Planul de acţiuni
pe anii 2017-2020 privind implementarea Strategiei Naţionale de Integritate şi Anticorupţie
pe anii 2017–2020 în cadrul Ministerului Apărării
Nr.
crt.

Acţiune

Indicatori de progres
Rezultatul scontat
Termen de
Responsabili de
Surse de
realizare
realizare
finanţare
PILONUL II. GUVERNUL, SECTORUL PUBLIC ȘI ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ
I. Promovarea integrităţii în cadrul Armatei Naționale

1

Asigurarea angajării şi
promovării funcționarilor
publici pe bază de merit şi
de integritate profesională

Permanent,
cu
monitorizare
trimestrială

Serviciul resurse
umane Direcţia
management
instituţional,
Marele Stat Major al
Armatei Naţionale

Alocaţii
bugetare

2

Asigurarea respectării
regimului de
incompatibilităţi, de
restricţii în ierarhie şi de
limitare a publicităţii

Permanent,
cu
monitorizare
trimestrială

Serviciul resurse
umane Direcţia
management
instituţional,
Marele Stat Major al
Armatei Naţionale

Alocaţii
bugetare

3

Asigurarea respectării
regimului declarării
averilor şi intereselor
personale

Permanent,
cu
monitorizare
trimestrială

Serviciul resurse
umane Direcţia
management
instituţional,
Marele Stat Major al
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.
Numărul de cazuri de
incompatibilităţi şi restricţii în
ierarhie atestate şi soluţionate
în MA;
Numărul de sesizări la ANI cu
privire la încălcarea regimului
de incompatibilităţi;
Numărul de persoane
suspendate pentru asemenea
încălcări
Numărul total de funcţionari
publici promovaţi/transferaţi/
numiţi/angajaţi/eliberaţi în/din
funcţie, cu mandatele
validate/încetate şi numărul
de declaraţii depuse.
Numărul total de funcţionari
care activează pe parcursul
anului şi numărul declaraţiilor

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.
Regimul de
incompatibilităţi, de
restricţii în ierarhie,
respectat

Mecanismul de declarare a
averilor şi intereselor
personale şi a conflictelor de
interese perfecţionat,
fenomenul de deţinere a
bunurilor prin intermediul
persoanelor interpuse,
exclus

Nr.
crt.

Acţiune

Termen de
realizare

Responsabili de
realizare

Surse de
finanţare

Indicatori de progres
depuse anual.
Numărul total de declaraţii de
avere şi interese personale
transmise anual la ANI
Numărul conflictelor de
interese declarate și
soluţionate.
Numărul conflictelor de
interese sesizate la ANI.
Numărul actelor de constatare
ale ANI cu privire la
conflictele de interese.
Numărul cadourilor predate
comisiilor de evidență și
evaluare a cadourilor.
Numărul şi suma cadourilor
răscumpărate.
Registrele de evidenţă a
cadourilor publicate pe
paginile web

Rezultatul scontat

4

Asigurarea respectării
regimului conflictelor de
interese şi neadmiterea
favoritismului

Permanent,
cu
monitorizare
trimestrială

Inspectoratul
Militar al
Ministerului
Apărării,
Marele Stat Major al
Armatei Naţionale

Alocaţii
bugetare

5

Asigurarea respectării
regimului cadourilor

Permanent,
cu
monitorizare
semestrială

Alocaţii
bugetare

6

Asigurarea neadmiterii,
denunţării şi tratării
influenţelor
necorespunzătoare

Permanent,
cu
monitorizare
semestrială

Inspectoratul Militar
al Ministerului
Apărării, Agenția
asigurare resurse și
administrare
patrimoniu a
Ministerului Apărării
(comisia de evaluare
a cadourilor MA)
Inspectoratul
Militar al
Ministerului
Apărării

Alocaţii
bugetare

Numărul cazurilor de
influenţă necorespunzătoare
denunţate, soluţionate.
Numărul cazurilor de
influenţă necorespunzătoare
denunțate la instituțiile
abilitate.

Mecanismul de raportare
obligatorie a influenţelor
necorespunzătoare din
partea funcționarilor
publici, instituit

7

Asigurarea neadmiterii și
denunţării manifestărilor
de corupţie; protecţia
avertizorilor de integritate

Permanent,
cu
monitorizare
semestrială

Inspectoratul
Militar al
Ministerului
Apărării

Alocaţii
bugetare

Numărul manifestărilor de
corupţie denunţate.
Numărul avertizărilor de
integritate depuse.
Numărul avertizorilor de
integritate supuşi protecţiei

Protecția avertizorilor de
integritate

Regimul conflictelor de
interese respectat și lipsa
cazurilor de favoritism

Regimul cadourilor,
respectat

Acţiune
Nr.
crt.
8
Asigurarea intoleranţei
faţă de incidentele de
integritate

Termen de
realizare
Permanent,
cu
monitorizare
semestrială

Responsabili de
realizare
Inspectoratul
Militar al
Ministerului
Apărării

Marele Stat Major al
Armatei Naţionale,
Direcţia politică de
apărare şi planificare
a apărării, Direcţia
cooperare
internaţională,
Direcţia politici de
dezvoltare a
resurselor umane şi
învăţămînt militar,
Direcţia planificare
resurse financiare şi
tehnico-materiale,
Direcţia management
instituţional
Marele Stat Major al
Armatei Naţionale,
Serviciul
managementul
documentelor,
Serviciul informare şi

9

Asigurarea respectării
transparenţei în procesul
decizional

Permanent,
cu
monitorizare
trimestrială

10

Asigurarea respectării
accesului la informaţii de
interes public

Permanent,
cu
monitorizare
trimestrială

Indicatori de progres
Surse de
finanţare
Alocaţii
Numărul de sancţiuni
bugetare disciplinare aplicate în
legătură cu incidentele de
integritate admise de
funcționarii publici.
Numărul sesizărilor depuse de
către conducătorii entităţilor
publice la autoritățile
anticorupţie cu privire la
incidentele de integritate ce
constituie infracţiuni şi
contravenţii.
Alocaţii
Ponderea deciziilor consultate
bugetare cu publicul în raport cu
numărul total de decizii
adoptate.
Dezbateri/şedinţe publice
organizate, recomandări
recepţionate/ implementate.

Alocaţii
bugetare

Persoanele responsabile de
accesul la informaţii de
interes public desemnate.
Numărul de solicitări de acces
la informaţii recepţionate.
Numărul de refuzuri de acces

Rezultatul scontat
Intoleranţa faţă de
incidentele de integritate,
asigurată

Informarea multilaterală cu
privire la procesul
decizional şi participarea
părţilor interesate la
procesul decizional,
asigurată.
Nivel sporit de
responsabilitate

Mecanismul intern privind
comunicarea cu publicul şi
asigurarea accesului la
informaţie – transparent

Nr.
crt.

11

Acţiune

Termen de
realizare

Asigurarea gestionării
transparente şi
responsabile a

Permanent,
cu
monitorizare

patrimoniului public şi a
asistenţei externe

semestrială

12

Asigurarea implementării şi Permanent, cu
verificare
respectării normelor de
etică şi deontologie de către trimestrială
militari/funcţionari ai
Ministerului Apărării şi
Armatei Naționale

13

Asigurarea respectării
regimului de restricţii şi
limitări în legătură cu
încetarea mandatului, a
raporturilor de muncă sau
de serviciu şi migrarea

Permanent,
cu verificare
trimestrială

Responsabili de
realizare
comunicare cu mass media, Secţia juridică
Direcţia management
instituţional

Surse de
finanţare

Marele Stat Major al Alocaţii
Armatei Naţionale,
bugetare
Agenția asigurare
resurse și administrare
patrimoniu a
Ministerului Apărării,
Direcţia politică
de apărare şi
planificare a apărării,
Direcţia cooperare
internaţională,
Direcţia planificare
resurse financiare şi
tehnico-materiale

Inspectoratul Militar
al Ministerului
Apărării, Marele Stat
Major al Armatei
Naţionale, Serviciul
resurse umane
Direcţia management
instituţional
Serviciul resurse
umane Direcţia
management
instituţional,
Marele Stat Major al
Armatei Naţionale,

Alocaţii
bugetare,
surse
externe

Alocaţii
bugetare,
surse
externe

Indicatori de progres

Rezultatul scontat

la informaţii.
Numărul contestațiilor depuse
anual în instanţa de judecată
împotriva refuzului entităţilor
publice de a oferi acces la
informaţii.
Informaţia privind gestionarea Transparență
patrimoniului entităţilor
publice publicată.

Informaţia privind atragerea şi
gestionarea asistenţei externe,
publicată.
Declaraţiile privind buna
guvernare, publicate pe
paginile web ale entităţilor
publice.
Planurile anuale şi trimestriale
de achiziţii publice ale
entităţilor publice, publicate.
Numărul de instruiri şi de
funcționarii publici instruiţi cu
privire la normele de etică şi
deontologie.
Numărul de cazuri de
încălcare a normelor de etică şi
deontologie, sancţionate
disciplinar.
Numărul de funcționari
publici care şi-au încetat
mandatul, raporturile de
muncă sau de serviciu
Numărul de contracte
comerciale refuzate anual din

Respectarea normelor de
etică şi deontologie, asigurată

Regimul de restricţii şi
limitări în legătură cu
încetarea mandatului,
respectat

Nr.
crt.

Acţiune

Termen de
realizare

agenţilor publici în
sectorul privat (pantuflaj)

14

Asigurarea implementării
managementului riscurilor
de corupţie

Permanent,
cu
monitorizare
trimestrială

15

Instruirea agenţilor publici
şi a conducătorilor
entităţilor publice cu
privire la rigorile de
integritate instituţională

Permanent,
cu verificare
trimestrială

16

Instruirea responsabililor
de elaborarea proiectelor
de acte legislative,
normative şi
departamentale cu privire
la evitarea riscurilor de
corupţie la elaborarea
proiectelor

Permanent,
cu verificare
trimestrială

Responsabili de
Surse de
realizare
finanţare
Agenția asigurare
resurse și administrare
patrimoniu a
Ministerului Apărării

Indicatori de progres
motivul că în organizaţiile
comerciale activează persoane
care, pe parcursul ultimului
an, au fost agenţi publici în
cadrul entităţilor publice
Registrele riscurilor, care
includ și riscurile de corupţie,
elaborate de către entităţile
publice.
Completarea registrului
riscurilor cu riscurile de
corupţie după incidentele de
integritate din cadrul
entităţilor publice.

Rezultatul scontat

Marele Stat Major al
Armatei Naţionale,
Direcţia politică de
apărare şi planificare a
apărării, Direcţia
planificare resurse
financiare şi tehnicomateriale,
Inspectoratul Militar al
Ministerului Apărării
Inspectoratul
Militar al
Ministerului
Apărării cu
suportul Centrului
Național Anticorupție

Alocaţii
bugetare

Riscurile de corupţie
identificate şi analizate;
Acţiunile pentru excluderea
sau diminuarea factorilor ce
favorizează corupţia
elaborate şi realizate

Alocaţii
bugetare,
surse
externe

Conducătorii şi funcționarii
publici a cel puţin 85% dintre
entităţile publice instruiţi.
Aprecierea instruirilor de
către audienţi

Mecanismele instituţionale
de prevenire a corupţiei,
eficiente

Inspectoratul
Militar al
Ministerului
Apărării cu
suportul Centrului
Național Anticorupție

Alocaţii
bugetare,
surse
externe

Numărul instruirilor şi al
agenţilor efectivului instruit.

Cunoştinţele în domeniul
combaterii corupţiei ale
angajaţilor din cadrul
autorităţilor şi instituţiilor
publice, aprofundate
Nivel îmbunătăţit de
transmitere a mesajului
anticorupţie.

Acţiune
Nr.
crt.
17 Instruirea agenţilor publici
şi a conducătorilor
entităţilor publice cu
privire la legislaţia
evaluării integrităţii
instituţionale

Termen de
realizare
Permanent,
cu verificare
trimestrială

Responsabili de
realizare
Inspectoratul
Militar al
Ministerului
Apărării cu
suportul Centrului
Național Anticorupție

Indicatori de progres
Surse de
finanţare
Alocaţii
Numărul instruirilor şi al
bugetare, agenţilor efectivului instruit.
surse
externe

18

Instruirea conducătorilor
entităţilor publice cu
privire la managementul
riscurilor de corupţie şi
întocmirea planurilor de
integritate instituţională

Permanent,
cu verificare
trimestrială

19

Extinderea listei de
servicii publice prestate
prin intermediul
platformei electronice

Permanent,
cu verificare
trimestrială

Serviciul tehnologia
informaţiei şi
comunicaţiilor
Direcţia management
instituţional

Alocaţii
bugetare,
surse
externe

Transmiterea tuturor
proiectelor de acte
legislative şi normative
pasibile de expertiza
anticorupţie, după
definitivarea proiectelor în
urma avizării, la CNA

Permanent,
cu verificarea
trimestrială a
indicatorilor
de progres

Marele Stat Major al
Armatei Naţionale,
Direcţia politică de
apărare şi planificare
a apărării, Direcţia
cooperare
internaţională,

Mijloace
bugetare

20.

Inspectoratul
Alocaţii
Numărul instruirilor şi al
Militar al
bugetare, agenţilor efectivului instruit.
Ministerului
surse
Apărării cu
externe
suportul Centrului
Național Anticorupție
II. Transparență și responsabilitate în fața cetățenilor

Rezultatul scontat
Cunoştinţele în domeniul
combaterii corupţiei ale
angajaţilor din cadrul
autorităţilor şi instituţiilor
publice, aprofundate
Nivel îmbunătăţit de
transmitere a mesajului
anticorupţie.
Disponibilitatea de a oferi
remunerări coruptibile –
redusă
Cunoştinţele în domeniul
combaterii corupţiei ale
angajaţilor din cadrul
autorităţilor şi instituţiilor
publice, aprofundate

Numărul de servicii publice
Transparență
noi prestate prin intermediul
Protecție
platformei electronice lansate
anual.
Numărul de servicii publice
cu plată electronică prin
intermediul platformei.
Actele normative şi proiectele Transparenţă
de acte legislative aprobate de
Guvern, pasibile de expertiza
anticorupţie, supuse în
prealabil acestei expertize

Nr.
crt.

Acţiune
pentru efectuarea
expertizei anticorupţie

21.

Întocmirea sintezei
obiecţiilor incluse în
rapoartele de expertiză
anticorupţie pe marginea
proiectelor de legi şi de
hotărîri ale Guvernului şi
publicarea ei pe pagina
web a executivului
concomitent cu publicarea
proiectelor transmise la
Guvern spre aprobare

Termen de
realizare

Responsabili de
realizare
Direcţia politici de
dezvoltare a
resurselor umane şi
învăţămînt militar,
Direcţia planificare
resurse financiare şi
tehnico-materiale,
Direcţia management
instituţional, Agenția
asigurare resurse și
administrare
patrimoniu a
Ministerului Apărării
Permanent,
Marele Stat Major al
cu verificarea Armatei Naţionale,
trimestrială a Direcţia politică de
indicatorilor apărare şi planificare
de progres
a apărării, Direcţia
cooperare
internaţională,
Direcţia politici de
dezvoltare a
resurselor umane şi
învăţămînt militar,
Direcţia planificare
resurse financiare şi
tehnico-materiale,
Direcţia management
instituţional, Agenția
asigurare resurse și
administrare patrimoniu
a Ministerului Apărării

Surse de
finanţare

Mijloace
bugetare

Indicatori de progres

Rezultatul scontat

Sintezele obiecţiilor incluse în Transparenţă
rapoartele de expertiză
anticorupţie pe marginea
proiectelor de legi, publicate
pe pagina web a Guvernului

