
 

 

Planul de acţiuni pe anii 2014–2015 

privind implementarea Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011–2015 

în cadrul Armatei Naţionale  
 

Nr. 

crt. 

Acţiunea Termenul de 

realizare 

Responsabilii de realizare Indicatorii de progres Rezultatul scontat 

 

1 2 3 4 5 6 

COMPONENTA DE CERCETARE 

Elaborarea, prezentarea şi publicarea sondajelor pentru cercetarea percepţiei şi răspîndirii fenomenului corupţiei 

1 Efectuarea şi publicarea 

rezultatelor unor sondaje 

privind cercetarea 

percepţiei şi răspîndirii 

fenomenului corupţiei 

Permanent,  

cu 

monitorizare 

trimestrială 

Direcţia inspecţie generală Numărul de sondaje 

publicate 

Evoluţia perceperii de către 

populaţie a răspîndirii corupţiei 

şi a formelor ei este cunoscută 

COMPONENTA LEGISLATIVĂ 

Conformarea legislaţiei naţionale standardelor internaţionale anticorupţie 

2 Aderarea Republicii 

Moldova la Iniţiativa 

Organizaţiei Tratatului 

Atlanticului de Nord de 

consolidare a integrităţii în 

sectorul de apărare şi 

securitate 

Trimestrul IV 

2014 

Direcţia inspecţie generală, 

Direcţia politică de apărare şi 

planificare a apărării
 *
 

Comisie pentru 

desfăşurarea procesului 

de autoevaluare, creată. 

Chestionare de evaluare 

100% completate. 

Program semnat 

 

Buna guvernare în domeniul 

securităţii şi apărării prin 

sporirea integrităţii şi reducerea 

riscurilor de corupţie în cadrul 

structurilor din sector, 

consolidată 

COMPONENTA INSTITUŢIONALĂ 

Prevenirea şi combaterea corupţiei în cadrul autorităţilor, instituţiilor şi organizaţiilor 

3 Implementarea planurilor 

de integritate instituţională, 

elaborate în conformitate cu 

Metodologia de evaluare a 

riscurilor de corupţie în 

instituţiile publice, aprobată 

prin Hotărîrea Guvernului 

nr. 906 din 28 iulie 2008  

Permanent,   

cu 

monitorizare 

semestrială 

Direcţia inspecţie generală, 

entităţile publice care urmează a fi 

supuse evaluării riscului de 

corupţie 

 

100% din autorităţi 

publice centrale au 

planuri elaborate/ 

aprobate, plasate pe 

pagina web şi puse în 

aplicare 

Riscuri de corupţie identificate 

şi diminuate prin 

implementarea planurilor de 

integritate 

                                                           
*
 În colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Naţional Anticorupţie, Comisia Naţională de Integritate, Procuratura 

Generală. 
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4 Implementarea unui sistem 

eficient de gestiune a  

riscurilor şi de control 

intern în autorităţile  

publice centrale 

Permanent,  

cu 

monitorizare 

semestrială 

Serviciul audit 100% din autorităţi 

publice centrale dispun 

de Registrul riscurilor. 

Activitate de control 

intern în condiţiile Legii 

nr. 229 din  

23 septembrie 2010 

privind controlul 

financiar public intern, 

organizată 

Prevederile Convenţiei ONU 

împotriva corupţiei (art. 9), 

puse în aplicare. 

Standardul naţional de control 

intern nr. 10 „Managementul 

riscurilor”, aprobat prin ordinul 

ministrului finanţelor nr. 51 din  

23 iunie 2009, implementat.  

Riscuri instituţionale 

identificate, înregistrate şi 

monitorizate sistematic de către 

autorităţi 

5 Evaluarea riscurilor de 

corupţie în cadrul Armatei 

Naţionale 

Trimestrul IV 

2014 

DIG, DMRU, DJ, DD, MStM, 

reprezentanţii entităţilor publice 

care urmează a fi supuse evaluării 

riscului de corupţie, 

reprezentantul CNA 

Plan de integritate 

aprobat şi pus în aplicare 

Riscuri de corupţie identificate 

şi diminuate prin 

implementarea planului de 

integritate 

6 Asigurarea respectării 

transparenţei în procesul 

decizional în cadrul 

autorităţilor publice 

centrale şi locale 

Permanent,  

cu 

monitorizare 

trimestrială 

Direcţia juridică Ponderea deciziilor 

consultate cu publicul în 

raport cu numărul total 

de decizii adoptate.  

Dezbateri/ şedinţe 

publice organizate, 

recomandări 

recepţionate/ 

implementate 

Informarea multilaterală asupra 

procesului decizional şi 

participarea părţilor interesate 

în procesul decizional, 

asigurate.  

Nivel sporit de responsabilitate 

a autorităţilor publice   

7 Implementarea acţiunilor de 

prevenire a corupţiei în 

procesul de recrutare, 

selectare, angajare şi 

promovare a funcţionarilor 

publici 

Permanent,  

cu 

monitorizare 

trimestrială 

Direcţia management resurse 

umane, Marele Stat Major al 

Armatei Naţionale 

Numărul funcţiilor 

publice vacante scoase la 

concurs, raportat la 

numărul total de funcţii 

publice vacante din 

autoritate.  

Numărul de concursuri 

de angajare desfăşurate. 

Numărul de concursuri 

Nivelul corupţiei în procesul de 

recrutare, selectare, angajare şi 

promovare a funcţionarilor 

publici, redus. 

Riscul ocupării funcţiilor 

publice de către persoane care 

prezintă o ameninţare pentru 

interesele securităţii naţionale, 

exclus 
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repetate pentru una şi 

aceeaşi funcţie publică 

8 Elaborarea şi aprobarea de 

către autorităţile publice a 

regulamentelor interne 

privind avertizorii de 

integritate 

 

 

 

 

 

 

 

Trimestrul II 

 2014 

Direcţia inspecţie generală 100% din autorităţi 

publice centrale au 

regulamente elaborate şi 

aprobate 

Mecanisme de implementare a 

Legii  

nr. 90-XVI din 25 aprilie 2008 

cu privire la prevenirea şi 

combaterea corupţiei  (art. 18) 

şi a Codului de conduită a 

funcţionarului public, adoptat 

prin  

Legea nr. 25-XVI din  

22 februarie 2008  

(art. 12), puse în aplicare. 

Pct. 2 din Hotărîrea Guvernului 

nr. 707 din      9 septembrie 

2013 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru  privind 

avertizorii de integritate, 

realizat 

COMPONENTA EDUCAŢIONALĂ ŞI DE COMUNICARE PUBLICĂ 

Încurajarea denunţării corupţiei 

9 Asigurarea funcţionării 

sistemului de linii 

telefonice anticorupţie  

Permanent,  

cu 

monitorizare 

trimestrială  

Direcţia inspecţie generală Sistemul liniilor 

telefonice anticorupţie 

instituit.  

Registre de evidenţă a 

apelurilor elaborate.  

Apeluri înregistrate, 

inclusiv ponderea 

apelurilor privind actele 

de corupţie, actele 

conexe celor de corupţie 

şi privind faptele de 

comportament 

corupţional 

 

Legea nr. 252 din  

25 octombrie 2013 pentru 

aprobarea Regulamentului de 

funcţionare a sistemului liniilor 

telefonice anticorupţie pusă în 

aplicare. 

Acte de corupţie, acte conexe 

corupţiei, precum şi fapte de 

comportament corupţional 

comunicate şi examinate de 

către autorităţile competente 
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Conlucrarea autorităţilor publice cu societatea civilă şi cu mass-media 

10 Promovarea dreptului de 

acces la informaţie prin 

stabilirea şi consolidarea 

parteneriatelor cu mass-

media şi cu societatea civilă 

Permanent,  

cu 

monitorizare 

trimestrială  

Serviciul relaţii publice 

Serviciul e-Transformare,  

Concepţii de comunicare 

publică elaborate şi puse 

în aplicare.  

Rapoarte de monitorizare 

elaborate de Cancelaria 

de Stat şi de ONG-uri 

Mecanism intern privind 

comunicarea publică şi 

asigurarea accesului la 

informaţie, implementat 

 

 

 

 


