
Planul de acţiuni 

pe anul 2016 privind implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie  

pe anii 2011–2016 în cadrul Armatei Naţionale 
Nr. 

crt. 

Acţiune Termen de 

realizare 

Responsabili de 

realizare 

Surse de 

finanţare 

Indicatori de 

progres 

Rezultatul scontat 

COMPONENTA  LEGISLATIVĂ  

I. Conformarea legislaţiei naţionale cu standardele internaţionale anticorupţie 

1  Implementarea 

recomandărilor din Raportul 

de evaluare a integrităţii în 

sectorul de apărare şi 

securitate al Republicii 

Moldova (Building Integrity 

Self Assessment and Peer 

Review Report) din cadrul 

Programului NATO de 

consolidare a integrităţii în 

sectorul de apărare şi 

securitate (Building 

Integrity Programme) 

Trimestrul IV,  

2016 

Direcţia inspecţie 

generală 

în comun cu  

Grupul de lucru 

instituit  

prin ordinul 

Ministrului apărării 

nr. 290 din 

30.07.2013 

Alocaţii 

bugetare,  

surse 

externe  

Numărul de acţiuni 

realizate. 

Plan de integritate 

elaborat 

Buna guvernare prin sporirea 

integrităţii şi reducerea 

riscurilor de corupţie 

consolidată 

COMPONENTA INSTITUŢIONALĂ 

II. Prevenirea şi combaterea corupţiei în cadrul autorităţilor, instituţiilor şi organizaţiilor 

2  Implementarea unui sistem 

eficient de gestiune a 

riscurilor de corupţie,  

elaborarea şi realizarea 

măsurilor de eliminare sau 

de diminuare a acestor 

riscuri 

Permanent,  

cu 

monitorizare 

trimestrială 

 

Direcţia inspecţie 

generală, 

Direcţia economico-

financiară  

 

Alocaţii 

bugetare 

Numărul de instituţii/ 

unităţi militare ale 

MA/AN care au 

documentat sistemul 

de management al 

riscurilor de corupţie. 

Numărul de instituţii/ 

unităţi militare ale 

MA/AN care au 

completat Registrul 

instituţional al 

riscurilor şi/sau  au 

elaborat Planul de 

integritate. 

Riscurile de corupţie 

identificate şi analizate; 

acţiunile pentru excluderea sau 

diminuarea factorilor ce 

favorizează corupţia elaborate 

şi realizate. 



 
Nr. 

crt. 

Acţiune Termen de 

realizare 

Responsabili de 

realizare 

Surse de 

finanţare 
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progres 

Rezultatul scontat 

3  Realizarea acţiunilor de 

prevenire a corupţiei în 

procesul de recrutare, 

selecţie, angajare şi 

promovare a funcţionarilor 

publici 

Permanent,  

cu 

monitorizare 

trimestrială 

Direcţia management 

resurse umane,  

J1 Direcţie personal a 

Marelui Stat Major al 

Armatei Naţionale, 

Centru gestionare 

resurse de mobilizare 

şi al efectivului 

Armatei Naţionale 

 

Alocaţii 

bugetare 

Numărul de funcţii 

publice vacante 

scoase la concurs, 

raportat la numărul 

total de funcţii 

publice vacante.  

Numărul de 

concursuri de 

angajare desfăşurate. 

Numărul de 

concursuri repetate 

pentru aceeaşi funcţie 

publică. 

 

Nivelul corupţiei în procesul de 

recrutare, selecţie, angajare şi 

promovare a funcţionarilor 

publici, redus. 

Riscul ocupării funcţiilor 

publice de către persoane ce 

prezintă o ameninţare la adresa 

securităţii naţionale, exclus. 

4  Asigurarea transparenţei în 

procesul decizional  

Permanent,  

cu 

monitorizare 

trimestrială 

Direcţia juridică Alocaţii 

bugetare 

Ponderea deciziilor 

consultate cu publicul 

în raport cu numărul 

total de decizii 

adoptate.  

Dezbateri/şedinţe 

publice organizate, 

recomandări 

recepţionate/ 

implementate. 

 

Informarea multilaterală cu 

privire la procesul decizional şi 

participarea părţilor interesate 

la procesul decizional, 

asigurate.  

Nivel sporit de 

responsabilitate. 

5  Elaborarea şi aprobarea 

normelor de 

responsabilizare a agenţilor 

publici pentru încălcarea 

normelor de etică şi 

deontologie  

 

 

Permanent, cu 

verificare 

începînd din 

trimestrul IV, 

2016 

Direcţia management 

resurse umane,  

J1 Direcţie personal a 

Marelui Stat Major al 

Armatei Naţionale 

 

Alocaţii 

bugetare,  

surse 

externe  

Numărul de sancţiuni 

aplicate. 

Aplicarea codurilor 

deontologice asigurată. 



 
Nr. 

crt. 

Acţiune Termen de 

realizare 

Responsabili de 

realizare 

Surse de 

finanţare 

Indicatori de 

progres 

Rezultatul scontat 

COMPONENTA EDUCAŢIONALĂ ŞI DE COMUNICARE PUBLICĂ 

III. Încurajarea denunţării corupţiei 

6  Asigurarea funcţionării 

sistemului de linii telefonice 

anticorupţie  

Permanent,  

cu 

monitorizare 

trimestrială  

Direcţia inspecţie 

generală  

Alocaţii 

bugetare  

Registre de evidenţă 

a apelurilor, 

elaborate/ţinute.  

Numărul de apeluri 

înregistrate, inclusiv 

ponderea apelurilor 

privind actele de 

corupţie, actele 

conexe corupţiei şi 

faptele de 

comportament 

corupţional. 

 

Legea nr. 252 din  

25 octombrie 2013 pentru 

aprobarea Regulamentului de 

funcţionare a sistemului liniilor 

telefonice anticorupţie, pusă în 

aplicare. 

Actele de corupţie, actele 

conexe corupţiei, precum şi 

faptele de comportament 

corupţional-comunicate şi 

examinate. 

IV. Conlucrarea autorităţilor publice cu societatea civilă şi cu mass-media 

7  Promovarea dreptului de 

acces la informaţie prin 

stabilirea şi consolidarea de 

parteneriate cu mass-media 

şi cu societatea civilă 

 

Permanent,  

cu 

monitorizare 

trimestrială  

Serviciul relaţii 

publice, 

Serviciul e-

Transformare, 

Alocaţii 

bugetare  

Concepţii de 

comunicare publică 

elaborate şi puse în 

aplicare. 

Mecanismul intern privind 

comunicarea cu publicul şi 

asigurarea accesului la 

informaţie – implementat. 

 

 

 


