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I. INTRODUCERE 

 

Programul de Dezvoltare Strategică (în continuare PDS) este documentul de bază al 
instituției, care asigură prioritizarea diverselor obiective, reflectate în numeroasele 
documente de politici, precum şi identifică lacunele în capacităţi şi 
instrumentele/metodele pe care le va utiliza Comisia Națională de Integritate (în 
continuare CNI) în vederea atingerii obiectivelor sale.   Totodată, PDS include și alte 
angajamente și obligațiuni ale autorității, care constituie misiunea autorității, sînt 
stipulate în diferite tratate internaționale, dar nu se regăsesc din diverse motive în 
documentele de politici.    

Acest document a fost elaborat în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului 
nr. 176 din 22 martie 2011 "Cu privire la aprobarea Metodologiei de elaborare a 
programelor de dezvoltare strategică ale autorităţilor administraţiei publice 
centrale" și a Ghidului privind elaborarea PDS. Pentru planificarea operaţională a 
activităţii instituţiei se vor elabora planuri anuale, care vor prevedea măsuri concrete 
de realizare a PDS, constituind astfel un instrument de monitorizare şi evaluare a 
acestuia.    

Programul de Dezvoltare Strategică este documentul de identitate a autorității, 
documentul central de la care derivă toate acțiunile autorității pe parcursul 
următorilor 6 ani și ca urmare, reprezintă: (i) instrument de planificare/prioritizare a 
politicilor la nivelul autorității, (ii) instrument de management pentru autoritate și 
(iii) instrument de comunicare atît pe interior, cît și pe extern.   

Elaborarea PDS a avut loc într-o manieră participativă, proces în care s-au implicat 
toate subdiviziunile și părțile interesate ale autorității.  

Procesul de elaborare a PDS a fost divizat în 4 etape: I Etapă (situația curentă): 
Elaborarea Misiunii, Profilului Autorităţii şi Analiza SWOT; II Etapă (cadrul de politici 
publice): Elaborarea Priorităţilor de politici pe termen mediu, a programelor şi 
obiectivelor; III Etapă (necesarul de capacități): Desfăşurarea Evaluării Capacităţilor 
şi elaborarea recomandărilor pentru dezvoltarea capacităţilor;  IV Etapă 
(definitivare): Definitivarea PDS şi elaborarea Planului Anual de acţiuni al autorităţii.   

De menţionat că modificarea PDS  se va efectua doar în cazul în care această 
necesitate va deriva din Raportul de evaluare anuală a activităţii sau în cazul 
modificării substanţiale a priorităţilor de politici publice la nivel naţional.  
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II. MISIUNEA CNI 

 

Comisia Națională de Integritate a fost instituită prin Legea nr.180 din 19.12.2011 cu 
privire la Comisia Națională de Integritate (în vigoare din 01.03.2012). 

Comisia Naţională de Integritate este o autoritate publică autonomă şi independentă 
faţă de alte autorităţi publice, faţă de alte persoane fizice şi juridice, care are drept 
obiectiv asigurarea integrității în exercitarea funcției publice sau de demnitate 
publică și prevenirea corupției prin realizarea controlului averii, și intereselor 
personale, respectării regimului juridic al conflictului de interese, incompatibilităților 
și restricțiilor.  
 

În activitatea sa, CNI se conduce de următoarele principii-cheie: 

Principii-cheie 

Legalitate CNI asigură respectarea legislației în vigoare 
Independență CNI este o structură independentă, misiunea căreia și 

realizarea funcțiilor sunt în afara oricărei influențe 
Neutralitate și 
imparțialitate 

CNI are o poziție neutră și imparțială, nu se implică nici 
într-o situație care ar putea implica un conflict de 
interese 

Transparență Activitatea CNI este transparentă pentru toți factorii 
interesați, deciziile acestei instituții fiind publice  

Celeritate CNI acționează rapid în cazurile identificării oricăror 
proprietăți nejustificate, conflictelor de interese și a 
incompatibilităților 

Profesionalism CNI abordează și analizează toate cazurile cu maxim de 
profesionalism 

Dreptul la apărare CNI respectă dreptul la apărare a persoanelor supuse  
controlului 

Buna administrare CNI gestionează resursele umane, materiale și de timp 
cu maxim randament și transparență în proces 
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III. PROFILUL CNI 
 

CNI este un organ colegial, format din 5 membri, egali în drepturi, care se numesc în 

funcție de către Parlament, cu votul majorității deputaților aleși, pentru un mandat 

de 5 ani. 

Totodată, prezentul document se referă nu doar la organul colegial și activitatea 

acestuia, ci la întreaga instituție, care cuprinde si Aparatul CNI, format din 21 de 

persoane, care sunt funcționari publici și asigură activitatea conformă a organului 

colegial. 

În conformitate cu legislația în vigoare, CNI îndeplinește următoarele atribuții de 

bază: 

a) efectuează controlul averilor și a declaraţiilor de avere și interese personale; 
b) constată dacă între veniturile realizate pe parcursul exercitării funcţiei şi 

averea dobîndită în aceeaşi perioadă există o diferenţă vădită (substanţială); 
c) sesizează organul de urmărire penală (în vederea determinării existenței 

elementelor unei infracțiuni), organul fiscal ( în vederea verificării respectării 
regimului fiscal) sau sesizează instanța de judecată în vederea dispunerii confiscării 
civile în cazul averii nejustificate; 

d) constată erori sau lipsa datelor în declarațiile de avere și interese personale 
și sesizează organul de urmărire penală în vederea determinării existenței 
elementelor infracțiunii de fals în declarații; 

e) constată nerespectarea dispoziţiilor legale privind regimul juridic al 
conflictului de interese, incompatibilităților și restricțiilor și sesizează organele 
competente în vederea atragerii persoanelor respective la răspundere disciplinară 
sau, după caz, în vederea încetării mandatului, a raporturilor de muncă sau de 
serviciu ale acestora; 

f) sesizează instanţa de judecată pentru aplicarea interdicţiei de ocupare a 
funcţiei publice în conformitate cu prevederile art. 29 din Legea privind declararea 
averii şi intereselor personale; 

g) sesizează instanţa de judecată în cazul în care constată că una dintre 
persoanele supuse dispoziţiilor legale privind conflictul de interese a emis/adoptat 
un act administrativ, a încheiat un act juridic, a luat o decizie sau a participat la luarea 
unei decizii cu încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese, în vederea 
constatării nulităţii absolute a actului respectiv; 

h) pregăteşte raportul anual de activitate al Comisiei şi îl publică pe pagina web 
a Comisiei; 
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i) publică toate declaraţiile de avere și interese personale pe pagina web a 
Comisiei şi asigură accesibilitatea lor permanentă, cu excepţia informaţiilor și 
categoriilor de declarații specificate la art. 11 alin. (2) şi (3) din Legea privind 
declararea averii și intereselor personale; 

j) elaborează şi aprobă îndrumări metodologice în domeniul de competență; 
k) constată contravenţii şi încheie procese-verbale cu privire la contravenţiile 

ce vizează încălcarea regulilor de declarare a averilor și intereselor personale, de 
nesoluţionare sau nedeclarare a conflictului de interese, precum şi procese-verbale 
cu privire la neexecutarea solicitărilor Comisiei; 
l) încheie acorduri de colaborare cu instituţiile interesate din ţară şi din străinătate. 
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ORGANIGRAMA  Comisiei Naţionale de Integritate                                               
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(organ colegial) 
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evaluare a politicilor 

1 

Serviciul resurse umane și 

documentare 

2 

Serviciul juridic 

1 

Serviciul informare și relații cu 

publicul 

1 

Serviciul economie și finanțe 
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Direcția control venituri și 

proprietăți 
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Direcția control interese personale 

5 

Direcția control incompatibilități 
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BUGETUL 

Comisia estimează costurile activităţii sale şi planifică propriul buget anual şi pe cel 
puţin 2 ani ulteriori. 
CNI are buget propriu, care se aprobă de Parlament, la aprobarea bugetului de stat 

pentru anul respectiv, în conformitate cu legislaţia privind procesul bugetar. 

Anul Bugetul total, mii 
lei 

Salarii (%) Mijloace fixe 
(%) 

Cheltuieli de 
menținere și 

operaționale (%) 

2012 230,0  57% 15% 28% 

2013 5278,8 32,9% 37,5% 29,5% 

2014 4044,2 58,9% 7,6% 36,6% 

 

PORTOFOLIUL SUBDIVIZIUNILOR CNI 

În realizarea Misiunii autorității, fiecare din subdiviziunile CNI își are rolul său aparte, 

generînd anumite produse/documente ce susțin și asigură activitatea eficientă a 

instituției. 

Denumirea deplină 
a subdiviziunii 

Număr 
de 

funcții 

Rolul, misiunea subdiviziunii Principalele produse 

Președintele 1 Conduce, organizează, 
controlează și poartă 
răspundere pentru activitatea 
Comisiei 

Ordine, dispoziții, 
decizii, hotărîri, etc. 

Serviciul analiză, 
monitorizare și 
evaluare a politicilor 

1 Asigură baza analitică a 
activității CNI, planifică și 
asigură monitorizarea și 
evaluarea activității CNI 

Propuneri de politici 
publice, note 
informative, planuri, 
rapoarte 

Serviciul resurse 
umane 

2 Asigură gestiunea resurselor 
umane în cadrul CNI 

Note informative, 
proiecte ordine, 
dispoziții, decizii, 
planuri de acțiuni 

Serviciul juridic 1 Asigură suport juridic în 
activitatea CNI 

Proiecte de ordine, 
dispoziții, decizii, 
hotărîri, etc. 
Note informative, 
propuneri 

Serviciul informare 
și relații cu publicul 

1 Asigură comunicarea eficientă a 
instituției cu publicul larg, 
reprezentanții societății civile și 
cu mijloacele de informare în 
masă, în vederea informării 
operative, veridice și complete a 

Comunicate de presa, 
Organizare evenimente 
publice, 
Informații și anunțuri 
pentru pagina web 
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Denumirea deplină 
a subdiviziunii 

Număr 
de 

funcții 

Rolul, misiunea subdiviziunii Principalele produse 

societății despre activitatea 
autorității.  

Direcția control 
venituri și 
proprietăți 

5 Prevenirea şi identificarea 
cazurilor de îmbogățire ilicită,  
prin punerea în aplicare a 
mecanismelor de verificare şi 
control a declaraţiilor cu privire 
la venituri şi proprietate a 
persoanelor cu funcții publice 
sau care dețin o funcție de 
demnitate publică și a unor 
persoane cu funcție de 
conducere  

Procese verbale de 
iniţiere a procedurii de 
control; 
Acte de constatare (de 
clasare sau de 
constatare a 
încălcărilor regimurilor 
juridice ale declarării 
veniturilor şi 
proprietăţilor, 
conflictelor de interese 
şi a 
incompatibilităţilor); 
Răspunsuri la 
sesizări/solicitări  
Dosare de control,  
Note informative în 
baza cărora se iau 
decizii și se adoptă 
acte de constatare, pe 
domeniul de activitate; 

 

Direcția control 
interese personale 

5 Identificarea, prevenirea şi 
controlul respectării regimului 
juridic al conflictelor de interese 
a persoanelor cu funcții publice 
sau care dețin o funcție de 
demnitate publică și a unor 
persoane cu funcție de 
conducere  

Procese verbale de 
iniţiere a procedurii de 
control; 
Acte de constatare (de 
clasare sau de 
constatare a 
încălcărilor regimurilor 
juridice ale declarării 
veniturilor şi 
proprietăţilor, 
conflictelor de interese 
şi a 
incompatibilităţilor); 
Răspunsuri la 
sesizări/solicitări  
Dosare de control,  
Note informative în 
baza cărora se iau 
decizii și se adoptă 
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Denumirea deplină 
a subdiviziunii 

Număr 
de 

funcții 

Rolul, misiunea subdiviziunii Principalele produse 

acte de constatare, pe 
domeniul de activitate; 

 

Direcția control 
incompatibilități 

5 Asigură controlul respectării 
regimului juridic al 
incompatibilităților și 
restricțiilor a persoanelor cu 
funcții publice sau care dețin o 
funcție de demnitate publică și a 
unor persoane cu funcție de 
conducere 

Procese verbale de 
iniţiere a procedurii de 
control; 
Acte de constatare (de 
clasare sau de 
constatare a 
încălcărilor regimurilor 
juridice ale declarării 
veniturilor şi 
proprietăţilor, 
conflictelor de interese 
şi a 
incompatibilităţilor); 
Răspunsuri la 
sesizări/solicitări  
Dosare de control,  
Note informative în 
baza cărora se iau 
decizii și se adoptă 
acte de constatare, pe 
domeniul de activitate; 

 
 

INFORMAȚIA CU PRIVIRE LA PERSONAL 
 

Vîrsta, 
ani 

Personal de 
conducere 

Personal de 
execuţie 

Personal 
tehnic 

Total 

< 25 - 1 - 1 

25-40 5 8 - 13 

41-56f/61b 3 2 - 5 

>57f/62b - 2 - 2 

 

Vechimea în 
muncă, 

Personal de 
conducere 

Personal de 
execuţie 

Personal 
tehnic 

Total 
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Numărul de personal de care dispune Comisia Națională pentru Integritate este net 

inferioară responsabilităților și volumului de lucru care este pus în sarcina acestei 

instituții. 

Cu atît mai mult, departementele care îndeplinesc un rol-cheie pentru realizarea 

mandatului instituției de genul Serviciului juridic sînt completate cu cîte o persoană, 

ceea  ce în cazul unei motivații slabe a personalului poate duce la paralizarea 

activității în domeniul respectiv în orice moment. 

Totodată, fragmentarea excesivă a organizației, avînd 8 subdiviziuni, din care 5 sînt 

completate cu cîte o persoană-două, face ca activitatea CNI să fie foarte vulnerabilă 

în cazul unor posibile demisii/concedieri. 

 

ani 

1-5 - 1 - 1 

6-15 4 8 - 12 

>15 4 4 - 8 

Gen 
Personal de 
conducere 

Personal de 
execuţie 

Personal 
tehnic 

Total 

Feminin 3 5 - 8 

Masculin 5 8 - 13 

Anul 
Personal de 

conducere  

Personal de 

execuție     

Personal 

tehnic     
Total 

2012 - - - - 

2013 3 8 1 12 

2014 6 9 1 16 

2015 8    13 -                                  21 
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IV. ANALIZA SWOT 
 

PUNCTELE FORTE PUNCTELE SLABE 

Entuziasmul și potențialul colectivului tînăr al 
Aparatului CNI 
Dotarea tehnico-logistică bună 
Experiență anterioară a  a colaboratorilor 
Aparatului CNI în domeniul prevenirii și 
combaterii corupției 
Sistemul de raportare în cadrul CNI este 
funcțional 
Structura Aparatului CNI permite buna-
funcționare a instituției 
 
 
 
 
 
 

Numărul insuficient de personal raportat la 
volumul mare și în continuă creștere 
Interacțiunea defectuoasă între aparatul CNI 
și membri CNI 
 
Nivelul cunoștințelor angajaților CNI în 
domeniul achizițiilor publice, domeniul fiscal, 
cadastral, gestionării fondurilor europene, 
avînd un impact negativ în realizarea 
atribuțiilor de serviciu etc.  
 
Amplasarea nereușită a oficiului CNI are un 
impact negativ asupra percepției instituției 
ca un organ important în prevenirea și 
combaterea corupției (accesibilitatea redusă 
pentru cetățeni din cauza amplasării, nu se 
află în centrul orașului alături de celelalte 
autorități publice) 
 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

Susținerea instituției (financiar, asistență 
tehnică) din partea diverșilor donatorilor 
(organizațiilor internaționale , ONG, alte 
instituții, etc) 
Colaborarea regulată cu instituțiile similare 
CNI din alte state 
Implicarea în elaborarea unui cadru normativ 
regional/internațional la capitolul asistenței 
reciproce în identificarea averilor de peste 
hotare 
 
Consolidarea legislației naționale la capitolul 
integrității și confiscării civile a averilor 
nejustificate 
Elaborarea standardelor naționale de 
integritate 

Lipsa voinței politice și/sau tergiversarea 
adoptării noilor modificări în legislația la 
capitolul integrității 
Finanțare insuficientă a CNI - Nivelul scăzut 
de salarizare a angajaților CNI comparativ cu 
alte instituții de prevenire și combatere a 
corupției, motivare insuficientă a salariaților 
CNI 
Percepția negativă a activității CNI de către 
mass-media și societatea civilă 
Lipsa schimbului de experiență cu alte 
instituții de acest gen  și a posibilităților de 
instruire peste hotarele țării 
Conexiunea insuficientă la bazele de date a 
instituțiilor care dețin registre de stat 
Lipsa acordurilor de cooperare interstatale 
privind schimbul de informații privind 
veniturile și proprietățile deținute în alte 
state de funcționarii publici și persoanele cu 
demnitate publică  
Politizarea activității CNI (numirea membrilor 
CNI la propunerea fracțiunilor parlamentare) 
 

 



PROGRAMUL DE DEZVOLTARE STRATEGICĂ 2015-2020 
 

13 
 

V. CADRUL DE POLITICI PUBLICE  
 

a. PRIORITĂȚILE DE POLITICI PE TERMEN MEDIU 

Prioritatea de bază la realizarea căreia participă Comisia Națională de Integritate este 

”Prevenirea și combaterea corupției” în cadrul administrației publice și sectorul 

justiției. 

Această prioritate atît pentru Republica Moldova, cît și pentru CNI este menționată 

în diferite documente strategice naționale, precum Strategia Națională anticorupție 

pentru anii 2011-2015, Strategia Națională de Dezvoltare ”Moldova 2020”, Strategia 

de reformă a sectorului Justiției pentru anii 2011-2016, fiind reformulată și 

specificată pentru fiecare domeniu în parte. 

Astfel, formulările pe care le găsim în documentele strategice naționale sunt 

următoarele: 

Prioritatea de politici pe termen mediu Sursa 

Prevenirea și combaterea corupției Strategia națională anticorupție pentru anii 
2011-2015  
 

Sporirea calităţii şi eficienţei actului de 
justiţie şi de combatere a corupţiei în 
vederea asigurării accesului echitabil la 
bunurile publice pentru toţi cetăţenii 

Strategia Națională de Dezvoltare ”Moldova 
2020” 

Promovarea şi implementarea principiului 
toleranţei zero pentru manifestările de 
corupţie în sectorul justiţiei 

Strategia de reformă a Sectorului Justiției 
pentru anii 2011-2016 

Asigurarea eficacităţii în lupta împotriva 
corupţiei, îndeosebi în vederea 
îmbunătăţirii cooperării internaţionale 
privind combaterea corupţiei, precum  
şi a asigurării unei puneri în aplicare eficace 
a instrumentelor juridice internaţionale 
relevante, cum ar fi Convenţia Organizaţiei 
Naţiunilor Unite împotriva corupţiei din 
2003 

Acordul de Asociere dintre Republica 
Moldova și Uniunea Europeană din iunie 
2014 
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b. PROGRAMELE  
 

Odată ce programele constituie domeniile prioritare asupra cărora se vor focusa 

toate resursele umane, materiale și financiare ale Comisiei Naționale de Integritate, 

au fost selectate 4 probleme de bază cu care se confruntă instituția și soluționarea 

cărora va constitui scopul prioritar al CNI pentru următorii 6 ani:  

i. Imperfecțiunea legislației manifestată prin existența unor norme 

lacunare, imprecise sau contradictorii care nu permit realizarea de către 

CNI a mandatului atribuit prin lege -  determinînd ca măsura prioritară 

de intervenție să fie elaborarea si promovarea unui cadru normativ 

ajustat care sa permită exercitarea calitativă a mandatului institutiei în 

deplină măsură; 

 

ii. Organizarea actuală a instituției, cu o fragmentare excesivă si relații 

neclare de colaborare între aparatul tehnic și membrii CNI – impunîndu-

se ca masură prioritară să devină reorganizarea instituției și clarificarea 

raportului dintre Aparatul tehnic și membrii CNI. 

 

iii. Resurse insuficiente la dispoziția CNI pentru motivarea personalului și 

implementarea programelor comprehensive de dezvoltare a 

capacităților – determinînd, ca masură prioritară să fie crearea de 

parteneriate și identificarea de resurse suplimentare în zonele 

considerate deficitare;  

 

iv. Lipsa accesului CNI la toate registrele de stat existente în cadrul 

autorităților publice din Republica Moldova, fie restricționarea accesului 

la acestea de către deținătorii de date relevante – putînd fi adresata prin 

încheierea de memorandumuri de colaborare cu instituțiile vizate și 

obâinerea accesului CNI la platforma de interoperabilitate existentă în 

cadrul Centrului de E-Guvernare; 

Astfel, au fost identificate următoarele 3 Programe/domenii de activitate ale CNI: 
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Descrierea Programelor 

 

Programul 1. Controlul averilor persoanelor cu funcții publice sau de demnitate publică, 
respectării regimului juridic al conflictelor de interese, incompatibilităților și restricțiilor 

Probleme existente:  
1. Imperfecțiunea legislației manifestată prin existența unor norme lacunare, imprecise 

sau contradictorii care nu permit realizarea de către CNI a mandatului atribuit prin lege 
2. Dublarea competențelor CNI și CNA pe unele aspecte (mecanisme) de prevenire a 

corupției; 
3. Lipsa competenței CNI de a aplica sancțiuni contravenționale, fapt ce duce la expirarea 

termenului de prescripție pentru aplicarea sancțiunii contravenționale; 
4. Neincluderea unor categorii de persoane în Lista subiecților obligați să depună 

declarațiile de avere și interese personale (ex. consilierii locali, membrii Consiliului 
Superior ai Magistraturii din rîndul profesorilor etc.); 

5. Imperfecțiunea legislației penale și contravenționale în partea ce se referă la 
sancționarea depunerii declarațiilor cu date incomplete sau eronate, precum și 
sancționarea nedeclarării sau nesoluționării conflictelor de interese; 

6. Lipsa unui mecanism de confiscare civilă a averii cu caracter nejustificat. 
7. Experiența redusă a angajaților CNI în identificarea și sancționarea conflictelor de 

interese; 
8. Conexiunea insuficientă la bazele de date a instituțiilor care dețin registre de stat 
9. Lipsa unui mecanism legal clar de declarare, evidență și soluționare a conflictelor de 

interese; 
10.  Cunoștințe insuficiente a personalului CNI în domeniile specifice precum achiziții 

publice, domeniul fiscal, utilizarea fondurilor europene, limba engleză, etc.  

Controlul averilor persoanelor cu funcții publice sau de 
demnitate publică, respectării regimului juridic al 
conflictelor de interese, incompatibilităților și restricțiilor

Prevenire și conștientizare

Cooperarea cu factorii interesați

1 

2 

3 
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11.  Lipsa unui balanțe între riscurile profesionale/și responsabilitățile personalului CNI și 
remunerarea obținută de aceștia 

12. Lipsa unui sistem de declarare on-line a averilor și intereselor personale, fapt ce 
generează utilizarea ineficientă a resurselor umane și materiale în sectorul public 
 

Scopul programului: Îmbunătățirea calitativă și cantitativă a activității de control a averilor 
și intereselor personale în vederea combaterii  cazurilor de averi nejustificate, conflictelor 
de interese sau incompatibilităților 

Obiective generale: 
1. Perfecționarea cadrului legal în domeniul integrității 
2. Reorganizarea CNI, în vederea asigurării independenței funcționale a acesteia 
3. Eficientizarea activității CNI, inclusiv prin implementarea și utilizarea  sistemelor 

informaționale 
4. Motivarea financiară și non-financiară a personalului CNI  

Parteneri de bază: Ministerul Justiției, CNA, , Parlamentul Republicii Moldova, Agenția Relații 
Funciare și Cadastru, Inspectoratul Fiscal, Ministerul Finanțelor, Cancelaria de Stat, Centrul E-
Guvernare, Ministerul Economiei, Procuratura Generală, Academia de Administrare Publică 
pe lîngă Guvernul Republicii Moldova, Serviciul Vamal, Curtea de Conturi, Poliția de Frontieră, 
Întreprinderea de Stat ”Registru”, CNPF,  
 

Programul 2. Prevenire și conștientizare 

Probleme existente: 
1. Persoanele responsabile de colectarea declarațiilor nu verifică respectarea condițiilor 

de formă ale declarațiilor și nu recomandă în toate cazurile declarantului să rectifice 
declarația; 

2. Cultura juridică scăzută și pregătirea insuficientă a subiecților declarării averilor și 
conflictelor de interese, care generează  inconsecvențe în completarea declarațiilor, 
includerea unor date eronate sau incomplete în acestea din urmă; 

3. Imperfecțiunea formularului declarației cu privire la venituri și proprietate și de 
interese personale 

4. Lipsa unei concepții privind prevenirea conflictului de interese și averilor nejustificate 
 

Scopul Programului: Activitățile de prevenire și conștientizare duc la sporirea credibilității CNI 
în relațiile cu societatea civilă, la responsabilizarea declaranților, precum și la aproximarea 
standardelor de integritate și etică din Republica Moldova la cele din statele membre ale UE 

Obiective generale: 
1. Consolidarea imaginii CNI la nivel național; 
2. Sporirea gradului de responsabilizare a declaranților 
3. Stimularea atitudinii civice în promovarea integrității funcționarilor publici, 

judecătorilor, procurorilor și persoanelor care dețin o funcție de demnitate publică sau 
de conducere  

Parteneri de bază: CNA, Ministerul Justiției, Cancelaria de Stat, Societatea civilă 

Programul 3. Cooperarea cu factorii interesați 

Probleme existente: 
1. Lipsa accesului CNI la toate registrele de stat existente în cadrul autorităților publice 

din Republica Moldova, fie restricționarea accesului la acestea de către deținătorii de 
date relevante diverse motive 

2. Suportul din partea donatorilor nu este unul comprehensiv și stabil 
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3. Societatea civilă se implică doar la nivel de monitorizare și control al activității CNI. Nu 
există mecanisme clare de comunicare/colaborare permanentă 

4. CNI nu beneficiază pe deplin de oportunitățile de colaborare cu instituțiile similare din 
alte state, de exemplu prin intermediul programelor TWINNING 

Scopul Programului: Asigurarea unei colaborări reciproc avantajoase cu autoritățile 
deținătoare de date relevante activității CNI, mass-media, societatea cvilă, comunitatea 
donatorilor și instituții similare din ale state 

Obiective generale: 
1. Stabilirea relațiilor de parteneriat cu instituțiile statului, deținătoare de registre de stat 
2. Antrenarea societății civile și a mass-mediei în promovarea conceptului de integritate  
3. Crearea parteneriatelor cu instituțiile similare din alte state  

Parteneri de bază: Mass-media, societatea civilă, donatorii, instituțiile similare din alte state 



PROGRAMUL DE DEZVOLTARE STRATEGICĂ 2015-2020 
 

18 
 

VI. OBIECTIVELE PDS 
 

Nr. Obiectiv PDS Indicatorii de 
performanță 

Valoarea 
inițială 

Ținta 
finală 

Responsabil Perioada de 
implementar

e 

Instrumente
/ metode 

Notă 
privind 

finanțarea 

Necesarul de 
capacități 

Programul nr.1. Controlul averilor persoanelor cu funcții publice sau de demnitate publică, respectării regimului juridic al conflictelor de interese, 
incompatibilităților și restricțiilor 

Obiectiv general 1.1. Perfecționarea cadrului legal în domeniul integrității 

1.1.1. Clarifcarea noțiunilor 
de bază în domeniul 
integrității, excluzînd 
interpretări eronate 
ale cadrului 
normativ în vigoare 

Noțiuni de bază 
în domeniul 
integrității 
modificate/ 
clarificate 

Nu Da Serviciul 
juridic 
Subdivizunile 
CNI  

2015-2016 Participare la 
elaborare 
Promovare 
Lobby 
Comunicare 
și informare 
Colaborare 

Bugetul 
de stat, 
Finanțarea 
externă 

Cunoștințe în 
domeniul 
tehnicii 
legislative 
 
Cunoștințe și 
abilități în 
domeniul 
comunicării și 
lobby 

1.1.2. Lărgirea spectrului 
de subiecți ai 
declarării  

Nr de categorii 
de funcții – 
subiecți ai 
declarării 

8 12 Direcția 
control 
interese 
personale 

2015-2016 Participare la 
elaborare 
Promovare 
Lobby 
Comunicare 
și informare 
Colaborare 

Bugetul 
de stat, 
Finanțare 
externă 

Cunoștințe în 
domeniul 
tehnicii 
legislative 
 
Cunoștințe și 
abilități în 
domeniul 
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Nr. Obiectiv PDS Indicatorii de 
performanță 

Valoarea 
inițială 

Ținta 
finală 

Responsabil Perioada de 
implementar

e 

Instrumente
/ metode 

Notă 
privind 

finanțarea 

Necesarul de 
capacități 

comunicării și 
lobby 

1.1.3. Stabilirea unor 
sancțiuni pentru 
nesoluționarea 
conflictelor de 
interese 

Sancțiuni 
stabilite prin 
lege 

Nu Da Direcția 
control 
interese 
personale 

2015-2016 Participare la 
elaborare 
Promovare 
Lobby 
Comunicare 
și informare 
Colaborare 

Bugetul 
de stat 
Finanțare 
externă 

Cunoștințe în 
domeniul 
tehnicii 
legislative 
 
Cunoștințe și 
abilități în 
domeniul 
comunicării și 
lobby 

1.1.4. Obținerea statutului 
de agent constatator 
a contravenției 
privind conflictul de 
interese și 
competențe de 
aplicare a 
sancțiunilor 
contravenționale pe 
care le constată 

CNI are statut 
agent 
constatator al 
contravenției 
privind 
conflictul de 
interese 
 
Nr. de 
contravenții la 
care CNI este 
abilitat să aplice 
sancțiuni 

Nu 
 
 
 
 
 
 
 
0 

Da 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 

Serviciul 
juridic 

2015-2016 Participare la 
elaborare  
Promovare 
Lobby 
Comunicare 
și informare 
Colaborare 

Bugetul 
de stat 
Finanțare 
externă 

Cunoștințe în 
domeniul 
tehnicii 
legislative 
Cunoștințe și 
abilități în 
domeniul 
comunicării și 
lobby 
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Nr. Obiectiv PDS Indicatorii de 
performanță 

Valoarea 
inițială 

Ținta 
finală 

Responsabil Perioada de 
implementar

e 

Instrumente
/ metode 

Notă 
privind 

finanțarea 

Necesarul de 
capacități 

1.1.5. Revizuirea obiectului 
declarării 
(extinderea listei 
bunurilor declarate, 
stabilirea plafonului 
pentru declararea 
lor) 

Cuantumurile 
modificate 
 
Obiectele 
declarării 
modificate 

Nu 
 
 
Nu 

Da 
 
 
Da 

Direcția 
control 
venituri și 
proprietăți 

2015-2016 Participare la 
elaborare 
Promovare 
Lobby 
Comunicare 
și informare 
Colaborare 

Bugetul 
de stat 
Finanțare 
externă 

Cunoștințe în 
domeniul 
tehnicii 
legislative 
 
Cunoștințe și 
abilități în 
domeniul 
comunicării și 
lobby 

1.1.6. Revizuirea noțiunii 
de diferență vădită 
între averile 
dobîndite și venituri 
obținute  

Formula de 
calcul ajustată 
inclusă în 
legislație 

Nu Da Direcția 
control și 
venituri 
proprietăți 

2015-2016 Participare la 
elaborare 
Promovare 
Lobby 
Comunicare 
și informare 
Colaborare 

Bugetul 
de stat 

Cunoștințe în 
domeniul 
tehnicii 
legislative 
 
Cunoștințe și 
abilități în 
domeniul 
comunicării și 
lobby 

1.1.7. Codificarea 
legislației în 
domeniul integrității 
cu includerea 
standardelor 

Codul de 
integritate în 
sectorul public 
elaborat 

Nu Da Serviciul 
juridic 

2019-2020 Participare la 
elaborare 
Promovare 
Lobby 
Comunicare 
și informare 

Bugetul 
de stat 
Necesită 
resurse 
financiare 
adiționale 

Cunoștințe în 
domeniul 
tehnicii 
legislative 
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Nr. Obiectiv PDS Indicatorii de 
performanță 

Valoarea 
inițială 

Ținta 
finală 

Responsabil Perioada de 
implementar

e 

Instrumente
/ metode 

Notă 
privind 

finanțarea 

Necesarul de 
capacități 

naționale de 
integritate  
 

Colaborare 
Parteneriate 
cu ONG 
Identificarea 
resurselor 
financiare 

Cunoștințe și 
abilități în 
domeniul 
comunicării și 
lobby 

Obiectiv general 1.2. Reorganizarea CNI, în vederea asigurării independenței funcționale a acesteia 

1.2.1. Excluderea 
suprapunerilor de 
competențe între 
CNI și alte instituții 

Nr de 
competente 
realizate de CNI 
ce se suprapun 
cu alte instituții 

2 0 Președintele 
CNI, 
 
Serviciul 
juridic 

2016-2017 Participare la 
elaborare 
Promovare 
Lobby 
Comunicare 
și informare 
Colaborare 

Bugetul 
de Stat 
Finanțare 
externă 

Cunoștințe și 
abilități în 
domeniul 
comunicării și 
lobby 
 
 

1.2.2. Majorarea 
numărului 
angajaților CNI 
corelat cu volumul 
de lucru existent 

% majorării 
numărului 
angajaților  

0 100% Președintele 
CNI, 
 
Serviciul 
juridic 

2015-2016 Participare la 
elaborare 
Promovare 
Lobby 
Comunicare 
și informare 
Colaborare 

Bugetul 
de stat 
Finanțare 
externă 

Cunoștințe în 
domeniul 
managementul
ui finanțelor 
publice 
 
Cunoștințe și 
abilități în 
domeniul 
comunicării și 
lobby 
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Nr. Obiectiv PDS Indicatorii de 
performanță 

Valoarea 
inițială 

Ținta 
finală 

Responsabil Perioada de 
implementar

e 

Instrumente
/ metode 

Notă 
privind 

finanțarea 

Necesarul de 
capacități 

1.2.3. Acordarea 
angajaților CNI a 
statutului de 
inspectori de 
integritate 

Statut acordat Nu Da Serviciul 
juridic 

2015-2016 Participare la 
elaborare 
Promovare 
Lobby 
Comunicare 
și informare 
Colaborare 

Bugetul 
de stat 
Finanțare 
externă 

- 

1.2.4. Atribuirea CNI a 
competențelor de 
inițiere a procedurii 
de confiscare 
averilor nejustificate 

Competențe 
acordate prin 
lege 

Nu Da Serviciul 
juridic 

2015-2016 Participare la 
elaborare 
Promovare 
Lobby 
Comunicare 
și informare 
Colaborare 

Bugetul 
de stat 
Finanțare 
externă 

- 

1.2.5. Aducerea structurii 
CNI în corespundere 
cu legislația în 
vigoare (după 
adoptarea noilor 
legi) 
 

Structura CNI 
modificată 

Nu Da Serviciul 
juridic 
 
Serviciul 
resurse umane 

2016-2017 Elaborarea 
regulamente
lor interne, 
fișelor de 
post noi, etc 

Bugetul 
de stat 

- 

Obiectiv general 1.3. Eficientizarea activității CNI, inclusiv prin implementarea și utilizarea sistemelor informaționale 

1.3.1. CNI are acces la 
toate registrele de 
stat  necesare 
pentru realizarea 

% bazelor de 
date la care CNI 
are acces 

50% 100% Direcția 
control 
venituri și 
proprietăți 

2015-2017 Comunicare 
 
Negociere 
 

Bugetul 
de stat 
 
 

Abilități de 
negociere, 
comunicare și 
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Nr. Obiectiv PDS Indicatorii de 
performanță 

Valoarea 
inițială 

Ținta 
finală 

Responsabil Perioada de 
implementar

e 

Instrumente
/ metode 

Notă 
privind 

finanțarea 

Necesarul de 
capacități 

controlului averilor, 
conflictelor de 
interese și 
incompatibilități  

 
Direcția 
control 
interese 
personale 
 
Direcția 
control 
incompatibilită
ți 

Elaborare 
acorduri de 
colaborare 
 
 

crearea 
parteneriate 
 
Expertiză în 
domeniul 
tehnologiilor 
informaționale 

1.3.2. Facilitarea 
procesului de 
declarare a averilor 
și intereselor 
personale  

Formularul 
declarației cu 
privire la 
venituri și 
proprietate este 
unificat cu cel 
de interese 
personale  
 
Depunerea on-
line a 
declarațiilor  

Nu 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu 

Da 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da 

Direcția 
control 
venituri și 
proprietăți 
 
Direcția 
control 
interese 
personale 
 

2015-2016 Comunicare 
 
Elaborare 
formular 
 
Coordonare 
cu factorii 
interesați 
 
Instruire 
 
 

Bugetul 
de stat 
Finanțare 
externă 

Abilități de 
instruire a 
adulților 
 
Abilități de 
comunicare și 
prezentare 

1.3.3. Crearea 
mecanismului de 
declarare și 
soluționarea 

Procedura de 
declarare a 
conflictelor de 

Nu 
 
 
 

Da 
 
 
 

Direcția 
control 
interese 
personale 

2016-2018 Elaborare 
metodologii 
 
Prezentare  

Bugetul 
de stat 

Abilități de 
prezentare 
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Nr. Obiectiv PDS Indicatorii de 
performanță 

Valoarea 
inițială 

Ținta 
finală 

Responsabil Perioada de 
implementar

e 

Instrumente
/ metode 

Notă 
privind 

finanțarea 

Necesarul de 
capacități 

conflictelor de 
interese reale 

interese 
elaborată 
 
Metodologie 
internă de 
identificare și 
soluționare a 
conflictelor de 
interese 
 
Registre privind 
declararea 
conflictelor de 
interese 
instituite în 
autoritățile 
publice 

 
 
Nu 
 
 
 
 
 
 
0 

 
 
Da 
 
 
 
 
 
 
100% 

 Monitorizare 
și evaluare 

Cunoștințe în 
domeniul 
monitorizării și 
evaluării 

1.3.4. Perfecționarea 
tehnicilor de control 
a averilor, 
conflictului de 
interese și stărilor de 
incompatibilitate  

Manual de 
proceduri 
interne 
elaborate 
 
Practicile de 
soluționare a 
conflictelor de 

Nu 
 
 
 
 
Nu 

Da 
 
 
 
 
Da 
 

Serviciul 
juridic 
 
Direcția 
control 
venituri și 
proprietăți 
 

2016-2017 Elaborare 
Ghid 
 
Coordonare 
și 
comunicare 
 
Promovare 
 

Bugetul 
de Stat 
 
Necesită 
resurse 
financiare 
adiționale 

Abilități de 
comunicare și 
promovare 
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Nr. Obiectiv PDS Indicatorii de 
performanță 

Valoarea 
inițială 

Ținta 
finală 

Responsabil Perioada de 
implementar

e 

Instrumente
/ metode 

Notă 
privind 

finanțarea 

Necesarul de 
capacități 

interese sînt 
uniformizate 
 
 

Direcția 
control 
interese 
personale 
 
Direcția 
control 
incompatibilită
ți 

Identificarea 
resurselor 
financiare 

1.3.5. Sporirea calității 
actelor procedurale 
emise de CNI 

Ponderea 
actelor de 
constatare 
remise pentru 
reexaminare 
 
 

15% 
 

5% Subdiviziunile 
CNI 

2015-2020 Instruire 
Elaborarea 
actelor de 
constatare 
Monitorizare 
și evaluare 
Transparență 
în activitate 
Identificarea 
resurselor 
financiare 

Necesită 
resurse 
financiare 
adiționale 

Expertiză în 
domeniul 
monitorizării și 
evaluării 
 
Personal 
adițional 

1.3.6. Automatizarea 
procesului de 
depunere a 
declarațiilor  

Declarațiile cu 
privire la 
venituri și 
proprietate se 
depun on-line 

Nu Da Serviciul 
analiză, 
monitorizare și 
evaluare a 
politicilor 

2016-2020 Colaborare 
cu E-gov 
Comunicare 
și negociere 
Administrare 
IT 

Necesită 
resurse 
financiare 
adiționale 

Expertiză în 
domeniul IT 
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Nr. Obiectiv PDS Indicatorii de 
performanță 

Valoarea 
inițială 

Ținta 
finală 

Responsabil Perioada de 
implementar

e 

Instrumente
/ metode 

Notă 
privind 

finanțarea 

Necesarul de 
capacități 

Subdiviziunile 
CNI 

Identificarea 
resurselor 
financiare 

1.3.7. Perfecționarea 
sistemului 
informațional 
automatizat de 
gestiune a 
documentelor 

Sesizările 
parvenite la CNI  
sint impărțite 
aleatoriu 
 
 

Nu Da Serviciul 
analiză, 
monitorizare și 
evaluare a 
politicilor 
 

2016-2018 Comunicare 
și negociere 
Administrare 
IT 
Identificarea 
resurselor 
financiare 

Necesită 
resurse 
financiare 
adiționale 

Expertiză în 
domeniul IT 

1.3.8. Crearea unei baze de 
date a CNI și 
interconectarea 
acesteia cu alte baze 
de date / registre de 
stat 

Baza de date 
creată 
Există baza de 
date pentru 
persoanele 
cărora le-a fost 
aplicată 
interdicția 
 
% sesizărilor 
repartizate 
aleatoriu 

Nu 
 
 
Nu 

Da 
 
 
Da 

Serviciul 
analiză, 
monitorizare și 
evaluare a 
politicilor 
 

2017-2020 Angajare 
specialist IT 
 
Cooperare și 
comunicare 
 
Identificarea 
resurselor 
financiare 

Necesită 
resurse 
financiare 
adiționale 

Expertiză în 
domeniul IT 

1.3.9. Elaborarea 
mecanismului 
regional de schimb 
de informații privind 

CNI are acces la 
informația 
privind averile 

Nu Da Direcția 
control 
venituri și 
proprietăți 

2018-2020 Comunicare 
Negociere 

Necesită 
resurse 
financiare 
adiționale 

Abilități de 
comunicare și 
negociere 
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Nr. Obiectiv PDS Indicatorii de 
performanță 

Valoarea 
inițială 

Ținta 
finală 

Responsabil Perioada de 
implementar

e 

Instrumente
/ metode 

Notă 
privind 

finanțarea 

Necesarul de 
capacități 

averile deținute 
peste hotarele 
Republicii Moldova 
 

deținute peste 
hotarele RM 

 Identificarea 
resurselor 
financiare  

Cunoașterea 
l.engleze 

Obiectiv general 1.4. Motivarea financiară și non-financiară a personalului CNI 

1.4.1. Sistemul de 
remunerare a 
angajaților CNI este 
motivant și asigură 
stabilitate în funcții 

Nivelul salariilor 
angajaților CNI 
este echivalat cu 
cel al CNA 
 

Nu Da Serviciul 
resurse umane 
Serviciul 
economie și 
finanțe 

2016-2020 Comunicare 
Negociere 
Promovare 
Lobby 

Bugetul 
de stat 

Abilități de 
comunicare. 
Negociere și 
lobby 

1.4.2. Dezvoltarea 
continuă a 
angajaților CNI  
(în domeniile 
achizițiilor publice, 
domeniul fiscal, 
cadastral, utilizarea 
IT,  fondurilor 
europene, limba 
engleză,  etc) 

Nr de instruiri 
listate 
organizate anual 
pentru angajații 
CNI 
 
Ponderea 
persoanelor 
care au 
participat la 
cursuri de 
instruire din 
cadrul CNI 
  

0 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
70% 
 
 
 
 

Serviciul 
resurse umane 
și 
documentare 

2015-2020 Identificarea 
necesarului 
de instruire 
 
Organizare 
de instruiri/ 
colaborare 
cu instituțiile 
care le 
organizează 
Identificarea 
resurselor 
financiare 

Bugetul 
de stat 
 
Necesită 
resurse 
financiare 
adiționale 

Abilități de 
negociere 
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Nr. Obiectiv PDS Indicatorii de 
performanță 

Valoarea 
inițială 

Ținta 
finală 

Responsabil Perioada de 
implementar

e 

Instrumente
/ metode 

Notă 
privind 

finanțarea 

Necesarul de 
capacități 

1.4.3. Sporirea 
competențelor 
angajaților CNI în 
identificarea și 
sancționarea 
conflictelor de 
interese 

Formarea 
obligatorie a 
inspectorului de 
integritate peste 
hotarele țării 
sau cu 
participarea 
experților străini 
 
Ponderea 
inspectorilor de 
integritate care 
au trecut prin 
stagieri în 
străinătate 

Nu 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 

Da 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% 

Serviciul 
resurse umane 
și 
documentare 

2016-2020 Elaborare 
modul de 
instruire 
 
Negociere, 
Cooperare 
 
Identificarea 
resurselor 
financiare 

Bugetul 
de stat 
 
Necesita 
resurse 
financiare 
adiționale 

- 

 Crearea registrului 
on-line a 
persoanelor cu 
funcția publică sau 
de demnitate 
publică cărora li s-a 
aplicat interdicția de 
a ocupa această 
funcție 

Registrul 
funcțional 

Nu Da Direcția 
control 
incompatibilită
ți 

2018-2020 Negociere, 
Cooperare 
 
Identificarea 
resurselor 
financiare 
 
Procurarea 
serviciilor IT 

Bugetul 
de stat 
 
Necesita 
resurse 
financiare 
adiționale 

Abilități de 
comunicare 
Abilități de 
negociere 
Cunoștințe în 
domeniul 
managementul
ui proiectelor 

Programul 2. Prevenire și conștientizare  

Obiectivul general 2.1.  Consolidarea imaginii CNI la nivel național   
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Nr. Obiectiv PDS Indicatorii de 
performanță 

Valoarea 
inițială 

Ținta 
finală 

Responsabil Perioada de 
implementar

e 

Instrumente
/ metode 

Notă 
privind 

finanțarea 

Necesarul de 
capacități 

2.1.1. Elaborarea strategiei 
de comunicare a CNI 

Strategia 
elaborată 

Nu Da Serviciul 
informare și 
relații cu 
publicul 

2016-2017 Comunicare 
și informare 
 
Elaborare 
Strategie  

Bugetul 
de stat 

Abilități de 
comunicare și 
informare 

2.1.2. Transparența în 
activitatea CNI este 
asigurată prin 
intermediul paginii 
web 

Pagina web 
actualizată 
săptămînal 
 
Toate 
rapoartele/infor
mațiile sînt 
plasate pe 
pagina web 

Da 
 
 
 
 
Da 

Da 
 
 
 
 
Da 

Serviciul 
informare și 
relații cu 
publicul 

2015-2020 Comunicare 
și informare 
 
Elaborare 
comunicate 
de presă 

Bugetul 
de stat 

Abilități de 
comunicare și 
informare 

2.1.3. Sporirea vizibilității 
activității CNI 

Nr de buclete 
elaborate și 
disseminate 
anual 
 
Seminare de 
informare pe 
tematici diferite 
organizate anual 

1 
 
 
 
 
1 
 

4 
 
 
 
 
4 

Serviciul 
informare și 
relații cu 
publicul 

2015-2020 Comunicare 
și informare 
Elaborare 
materiale 
promoțional
e 
Organizare 
evenimente 

Bugetul 
de stat 

Abilități de 
comunicare și 
informare 

Obiectiv general 2.2. Sporirea gradului de responsabilizare a declaranților  

2.2.1. Ghidul privind 
completarea 

Ghidul elaborat 
 

Nu 
 

Da 
 

Direcția 
control 

2016-2017 Elaborare 
Ghid 

Bugetul 
de Stat 

Abilități de 
prezentare și 
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Nr. Obiectiv PDS Indicatorii de 
performanță 

Valoarea 
inițială 

Ținta 
finală 

Responsabil Perioada de 
implementar

e 

Instrumente
/ metode 

Notă 
privind 

finanțarea 

Necesarul de 
capacități 

declarațiilor de 
avere și de interese 
sporește acuratețea 
în completare 

Instruiri privind 
utilizarea 
Ghidului 
realizate 
 
Ponderea 
declarațiilor de 
avere 
completate 
corect în 
numărul total 
de declarații 
completate 

Nu 
 
 
 
 
50% 

Da 
 
 
 
 
80% 

venituri și 
proprietăți 
 
Direcția 
control 
interese 
personale 

Organizare 
instruiri 
Comunicare 
și informare 

Finanțare 
externă 

instruire a 
adulților 

2.2.2. Elaborarea Ghidului 
electronic pentru 
completarea 
formularului on-line 

Ghidul elaborat Nu Da Direcția 
control 
venituri și 
proprietăți 

2016-2017 Colaborare 
cu E-gov, 
Comunicare 
Negociere 
Identificarea 
resurselor 
financiare 

Bugetul 
de stat 
 
Necesită 
resurse 
financiare 
adiționale 

Cunoștințe in 
domeniul IT 

2.2.3. Educarea subiecților 
în prevenirea și 
combaterea 
situațiilor de conflict 
de interese, restricții 
și incompatibilități  

Instruiri/semina
re realizate 
 
Ponderea 
instituțiilor 
instruite în 

Nu 
 
 
0 

Da 
 
 
90% 
 

Direcția 
control 
interese 
personale 
 

2015-2020 Organizare 
instruiri 
Comunicare 
și informare 

Bugetul 
de stat 

Abilități de 
prezentare 
 
Abilități de 
instruire a 
adulților 
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Nr. Obiectiv PDS Indicatorii de 
performanță 

Valoarea 
inițială 

Ținta 
finală 

Responsabil Perioada de 
implementar

e 

Instrumente
/ metode 

Notă 
privind 

finanțarea 

Necesarul de 
capacități 

numărul total 
de instituții 

Direcția 
control 
incompatibilită
ți 

2.2.4. Sporirea gradului de 
conștientizare a 
situațiilor de conflict 
de interese și 
modalitățile de 
prevenire  

Identificarea 
situațiilor 
conflictelor de 
interese în 
cadrul 
instituțiilor 

Nu Da Direcția 
control 
interese 
personale 

2015-2020 Organizare 
instruiri 
Comunicare 
și informare 
 

Bugetul 
de stat 

Abilități de 
prezentare 
 
Abilități de 
instruire a 
adulților 

2.2.5. Toleranța 0 față de 
averi nejustificate 
sau față de 
nedeclararea/tăinuir
ea, nedeclararea 
conflictelor de 
interese 

Ponderea 
controalelor 
inițiate ca 
urmare a 
sesizărilor 
parvenite din 
exterior 

64% 80% Direcția 
control 
interese 
personale 
 
Direcția 
control 
venituri și 
proprietăți 

2015-2020 Organizare 
instruiri 
Comunicare 
și informare 
 
Identificarea 
resurselor 
financiare 

Bugetul 
de stat 
 
Necesită 
resurse 
financiare 
adiționale 

Abilități de 
comunicare și  
prezentare 
 
Abilități de 
instruire a 
adulților 

Obiectiv general 2.3. Stimularea atitudinii civice în promovarea integrității funcționarilor publici, judecătorilor, procurorilor și persoanelor care dețin 
o funcție de demnitate publică sau de conducere 

2.3.1. Prezența mediatică 
regulată a CNI și a 
tematicii de 
promovare a 
integrității 

Nr de spoturi 
publicitare 
difuzate anual 
 

0 
 
 
 
300 

1 
 
 
 
1000 

Serviciul 
informare și 
relații cu 
publicul 
 

2015-2020 Elaborarea și 
difuzarea 
spoturilor 
publicitare, 
materialelor 

Necesită 
resurse 
financiare 
adiționale 

Abilități de 
comunicare și 
informare 
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Nr. Obiectiv PDS Indicatorii de 
performanță 

Valoarea 
inițială 

Ținta 
finală 

Responsabil Perioada de 
implementar

e 

Instrumente
/ metode 

Notă 
privind 

finanțarea 

Necesarul de 
capacități 

Nr de vizitatori 
ai paginii web 
lunar 
 
Numărul de 
conturi create 
pe rețele de 
socializare 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
3 

Serviciul 
economie și 
finanțe 

promoțional
e 
Negociere 
Identificare 
resurse 
financiare 
adiționale 

Abilități de 
negociere și 
creare de 
parteneriate 

2.3.2. Familiarizarea 
publicului larg cu 
esența conflictului 
de interese și 
stimularea 
eventualilor 
petiționari de a 
declara situațiile 
care le sunt 
cunoscute 

Nr de emisiuni 
radio/televizate 
realizate annual 
cu participarea 
exponenților 
CNI 

25 30 Direcția 
control 
interese 
personale 
 
Serviciul 
informare și 
relații cu 
publicul 
 

2015-2020 Colaborare și 
crearea de 
parteneriate 
 
Negociere 

Necesită 
resurse 
financiare 
adiționale 

Abilități de 
comunicare și 
informare 
 
Abilități de 
negociere și 
creare de 
parteneriate 

Programul 3. Cooperarea cu factorii interesați 

Obiectiv general 3.1. Stabilirea relațiilor de parteneriat cu instituțiile statului deținătoare de registre de stat 

3.1.1. Asigurarea unei 
comunicări eficiente 
cu autoritățile 
publice  

Acorduri de 
colaborare 
semnate 
 
 

Nu Da Serviciul 
analiză, 
monitorizare și 
evaluare a 
politicilor 

2015-2020 Comunicare 
 
Negociere 

Bugetul 
de stat 

Abilități de 
comunicare și 
negociere 
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Nr. Obiectiv PDS Indicatorii de 
performanță 

Valoarea 
inițială 

Ținta 
finală 

Responsabil Perioada de 
implementar

e 

Instrumente
/ metode 

Notă 
privind 

finanțarea 

Necesarul de 
capacități 

3.1.3. Interconectarea 
sistemului de 
declarare online cu 
Registrul funcțiilor 
publice și al 
funcționarilor publici 

 
Sistemele 
interconectate 

Nu Da Serviciul 
resurse umane 
și 
documentare 

2016-2020 Comunicare 
Negociere 
Crearea 
parteneriatul
ui cu 
Cancelaria 
de Stat și 
Centrul E-
Guvernare 
 

Bugetul 
de stat 

Abilități de 
comunicare și 
negociere 

Obiectiv general 3.2. Antrenarea societății civile și a mass-mediei în promovarea conceptului de integritate 

3.2.1. Societatea civilă este 
susținută de CNI  în 
inițiativele de 
monitorizare a 
integrității diferitor 
grupuri de subiecți ai 
declarării 

Ponderea 
inițiativelor 
ONG susținute 
de CNI și 
realizate în 
comun 

20% 70% Serviciul 
informare și 
relații cu 
publicul 
 
Aparatul CNI 

2015-2020 Comunicare 
 
Negociere 
 
Colaborare 

Resurse 
proprii ale 
ONG 

Abilități de 
comunicare și 
negociere 

3.2.2. Societatea civilă este 
partener stabil al CNI 
în promovarea 
standardelor 
internaționale de 
integritate 

Nr de ONG care 
colaborează 
activ cu CNI 
 
Nr de inițiative 
promovate cu 
suportul 
societății civile 

3 
 
 
 
3 

6 
 
 
 
6 

Serviciul 
informare și 
relații cu 
publicul 
 

2016-2020 Comunicare 
 
Negociere 
 
Colaborare 

Bugetul 
de stat 

Abilități de 
comunicare și 
negociere 
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Nr. Obiectiv PDS Indicatorii de 
performanță 

Valoarea 
inițială 

Ținta 
finală 

Responsabil Perioada de 
implementar

e 

Instrumente
/ metode 

Notă 
privind 

finanțarea 

Necesarul de 
capacități 

3.2.3. Instituirea unei 
platforme de 
comunicare stabilă a 
CNI cu societatea 
civilă, inclusiv 
donatori 

Nr. ședințe 
realizate anual 
 
Periodicitatea 
comunicării 
realizate în 
cadrul 
platformei 

0 
 
 
- 

2 
 
 
Trimestri
al 
 

Serviciul 
informare și 
relații cu 
publicul 
 

2016-2020 Comunicare 
 
Negociere 
 
Colaborare 

Necesită 
resurse 
financiare 
adiționale 

Abilități de 
comunicare și 
negociere 

Obiectiv general 3.3. Crearea parteneriatelor cu instituțiile similare din alte state 

3.3.1. Asigurarea 
schimbului de 
experiență pentru 
angajații CNI cu 
autoritățile similare 
din alte state 

Nr de acorduri 
bilaterale/ 
memorandumuri 
semnate cu 
instituțiile 
similare de peste 
hotare 
 
Nr activităților 
realizate în 
comun cu 
autoritățile 
similare din alte 
state 

0 
 
 
 
 
 
 
 
0 

3 
 
 
 
 
 
 
 
3 

Serviciul 
analiză, 
monitorizare și 
evaluare a 
politicilor 

2016-2020 Comunicare 
 
Negociere 
 
Creare 
parteneriate 
 
Identificarea 
resurselor 
financiare 

Necesită 
resurse 
financiare 
adiționale 

Abilități de 
comunicare, 
negociere, 
creare de 
parteneriate 
 
Cunoașterea 
l.engleze 
 
Personal 
adițional 

3.3.2. Preluarea bunelor 
practici în domeniul 

Practici preluate 
de la instituțiile 

Nu Da Serviciul 
analiză, 
monitorizare și 

2015-2020 Comunicare 
 
Negociere 

Bugetul 
de stat 
 

Personal 
adițional 



PROGRAMUL DE DEZVOLTARE STRATEGICĂ 2015-2020 
 

35 
 

Nr. Obiectiv PDS Indicatorii de 
performanță 

Valoarea 
inițială 

Ținta 
finală 

Responsabil Perioada de 
implementar

e 

Instrumente
/ metode 

Notă 
privind 

finanțarea 

Necesarul de 
capacități 

integrității de la 
instituțiile similare  

similare din alte 
state 

evaluare a 
politicilor 

 
Colaborare 
 
Identificarea 
resurselor 
financiare 

Necesită 
resurse 
financiare 
adiționale 

Cunoașterea 
l.engleze 
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VII. EVALUAREA ȘI DEZVOLTAREA CAPACITĂȚILOR 
 

Ca urmare a procesului de planificare și stabilire a obiectivelor pentru 

perioada 2015-2020 au fost identificate mai multe capacități de care angajații 

CNI au nevoie pentru a realiza cu succes obiectivele propuse. 

Evaluarea capacităților se referă la identificarea ”lacunelor în capacități”, 

iar dezvoltarea capacităților la ”suplinirea acestor lacune” – ultima realizîndu-se 

înainte de și/sau în paralel cu începerea procesului de implementare. 

Accentul se pune pe ce avem nevoie – nu în general, dar pentru obiective 

concrete şi în perioada de timp stabilită pentru realizarea acestor obiective. Dat 

fiind faptul că PDS este un document pe termen mediu, se va înţelege necesarul 

de capacităţi pe termen mediu. În acest sens, evaluarea capacităţilor a fost 

foarte specifică şi practică. 

Identificarea necesarului de capacități a fost realizată pentru fiecare 

obiectiv în parte, în baza întrebărilor și algoritmului pentru evaluarea 

capacităților, descris în Ghid.  

Evaluarea capacităților pentru PDS a inclus doar 2 nivele de capacități – 

organizațional și individual – deoarece Obiectivele din PDS nu se referă la 

capacitățile din exterior, realizarea lor fiind dependentă doar de autoritatea 

însăși și reprezintă doar responsabilitatea acesteia. 

În acest sens, consolidarea capacității funcționale a instituției prin 

majorarea numărului de personal, selectarea specialiștilor calificați și cu 

experiența necesară va fi una din prioritățile Comisiei Naționale de Integritate. 

Totodată, pentru a face posibilă atragerea specialiștilor calificați, este 

importantă și motivarea financiară și non-financiară a acestora. 

Lipsa unor subdiviziuni/funcții specializate în cadrul CNI, cum ar fi 

cooperare internațională, fund-raising, serviciul juridic (nu doar o funcție), 

tehnologii informaționale, creează dificultăți în activitatea de bază a celorlalte 

unități structurale, cărora li se stabilesc sarcini suplimentare pentru a acoperi 

sectoarele menționate, diminuează productivitatea și calitatea muncii, 
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împiedică atingerea performanțelor profesionale în domeniul atribuit de 

activitate. 

Rezultatele evaluării capacităților sînt prezentate în capitolul anterior în 

tabela cu Obiectivele, cît și generalizat în tabela de mai jos cu descrierea 

necesarului de capacități și a soluțiilor preferabile. În tabela cu Obiective 

necesarul de capacități a fost prezentat în raport cu fiecare obiectiv în parte, iar 

în tabela cu soluțiile preferabile, necesarul de capacități este grupat după 

tipuri/categorii de capacități. 

 

 

Tipul necesarului 
de capacități 

Capacitate ace urmează a fi suplinită Soluțiile propuse  

Organizațional 

Modificări 
structurale și 
funcționale 

Lipsa unor subdiviziuni/funcții specializate în 
cadrul CNI, cum ar fi: 
- cooperare internațională,  
- fund-raising,  
- serviciul juridic (nu doar o funcție),  
- tehnologii informaționale  
 
Numărul de angajați este infim volumului de 
lucru care este în permanentă creștere 

Modificării legislației poate 
permite modificarea 
structurii CNI  
 
Realizarea analizei 
funcționale a CNI și 
elaborarea noii structuri 
reieșind din obiectivele 
planificate  

Schimbarea 
sistemelor de 
management 

Următoarele mecanisme/sisteme de 
management necesită îmbunătățire: 

- Mecanismul de comunicare/conlucrare 
între angajații CNI și membrii CNI; 

- Mecanismul de soluționare a 
conflictelor de interese depistate; 

 

Programe de team-building 
desfășurate cu participarea 
membrilor și angajaților CNI 
 
Elaborarea unui regulament 
intern/procedural cu 
specificarea și divizarea 
responsabilităților între 
angajații CNI 
 
Implementarea standardelor 
de management al calității 

Individual 

Instruiri și 
dezvoltare 
profesională 

Cunoștințe și abilități în următoarele domenii: 
- Tehnica legislative 
- Comunicare și lobby 
- Managementul finanțelor publice 
- Achiziții publice 
- Utilizarea fondurilor 

europene/proceduri de procurare 

Instruiri specializate în țară 
și peste hotarele ei 
 
Vizite de studiu 
 
Auto-instruire 
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- Crearea parteneriatelor 
- Negociere 
- Domeniul fiscal 
- Limbi străine 
- Tehnologii informaționale 
- Managementul calității 
- Medierea conflictelor 
- Instruirea adulților 

  

Participare la 
seminare/conferințe 
tematice 
 
Programe de schimb de 
experiență 

 

Astfel, urmează ca pe parcursul perioadei 2015-2020 Comisia Națonală de 

Integritate să asigure realizarea activitățlor de dezvoltare a capacităților 

prezentate drept ”Soluțiile propuse” în vederea obținerii capacităților necesare 

realizării obiectivelor din Programul de Dezvoltare Strategic. 
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VIII. MONITORIZARE ȘI EVALUARE 

 

Monitorizarea și evaluarea implementării PDS este același proces ca și 

monitorizarea și evaluarea activității autorității. Unica diferență este, în cazul 

PDS, existența unei evaluări adiționale finale a implementării PDS.  

Responsabili de procesul de monitorizare şi evaluare a activităţii 

autorităţii (PDS) este Secția analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor. La 

solicitarea reprezentanţilor acestei secții, toate subdiviziunile urmează să 

prezinte în termenul solicitat informaţia relevantă privind realizarea 

obiectivelor/acţiunilor de care aceştia din urmă sînt responsabili. 

Monitorizarea reprezintă o analiză regulată a progreselor la 

implementarea obiectivelor/acţiunilor. Acest proces se va efectua în baza 

acţiunilor incluse şi a rezultatelor propuse în Planurile anuale de activitate, care 

la rindul lor reies din obiectivele PDS.  Rapoarte de monitorizare vor fi elaborate 

trimestrial în vederea identificării gradului de atingere a rezultatelor anuale şi a 

necesităţii efectuării unor măsuri corective în perioada care urmează. Aceste 

rapoarte sînt rapoartele regulate de monitorizare ale activităţii autorităţii şi nu 

reprezintă rapoarte adiţionale. 

În cazul în care procesul de monitorizare identifică necesitatea realizării 

cărorva măsuri corective, acestea se includ fie în planul anual al autorităţii 

pentru anul următor, fie se propune şi se efectuează modificarea Programului 

de Dezvoltare Strategică a CNI. În cazul în care procesul de monitorizare va 

identifica faptul că realizarea acţiunilor anuale şi, astfel şi a obiectivelor PDS, 

derulează în conformitate cu aşteptările iniţiale, aceasta urmează să fie stipulat 

în informaţia pe care subdiviziunea internă o prezintă Secției analiză, 

monitorizare și evaluare a politicilor.  

Evaluarea anuală este aceeaşi evaluare regulată pe care autoritatea o 

efectuează anual în baza Planului anual al CNI. Acest proces se va realiza la finele 

anului şi va rezulta în Raportul anual de evaluare a activităţii autorităţii. 

Raportul anual de evaluare va indica atît realizările cît şi eşecurile privind 

implementarea planului anual şi atingerii rezultatelor anuale (indirect a 

Obiectivelor PDS). Aceasta este o analiză mai detaliată decît monitorizarea, 

deoarece de această dată se identifică şi cauzele/factorii care au influienţat 
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succesul sau insuccesul realizării în vederea propunerii măsurilor corective mai 

substanţiale pentru anul următor. Totodată, procesul de evaluare identifică 

aspectele ale obiectivelor realizate anul precedent şi acele aspecte care urmează 

să fie planificate pentru anul următor. În acest sens, Raportul de evaluare va 

prezenta baza pentru planificarea activităţilor pentru anul viitor (Planul anual de 

acţiuni pentru următorul an). Raportul la fel poate indica necesitatea modificării 

Obiectivelor PDS în cazul schimbării circumstanţelor. 

Evaluarea finală a PDS se realizează la finele ultimului an de implementare 

şi serveşte bază pentru elaborarea următorului PDS pentru următoarea perioadă 

de planificare. Scopul acestei evaluări este identificarea nivelului de realizare a 

Obiectivelor PDS, impactul ca urmare a realizării acestora, schimbările care s-au 

produs, etc. Totodată, evaluarea finală include analiza contribuţiei generale a 

autorităţii la realizarea scopului programului (sectorial) prin realizarea 

obiectivelor PDS şi recomandări pentru PDSul următor.  

Evaluarea finală a PDS va include rezultatul consultărilor interne şi externe 

în vederea obţinerii opiniei celor din exterior, cît şi în vederea asigurării unei 

evaluări mai obiective şi imparţiale. La fel pot fi implicaţi şi experţi din exterior 

pentru a contribui la raportul de evaluare final. La general vorbind, calitatea 

raportului de evaluare a PDS va determina şi calitatea Programului de Dezvoltare 

Strategică pentru perioada ulterioară. 
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Anexa nr.1. Instrumente adiționale de monitorizare și evaluare  

 

Lista de verificare utilizată la monitorizare 

- pentru utilizare regulată pentru monitorizare trimestrială pentru asigurarea că 

toate sarcinile sînt realizate  

 

Sarcina Statutul Comentariul 

Indicatorii pentru monitorizarea 
rezultatelor anuale există şi sînt 
relevante  

  

Toată informaţia privind 
implementarea planului anual în 
perioada precedentă este colectată 
şi formulată corespunzător  

  

Informaţia colectată este organizată 
în conformitate cu rezultatele 
anuale specifice  

  

Analiza informaţiei realizată pentru 
toate rezultatele anuale şi indicatorii 
acestora  

  

Concluziile de monitorizare 
formulate pentru fiecare din 
rezultatele anuale planificate şi 
indicatorii acestora  

  

Măsuri corective propuse, cu acţiuni 
concrete pentru realizare în 
perioada ce urmează   

  

Modificările eventuale ale 
rezultatelor anuale sau a 
termenelor-limită propuse  

  

Planul pentru monitorizarea 
ulterioară pregătit  

  

 

NOTĂ: Statutul poate fi “realizat”, “parţial realizat” sau “suspendat” 

Lista de verificare utilizată la evaluarea anuală (de asemenea include şi ultima 

monitorizare)  
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- urmează să fie utilizată la finele anului pentru a ne asigura că evaluarea este 

efectuat adecvat  

 

Sarcina Statutul Comentariul 
Indicatorii pentru evaluarea 
rezultatelor anuale există şi sînt 
relevanţi  

  

Toată informaţia privind 
implementarea planului anual este 
colectată şi compilată  

  

Informaţia colectată şi compilată 
este organizată în conformitate cu 
rezultatele anuale şi indicatorii 
acestora  

  

Analiza informaţiei este realizată 
pentru toate rezultatele anuale şi 
indicatorii acestora  

  

Concluziile evaluării formulate 
pentru toate rezultatele anuale şi 
indicatorii acestora  

  

Legătura între rezultatele anuale şi 
obiectivele PDS analizată în vederea 
evaluării în ce măsură obiectivele 
PDS au fost realizate  

  

Legătura între obiectivele PDS şi 
contribuţia acestora la scopurile 
programelor analizată  

  

Concluziile finale ale evaluării 
formulate  

  

Măsuri corective adecvate propuse, 
cu acţiuni clare ce urmează de 
întreprins anul viitor  

  

Propuneri/ recomandări pentru 
următorul Plan de acţiuni anual 
formulate (inclusive eventualele 
modificări la PDS) 

  

Consultări interne şi externe 
realizate  

  

Raportul de evaluare definitivat    
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Raportul de evaluare aprobat de 
conducere  

  

Plan anual de acţiuni pentru 
următorul an  elaborat 

  

Plan anual de acţiuni pentru 
următorul an aprobat 

  

 

 

Structura raportului anual de evaluare 

 

1. Sumar executiv  

- Prezentarea pe scurt a aspectelor de bază ale raportului de evaluare: max 
1-2 pagini  

- Textul sumarului trebuie să fie suficient pentru obţinerea informaţiei de 
bază fără a citi raportul în întregime  

 

2. Implementarea Planului anual de acţiuni  

- Explicarea procesului de monitorizare şi evaluare utilizat pe parcursul 
anului (inclusiv sursa informaţiilor, metodele analitice utilizate, cît şi 
procesele consultative)  

- Prezentarea pe scurt a rezultatelor anuale şi modalitatea, nivelul de 
atingere a acestora (în baza indicatorilor de rezultat)  

- Prezentarea realizărilor de bază pe parcursul anului  
- Explicarea provocărilor şi problemelor de bază  
 

3. Consecinţele pentru PDS  

- Indicarea contribuţiei de bază pentru realizarea obiectivelor PDS şi 
contribuţia la realizarea scopurilor de program.  

- Propuneri de modificări a obiectivelor PDS, în caz de necessitate  
 

4. Recomandări pentru Planul anual de acţiuni următor 

- Măsuri corective şi lecţii învăţate care urmează să fie luate în consideraţie 
pentru anul următor  
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- Modificările eventuale în procesul de monitorizare şi evaluare pentru anul 
viitor  

Anexe: 

a) Planul anual de acţiuni precedent  

b) Propuneri pentru Planul anual de acţiuni următor  

Raportul final de evaluare a PDS  

1. Sumar executiv  

- Prezentarea pe scurt a aspectelor de bază ale raportului de evaluare: 
maximum 1-2 pagini  

- Textul sumarului trebuie să fie sufficient pentru obţinerea informaţiei de 
bază fără a citi raportul în întregime 

 

2. Descrierea Obiectivelor PDS şi a realizărilor de bază  

- Descrierea metodelor/procedurilor şi datelor utilizate pentru evaluarea 
finală a PDS (de inclus descrierea pe scurt a activităţilor realizate pentru 
consultări interne şi externe, cît şi implicarea eventual a experţilor din 
exterior)  

- Descrierea scurtă a biectivelor PDS, legătura acestora cu Scopurile 
programelor şi cum obiectivele PDs au fost transpuse în rezultate anuale  

- Prezentarea nivelului de realizare a obiectivelor PDS (în conformitate cu 
indicatorii de performanţă ale Obiectivelor PDS)  

- Explicarea contribuţiei autorităţii la atingerea scopurilor programelor 
sectoriale (inclusive provocări şi probleme)  

- Tabela cu evaluarea finală  
- Descrierea provocărilor şi problemelor de bază  
 

3. Recomandări pentru următorul PDS  

- Indicarea principalelor lecţii învăţate pentru elaborarea PDS următor (cît 
şi propuneri pentru eventualele modificări în Metodologia sau Ghidul 
pentru elaborarea PDS)  

- Propuneri pentru eventualele modificări în procedurile de monitoizare şi 
evaluare pentru următorul PDS  

 

Anexe: 
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a) Planuri anuale pentru toţi 3 ani de implementare a PDS  

b) Propuneri pentru următorul PDS  

Tabela pentru evaluarea finală a PDS  

 

Scopul Programului 1 

 
Obiectivul PDS 1.1 (formularea) 

Indicatorii de 
performanţă 

Responsabilul Instrumentele 
Nivelul de 
realizare 

Provocările 
de bază 

Recomandări 
pentru acţiuni 

ulterioare 
      

Comentarii 
adiţionale 

 

 
Obiectivul PDS 1.2 (formularea) 

Indicatorii de 
performanţă 

Responsabilul Instrumentele 
Nivelul de 
realizare 

Provocările 
de bază 

Recomandări 
pentru acţiuni 

ulterioare 
      

Comentarii 
adiţionale 

 

 
Obiectivul PDS 1.3 (formularea) 

Indicatorii de 
performanţă 

Responsabilul Instrumentele 
Nivelul de 
realizare 

Provocările 
de bază 

Recomandări 
pentru acţiuni 

ulterioare 
      

Comentarii 
adiţionale 

 

 
Explicaţii pentru utilizarea tabelei:  
- Indicatorii de performanţă, responsabilul şi instrumentele: aceleaşi ca şi în PDS 
- Nivelul de realizare: măsura în care Obiectivul PDS a fost realizat (fie calificativ 
textual - parţial, integral realizat, nerealizat; fie în procente) 
- Provocările de bază: lista problemelor, provocărilor şi obstacolelor de bază 
(dacă este cazul pentru explicaţii mai detaliate, urmează să se includă în 
Comentarii adiţionale  
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- Recomandări pentru acţiuni ulterioare – iîn cazul în care Obiectivul PDS nu a 
fost realizat şi implementarea lui trebuie să continuie sau în cazul în care este un 
nou Obiectiv PDS care derivă din realizarea celui actual  
- Comentarii adiţionale: loc pentru oferirea detaliilor privind realizările, 
provocările, cît şi unele detalii/explicaţii privind recomandări pentru acţiuni 
ulterioare 


