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Obiectivul nr. 1: îmbunătăţirea cadrului normativ în domeniu, precum şi eficientizarea sistemului organizatorico-juridic al
instituţiei şi de control intern

1.1. Prevederile şi principiile legii nr.
131 din 08.06.2012 privind controlul de 
stat asupra activităţii de în treprinzător 
nu pot fi aplicate în to ta lita te pentru ISM 
deoarece contravin prevederilor 
Convenţie i O rganizaţie i Internaţionale a 
Muncii Nr. 81 din 1947 privind inspecţia 
muncii, ratificată prin Hotărîrea 
Parlam entului Republicii M oldova 
nr.593-XIII din 26 septem brie 1995.

D ivergenţele cadrului normativ

1.1.1. Inform area repetată şi continuă 
a M inisterului Muncii Protecţiei 
Sociale şi Familiei, M inisterul 
Econom iei, M inisterul Justiţiei, 
despre necesitatea arm onizării 
cadrului norm ativ naţional cu cel 
internaţional.

Continuu,
pînă la 

soluţionarea 
problem ei.

D irecţiai
M onitorizarea 

Aplicării 
Legislaţiei 
Muncii şi 

N orm elor de 
Protecţie a 

Muncii
(DM ALM NPM ),

Serviciul
Jurid ic

Nr. de adresări 
P roiect elaborat



Descrierea lacunelor 
şi vulnerabilităţilor identificate

Măsuri spre realizare 
(Acţiuni)

Termen de 
realizare

Subdiviziunea
responsabilă

Indicatori de 
performanţă

naţional cu prevederile Convenţie i OIM 
sunt expuse deta lia t în Raportul Biroului 
Internaţional al Muncii, aprobat de 
Consiliu l de Adm inistraţie  la Sesiunea 
323, Geneva, 12-13 martie 2015 
prezentat Guvernului RM.
1.2. Legea nr. 140 din 10.05.2001 
privind Inspectoratul de Stat al Muncii, 
prevederile art. 8 alin.(1), s intagm a ”la 
prezentarea leg itim aţie i de serviciu” 
contravine prevederilor art.12 alin.1 al 
Convenţie i OIM nr. 81/1947 - (sintagm a 
acte justifica tive)

1.2.1. Iniţierea şi îna intarea 
propunerilor către MMPSF de 
m odificare a legislaţiei în vederea 
reform ulării sintagm ei „legitim aţie de 
serviciu” din alin. (1).

Trim . II 
2017

DM ALM NPM ,
Serviciul
Juridic

Propuneri e laborate 
iniţiate şi elaborate

1.3. Conflicte ale norm elor de drept: art. 
8 alin. 1 lit. (a) din Legea cu privire la 
Inspectoratul de Stat al Muncii şi Legea 
cu privire la controlul de stat asupra 
activităţii de în treprinzător art. 21 
„Dreptul de a începe contro lu l”

1.3.1. Reglem entarea prem iselor, 
condiţiilor şi cerinţelor pentru 
excluderea posib ile lor abuzuri în 
executarea prevederilor stipulate în 
art. 8, alin. (1) lit. (a) din Legea nr. 
140/2001

Trim . II 
2017

DM ALM NPM ,
Serviciul
Jurid ic

Prevederi clare privind 
cerinţele invocate ce 
urm ează a fi stipulate 
atât în prevederile art. 8 
alin. 1 lit. (a) din Legea 
nr. 140/2001 cât şi în 
Regulam entul intern de 
efectuare a controale lor

1.4. Art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea cu 
privire la Inspectoratul de Stat al Muncii, 
d iferă sem nificaţia obligaţie i „să se 
călăuzească în activitatea sa de 
leg is laţie” . Potrivit Legii cu privire la 
funcţia publică şi statutul funcţionaru lu i 
public nr. 158/2008, art. 22 alin. (1) 
funcţionarul public este obligat: 
a) să respecte Constituţia, legislaţia în

1.4.1. îna intarea propunerilor de 
m odificare a legislaţiei în vederea 
arm onizării prevederilor art. 9 alin. 
(1) lit. a) din Legea cu privire la 
Inspectoratul de Stat al Muncii, la 
prevederile art. 22 din Legea nr. 
158/2008.

Trim . II 
2017

DM ALM NPM ,
Serviciul
Jurid ic

Proiect de lege elaborat 
şi îna inta t spre avizare. 
Urmărirea parcursului 
proiectului.
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vigoare, precum  şi tratatele 
internaţionale la care Republica 
M oldova este parte; etc.
1.5. Art. 9 alin. (1) lit. e) din Legea cu 
privire la Inspectoratul de S tat al Muncii 
actuala redacţie nu face referire la 
interesul legat de petiţionar, respectiv 
d istorsionează noţiunea conflictulu i de 
interese şi procedura declarării 
acestuia.

1.5.1. îna intarea propunerilor de 
racordare a prevederilor art. 9 alin. 
(1) lit. e) din Legea cu privire la 
Inspectoratul de Stat al Muncii, la 
cerinţele Legii nr. 16/2008 şi 
recom andările Convenţie i nr. 81 a 
OIM.

Trim . II 
2017

DM ALMNPM,
Serviciul
Jurid ic

Proiect de lege elaborat 
şi îna inta t spre avizare. 
Urmărirea parcursului 
proiectului.

1.6. Form ulare am bigue în textul legii 
precum şi lipsa continuităţii în 
regulam ente şi fişele de post a atribuţie i 
ISM (art. 4 alin. (1) lit. e) Legea nr. 
140/2001) de coordonare a activităţii de 
pregătire, instruire şi inform are a 
sa laria ţilor angajaţi în problem ele 
relaţiilor de muncă, securităţii şi
sănătăţii în muncă.

»

1.6.1. în tocm irea descrierii grafice 
şi/sau narative a procesului de 
coordonare a activităţii de pregătire, 
instruire şi inform are a salariaţilor 
angajaţi în problem ele re laţiilor de 
muncă, securităţii şi sănătăţii în 
muncă (SNCI 11 „Docum entarea 
proceselor”) cu identificarea 
posib ile lor situaţii de conflicte de 
interese şi p lanificarea acţiunilor ce 
urm ează a fi întreprinse;

Trim . IV 
2016

Direcţia 
Tehnologii de 

Inspecţie, 
DM ALM NPM , 

Serviciul 
Resurse 
Umane, 
Serviciul 
Jurid ic

Proces şi proceduri de 
lucru descrise şi 
im plem entate

1.6.2. Includerea în planurile de 
activ itate anuale a ISM şi a ITM -urilor 
a activ ită ţilo r p lanificate întru
realizarea atribuţie i de coordonare a

>

activităţii de pregătire, instruire şi 
inform are a sa laria ţilor angajaţi în 
problem ele relaţiilor de muncă, 
securităţii şi sănătăţii în muncă;

Trim . IV 
2016

Direcţiai
Tehnologii de 

Inspecţie, 
DM ALM NPM , 

Serviciul 
Resurse 
Umane, 
Serviciul 
Jurid ic

Nr. de măsuri incluse în 
planurile de activitate şi 
executate, nr. m ăsurilor 
executate şi nr. 
persoanelor instruite.
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1.6.3. Revizuirea conţinutulu i 
regulam entelor de activitate şi a 
fişe lor de post întru reflectarea 
corectă şi asigurarea continuităţii
atribuţiei de coordonare a activităţii

» >

de pregătire, instruire şi inform are a 
salariaţilor angajaţi în problem ele 
relaţiilor de muncă, securităţii şi 
sănătăţii în muncă.

Trim . IV 
2016

Direcţia 
Tehnologii de 

Inspecţie, 
DM ALM NPM , 

Serviciul 
Resurse 
Umane, 
Serviciul 
Jurid ic

Fişe de post revizuite

1.7. Aplicarea neadecvată prevederilor 
HG nr. 375/ 27.05.2014 privind procesul 
de planificare a agenţilor econom ici spre 
control. Lipsă de reglem entări interne ce 
ar prevedea un m ecanism  deta lia t de 
aplicare a Hotărîrii Guvernului. 
P lanificarea controale lor la d iscreţia 
inspectorului muncii poate genera 
sporirea volum ului de lucru cu afectarea 
randam entulu i şi eficienţei activităţii 
desfăşurate. în lista agenţilo r econom ici 
p lanificaţi pentru control în I trim. 2016 
identificăm  angajatori lichidaţi, fără 
activ ita te şi/sau fără salariaţi. Nu este 
transparentă informaţia privind 
rezultatele controale lor la angajatorii 
nom inalizaţi, precum şi care este 
procedura de încheiere a controlului 
început, (cum sunt închise delegările la 
control).

1.7.1. E laborarea reglem entărilor 
interne privind procesul de 
planificare şi a întocm ire a graficului 
controale lor cu stabilirea 
subdiv iz iun ilor/funcţiilor responsabile 
pentru executarea fiecărei etape şi 
atribuţiile acestora;

Trim . IV 
2016

Direcţia 
Tehnologii de 

Inspecţie

Proiecte de acte 
norm ative interne 
elaborate şi aprobate .

1.7.2. Docum entarea 
m otive lor/argum ente lor includerii 
agenţilor econom ici spre control şi 
arhivarea inform aţiei date;

Trim . IV 
2016

Direcţia 
Tehnologii de 

Inspecţie

Inform aţie (rapoarte) 
argum entate privind 
m otivele includerii 
angaja torilo r spre 
control.

1.7.3. S tudierea necesităţii 
Im plementării unui program 
informaţional autom atizat specia lizat 
în efectuarea analizei de risc şi 
selectarea agenţilor econom ici 
pentru efectuarea controlului 
(realizare condiţionată de finanţări 
din contul fondurilo r externe sau 
identificarea de proprii resurse

Trim . IV 
2017

Direcţia 
Tehnologii de 

Inspecţie

Studiu realizat.
Posibilităţi identificate. 
Program informaţional 
im plim entat.
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financiare)
1.8. Lipsa unei proceduri uniform izate 
privind procesul de control.

1.8.1. în tocm irea descrierii grafice 
şi/sau narative a procesului de 
control cu procedurile aferente, 
pentru a determ ina cel mai econom  
şi efic ient mod de organizare şi 
desfăşurare a controlului (SNCI 11 
„Docum entarea proceselor”);

Trim  IV 
2016

Direcţiai
Tehnologii de 

Inspecţie, 
DM ALM NPM

Proces şi proceduri de 
lucru descrise. 
Regulam net privind 
efectuarea controale lor 
aprobat prin ordinul 
D irectorului ISM

1.8.2. Aprobarea prin ordin intern a 
procedurii uniform izate de efectuare 
a controlului.

Trim . IV 
2016

Direcţia 
Tehnologii de 

Inspecţie, 
DM ALM NPM

R egulam net aprobat prin 
ordinul D irectorului ISM

1.9. Dispoziţia normei la art. 55 alin. (1), 
Cod Contravenţional, conţine prevederi 
extinse asupra întregulu i spectru al 
Codului Muncii şi a ltor acte legislative în 
dom eniul dat. Astfel, orice încălcare a 
Codului Muncii este contravenţie, fap t 
ce deviază de la noţiunea contravenţiei.

1.9.1. Identificarea încă lcărilor 
m inore, care ar putea să nu 
constitu ie contravenţie 
adm inistrativă.

Trim . IV 
2017

Direcţia
>

Tehnologii de 
Inspecţie, 

DM ALM NPM

Studiu efectuat, încălcări 
m inore identificate.

1.10. Lipsă statutului de agent 
constatator la contravenţia prevăzută de 
art. 349 alin. (1) Cod Contravenţional 
„îm piedicarea în orice form ă a activităţii 
legitim e a funcţionaru lu i public în 
exerciţiu l funcţiunii (neadm iterea 
contro lu lu i, neprezentarea 
docum entelor, neexecutarea 
prescrip ţiilor şi a ltor cerinţe leg itim e)” , 
care este de com petenţa MAI.

1.10.1. Studierea necesităţiii
com pletării cadrului norm ativ în 
vederea atribuirii ISM a statutulu i de 
agent consta ta tor la contravenţia 
prevăzută de art. 349 alin. (1) Cod 
Contr. cu inform area M M PSF, sau 
identificarea de alte soluţii întru 
ţinerea la control, m inim izarea ori 
lichidarea riscurilor depistate.

Trim . II 
2017

Direcţiai
Tehnologii de 

Inspecţie, 
DM ALM NPM , 

Serviciul 
Jurid ic

Studiu e fectuat referitor 
la necesitatea 
com pletării cadrului 
norm ativ în vederea 
atribuirii ISM a statutului 
de agent constatator la 
contravenţia  prevăzută 
de art. 349 alin. (1) Cod 
Contravenţional
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1.11. Lipsa unei proceduri uniform izate 
privind acţiunile inspectorului m uncii în 
caz de îm piedicare a activităţii legitim e a 
acestuia. 0  procedură clar definită, 
inclusiv sesizarea agentului constatator, 
ar contribui la aplicarea corectă a 
prevederilor art. 349 Cod 
Contravenţional.

1.11.1. E laborarea şi aprobarea 
procedurii unice de acţionare în caz 
de refuz de cooperare din partea 
angajatorului;

Trim . IV, 
a. 2017

Direcţia 
Tehnologii de 

Inspecţie, 
DM ALM NPM , 

Serviciul 
Jurid ic

Procedură prevăzută în 
Regulam entul de 
efecuare a controale lor

1.1.2. Lipsa reglem entărilor interne 
referitor la m ecanism ul de înregistrare, 
raportare, exam inare a informaţiilor, 
sesizărilor, petiţiilor partenite prin 
interm ediul liniei fierbinţi, poştei 
e lectronice, lin iilor te lefonice, paginii 
web., reţelelor de socializare etc.

1.12.1. E laborarea Regulam entului 
privind evidenţa înregistrarea, 
raportarea, exam inarea informaţiilor, 
sesizărilor, petiţiilo r parvenite prin 
intermediul liniei fierbinţi, poştei 
e lectronice, lin iilor te lefonice, paginii 
web., re ţe lelor de socializare etc.

Trim  IV 
2016

Serviciul
Resurse
Umane,
Serviciul
Jurid ic

Regulam ent e laborat şi 
aprobat

1.12.1. Identificarea m ijloacelor 
tehnice pentru înregistrarea 
apelurilor cu scop de inform are- 
petiţionare etc.

Trim  IV 
2016

Serviciul
Resurse
Umane,
Serviciul
Juridic

Apeluri înregistrate

Obiectivul nr. 2: îmbunătăţirea mecanismelor de motivare financiară şi non-financiară a funcţionarilor ISM

2.1. 76% din respondenţi consideră că 
rem unerarea nu este corespunzătoare 
volum ului de lucru îndeplin it. Majorarea 
sa lariilor va fi un tem ei pentru un

2.1.1. S tudierea/identificarea 
posibilităţii de premiere procentuală a 
funcţionarilor ISM pentru rezultate 
deosebite

Continuu Serviciul
Resurse
Umane

Posibilităţi identificate, 
Regulam ent aprobat şi 
im plem entat
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şi vulnerabilităţilor identificate
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Termen de 
realizare

Subdiviziunea
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Indicatori de 
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funcţionar corupt de a nu mai lua mită. 2.1.2. E laborarea unei 
stra tegii/program  anual privind 
m otivarea nefinanciară a 
funcţionarilor (Recom andările 
m etodice e laborate de Cancelaria de 
S tat a RM);

Trim  IV 
2016

Serviciul
Resurse
Umane

Strategie elaborată. 
Program anual elaborat.

2.1.3. Analiza şi identificarea 
so luţiilor de aplicare la proiecte şi 
program e internaţionale (conlucrarea 
cu Biroul International al Muncii, 
sindicate, patronate etc. în acest 
dom eniu);

Continuu Serviciul
Resurse
Umane,
Serviciul
Evidenţă
Contabilă

Proiecte şi programe 
internaţionale aplicate

2.1.4. Revizuirea sistem ului de 
recunoaştere a meritelor, de 
evaluare a candidaţilor propuşi şi de 
prem iere a funcţionarilor ISM;

Continuu Serviciul
Resurse
Umane

Sistem  de evaluare a 
m erite lor revizuit.

2.1.5. Aplicarea periodică a 
chestionare lor anonim e în vederea 
analizei m ediului de lucru, nivelului 
de satisfacţie a personalului etc.

Perm anent, 
o dată la doi 

ani

Serviciul
Resurse
Umane

Chestionare aplicate 
conform  graficului 
stabilit. Rezultate 
analizate

Obiectivul nr. 3: Perfecţionarea şi promovarea conceptului de transparenţă în activitate

3.1. Raportul lunar şi anual prezente pe 
pagina web. a ISM conţin informaţii 
sta tistice selective, fără o continuitate 
logică, inclusiv inform aţii ce ţin de 
finalitatea controalelor.

3.1.1. în tocm irea rapoarte lor anuale 
potrivit recom andărilor Biroului 
Internaţional al Muncii, cu axarea pe 
inform area despre activităţile  
genera le ale inspectoratu lui, nivelul 
de perform anţă, rezultatele şi 
succesele lui şi potenţialele

Continuu Direcţia
>

Tehnologii de 
Inspecţie

Rapoarte conform  
recom andărilor BIM.
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responsabilă

Indicatori de 
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problem e;
3.1.2. Includerea în conţinutul 
rapoarte lor (lunar, trim estria l, anual) 
a inform aţiilor clare priv itor la 
rezultatele acţiunilor în treprinse întru 
executarea/m onitorizarea activ ităţilor 
din perioadele anterioare 
(executarea prescripţiilor, expedierea 
proceselor contravenţionale spre 
exam inare instanţelor judecătoreşti, 
nr. şi suma am enzilor aplicate, suma 
am enzilor încasate etc.). Rapoartele 
vor conţine date ce urm ează şirul 
logic de la planificarea controlului 
până la finalitatea acestuia şi 
rezultatele obţinute.

Continuu Direcţia 
Tehnologii de 

Inspecţie

Conţinutul rapoarte lor 
anuale/trim estria le/lunare 
logic structurat, cu 
inform aţii com plete şi clar 
expuse

3.2. Aplicarea prevederilor SNCI 8 
„P lanificarea, m onitorizarea şi 
raportarea privind perform anţe le” şi a 
principiului transparenţei. Pagina web. a 
ISM nu conţine Planul activităţilori >
anuale, graficul instru irilor realizate de 
funcţionarii ISM etc., întru executarea 
atribuţiilor prevăzute de art. 111 alin. (4) 
din Legea cu privire la Inspectoratul de 
Stat al Muncii, nr. 140/2001.

3.2.1. Publicarea pe pagina web. a 
instituţiei a Programul anual de 
activitate al Inspectoratului de Stat al 
Muncii, aprobat de directorul ISM 
după coordonarea cu MMPSF

Perm anent Direcţia 
Tehnologii de 

Inspecţie

Program  de activitate 
anual publicat.

3.2.2. întocm irea Planului în trun irilo r 
de sensib ilizare în dom eniul aplicării 
legislaţiei muncii, precum  şi a 
securităţii şi sănătăţii în muncă 
realizate de funcţionarii ISM;

Sem estrial DMALMNPM Planul de sensibilizări 
spre realizare de 
funcţionarii ISM -  
publicat.

3.2.3. Publicarea pe pagina web a 
instituţiei a graficului în trun irilo r de 
sensib ilizare realizate de către 
inspectorii ISM, precum şi condiţiile

Perm anent DMALMNPM 
Direcţia 

Tehnologii de 
Inspecţie

Orarul instru irilor precum 
şi condiţiile  de 
partic ipare/înscriere 
publicate pe pagina web
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Subdiviziunea
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de participare la aceste instruiri.

3.3. Lipsa pe pagina web  a blanchetei 
actului de control (proces-verbal), a 
b lanchetei prescripţiei, a altor 
b lanchete/docum ente fo losite  în 
activitatea instituţiei conform  
prevederilor pct. 15 alin. 8 din 
Regulam entul
cu privire la paginile ofic ia le ale 
autorităţilor adm inistraţiei» i
publice în reţeaua Internet aprobat prin 
Hotărîrea Guvernulu i RM Nr. 188 din 
03.04.2012

3.3.1. Aprobarea (preluarea) şi 
publicarea pe pagina web  a 
blanchetei actului de control (proces- 
ve rba l...), a blanchetei prescripţie i, a 
altor b lanchete/docum ente ce sînt 
fo losite în activităţile  funcţionarilor 
instituţiei;

Trim . II 
2016

Direcţia 
Tehnologii de 

Inspecţie

B lanchete-m odel 
publicate pe pagina web

3.4. Pagina w eb. nu conţine informaţii 
privind CV-urile conducerii ISM, 
declaraţiile  de venuturi şi proprietate, 
declaraţiile  de interese etc. (prin 
analogie cu paginile oficia le cu alte 
autorităţi şi instituţii publice)

3.4. Publicarea pe pagina web. a 
C V-urilor conducerii ISM, declaraţiilor 
de venuturi şi proprietate, 
declaraţiilor de interese etc.

Trim . II 
2016

Direcţia»
Tehnologii de 

Inspecţie

Inform aţie plasată pe 
pagina web.

3.5. Prom ovare insuficientă a paginii 
web a ISM. P lasarea şi actualizarea 
inform aţiei ”la z i” .

3.5.1. P lasarea pe pagina web a 
inform aţiei re levante re feritor la 
activitatea desfăşurată şi/sau 
proiectele dem arate de către ISM, în 
scopul captivării a tenţie i şi informării 
publicului larg despre activitatea 
instituţiei.

Trim . IV 
2016

Direcţia 
Tehnologii de 

Inspecţie

Informaţii plasate pe 
pagina web.
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Măsuri spre realizare 
(Acţiuni)

Termen de 
realizare

Subdiviziunea
responsabilă

Indicatori de 
performanţă

3.5.2. S tudierea necesităţii 
îm putern ic irii unui funcţionar din 
cadrul aparatului central cu sarcina 
de m onitorizare şi p lasare a 
inform aţiilor relevante pe paginile 
ofic ia le a ISM în reţelele de 
socializare, cu includerea atribuţiei 
date în fişa de post a anagajtu lu i 
ISM.

Trim . II 
2016

Direcţiai
Tehnologii de 

Inspecţie

Persoană îm puternicită 
cu actualizarea 
informaţiei pe paginile 
oficia le în reţelele de 
socializare.

3.6. Lipsa poştei e lectronice oficiale a 
ISM

3.6. Crearea şi prom ovarea adresei 
e lectronice a ISM

Trim . II 
2016

Serviciul
Resurse
Umane

e-mail creat şi p lasat pe 
pagina web. a ISM

Obiectivul nr. 4: Revizuirea prevederilor fişelor de post şi a indicatorilor de performanţă

4.1. Prevederea privind nive lu l de 
salarizare  face trim itere generală la 
legislaţia în vigoare ’’conform  legislaţiei 
în vigoare” .

4.1.1. Revizuirea conţinutulu i fişe lor 
de post în vederea stabilirii clare a 
cadrului normativ aplicabil la capitolul 
salarizare.

Trim . II 
2016

Serviciul
Resurse
Umane

Fişe de post revizuite şi 
completate.

4.2. Fişele de post a inspectorilor cu 
atribuţii în dom eniul securităţii şi 
sănătăţii în muncă nu conţin prevederi 
referitoare la dreptul de a sista 
funcţionarea, sigilarea şi adresarea în 
instanţa de judecată  întru legitim area 
sistării.

4.2.1. Racordarea fişe lor de post la 
prevederile art. 8 din Legea nr. 
140/2001

Trim . II 
2016

Serviciul
Resurse
Umane

4.3. Există cerinţe faţă de persoana- 
candidat la funcţia publică 
d isproporţionate în coraport cu nivelul

4.3.1. Revizuirea conţinutulu i fişe lor 
de post;

Trim . II 
2016

Serviciul
Resurse
Umane
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Descrierea lacunelor 
şi vulnerabilităţilor identificate

Măsuri spre realizare 
(Acţiuni)

Termen de 
realizare

Subdiviziunea
responsabilă

Indicatori de 
performanţă

funcţiei. 4.3.2. Com pletarea fişe lor de post 
com ponenta
„aptitud in i/com portam ente” cu 
îm binarea de cuvinte „loialitate, 
com portam ent etic, integritate 
pro fesiona lă” .

Trim . II 
2016

Serviciul
Resurse
Umane

4.4. Discrepanţe în tre  atribuţiile 
funcţionarilor publici de acelaşi nivel, 
dar cu atribuţii d iferite (cu artibuţii în 
dom eniul relaţiilor de muncă şi cei cu 
atribuţii în dom eniul securităţii şi 
sănătăţii în muncă.

4.4 -  4.5. Revizuirea conţinutului 
fişe lor de post.

Trim . II 
2016

Serviciul
Resurse
Um ane

4.5. îm putern iciri m anageria le prezente 
la nivelul unei funcţii publice de 
execuţie.

Trim . II 
2016

Serviciul
Resurse
Um ane

4.6 O biectivele individuale de activitate 
şi indicatorii de perform anţă pentru 
inspectorii ISM conţin devieri de la 
Regulam entul cu privire la evaluarea 
perform anţe lor individuale ale 
funcţionaru lu i public, aprobat prin HG 
nr. 201/2008.
Potrivit pct. 21 „F iecăru i funcţionar 
public i se stabilesc 3-5 obiective pentru 
perioada eva luată” -  fişe le conţin câte 6 
oboective pentru inspectorii muncii. 
Potrivit pct. 23 „P entru  fiecare obiectiv 
se stabilesc indicatori de perform anţă 
care m ăsoară cantitativ şi calitativ 
îndeplin irea acestu ia” .

4.6.1. Revizuirea obiective lor şi 
ind icatorilor de perform anţă prin 
prisma cerin ţe lor Regulam entul cu 
privire la evaluarea perform anţelor 
individuale ale funcţionaru lu i public, 
aprobat prin HG nr. 201/2008.

Trim  IV 
2016

Serviciul
Resurse
Umane,
Serviciul
Jurid ic

Fişe de stabilire a 
ob iective lor individuale 
de activitate şi a 
ind icatorilo r de 
perform anţă revizuite şi 
aprobate prin ordinul 
D irectorului ISM
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Descrierea lacunelor 
şi vulnerabilităţilor identificate

Măsuri spre realizare 
(Acţiuni)

Termen de 
realizare

Subdiviziunea
responsabilă

Indicatori de 
performanţă

în sensul ce lor relatate obiectivul nr. 1 
pentru funcţionarii publici de execuţie nu 
conţine indicatorii calitativi. Totodată, 
term enul „vizită de contro l” fo losit în 
descrierea obiectivului urmează a fi 
precizat/definit.
Cu referire la obiectivul „Să organizeze 
5 întruniri de sensib ilizare a 
angajatorilor Constatăm  că acesta 
este stabilit în lipsa unui plan 
transparent de acţiuni în dom eniul dat.
Cu referire la obiectivul nr. 6 „Să 
în treprindă acţiuni de colaborare cu 
m ass-m ed ia ...” m enţionăm  despre 
necesitate unei atenţii sporite în 
realizarea acestuia. Conform  art. 8 alin. 
(3) din legea privind Codul de conduită 
a funcţionaru lu i public nr. 25/2008, (3) 
„Com unicarea cu m ijloacele de 
informare în masă în numele autorităţii 
publice este realizată numai de către 
funcţionarul public ab ilita t cu acest 
drept.”
Indicatorii de perform anţe nu conţin 
cerinţe privind respectarea standardelor 
de conduită a funcţionaru lu i public. 
Rezultatele interpretării chestionare lor 
au arătat că aproxim ativ jum ătate  din
funcţionarii ISM au indicat o atentie mai

> >

sporită asupra efectuării volum ului de
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Descrierea lacunelor 
şi vulnerabilităţilor identificate

Măsuri spre realizare 
(Acţiuni)

Termen de 
realizare

Subdiviziunea
responsabilă

Indicatori de 
performanţă

lucru cantitativ în detrim entu l calităţii. De 
asem enea fiecare al doilea a raportat 
despre supraîncărcarea cu activităţi de 
serviciu

Obiectivul nr. 5: Consolidarea capacităţilor profesionale şi instituţionale în relaţiile cu sectorul privat şi persoanele terţe

5.1 Potrivit informaţiei plasate pe pagina 
web. se atestă trecerea cu vederea a 
plasării informaţiei utile publicului în 
dom eniul prevenirii şi com baterii 
corupţie i în cadrul ISM.

5.1.1. E laborarea unui m ecanism  de 
de încura jare a denunţurilo r din 
exterior a com portam entu lui 
necorespunzător, a încă lcărilor
Codului de conduită a funcţionaru lu i

»

public, şi a acuzaţiilor de corupţie 
aduse inspectorilor de muncă;

Continuu Direcţia 
Tehnologii de 

Inspecţie, 
Serviciul 
Resurse 
Umane, 
Serviciul 
Evidenţă 
Contabilă

M ecanism  elaborat.

5.1.2. Dezvoltarea şi prom ovarea 
continuă a acestui m ecanism;

Continuu Direcţia 
Tehnologii de 

Inspecţie, 
Inspecţiile 

Teritoria le  de 
Muncă

Rapoarte privind 
efic ienţa şi/sau deficienţa 
m ecanism ului elaborat, 
precum  şi analiza 
rezultate lor obţinute din 
im plim entarea 
m ecanism ului dat.

5.1.3. Instituirea unui m ecanism  care 
să prevină apariţia unor tentaţii ca 
abuzul de funcţie /putere din partea 
inspectorilor muncii prin 
prezentarea/livrarea inform aţie i de 
contact terţilo r pentru sesizarea 
com portam entu lui necorespunzător;

Continuu Direcţia 
Tehnologii de 

Inspecţie, 
Inspecţiile 

Teritoria le  de 
Muncă

M ecanism  instituit.

-  100 -



Descrierea lacunelor 
şi vulnerabilităţilor identificate

Măsuri spre realizare 
(Acţiuni)

Termen de 
realizare

Subdiviziunea
responsabilă

Indicatori de 
performanţă

faţă de integritate; Teritoria le  de 
Muncă

5.2.3. Instituirea unui m ecanism  de 
inform are a angajatorului, în cadrul 
contro lu lu i, privind drepturile acestuia 
de a sesiza com portam entul 
necorespunzător al inspectorului 
muncii (contactele, autoritatea 
com petentă, modul de sesizare etc.).

Trim . II 
2017

Direcţia 
Tehnologii de 

Inspecţie, 
DM ALM NPM , 

Serviciul 
Jurid ic

Regulam ent de 
efectuare a controlului 
aprobat/m odificat cu 
m ecanism  inclus.

5.3. 1/3 din chestionaţi nu cunosc
>

despre existenţa unei linii te lefonice 
instituţionale, la care ar putea apela 
terţe le persoane pentru consiliere şi 
denunţare de abuzuri, fără a m enţiona 
aspecte despre cunoaşterea propriu- 
zisă a num ărului de te lefon al acestei 
linii.

5.3.1. întreprinderea acţiunilor de 
prom ovare (în interiorul instituţiei şi în 
relaţiile cu terţii) a liniei instituţionale 
a ISM şi a Liniei Naţionale 
Anticorupţie;

Trim . II 
2016

Direcţia
>

Tehnologii de 
Inspecţie, 

DM ALM NPM

Măsuri de promovare 
întreprinse

Obiectivul nr. 6 Consolidarea capacităţilor în domeniul formării şi educării în spiritul integrităţii profesionale

6.1. Fam iliarizare insuficientă cu 
conceptul de integritate; utilizarea 
bunurilor şi serviciilor la locul de muncă; 
regimul legal al codourilor şi al 
conflictului de interese; gestionarea 
informaţiei de serviciu; contacte externe 
etc.

Lipsa planificării şi organizării 
studierii pe intern a standarde lor de

6.1.1. Identificarea şi stabilirea 
priorităţilor şi necesităţilor de form are 
anticorupţie (tematici înguste, 
subiecte specifice dom eniulu i de 
activitate) pe grupuri ţin tă (debutanţi, 
personal cu funcţii de execuţie, 
personal cu funcţii de conducere 
etc.);

Trim . II 
2016

Serviciul
Resurse
Umane,

DM ALM NPM

Identificarea grupurilor 
ţintă şi stabilirea 
tem atic ilo r de 
autoinstru ire şi instruiri 
interne;

6.1.2. Revizuirea m ecanism ului de Trim . II Serviciul M ecanism ul de evaluare
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Descrierea lacunelor 
şi vulnerabilităţilor identificate

Măsuri spre realizare 
(Acţiuni)

Termen de 
realizare

Subdiviziunea
responsabilă

Indicatori de 
performanţă

conduită a funcţionarilor publici evaluare a perform anţei individuale, 
în care integritatea va constitu i un 
e lem ent al procesului de 
perform anţă.

2016 Resurse
Umane,

DM ALM NPM

a performanţei 
individuale revizuit

6.2. Neexecutarea cerin ţe lor SNCI 1 
„E tică şi Integritate”, potrivit căruia 
Entitatea publică asigură faptul că 
angajaţii acesteia cunosc standardele 
corespunzătoare de com portam ent etic, 
inclusiv reglem entările  cu privire la 
prevenirea fraudelor şi corupţiei, 
raportarea fraudelor şi neregularităţilor, 
in fluenţe lor necorespunzătoare precum 
şi a ltor încălcări. Entitatea em ite 
recom andări suplim entare cu privire la 
problem ele de ordin etic, care ar putea fi 
generate  de activitatea specifică a
entitătii.

>

Aplicarea selectivă a prevederiu lor 
Regulam entului cu privire la dezvoltarea 
profesională continuă a funcţionarilor 
publici, HG nr. 201/2009

6.2.1. Prom ovarea instru irilor interne 
şi auto instru irilor potrivit 
Regulam entulu i cu privire la 
dezvoltarea profesională continuă a 
funcţionarilor publici, HG nr. 
201/2009

Trim . II 
2016

Serviciul
Resurse
Umane,

DM ALM NPM

Tem e şi subiecte 
planificate. Grafic al 
instru irilor interne 
aprobat.

6.2.2. Introducerea în tem atica de 
form are profesională internă a 
sub iecte lor pe tem a integrităţii, 
regimul cadourilor în cadrul 
desfăşurării activ ităţilor de serviciu; 
reg lem entărilor specifice utilizării 
bunurilor şi serviciilor în scopuri 
personale; cum ulul intern şi extern 
de funcţii, restricţii postangajare, 
protecţiei date lor cu caracter 
personal etc;

Trim . II 
2016

Serviciul
Resurse
Umane,

DM ALM NPM

Tem e ale instruirilor 
aprobate conform 
necesităţilor.
Nr. instru irilor planificate 
Nr. instru irilor realizate 
Nr. persoanelor instruite

6.2.3 O rganizarea şi desfăşurarea 
instruirilor, generate de m odificarea 
cadrului normativ;

Continuu Serviciul
Resurse
Umane,

DM ALM NPM

Nr. şedinţe lor 
desfăşurate,
Nr. persoanelor instruite

6.2.4. Analiza în cadrul instru irilor a 
m odele lor din practică (a cazurilor 
real depistate/confruntate) cu 
sim ulări de caz şi identificarea de 
soluţii adecvate pentru problem ele

Continuu Serviciul
Resurse
Umane,

DM ALM NPM

Nr. cazurilo r analizate, 
Nr. şedinţe lor 
desfăşurate,
Nr. persoanelor instruite
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Descrierea lacunelor 
şi vulnerabilităţilor identificate

Măsuri spre realizare 
(Acţiuni)

Termen de 
realizare

Subdiviziunea
responsabilă

Indicatori de 
performanţă

conduită a funcţionarilor publici evaluare a perform anţei individuale, 
în care integritatea va constitui un 
e lem ent al procesului de 
perform anţă.

2016 Resurse
Umane,

DM ALM NPM

a performanţei 
individuale revizuit

6.2. Neexecutarea cerinţelor SNCI 1 
„Etică şi Integritate”, potrivit căruia 
Entitatea publică asigură faptu l că 
angajaţii acesteia cunosc standardele 
corespunzătoare de com portam ent etic, 
inclusiv reglem entările  cu privire la 
prevenirea fraudelor şi corupţiei, 
raportarea fraudelor şi neregularităţilor, 
in fluenţelor necorespunzătoare precum 
şi a ltor încălcări. Entitatea em ite 
recomandări suplim entare cu privire la 
problem ele de ordin etic, care ar putea fi 
generate de activitatea specifică a 
entităţii.
Aplicarea selectivă a prevederiu lor 
Regulam entului cu privire la dezvoltarea 
profesională continuă a funcţionarilor 
publici, HG nr. 201/2009

6.2.1. Prom ovarea instru irilor interne 
şi auto instru irilor potrivit 
Regulam entulu i cu privire la 
dezvoltarea profesională continuă a 
funcţionarilor publici, HG nr. 
201/2009

Trim . II 
2016

Serviciul
Resurse
Umane,

DM ALM NPM

Tem e şi subiecte 
planificate. Grafic al 
instru irilor interne 
aprobat.

6.2.2. Introducerea în tem atica de 
form are profesională internă a 
subiecte lor pe tem a integrităţii, 
regimul cadourilo r în cadrul 
desfăşurării activ ită ţilor de serviciu; 
reg lem entărilor specifice utilizării 
bunurilor şi serviciilor în scopuri 
personale; cum ulul intern şi extern 
de funcţii, restricţii postangajare, 
protecţiei date lor cu caracter 
personal etc;

Trim . II 
2016

Serviciul
Resurse
Umane,

DM ALM NPM

Tem e ale instru irilor 
aprobate conform  
necesităţilor.
Nr. instru irilor planificate 
Nr. instru irilor realizate 
Nr. persoanelor instruite

6.2.3 O rganizarea şi desfăşurarea 
instruirilor, generate de m odificarea 
cadrului normativ;

Continuu Serviciul
Resurse
Umane,

DM ALM NPM

Nr. şedinţe lor 
desfăşurate,
Nr. persoanelor instruite

6.2.4. Analiza în cadrul instru irilor a 
m odelelor din practică (a cazurilor 
real depistate/confruntate) cu 
simulări de caz şi identificarea de 
soluţii adecvate pentru problem ele

Continuu Serviciul
Resurse
Umane,

DM ALM NPM

Nr. cazurilo r analizate, 
Nr. şedinţe lor 
desfăşurate,
Nr. persoanelor instruite
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Descrierea lacunelor 
şi vulnerabilităţilor identificate

Măsuri spre realizare 
(Acţiuni)

Termen de 
realizare

Subdiviziunea
responsabilă

Indicatori de 
performanţă

apărute;

6.2.5. Autoevaluarea impactului 
instruirilor desfăşurate;

Anual Serviciul
Resurse
Umane,

DM ALM NPM

Rezultate obţinute

6.2.6. Instituirea unei evaluări 
obligatorii a cunoştin ţe lor obţinute din 
instruirile desfăşurate în vederea 
identificării necesităţilor de instruirei
ulterioare.

Anual Serviciul
Resurse
Umane,

DM ALM NPM

Evaluarea cunoştinţelor 
ob ligatorie  conform  
graficului

6.3. Planul anual de dezvoltare 
profesională nu este publicat pe pagina 
web. a ISM, conform  cerin ţe lor pct. 38 
din Regulam entul cu privire la 
dezvoltarea profesională continuă a 
funcţionarilor publici, HG nr. 201/2009.

6.3.1. Publicarea Planului anual de 
dezvoltare profesională pe pagina 
web a ISM conform  cerin ţe lor pct. 38 
din Regulam entul cu privire la 
dezvoltarea profesională continuă a 
funcţionarilor publici, HG nr. 
201/2009.

Trim  IV 
2016

Serviciul
Resurse
Umane

Planul anual publicat pe 
pagina web

6.4. Cunoaştere insuficientă a 
reglem entărilor privind restricţiile legate 
de încetarea activităţii în ISM.

6.4.1. Com pletarea ord ine lor de 
numire, transfer, promovare, 
eliberare din funcţie cu prevederi 
suplim entare referitoare la obligaţia 
prezentării in term en a declaraţiilor 
pe venituiri şi interese.

Continuu Serviciul 
Resurse Umane

Ordine com pletate

Obiectivul nr. 7: Consolidarea integrităţii instituţionale
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Descrierea lacunelor 
şi vulnerabilităţilor identificate

Măsuri spre realizare 
(Acţiuni)

Termen de 
realizare

Subdiviziunea
responsabilă

Indicatori de 
performanţă

7.5. Lipsa divulgării iregularităţilor 
denotă un grad îna lt de loialitate faţă de 
conducere şi colegi ori lipsă de 
încredere în soluţionarea pozitivă a 
ce lor divulgate. Deşi se declară 
d isponib ili de a declara iregularităţile 
săvârşite de un coleg de al său (60%), 
afirm aţiile  în cauză rămân 
nem ateria lizate.

7.5.1. Introducerea în tem atica de 
form are profesională internă şi 
externă a subiecte lor cu tem atica 
integrităţii, instituţiei avertizorului de 
integritate;

Trim . II 
2016

Serviciul 
Resurse 
Umane, 
D irecţia 

Tehnologii de 
Inspecţie

Form area şi aprobarea 
unui grafic de instruiri cu 
tem atica instituţiei 
avertizorului de 
integritate

7.6. Lipsa acţiunilor ce se impun 
conform  SNCI 12 "D ivizarea 
obligaţiilor şi responsabilită ţilor”

7.6.1. Identificarea „funcţiilor 
sensib ile” şi im plim entarea acţiunilor 
ce se impun potrivit SNCI 12

Trim . IV 
2016

Direcţia 
Tehnologii de 

Inspecţie, 
Serviciul 
Resurse 
Umane

Nr. funcţiilor identificate, 
Registru com pletat, Fişe 
de post/regulam ente 
m odificate

7.6.2. Im plem entarea procedurii de 
rotaţie a personalului din cadrul 
subdiviziun ilor control.

Trim . IV 
2016

Direcţia 
Tehnologii de 

Inspecţie, 
Serviciul 
Resurse 
Umane

Procedura de rotaţie a
personalului
implimentată.

Obiectivul nr. 8: Consolidarea rolului exemplificator al managerului

8.1. Lipsa în fişe le de post m anageriale 
a prevederilor privind promovarea 
norm elor de conduită în subdiviziunea 
responsabilă, cerinţă art. 13, Legea 
25/2008.

8.1.1. Com pletarea (Institu irea) 
fişe lor de post m anageria le cu 
obligaţia de prom ovare a normelor 
de conduită şi de asigurare a 
respectării acestora de către

Trim . II 
2016

Serviciul 
Resurse Umane

Fişe de post m anageriale 
revizuite
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Descrierea lacunelor 
şi vulnerabilităţilor identificate

Măsuri spre realizare 
(Acţiuni)

Termen de 
realizare

Subdiviziunea
responsabilă

Indicatori de 
performanţă

funcţionaru l din subordine;

8.1.2. Executarea obligaţie i 
m anageria le de prom ovare a 
norm elor de conduită şi de asigurare 
a respectării acestora de către 
funcţionarul din subordine raportată 
conducerii odată cu darea de seamă 
privind activ itatea desfăşurată şi 
rezultatele obţinute de subdiviziune;

Continuu Direcţia>
Tehnologii de 

Inspecţie, 
DM ALM NPM , 

Serviciul 
Resurse 
Umane,

Serviciul Juridic, 
Serviciul
Evidentă>
Contabilă

Rapoarte (dări de 
seam ă) prezentate

8.1.3. Evaluarea m ăsurilor 
în treprinse de către m anageri în 
ceea ce priveşte prevenirea corupţiei 
şi creşterea integrităţii în cadrul 
unităţilor conduse de către aceştia, în 
tim pul interviurilor anuale de 
evaluare a perform anţelor;

Continuu Direcţia>
Tehnologii de 

Inspecţie, 
DM ALM NPM , 

Serviciul 
Resurse 
Um ane

Nr. eva luărilo r efectuate, 
acţiuni protocolate. 
M enţionarea măsuriii
p lanificate ca indicator 
de perform anţă 
m anageria lă

8.1.4. Intervievarea periodică a 
funcţionarilor ISM cu funcţii de 
conducere în vederea identificării 
factorilor ce creează im pedim ente în 
activitatea subdiviziunii gestionate  şi 
îna intarea propunerilor de 
îm bunătăţire  a activităţii;

Continuu Serviciul
Resurse
Umane

Interviuri/chestionare 
periodice pentru 
m anageri implimentate. 
Nr. propunerilor înaintate 
şi im plim entate.

- 106 -



Descrierea lacunelor 
şi vulnerabilităţilor identificate

Măsuri spre realizare 
(Acţiuni)

Termen de 
realizare

Subdiviziunea
responsabilă

Indicatori de 
performanţă

funcţionaru l din subordine;

8.3.2. Executarea obligaţie i 
m anageria le de prom ovare a 
norm elor de conduită şi de asigurare 
a respectării acestora de către 
funcţionaru l din subordine raportată 
conducerii odată cu darea de seamă 
privind activitatea desfăşurată şi 
rezultatele obţinute de subdiviziune;

Continuu Direcţia 
Tehnologii de 

Inspecţie, 
DM ALM NPM , 

Serviciul 
Resurse 
Umane,

Serviciul Juridic, 
Serviciul 
Evidentă

i

Contabilă

Rapoarte (dări de 
seam ă) prezentate

8.3.3. Evaluarea m ăsurilor 
în treprinse de către m anageri în 
ceea ce priveşte prevenirea corupţiei 
şi creşterea integrităţii în cadrul 
unităţilor conduse de către aceştia, în 
tim pul interviurilor anuale de 
evaluare a perform anţelor;

Continuu Direcţia 
Tehnologii de 

Inspecţie, 
DM ALM NPM , 

Serviciul 
Resurse 
Umane

Nr. evaluărilor efectuate, 
acţiuni protocolate. 
M enţionarea măsurii

i

planificate ca indicator 
de performanţă 
m anagerială

8.3.4. Intervievarea periodică a
funcţionarilor ISM cu funcţii de

* »

conducere în vederea identificării 
factorilor ce creează im pedim ente în 
activ itatea subdiviziunii gestionate şi 
îna intarea propunerilor de 
îm bunătăţire  a activităţii;

--------------------------1________________________________j___1________________________________

Continuu Serviciul
Resurse
Umane

Interviuri/chestionare 
periodice pentru 
m anageri implimentate. 
Nr. propunerilor înaintate 
şi implimentate.
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Descrierea lacunelor 
şi vulnerabilităţilor identificate

Măsuri spre realizare 
(Acţiuni)

Termen de 
realizare

Subdiviziunea
responsabilă

Indicatori de 
performanţă

8.3.6. Introducerea în Planul de 
form are profesională internă a 
tem aticii “Conduita m anageria lă” cu 
m enţiuni referitoare la rolul 
m anagerulu i în protecţia avertizorului 
de integritate şi exem plul personal al 
managerului

Trim . IV 
2016

Serviciul 
Resurse 
Umane, 
D irecţia 

Tehnologii de 
Inspecţie

Planul instru irilor interne 
revăzut

8.3.7 Desfăşurarea şedinţe lor întru 
dezbaterea şi analiza incidentelor, 
s ituaţiilor dilem atice, m odificărilor 
legislative, privind acţiunile  şi 
conduita inspectorilor de muncă în 
exercitarea funcţie i.

Sem estrial Serviciul 
Resurse 
Umane, 
D irecţia 

Tehnologii de 
Inspecţie, 

DM ALM NM .

Nr. şedinţe lor 
desfăşurate.
Nr. acţiuniu lor dezbătute
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