
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7

Asigurarea
neadmiterii,
denunțării manifestărilor de
corupție și protecția avertizărilor
de integritate

8

Asigurarea intoleranței față de
incidentele de integritate

9

Asigurarea
transparenței
decizional.

în

instituit Registrul de evidență pentru denunțarea
influențelor
necorespunzătoare
asupra
angajaților CCA, prin ordinul președintelui CCA
nr. 73 din 20.12.2014 (registrul este ținut pe
suport de hârtie și în format electronic).
Responsabil de păstrarea registrului a fost
desemnată Direcția juridică și reglementări.
Pe parcursul trim. III al anului 2017, în Registrul
de evidență pentru denunțarea influențelor
necorespunzătoare
asupra
angajaților
Consiliului Coordonator al Audiovizualului nu
au fost efectuate înregistrări.
A fost aprobat Regulamentul cu privire la
avertizorii de integritate din cadrul CCA, prin
ordinul președintelui CCA nr. 49 din
12.07.2016.
A fost instituit, prin ordinul președintelui CCA
nr. 26 din 07.03.2014, Registrul de evidență a
avertizorilor despre posibilele ilegalități comise
în cadrul CCA, în care nu au fost efectuate
înregistrări pe parcursul trim. III al anului 2017.
În cadrul instituției este instituită Comisia de
disciplină, prin ordinul președintelui CCA nr. 79
din 05.06.2017. Nu a fost depusă nici o sesizare
în legătură cu incidentele de integritate și nici un
funcționar public nu a fost sancționat disciplinar.

respectării Consiliul Coordonator al Audiovizualului
procesul publică pe pagina web a instituției rapoartele de
activitate trimestriale și deciziile CCA.
În trimestrul III al anului 2017, Consiliul
Coordonator al Audiovizualului, în conformitate
cu prevederile Legii nr. 239-XVI din 13.11.2008
privind transparența în procesul decizional,
pentru consultarea opiniei publice a lansat
invitația de a participa la dezbateri publice pe
marginea Proiectului de Decizie cu privire la
completarea Deciziei CCA nr. 1 din 25 ianuarie
2013 – Cu privire la difuzarea mesajelor de
promovare a modului sănătos de viață. De
asemenea, deciziile adoptate de CCA pe
parcursul trimestrului III al anului 2017 au fost
publicate pe pagina web a Consiliului și în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
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Totodată, este de menționat că ședințele
Consiliului Coordonator al Audiovizualului sunt
publice.
10

11

12

13

Asigurarea respectării accesului Conform organigramei, în cadrul Consiliului
la informații de interes public
Coordonator al Audiovizualului își desfășoară
activitatea Serviciul Comunicare și Relații cu
Publicul, care oferă acces la informațiile de
interes public. Pe parcursul trimestrului III al
anului 2017, pe pagina web a instituției au fost
publicate 12 comunicate de presă privind
activitatea CCA și 7 anunțuri de desfășurare a
concursurilor (membri CO ai IPNA „TeleradioMoldova”, Multiplexul A, frecvențe radio,
funcții vacante etc.).
În trimestrul III al anului 2017, la Consiliu au
parvenit trei solicitări de acces la informație
(Asociația Presei Electronice; Primăria or.
Orhei; AO Juriștii pentru drepturile omului).
Cererile respective au fost examinate și
satisfăcute, în termen util, de funcționarii publici
responsabili de furnizarea informațiilor.
Asigurarea
gestionarii Planurile anuale și trimestriale de achiziții
transparente și responsabile a publice ale entităților publice publicate pe
patrimoniului public și a paginile lor web oficiale.
asistenței externe
Consiliul Coordonator al Audiovizualului a
publicat pe site-ul oficial al instituției un Plan
anual de achiziții publice 2017.
Numărul rezultatelor de achiziții publice
contestate la Agenția Națională pentru
soluționarea contestațiilor și în instanțele de
judecată și rezultatele examinării
0 (zero).
Asigurarea implementării și A fost elaborat și aprobat Planul de dezvoltare
respectării normelor de etică și profesională a personalului din cadrul CCA,
pentru anul 2017, la 30.01.2017.
deontologie profesională
În perioada de raportare nu au fost înregistrate
cazuri de încălcare a normelor de etică și
deontologie.
Asigurarea
respectării
regimului de restricții și limitări
în legătură cu încetarea
mandatului, a raporturilor de
muncă sau de serviciu și

Potrivit cadrului legislativ ce reglementează
activitatea audiovizualului, astfel de restricții nu
sunt impuse nici membrilor, nici angajaților
CCA.
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migrarea în sectorul privat al
agenților publici (pantuflaj)

16

17

18

35

Instruirea responsabililor de
elaborare a proiectelor de acte
legislative,
normative
și
departamentale cu privire la
evitarea riscurilor de corupție la
elaborarea proiectelor.
Instruirea agenților publici și a
conducătorilor
entităților
publice cu privire la legislația
evaluării
integrității
instituționale
Instruirea
conducătorilor
entităților publice cu privire la
managementul riscurilor de
corupție și întocmirea planurilor
de integritate instituțională

Nu a fost înregistrată nici o solicitare de instruire
cu privire la evitarea riscurilor corupției la
elaborarea proiectelor.

Transmiterea tuturor proiectelor
de acte legislative și normative
pasibile
de
expertiză
anticorupție după definitivarea
proiectelor în urma avizării,
CNA
pentru
efectuarea
expertizei anticorupție

Pentru efectuarea expertizei anticorupție la
CNA, pe parcursul trimestrului III al anului 2017
Consiliul Coordonator al Audiovizualului nu a
transmis proiecte de acte legislative și normative
pasibile de expertiză anticorupție.
Art.41 al Legii 317/18.07.2003 privind actele
normative ale Guvernului și ale altor autorități
publice centrale și locale stabilește că doar
proiectele Guvernului sunt supuse în mod
obligatoriu expertizei anticorupție.

În perioada de raportare nu a fost înregistrată nici
o solicitare de instruire cu privire la evaluarea
integrității instituționale.

Pe parcursul trimestrului III al anului 2017 nu au
fost instruiți conducători din cadrul Consiliului.
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