
RAPORT 

cu privire la progresele înregistrate şi dificultăţile întîmpinate în procesul de realizare a Planului de acţiuni pentru anii 2012-2013 

de implementare a Strategiei naţionale anticorupţie 2011-2015 în anul 2012 

 

Numărul şi acţiunea concretă 

din plan 
Indicatorii de progres 

Nivelul de 

realizare 
Măsurile întreprinse Dificultăţi/probleme 

I. Elaborarea, prezentarea şi publicarea sondajelor pentru cercetarea  percepţiei şi a răspîndirii fenomenului corupţiei  
3. Efectuarea de cercetări privind 

perceperea fenomenului de corupţie 

şi răspîndirea acestuia în cadrul 

Ministerului Apărării şi al 

structurilor subordonate. 

Valoarea Indicelui de percepţie a 

corupţiei în cadrul Armatei 

Naţionale constituie 7,22 (valoarea 

indicelui 10 - corespunde nivelului 

minim al corupţiei, 0 – corespunde 

nivelului maxim al corupţiei)  
În comparaţie cu alte domenii sociale 

precum educaţia, sănătatea, mediul de 

afaceri, fenomenul corupţiei în 

Armata Naţională este la un nivel 

scăzut. Însa, rămîn a fi prezente 

diferite forme de presiuni coruptibile 

asupra angajaţilor din diverse 

subunităţi. 

Realizat În scopul analizării percepţiei 

fenomenului corupţiei în cadrul 

Ministerului Apărării cu suportul 

specialiştilor din cadrul Centrului 

Naţional Anticorupţie (CNA) a 

fost elaborat un chestionar şi 

efectuat un sondaj de opinie.  

În legătură cu lipsa 

mijloacelor financiare în 

bugetul MA pentru 

acest scop, colaborarea 

cu ONG-urile 

specializate în acest 

sens a fost dificilă.  

III. Întocmirea şi publicarea rapoartelor organelor de drept, ale procuraturii şi ale justiţiei despre contracararea corupţiei, precum şi a 

rapoartelor autorităţilor publice privind implementarea măsurilor anticorupţie prevăzute de documentele de politici 
10. Publicarea rapoartelor 

autorităţilor publice privind măsurile 

întreprinse în vederea implementării 

Strategiei naţionale anticorupţie 

Raportul anual publicat pe pagina 

WEB oficială a Ministerului Apărării 

În proces de 

derulare 
Pe parcursul termenului de ra-

portare toate activităţile antico-

rupţie desfăşurate în cadrul 

Ministerului Apărării şi Armatei 

Naţionale se publica pe pagina 

WEB oficială a Ministerului 

Apărării  

 

COMPONENŢA INSTITUŢIONALĂ 

VII. Prevenirea şi combaterea corupţiei în cadrul autorităţilor, instituţiilor şi organizaţiilor 
31. Implementarea planurilor de 

integritate instituţională, elaborate în 

conformitate cu Metodologia de 

evaluare a riscurilor de corupţie în 

Planul de integritate publicat pe 

pagina WEB oficială a Ministerului 

Apărării.  

În proces de 

derulare 
Planul  de integritate a fost 

aprobat în modul stabilit de către 

Ministrul apărării, cu stabilirea 

activităţilor, termenelor de 

 



instituţiile publice, aprobată prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 906 din 28 

iulie 2008 

executare şi persoanelor 

responsabile de executare.  

34. Desemnarea în cadrul 

autorităţilor publice centrale şi 

locale a persoanelor responsabile 

de colectarea declaraţiilor cu 

privire la venituri şi proprietate şi a 

declaraţiilor de interese personale 

În  cadrul aparatului central al 

Ministerului Apărării, Marelui Stat 

Major al Armatei Naţionale şi 

Centrelor militare teritoriale sunt 

numite 2 persoane responsabile de 

colectarea declaraţiilor cu privire la 

venituri şi proprietate şi a declaraţiilor 

de interese personale desemnate  

Realizat În conformitate  cu prevederile 

Legii nr. 16-XVI din 15.02.2008 

“Cu privire la conflict de intere-

se”  a fost elaborat ordinul Mini-

strului apararii nr. 102 din 

28.03.2012 “Cu privire la 

depunerea declaraţiilor de inte-

rese personale de către funcţi-

onarii publici şi militari prin 

contract ai aparatului central al 

Ministerului  Apărării, Marelui 

Stat Major al Armatei Naţionale 

şi Centrelor militare teritoriale”  

În conformitate  cu prevederile 

Legii nr. 1264-XV din 

19.07.2002 “Privind declararea 

şi controlul veniturilor şi al pro-

prietăţii persoanelor cu funcţii de 

demnitate publică, judecători-

lor, procurorilor, funcţionarilor 

publici şi a unor persoane cu 

funcţie de conducere”  a fost ela-

borat ordinul Ministrului apărării 

nr. 97 din 26.03.2012 “Cu 

privire la declararea şi controlul 

veniturilor şi al proprietăţii 

funcţionarilor publici şi 

militarilor prin contract ai 

aparatului central al  

Ministerului  Apărării, Marelui 

Stat Major al Armatei Naţionale 

şi Centrelor militare teritoriale”  

 

 

 



38. Asigurarea respectării 

transparenţei în procesul decizional 

în cadrul autorităţilor publice 

centrale şi locale 

Raportul anual privind 

transparenţa în procesul 

decizional  

publicat pe pagina WEB oficială a 

Ministerului Apărării 

În proces de 

derulare 

În scopul asigurării transparenţei 

decizionale permanent: 

- se publică proiecte de acte 

legislativ/normative în mass-

media şi pe pagina WEB 

oficială, însoţite de argumentări 

justificate;  

- se întocmesc modele de 

formulare, cereri şi alte 

documente stabilite prin legi şi 

acte normative, precum şi 

instrucţiuni privind completarea 

lor. 

 

39. Implementarea acţiunilor de 

prevenire a corupţiei în procesul de 

recrutare, selectare, angajare şi 

promovare a personalului în 

funcţiile publice 

Pe parcursul anului 2012  nu au fost 

publicate anunţuri cu privire la 

desfăşurarea concursului privind 

ocuparea funcţiilor publice vacante 

(pe parcursul anului au fost vacante 

funcţiile de Şef Direcţie secretariat şi 

management intern şi consilier în 

Cabinetul ministrului, care nu sunt 

funcţii publice şi angajarea persoane-

lor se efectuează fără concurs) 

În cadrul Centrelor militare teritoriale 

au fost desfăşurate 23 concursuri de 

angajare in funcţii publice  

 

În proces de 

derulare 

Pe pagina WEB oficială a 

Ministerului Apărării este creat 

un compartament „Posturi 

vacante” destinat pentru 

publicarea anunţurilor privind 

funcţiile vacante si concursurile 

de angajare 

 

47. Instituirea unui sistem eficient de 

management al riscurilor în 

autorităţile publice centrale 

 

 În proces de 

derulare 

Pentru funcţia publică vacantă 

din Serviciul de audit în anul 

curent se va anunţa concurs  

Funcţia  de audit 

intern este vacantă  

VIII. Consolidarea capacităţii organelor de drept şi a justiţiei de a contracara corupţia 
51. Instituirea unui mecanism efici-

ent de colaborare operativă a autori-

tăţilor publice cu Centrul Naţional 

Anticorupţie în vederea prevenirii, 

descoperirii şi sancţionării faptelor 

 În proces de 

derulare 

În colaborare cu CNA se elabo-

rează plan comun  în vederea 

prevenirii, descoperirii şi sancţi-

onării faptelor de corupţie săvîr-

şite de colaboratorii Ministerului 

Ţînînd cont că în 

perioada anului 

2012 CCCEC a fost 

supus reformării  şi  

reorganizării ,  



de corupţie săvîrşite de colaboratorii 

acestor autorităţi 

Apărării acţiunea  

urmează a fi 

replanificată în I 

trimestru al  anului 

2013 

Componenţa educaţională şi de comunicare publică 

X. Cultivarea intoleranţei faţă de corupţie 
59.  Includerea unui modul cu 

subiecte de prevenire şi combatere a 

corupţiei în programele de instruire 

iniţială a angajaţilor debutanţi 

Conform orarului sunt desfăşurate 

şedinţe cu tematica: Prevenirea şi 

combaterea corupţiei 

 

Realizat În curriculum de studii a 

studenţilor  Academiei Militare a 

Forţelor Armate sunt incluse 

orele de predare a modului de 

prevenire şi combatere a 

corupţiei.                     

 

XI. Încurajarea denunţării corupţiei 
61. Asigurarea funcţionării liniilor 

fierbinţi anticorupţie guvernamentale 

şi neguvernamentale 

Pe parcursul anului 2012  au fost 

înregistrate 30 de apeluri dintre care 

un apel (anonim) cu privire la 

denunţarea actului de corupere. 

În proces de 

derulare 

Pe pagina WEB oficiala a 

Ministerului Apărării sunt afişate: 

- tel. de încredere al Ministerului 

Apărării 

- tel. Direcţiei inspecţie generală  

 

XII. Conlucrarea autorităţilor publice cu societatea civilă  şi cu mass-media 
63. Promovarea dreptului de acces la 

informaţie prin stabilirea şi 

consolidarea parteneriatelor cu 

mass-media şi cu societatea civilă 

 Ministerul Apărării editează un ziar 

bilunar „Oastea Moldovei” şi produce 

în colaborare cu compania publică 

naţională „Tele radio Moldova”, 

emisiunea televizată „La datorie” şi 

emisiunea radiofonică „Scutul 

Patriei”.   

 

În proces de 

derulare 

Accesul de informaţie este 

asigurat din oficiu sau la cererea 

reprezentanţilor mass-media. 

Informaţia privind activitatea  

Armatei Naţionale este plasată 

pe pagina WEB oficială a 

Ministerului Apărării, siturile de 

socializare a Ministerului 

Apărării: Youtube, Facebook, 

Twitter şi Flickr.  

Pentru consolidarea mass-mediei 

şi societăţii civile a fost creat 

blogul Ministrului apărării, care 

este o platformă de comunicare 

cu societatea şi dezbatere a 

diferitor probleme.    

 

 


