RAPORT
despre progresele înregistrate şi dificultăţile întîmpinate
în procesul de realizare a Planului de integritate al Ministerului Apărării pentru anii 2015-2016
în perioada anului 2015
Nr. d/o

Denumirea recomandării

Obiectiv I „ Îmbunătăţirea cadrului departamental”
1.1
Elaborarea reglementărilor departamentale
privind aplicarea în cadrul Armatei Naţionale
a prevederilor Codului de conduită a
funcţionarului public.

Măsurile întreprinse

În perioada de referinţă în cadrul Armatei Naţionale a fost elaborată Dispoziţiunea şefului Marelui Stat Major al Armatei
Naţionale, comandant al Armatei Naţionale, nr. 31/293 din 28 mai 2015 „Cu privire la stabilirea normelor de conduită şi portului
vestimentar al funcţionarilor şi militarilor prin contract”. Tot în acest context, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu
privire la activitatea de elaborare a proiectelor de acte legislative, de acte normative şi tratate internaţionale în cadrul
Ministerului Apărării şi Armatei Naţionale a Republicii Moldova, aprobat prin Ordinul Ministrului apărării nr. 50 din
23.02.2005, a fost elaborat proiectul Ordinului Ministrului apărării „Despre aprobarea Codului de conduită profesională a
militarilor prin contract ai Armatei Naţionale”. Proiectul se află la etapa avizare/consultare în cadrul direcţiilor/secţiilor
Ministerului Apărării şi Marelui Stat Major al Armatei Naţionale. Reieşind din volumul acestuia şi timpul necesar pentru
avizare/consultare/definitivare, aprobarea proiectului nominalizat este planificată în luna ianuarie 2016.
1.2
Elaborarea unui studiu privind practicile de
În perioada nominalizată a fost efectuat un studiu privind practicile de încorporare, evidenţă şi documentare a cetăţenilor cu
încorporare, evidenţa şi documentare a obligaţiune militară ale altor state (Ucraina, România şi Federaţia Rusă), fiind elaborate concluzii în acest sens. Însă, dat fiind
cetăţenilor cu obligaţiune militară ale altor faptul că nu au fost stabilite noi metode, procedee mai eficiente la capitolul evidenţei şi documentării cetăţenilor cu obligaţiune
state, după caz, înaintarea propunerilor de militară ale altor state, iar cele oportune deja se regăsesc în sistemul actual de evidenţă, încorporare şi documentare a recruţilor,
modificare a cadrului normativ în domeniu
concluziile nominalizate nu au fost incluse în ordinea de zi a Colegiului Militar.
Totodată, este de menţionat că Ministerul Apărării, în comun cu Marele Stat Major al Armatei Naţionale, elaborează un
sistem informaţional care va exclude deficienţele în cadrul procesului de încorporare, evidenţă şi documentare a cetăţenilor cu
obligaţiunea militară şi vă reduce contactul dintre persoane cu funcţii de răspundere şi cetăţeni, astfel diminuîndu-se factorii
coruptibili.
Obiectiv II „ Eficientizarea sistemului organizatorico-juridic al instituţiei şi de control intern”
2.1
Modificarea şi completarea regulamentelor de
În vederea aducerii în concordanţă a regulamentelor de activitate ale Departamentului Dotări şi a Centrelor militare cu
activitate ale Departamentului Dotări şi cadrul normativ şi legislativ, au fost examinate regulamentele Centrelor militare teritoriale şi s-a elaborat proiectul
Centrelor militare în vederea aducerii în regulamentului-tip al organului administrativ-militar teritorial.
concordanţă a acestora cu cadrul normativ şi
În ceia ce priveşte modificarea Regulamentului Departamentului dotări, acesta nu a fost supus modificării deoarece
legislativ în domeniu
regulamentul actual al instituţiei menţionate a fost elaborat în anul 2014, după modificarea statelor de organizare şi urmează să
acţioneze pînă la momentul aprobării noilor state de organizare conform structurii noi formate.
2.2
Revizuirea şi aprobarea fişelor funcţiei, atît a
În vederea realizării p.2.2 al Planului de integritate al Ministerului Apărării pentru anii 2015-2016 au fost ajustate, revizuite
funcţiilor de conducere, cât şi de execuţie din şi aprobate fişele funcţiei, atît a funcţiilor de conducere, cât şi de execuţie din cadrul Centrelor militare, în concordanţă cu
cadrul Departamentului Dotări şi a Centrelor regulamentele instituţiilor nominalizate. În cadrul Departamentului dotări în anul 2014 au fost revizuite, modificate şi coordonate
militare, ţinînd cont de prevederile H.G. nr. cu Regulamentul instituţiei menţionate, fişele funcţiei a funcţionarilor de conducere, precum şi de execuţie, în conformitate cu
201/2009, în special asigurând claritate la noile state de organizare.
capitolul responsabilităţi şi împuterniciri.
2.3
Delimitarea strictă a atribuţiilor grupurilor de
La capitolul delimitării atribuţiilor grupului de lucru de achiziţii cu cele ale angajaţilor Direcţiei achiziţii publice, este de
lucru de achiziţii cu cele ale angajaţilor menţionat faptul că acestea sunt strict delimitate. Atribuţiile grupului de lucru de achiziţii fiind stipulate în ordinul Ministrului
Direcţiei achiziţii publice, care nu sunt incluşi apărării nr.496 din 30.10. 2014, iar cele ale angajaţilor Direcţiei achiziţii publice, delimitate conform regulamentului
în componenţa grupurilor menţionate
Departamentului dotări.
2.4
Excluderea
divergenţelor
la
capitolul
Excluderea divergenţelor la capitolul organizatoric al activităţii de achiziţii publice în cadrul Ministerului Apărării şi
organizatoric al activităţii de achiziţii publice instituţiilor subordonate, prin respectarea principiului centralizării achiziţiilor publice şi asigurarea realizării eficiente a
în cadrul Ministerului Apărării şi instituţiilor mandatului Departamentului Dotări privind managementul achiziţiilor publice conform necesităţilor Armatei Naţionale, se
subordonate, prin respectarea principiului respectă, achiziţiile publice se efectuează conform mijloacelor financiare alocate.
centralizării achiziţiilor publice şi asigurarea

Dificultăţi/
probleme
Nu au fost
întîmpinate

Nu au fost
întîmpinate

Nu au fost
întîmpinate

Nu au fost
întîmpinate

Nu au fost
întîmpinate
Nu au fost
întîmpinate

Nr. d/o

2.5

2.6

2.7

2.8

Denumirea recomandării
realizării
eficiente
a
mandatului
Departamentului
Dotări
privind
managementul achiziţiilor publice conform
necesităţilor Armatei Naţionale
Revizuirea ordinelor departamentale privind
crearea grupurilor de lucru pentru achiziţii, în
vederea delimitării stricte a atribuţiilor
acestora şi a funcţiilor fiecărui membru,
conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.
1380
din
10.12.2007
şi
normelor
departamentale
privind
centralizarea
achiziţiilor publice
Elaborarea reglementărilor specifice pentru
administrarea
informaţiei
confidenţiale,
prevederilor privind depunerea declaraţiilor de
confidenţialitate şi imparţialitate de către
angajaţii care, în virtutea funcţiilor deţinute,
au acces la documentele de achiziţii publice
dar nu sunt membri ai grupului de lucru
Implementarea conformă a SNCI nr. 13
„Divizarea obligaţiilor şi responsabilităţilor”
prin asigurarea evaluării /verificării periodice
a persoanelor care ocupă posturi sensibile din
cadrul MA şi instituţiilor subordonate şi
impunerea semnării de către aceştia a unui
acord de confidenţialitate / siguranţă

Asigurarea
respectării
principiului
de
transparenţă, ce stă la baza reglementării
relaţiilor privind achiziţiile publice, prin
plasarea
integrală
a
informaţiei
corespunzătoare pe pagina web oficială a
Ministerului Apărării

Măsurile întreprinse

Dificultăţi/
probleme

La momentul actual în cadrul Ministerului Apărării activează doua grupuri de lucru pentru achiziţii publice, cum urmează:
grupul pentru achiziţionarea de bunuri şi servicii şi grupul pentru achiziţionarea materialelor de construcţie şi lucrărilor.
Grupurile de lucru menţionate au fost constituite şi funcţionează în baza ordinului Ministrului apărării nr. 496 din 30.10.2014
„Privind crearea grupului de lucru pentru achiziţii al Ministerului Apărării”, elaborat în strictă conformitate cu prevederile Legii
nr.96 din 13.04.2007. La fel, este de menţionat că, în ordinul specificat sunt stipulate atribuţiile funcţionale ale fiecărui membru
al grupului de lucru.

Nu au fost
întîmpinate

În vederea realizării p.2.6 al Planului de integritate al Ministerului Apărării pentru anii 2015-2016, la elaborarea noului
ordin privind crearea grupului de lucru pentru achiziţii publice, va fi inclus un punct privind depunerea declaraţiilor de
confidenţialitate şi imparţialitate de către angajaţii care, în virtutea funcţiilor deţinute, au acces la documentele de achiziţii
publice dar nu sunt membri ai grupului de lucru.

Nu au fost
întîmpinate

Întru îndeplinirea p.2.7 al Planului de integritate al Ministerului Apărării la angajarea funcţionarilor publici sunt organizate
concursurile privind ocuparea funcţiilor publice vacante. Concursurile privind ocuparea funcţiilor publice vacante sunt
organizate în cadrul Ministerului Apărării în strictă conformitate cu articolele 27-30 ale Legii nr. 158 din 04.07.2008 „cu privire
la funcţia publică şi statutul funcţionarului public” şi a „Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs”,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 201 din 11.03.2009. În acest sens, în cadrul Ministerului Apărării, prin ordinul
Ministrului apărării nr.359 din 18.09.2013, (modificat prin ordinul MA RM nr.14 din 15.01.2015) este instituită comisia de
concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante din cadrul Ministerului Apărării. Comisia de concurs este instituită din:
preşedintele comisiei - secretarul de stat al Ministerului Apărării; vicepreşedintele; trei membri ai comisiei şi doi membri
supleanţi; secretarul comisiei.
Încadrarea în serviciu militar prin contract se desfăşoară în conformitate cu „Regulamentul cu privire la modul de
îndeplinire a serviciului militar în Forţele Armate” aprobat prin ordinul Ministrului apărării nr. 220 din 20.05.2006. La interviul
de încadrare în serviciul militar prin contract se respectă cerinţele procesului „două perechi de ochi”, convorbirile se desfăşoară
în prezenţa mai multor specialişti din domeniul resurse umane, de regulă la convorbiri participă şeful direcţiei, precum şi
specialişti principali şi specialişti care se ocupă nemijlocit de încadrare în serviciu militar prin contract. În final, se întocmeşte
lista convorbirii care se contrasemnează de ambele părţi.
Tot în acest context, în perioada de referinţă de către Direcţia inspecţie generală, instituţie din subordinea Ministerului
Apărării, care efectuează evaluarea de sistem, investigarea unor probleme specifice, ordonate de către Ministrul apărării, precum
şi activitatea de prevenire, investigare a corupţiei şi fraudelor în instituţiile Ministerului Apărării şi Marelui Stat Major, a trupelor
şi serviciilor din marile unităţi ale Armatei Naţionale, au fost efectuate un şir de verificări privind activitatea marilor unităţi,
unităţilor militare şi instituţiilor Ministerului Apărării, inclusiv a persoanelor ce ocupă posturi sensibile din cadrul acestora.
La fel este de menţionat faptul că în cadrul structurilor militare este elaborat registrul riscurilor, iar personalul care ocupă
posturi sensibile este periodic supus verificării. .
Pe pagina web oficială a Ministerului Apărării, întru asigurarea respectării principiului de transparenţă, ce stă la baza
reglementării relaţiilor privind achiziţiile publice, este plasată integral informaţia privind procedurile achiziţiilor publice
desfăşurate. La fel, în vederea respectării transparenţei, se remite prin sistemul electronic, în dresa Agenţiei Achiziţii Publice
(AAP), spre aprobare, informaţia privind iniţierea desfăşurării procedurilor de achiziţii planificate precum şi informaţia privind
atribuirea contractelor de achiziţii. Se desfăşoară proceduri de achiziţii electronice, cu introducerea datelor în sistemul electronic
de achiziţii privind ofertele prezentate în cadrul procedurilor desfăşurate şi contractele încheiate în urma desfăşurării procedurii

Nu au fost
întîmpinate

Nu au fost
întîmpinate

Nr. d/o
2.9
2.10

Denumirea recomandării
Instruirea personalului implicat în procesul de
planificare/ calculare a valorilor estimative a
contractelor de achiziţii publice.
Realizarea controalelor de supraveghere (exante, curente şi ex-post) a procesului de
achiziţii publice pentru necesităţile Armatei
Naţionale

Măsurile întreprinse
de achiziţie.
Instruirea personalului implicat în procesul de planificare/ calculare a valorilor estimative a contractelor de achiziţii publice
se execută permanent.

Dificultăţi/
probleme
Nu au fost
întîmpinate

În scopul executării Legii nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 „Privind achiziţiile publice” şi pct.5 din Regulamentul cu privire la
activitatea grupului de lucru pentru achiziţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1380 din 10 decembrie 2007 a fost elaborat
ordinului Ministrului apărării nr.496 din 30 octombrie 2014 „Cu privire la crearea grupului de lucru pentru achiziţii ale
Ministerului Apărării”. Reieşind din prevederile ordinului nominalizat, în vederea realizării controalelor de supraveghere a
procesului de achiziţii publice pentru necesităţile Armatei Naţionale, au fost create două grupuri de lucru pentru achiziţii, unul
din membrii grupului fiind reprezentant al Direcţiei inspecţie generală.
În urma analizării contractelor de achiziţii publice atribuite ÎS „CPS p/u AN” în perioada anilor 2013-2014, s-a stabilit că
operatorul economic ÎS ”CPS p/u AN” a avut aceleaşi drepturile şi obligaţii ca şi alţi operatori ce au participat în cadrul
procedurilor de achiziţii. Totodată, operatorul economic ÎS ”CPS p/u AN” nu a fost din punct de vedere a legislaţiei în vigoare
nici discriminat, nici favorizat.
Toate contractele au fost atribuite în baza procedurilor de achiziţii.

Nu au fost
întîmpinate

Întru realizarea planului de activitate, precum şi intensificarea controlului din partea managerilor şi al Direcţiei inspecţie
generală la capitolul gestionarea informaţiei confidenţiale, utilizarea resurselor publice şi contactele cu părţile externe, în
perioada de referinţă de către Direcţia inspecţie generală, instituţie din subordinea Ministerului Apărării, care efectuează
evaluarea de sistem, investigarea unor probleme specifice, ordonate de către Ministrul apărării, precum şi activitatea de
prevenire, investigare a corupţiei şi fraudelor în instituţiile Ministerului Apărării şi Marelui Stat Major, a trupelor şi serviciilor
din marile unităţi ale Armatei Naţionale, au fost efectuate un şir de verificări privind activitatea marilor unităţi, unităţilor militare
şi instituţiilor Ministerului Apărării, inclusiv a persoanelor ce ocupă posturi sensibile din cadrul acestora.
2.13
Identificarea permanentă, evaluarea şi
În perioada de referinţă, Direcţia economico-financiară a participat la procesul de autoevaluare şi a completat, conform
înregistrarea riscurilor de corupţie în Registrul domeniului său de competenţă, chestionarul de autoevaluare privind consolidarea integrităţii în sectorul de apărare şi securitate. La
instituţional al riscurilor, atît în cadrul MA, cît fel în semestrul I 2015 a fost efectuată autoevaluarea sistemului de management şi control intern şi a fost emisă declaraţia de bună
şi în cadrul instituţiilor din subordine, guvernare pe Ministerul Apărării şi Marele Stat Major al Armatei Naţionale, fiind acordată consultaţia necesară pentru emiterea
completîndu-l cu obiectivul “Consolidarea declaraţiei de bună guvernare de către unităţile militare.
integrităţii instituţionale”, elaborînd măsuri de
Totodată, în perioada nominalizată a fost elaborat şi coordonat proiectul ordinului Ministrului Apărării privind managementul
diminuare a acestora.
riscurilor în Armata Naţională. În proiectul nominalizat a fost prevăzută obligativitatea includerii (analizei) riscurilor de corupţie în
registrul riscurilor. La moment proiectul de ordin se află la examinare în cabinetul Ministrului apărării. La fel este de menţionat că
în vederea îndeplinirii indicaţiilor Ministrului apărării în fiecare instituţie a Ministerului Apărării a fost elaborat registrul riscurilor şi
anexat la planurile de acţiuni.
Obiectiv III „Sporirea vigilenţei şi sensibilităţii legate de integritate”
3.1
Realizarea cursului de instruire „Standarde
În cadrul Armatei Naţionale prevenirea corupţiei constituie ansamblul măsurilor realizate în scopul reducerii incidenţei
naţionale anticorupţie” pentru colaboratorii faptelor de corupţie săvârşite de personalul militar/civil, al adoptării unui comportament integru şi al creşterii încrederii
MA şi instituţiilor din subordine, cu aplicarea angajaţilor şi cetăţenilor în instituţia de apărare. O pîrghie esenţială în procesul de prevenire a corupţiei este activitatea de
metodei de evaluare ex-post a cunoştinţelor informare şi instruire anticorupţie.
angajaţilor în domeniu prin aplicarea unui
Astfel, pe parcursul perioadei de referinţă, Direcţia inspecţie generală a desfăşurat un şir de şedinţe cu tematicul: Procesului
chestionar
de perfecţionare a ofiţerilor din cadrul organelor centrale de conducere militară, Cursului postuniversitar în domeniul securităţii
şi apărării naţionale, Planului de interacţiune în Academia Militară a Forţelor Armate şi Armata Naţională pentru anul de studii
2014-2015.
În acelaşi sens, în vederea executării prevederilor art. 14 alin.(3) al Legii cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei nr.
90 din 25.04.2008, precum şi în scopul informării şi consolidării cunoştinţelor personalului Armatei Naţionale cu referire la
testarea integrităţii profesionale, conflictele de interese, protecţia avertizorilor de integritate, regimul cadourilor simbolice oferite
cu prilejul anumitor acţiuni de protocol, răspunderea pentru săvîrşirea actelor de corupţie şi a faptelor de comportament
corupţional şi instituirea unui mecanism eficient de colaborare operativă a autorităţii publice cu Centrul Naţional Anticorupţie

Nu au fost
întîmpinate

2.11

2.12

Elaborarea unei note analitice privind eficienţa
atribuirii contractelor de achiziţii publice ÎS
„CPS p/u AN” în perioada anilor 2013-2014,
cu accent pe intermedierea operatorului
economic la realizarea bunurilor, lucrărilor şi
serviciilor acordate MA.
Intensificarea
controlului
din
partea
managerilor şi al Direcţiei inspecţie generală
la
capitolul:
gestionarea
informaţiei
confidenţiale, utilizarea resurselor publice şi
contactele cu părţile externe

Nu au fost
întîmpinate

Nu au fost
întîmpinate

Nu au fost
întîmpinate

Nr. d/o

Denumirea recomandării

3.2

Organizarea unei instruiri pentru managerii
operaţionali cu tematica: „Rolul managerului
în implementarea SNCI” „Managementul
riscurilor”

3.3

Desfăşurarea periodică a şedinţelor de
raportare/evaluare, punînd în discuţie şi
aspectele vulnerabile ale postului şi
preocuparea faţă de integritate

3.4

Elaborarea Ordinului Ministrului apărării
privind întreprinderea măsurilor necesare în
vederea implementării în cadrul AN a
prevederilor Legii nr.1264 din 19.07.2002
privind declararea şi controlul veniturilor şi al
proprietăţii persoanelor cu funcţii de
demnitate publică, judecătorilor, procurorilor,
funcţionarilor publici şi a unor persoane cu
funcţie de conducere
Obiectiv IV „Consolidarea relaţiilor instituţiei cu publicul”
4.1
Revizuirea paginii web oficiale a MA în

Măsurile întreprinse
(CNA) în vederea prevenirii şi descoperirii faptelor de corupţie săvîrşite de personalul militar, Direcţia inspecţie generală a
intervenit cu iniţiativa în adresa CNA, exponent naţional principal în lupta anticorupţie, de a delega reprezentanţi pentru
instruirea anticorupţie a efectivului militar/civil al Armatei Naţionale. La demersul specificat, CNA a demonstrat receptivitate şi
disponibilitate în aşa fel, pe parcursul lunii octombrie curent, fiind desfăşurate şedinţele instructive.
La instruirea menţionată a participat atît efectivul unităţilor/instituţiilor militare gazde, cît şi cel din garnizoana în care se află
unitatea/instituţia (Centrele militare teritoriale).
Totodată, pentru mediatizarea activităţilor despre instruirea anticorupţie, în comun cu Serviciul relaţii publice, a fost elaborat
un comunicat de presă cu plasarea acestuia pe pagina web a Ministerului Apărării.
Pe parcursul anului 2015, militari ai Armatei Naţionale au participat la cîteva seminare organizate de Ministerul Finanţelor
privind completarea Registrului riscurilor. Unele cursuri de instruire în acest domeniu au fost desfăşurate de către Ministerul
Finanţelor al Republicii Moldova în colaborare cu Ministerul Finanţelor al Olandei.
Tot în acest sens, a fost elaborat raportul Ministrului apărării nr. 4987 din 19.12.2012, prin care şefului Marelui Stat Major al
Armatei Naţionale, comandant al Armatei Naţionale, şefilor subdiviziunilor şi instituţiilor Ministerului Apărării li s-a adus la
cunoştinţă necesitatea realizării Registrelor riscurilor, desemnării persoanelor responsabile de gestionarea acestora, completarea
registrelor menţionate şi întreprinderea măsurilor eficiente de reducere/înlăturare a riscurilor.
Totodată, la momentul actual în cadrul Ministerului Apărării activează auditorii Curţii de Conturi, care verifică sistemul de
control intern şi respectiv sistemul de management al riscurilor. Astfel, în vederea, în vederea consolidării tuturor recomandărilor
auditorilor instruirea cu tematica „Rolul managerului în implementarea SNCI” şi „Managementul riscurilor” urmează a fi
desfăşurată după aprobarea ordinului Ministrului apărării.
În perioada de referinţă, ţinînd cont de aspectele vulnerabile ale postului şi preocuparea faţă de integritate, în Centrele
militare au fost desfăşurate şedinţe cu personalul militar şi civil privind modalitatea şi regulile de lucru cu cetăţenii, inclusiv
interzicerea primirii oricărui semn de atenţie pentru acţiunile legate de îndeplinirea obligaţiunilor de serviciu.
De asemenea, în conformitate cu telegrama 11/798 din 17.06.2015 întregului efectiv al Armatei Naţionale i s-a adus la
cunoştinţă prevederile Legii privind testarea integrităţii profesionale nr. 325 din 23.12.2013 şi faptul că aceştia pot fi testaţi de
către CNA la capitolul integrităţii profesionale.
La fel, în scopul prevenirii acţiunilor cu caracter corupţional, precum şi a îndeplinirii acţiunii 3.3 al Planului de acţiuni
pentru anii 2015-2016, pe parcursul semestrului I, de către Direcţia inspecţie generală, au fost desfăşurate şedinţe de instruire la
tema „Fenomenul corupţiei - prevenire şi combatere”, inclusă în Planul perfecţionării profesionale a ofiţerilor din cadrul
organelor centrale de conducere militară şi Cursul postuniversitar în domeniul securităţii şi apărării naţionale.
Totodată în luna mai curent, Direcţia inspecţie generală de comun cu experţii CNA, au desfăşurat şedinţe de instruire
anticorupţie cu efectivul de militari prin contract şi studenţi militari, din cadrul Academiei Militare a Forţelor Armate.
Tot în acest sens, în luna octombrie Direcţia inspecţie generală de comun cu reprezentanţii CNA, în scopul informării şi
consolidării cunoştinţelor personalului Armatei Naţionale cu referire la testarea integrităţii profesionale, conflictele de interese,
protecţia avertizorilor de integritate, regimul cadourilor simbolice oferite cu prilejul anumitor acţiuni de protocol, răspunderea
pentru săvîrşirea actelor de corupţie şi a faptelor de comportament corupţional a desfăşurat şedinţe instructive cu întreg
efectivului militar/civil al Armatei Naţionale.
Este de menţionat că în perioada de referinţă a fost elaborat ordinul Ministrului apărării nr. 33 din 28.01.2015 „Cu privire la
declararea şi controlul veniturilor şi al proprietăţii, declararea conflictului de interese în cadrul Armatei Naţionale”, acesta a fost
expediat în direcţiile/secţiile Ministerului Apărării şi Marelui Stat Major al Armatei Naţionale, centrelor militare teritoriale şi
adus la cunoştinţă funcţionarilor de demnitate publică, funcţionarilor publici şi militarilor prin contract ai aparatului central al
Ministerului Apărării, Marelui Stat Major al AN, centrelor militare teritoriale, şefilor şi locţiitorilor instituţiilor şi întreprinderilor
de stat ale Ministerului Apărării.

În baza ordinului Ministrului apărării nr.527 din data de 11 decembrie 2014 „ Despre aprobarea Regulamentului privind

Dificultăţi/
probleme

Nu au fost
întîmpinate

Nu au fost
întîmpinate

Nu au fost
întîmpinate

Nu au fost

Nr. d/o

Măsurile întreprinse

Denumirea recomandării
corespundere
cu
prevederile
Guvernului nr.188 din 03.04.2012.

Hotărîrii

4.2

Actualizarea paginii web oficiale a
Ministerului Apărării în corespundere cu
prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 188 din
03.04.2012.

4.3

Elaborarea şi publicarea raportului anual
privind modul şi rezultatele examinării
petiţiilor în cadrul MA.

Dificultăţi/
probleme

funcţionarea şi administrarea paginii - web oficiale a Ministerului Apărării”, pagina - web a Ministerului Apărării este revizuită,
fiind asigurată transparenţa la aspectul dat.
Sunt respectate cerinţele prevăzute în Hotărîrea Guvernului nr. 188 din 03.04. 2012 prin conlucrarea cu Centrul Comunicaţii
şi informatică al Marelui Stat Major în privinţa soluţionării întrebărilor (problemelor) tehnice.
În perioada de referinţă de către Serviciul e-Transformare a Ministerului Apărării a fost întocmit raportul către Ministrul
apărării pentru actualizarea informaţiei pe pagina web oficială Ministerului Apărării, precum şi se efectuează lucrul asupra
analizei paginii web a Ministerului Apărării.

întîmpinate

Direcţia secretariat şi management intern a elaborat Nota informativă privind examinarea petiţiilor adresate Ministrului
Apărării în perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2014 întocmită în conformitate cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.
208 din 31 martie 1995 „Pentru aprobarea Instrucţiunilor privind ţinerea lucrărilor de secretariat referitoare la petiţiile
persoanelor fizice şi juridice, adresate organelor de stat, întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor republicii Moldova” cu
modificările şi completările ulterioare. Prezenta notă informativă a fost adusă la cunoştinţă factorilor de decizie din cadrul
aparatului central al Ministerului Apărării, Marele Stat Major al Armatei Naţionale, şefilor de instituţii subordonate Ministerului
Apărării şi plasată pe pagina web a Ministerului Apărării: infocentru, informaţie utilă, documente online.

Nu au fost
întîmpinate

Nu au fost
întîmpinate

