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Acţiunea de diminuare/excludere a 

problemei anticorupție 

Termenul de 

realizare 

Responsabil Indicator de rezultat 

Obiectivul nr. 1. Perfecționarea cadrului normativ existent 

1.6.Înaintarea către Ministerul Economiei 

și Infrastructurii a propunerilor de 

modificare a condițiilor prevăzute de art. 

3131 din Codul transporturilor rutiere și 

pct. 72 din Regulamentului privind 

eliberarea și utilizarea autorizațiilor de 

transport rutiere aprobat prin H.G. nr. 257 

din 28.04.2017 

Permanent pînă la 

adoptarea 

modificărilor 

SJ Prin Legea nr. 181/2020,  au fost 

modificate prevederile art. 3131, 

alin. (2), lit. e) din Codul 

transporturilor rutiere, prin 

substituirea cuvintelor „înseamnă 

întrunirea următoarelor condiţii 

raportate” cu textul „înseamnă 

întrunirea uneia dintre 

următoarele condiţii, raportată”. 

Obiectivul nr. 2. Consolidarea climatului de integritate 

2.2.Implementarea conformă a sistemului 

de management financiar şi control în 

cadrul ANTA prin aplicarea adecvată a 

Standardelor Naţionale de Control Intern 

în sectorul public şi a prevederile art.27 al 

Legii integrităţii nr.82/2017, cu ajustarea 

cadrului normativ intern la capitolul dat; 

Permanent SAERPC În luna octombrie 2020 auditorii 

organismului de certificare, care 

este unul din cele mai importante 

organisme de certificare din 

România, membru al Rețelei 

Internaţionale de Certificare IQNet 

(International Certification 

Network), au confirmat 

corespunderea Sistemului de 

Management al Calităţii ANTA la 

Standardul Internaţional ISO 

9001:2015. 

  

Drept urmare, pe data de 06 

noiembrie 2020, Directorului 

ANTA i-a fost înmânat Certificatul 

de corespundere a Sistemului de 

Management al Calității al Agenției 
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Naționale Transport Auto la 

Standardul Internaţional ISO 

9001:2015. 

 

2.38.Descrierea grafică și narativă a 

tuturor proceselor de lucru aferente 

activității ANTA și diseminarea acestora 

agenților publici în corespundere cu 

atribuțiile funcției; 

Iulie 2019 

 

 

 

 

 

 

SAI În procesul certificării Agenției la  

Standardul Internaţional ISO 

9001:2015, au fost descrise 

procesele aferente activității ANTA. 

Ulterior, procesele cheie au fost 

supuse auditului extern, iar ca 

urmare ANTA a confirmat 

corespunderea Sistemului de 

Management al Calității la ISO 

9001:2015   

2.46.Integrarea soft-ului „Foxpro” al 

ANTA  Registrului Operatorilor de 

Transport Auto al ANTA în cadrul 

sistemului electronic „E-autorizație 

transport”; 

Iunie 2021 STIC 

 

ANTA are în desfășurare un proiect 

de asistență a Programului USAID 

„Reforme Structurale în Moldova” 

privind implementarea SIA ”e - 

Autorizație transport vers. 2” 
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reglementată prin HG 126/2020 și 

HG 127/2020 – care are realizate 

integrările necesare cu SIA GEAP 

privind interacțiunea acestor 

sisteme prin intermediul platformei 

guvernamentale de 

interoperabilitate MConnect. Pe 

parcursul semestrului I al anului 

2021 au fost desfășurate testări 

funcționale și integraționiste a 

noului sistem de comun cu experții 

Programului și specialiștii ANTA, 

în urma cărora sau depistat mai 

multe disfuncționalități (erori 

tehnice, deficiențe funcționale, 

deficiențe utilizabilitate, 

funcționalități nefinalizate pe 

diverse fluxuri informaționale, 

rapoarte interne nerealizate conform 

proiectului tehnic, rapoarte publice 

neimplementate conform 

proiectului tehnic) care nu permit 

recepționarea și lansarea sistemului 

pe mediul de producție.  

Dezvoltatorul sistemului, companie 

locală – persoană juridică de drept 

privat, contractat prin Programul 

2.48.Asigurarea funcționării SIA „E-

autorizație transport” 

Iunie 2021 STIC 
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USAID „Reforme Structurale în 

Moldova” urmează să semneze un 

contract adițional cu finanțatorul 

pentru implementarea modificărilor 

și ajustărilor necesare și ulterior va 

prezenta termenii de remediere a 

deficienților tehnice și aducerea 

sistemului în funcționalitate 

conformă, cu furnizarea livrabilelor 

sistemului conform reglementărilor 

în vigoare – cod sursă, documentație 

tehnică actualizată, ghiduri de 

utilizare și administrare, etc pentru 

transmiterea la bilanțul contabil 

ANTA.  

După transmiterea de către Program 

și respectiv recepția sistemului de 

către Agenție, ANTA va avea 

posibilitatea de lansare pe mediul de 

producție a SIA ”e - Autorizație 

transport vers. 2” astfel facilitând 

interacțiunea electronică cu 

operatorii de transport rutier și 

pentru întreprinderile care 

desfășoară activități conexe 

transportului rutier, care vor avea în 

continuare opțiunea de utilizare a 
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portalului web a SIA GEAP și/sau 

portalul web public a SIA ”e - 

Autorizație transport vers. 2” 

https://eat.anta.gov.md/ . 

 

https://eat.anta.gov.md/

