RAPORT
despre progresele înregistrate şi dificultăţile întâmpinate
în procesul de realizare a Planului de integritate al Ministerului Apărării pentru anii 2015-2016
pe parcursul anilor 2015 - 2016
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Obiectiv I „ Îmbunătăţirea cadrului departamental”
1.1
Elaborarea
reglementărilor
În conformitate cu Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 „Privind Codul de conduită a Nu au fost
departamentale privind aplicarea în funcţionarului public”, acţiunea de referinţă a Planului de integritate al Ministerului Apărării pentru anii întâmpinate
cadrul Armatei Naţionale a prevederilor 2015-2016, aprobat prin Ordinul ministrului Apărării nr.606 din 29 decembrie 2014 şi în scopul
Codului de conduită a funcţionarului prevenirii şi eradicării, în cadrul Armatei Naţionale, a actelor de corupţie, promovarea standardelor
public.
europene de conduită şi integritate în administraţia publică, a fost aprobat şi pus în aplicare Codul de
conduită profesională a militarilor prin contract ai Armatei Naţionale, prin Ordinul ministrului Apărării
nr.268 din 20 mai 2016.
Codul de conduită profesională a militarilor prin contract ai Armatei Naţionale stabileşte un set de
norme obligatorii de etică şi deontologie profesională, de conduită şi comportament necesare prevenirii
cazurilor care ar putea afecta imaginea, onoarea şi reputaţia militarilor prin contract şi Armatei
Naţionale.
Prezentul cod a fost elaborat reieşind din necesitatea aplicării în cadrul Armatei Naţionale a
prevederilor Legii nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
prin adaptarea normelor din Legea menţionată la specificul serviciului militar.
Ulterior, după aprobarea şi punerea în aplicare a Codului de conduită s-au întreprins măsuri de
aducerea la cunoştinţa militarilor prin contract a prevederilor Codului menţionat şi de asigurare a
respectării stricte a prevederilor acestuia.
De asemenea, drepturile şi obligaţiile generale ale militarilor şi relaţiile dintre ei, obligaţiile
persoanelor cu funcţii de răspundere din marile unităţi şi unităţile militare ale Forţelor Armate, precum
şi regulile de ordine interioară şi de executare a serviciului interior, sunt reglementate în Regulamentele
militare, aprobate prin decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 2327 din 03.09.2009 (în special
Regulamentul serviciului interior al Forţelor Armate ale Republicii Moldova) precum şi Regulamentul
disciplinei militare, aprobat prin Legea nr. 52 din 02.03.2007.
Acestea determină esenţa disciplinei militare şi stabilesc obligaţiile pentru toate categoriile de
militari întru menţinerea şi respectarea cu stricteţe a acesteia, impune subordonarea necondiţionată în
îndeplinirea întocmai şi la timp a îndatoririlor şi atribuţiilor funcţionale, în respectarea normelor de
ordine şi de comportare militară şi civică, precum şi asumarea responsabilităţii pentru faptele săvîrşite.
Pentru funcţionarii publici documentul de conduită este nemijlocit Codul de conduită a
funcţionarului public, aprobat prin Legea nr. 25 din 22.02.2008.
Prevederile Codului de conduită a funcţionarului public sunt aduse la cunoştinţă funcţionarilor
publici în conformitate cu Ordinul ministrului Apărării nr.200 din 18.08.2008 „Despre comunicarea
Codului de conduită a funcţionarului public adoptat prin Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008”, care
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prevede, inclusiv şi asigurarea executării acestor prevederi. Anual, funcţionarii publici sunt evaluaţi în
vederea respectării Codului de conduită.
În perioada nominalizată a fost efectuat un studiu privind practicile de încorporare, evidenţă şi
documentare a cetăţenilor cu obligaţiune militară ale altor state (Ucraina, România şi Federaţia Rusă).
În acest context, Ministerul Apărării, în comun cu Marele Stat Major al Armatei Naţionale, în
vederea eficientizării şi îmbunătăţirii procesului de recrutare, evidenţă şi documentare a cetăţenilor cu
obligaţiune militară, a iniţiat procesul de operare a unor modificări şi completări în actele
legislative/normative din domeniul administrativ-militar, după cum urmează:
1. Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative prin care au fost propuse
amendamente la Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002, Legea nr. 1244 din
18.07.2002 cu privire la rezerva Forţelor Armate, Legea nr. 1245 din 18.07.2002 cu privire la pregătirea
cetăţenilor pentru apărarea Patriei, Legea nr. 162-XVI din 22.07.2005 cu privire la statutul militarilor.
În conformitate cu indicaţia Prim-ministrului nr. 1506-686 din 13.09.2016 şi în vederea promovării
coordonate (de către Ministerul Justiţiei) a propunerilor de modificare şi completare a Codului penal şi
Codului contravenţional, Ministerul Apărării a exclus din proiect amendamentele care se refereau la
codurile menţionate.
Astfel, este de menţionat că proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte
legislative prin care au fost propuse amendamente la Legea nr. 1244 din 18.07.2002 cu privire la rezerva
Forţelor Armate, Legea nr. 1245 din 18.07.2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea
Patriei, Legea nr. 162-XVI din 22.07.2005 cu privire la statutul militarilor a fost aprobată în şedinţa
Guvernului din 23.11.2016 şi a fost remisă Parlamentului pentru examinare şi aprobare.
2. Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi
completarea articolului 4 din Legea nr. 435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea
administrativă, a fost avizat cu autorităţile publice centrale de resort şi societatea civilă şi respectiv
remis către Centru Naţional Anticorupţie (CNA) pentru expertiza anticorupţie (nr. de ieşire 11/1657 din
04.11.2016). La momentul de faţă a fost remis către Ministerul justiţiei pentru expertiza juridică (nr. de
ieşire 11/1815 din 07.12.2016).
3. Proiectul de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 587 din 20 mai 2003 despre aprobarea
Regulamentului de funcţionare a catedrelor militare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior
universitar de stat a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1159 din 19.10.2016.
4. Proiectul de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 864 din 17.08.2005 pentru aprobarea
Regulamentului cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciu militar în termen sau în cel cu termen
redus, au fost primite avizele autorităţilor de resort şi la moment proiectul se definitivează pentru a fi
remis către CNA pentru expertiza anticorupţie.
5. Proiectul de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 77 din 31.01.2001 pentru aprobarea
Regulamentului privind activitatea administrativ-militară şi efectivul limită al organelor administrativmilitare, se definitivează pentru a fi remis către CNA pentru expertiza anticorupţie.
6. Proiectul de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 631 din 23.05.2003 pentru aprobarea
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Regulamentului cu privire la evidenţa militară, a fost aprobat în şedinţa Guvernului din 14.12.2016.
7. A fost iniţiat proiectul ordinului comun al Ministerului Apărării şi Ministerul Afacerilor Interne
despre aprobarea Instrucţiunii privind modul de executare a obligaţiunilor organelor afacerilor interne în
domeniul administrativ – militar, în contextul implementării Hotărârii Guvernului nr. 77 din 31.01.2001
pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea administrativ-militară şi efectivul limită al
organelor administrativ-militare, însă avizul Ministerul Afacerilor Interne a fost negativ.
Astfel, operarea modificărilor menţionate a fost discutată şi în şedinţa Comisiei de Stat pentru
Încorporare din 15.09.2016. Conform prevederilor pct.3 al Hotărârii Comisiei de Stat pentru Încorporare
nr. 26 din 15.09.2016, Ministerul Afacerilor Interne urmează să creeze în comun cu Ministerul Apărării
un grup de lucru care va urma să examineze necesitatea modificării legislaţiei prin includerea atribuţiilor
în domeniul administrativ-militar în Legea nr. 320 din 27.12.2012 cu privire la activitatea poliţiei şi
statutul poliţistului sau identificarea altor posibilităţi de onorare a obligaţiilor MAI în domeniul
administrativ-militar.
Reieşind din faptul că pînă în prezent nu s-a ajuns la un consens, această problemă a fost abordată
din nou la şedinţa Comisiei de Stat pentru Încorporare din 15.12.2016. în rezultatul acestei şedinţe s-a
decis ca Inspectoratul General al Poliţiei în comun cu Departamentul Trupelor de Carabinieri să
întocmească un acord comun de colaborare în privinţa executării activităţilor din domeniul
administrativ-militar, în contextul implementării Legii nr. 1245 din 18.07.2002.
Necesitatea operării modificărilor menţionate a fost discutată şi la şedinţa Comisiei de Stat pentru
încorporare din 16 iunie curent, concluzionându-se că modificarea cadrului normativ specificat v-a spori
eficacitatea procesului de recrutare, evidenţă şi documentare a cetăţenilor cu obligaţiune militară.
Totodată, este de menţionat că Ministerul Apărării, în comun cu Marele Stat Major al Armatei
Naţionale, a elaborat un sistem informaţional (bază de date privind evidenţa unică a cetăţenilor cu
obligaţiune militară) care va exclude deficienţele în cadrul procesului de încorporare, evidenţă şi
documentare a cetăţenilor cu obligaţiunea militară şi va reduce contactul dintre persoane cu funcţii de
răspundere şi cetăţeni, astfel diminuându-se factorii coruptibili.
Obiectiv II „ Eficientizarea sistemului organizatorico-juridic al instituţiei şi de control intern”
2.1
Modificarea
şi
completarea
Activitatea Departamentului dotări, în perioada anilor 2015-2016, a fost reglementată de
regulamentelor
de
activitate
ale Regulamentul instituţiei, elaborat în semestrul II 2014 (Ordinul ministrului Apărării nr. 415 din
Departamentului Dotări şi Centrelor 12.09.2014), în cadrul etapei - Finalităţile evaluării, a Grupului de evaluare a riscurilor de corupţie, la
militare în vederea aducerii în elaborarea Planului actual de integritate.
concordanţă a acestora cu cadrul
Totuşi, în scopul eficientizări activităţii Departamentului dotări, precum şi în legătură cu necesitatea
normativ şi legislativ în domeniu.
de serviciu/optimizarea structurală a instituţiei, în semestrul II 2016, după finalizarea procesului de
revizuire, elaborare şi avizare, au fost modificate şi aprobate statele de organizare, prin Directiva şefului
Marelui Stat Major al Armatei Naţionale, la 16.11.2016, respectiv, a fost elaborat noul regulament de
activitate al Departamentului dotări aprobat prin Ordinul ministrului Apărării nr. 641 din 14 decembrie
2016, prin care au fost excluse divergenţele între cadrul normativ departamental şi cel legal la capitolul
atribuţii, responsabilităţi şi împuterniciri.
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2.2

Revizuirea şi aprobarea fişelor funcţiei,
atît a funcţiilor de conducere, cât şi de
execuţie din cadrul Departamentului
Dotări şi a Centrelor militare, ţinînd cont
de prevederile H.G. nr. 201/2009, în
special asigurând claritate la capitolul
responsabilităţi şi împuterniciri.

2.3

Delimitarea
strictă
grupurilor de lucru de
ale angajaţilor Direcţiei
care nu sunt incluşi
grupurilor menţionate

2.4

Excluderea divergenţelor la capitolul
organizatoric al activităţii de achiziţii
publice în cadrul Ministerului Apărării şi
instituţiilor subordonate, prin respectarea
principiului centralizării achiziţiilor
publice şi asigurarea realizării eficiente a
mandatului Departamentului Dotări
privind
managementul
achiziţiilor
publice conform necesităţilor Armatei
Naţionale

a
atribuţiilor
achiziţii cu cele
achiziţii publice,
în componenţa

Măsurile întreprinse
În ce priveşte activitatea Centrelor militare, aceasta este reglementată de Regulamentele interne ale
centrelor elaborate în baza Hotărârii Guvernului nr. 77 din 31.01.2001 pentru aprobarea Regulamentului
privind activitatea administrativ-militară şi efectivul limită al organelor administrativ-militare.
Pe parcursul perioadei de referinţă, în scopul îndeplinirii acţiunii în cauză, precum şi în vederea
eficientizării şi îmbunătăţirii procesului de recrutare, evidenţă şi documentare a cetăţenilor cu
obligaţiune militară, s-a iniţiat procesul de operare a unor modificări şi completări în Hotărârea
Guvernului nr. 77 din 31.01.2001, actul normativ care constituie temeiul Regulamentelor interne ale
centrelor.
Odată cu modificarea Hotărârii în cauză, care pînă la momentul de faţă a fost elaborată şi avizată cu
subdiviziunile interne ale Ministerului Apărării, precum şi cu autorităţile naţionale de resort, iar la
momentul actual se definitivează pentru a fi remisă către CNA pentru expertiza anticorupţie, ulterior,
vor fi efectuate modificările/ajustările de rigoare în actele departamentale.
În cadrul Departamentului dotări, în semestrul II 2014 - semestrul I 2015 au fost revizuite,
modificate şi coordonate cu Regulamentul instituţiei menţionate, fişele funcţiei a funcţionarilor de
conducere, precum şi de execuţie, în conformitate cu statele de organizare existente la acel moment.
Actualmente, ca urmare a modificării statelor de organizare, la 16.11.2016, fişele funcţiei au fost
revizuite/ajustate în conformitate cu Regulamentul instituţiei.
În vederea realizării p.2.2 al Planului de integritate al Ministerului Apărării pentru anii 2015-2016 au
fost ajustate, revizuite şi aprobate fişele funcţiei şi respectiv fişele postului funcţionarilor publici, atît a
funcţiilor de conducere, cât şi de execuţie din cadrul Centrelor militare.
În conformitate cu prevederile Legii privind achiziţiile publice nr.131 din 03 iulie 2015 şi
Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr.667 din 27 mai 2016, la data de 13.09.2016 a fost aprobat Ordinul MA nr.484 cu privire
la crearea grupului de lucru pentru achiziţii unde au fost strict delimitate atribuţiile fiecărui membru al
grupului de lucru. De asemenea, în Regulamentul instituţiei, au fost revizuite atribuţiile angajaţilor
Direcţiei achiziţii publice care nu sunt incluşi în componenţa grupului de lucru.
Respectarea principiului centralizării achiziţiilor publice şi asigurarea realizării eficiente a
mandatului Departamentului dotări privind managementul achiziţiilor publice conform necesităţilor
Armatei Naţionale, este abordat în pct. 136 al Doctrinei logistice a Armatei Naţionale a Republicii
Moldova.
În acest sens, Doctrina prevede faptul că pentru asigurarea fluxului continuu de aprovizionare a
unităţilor militare care generează forţa, conform solicitărilor parvenite de la categoriile de forţe,
structura operaţională abilitată în asigurarea logistică, J4 Direcţie logistică a Marelui Stat Major al
Armatei Naţionale, înaintează cererile respective în adresa structurii specializate în domeniul
achiziţiilor, Departamentul dotări al Ministerului Apărării, care la rândul său, încheie contracte de
achiziţii de bunuri materiale şi servicii cu furnizori (agenţi economici), în limita resurselor financiare
alocate. Acest fapt este prevăzut şi în Regulamentul Departamentului dotări aprobat prin Ordinul
ministrului Apărării nr. 641 din 14 decembrie 2016.
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2.6

2.7
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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

Măsurile întreprinse
Faptul respectării principiului centralizării achiziţiilor publice, precum şi excluderii divergenţelor la
capitolul organizatoric al activităţii de achiziţii publice în cadrul Ministerului Apărării şi instituţiilor
subordonate, a fost efectuat şi prin revizuirea Ordinul ministrului Apărării nr. 172 din 14.05.2012, fiind
aprobat Ordinul ministrului Apărării nr. 450 din 26.08.2016 privind centralizarea achiziţiilor publice
pentru necesităţile Armatei Naţionale.
Prin prevederile Ordinului ministrului Apărării nr. 450 din 26.08.2016 privind centralizarea
achiziţiilor publice pentru necesităţile Armatei Naţionale, a fost organizată procurarea centralizată de
bunuri şi servicii pentru necesităţile Armatei Naţionale, conform solicitărilor şi surselor financiare
alocate, cu excepţia bunurilor/serviciilor/lucrărilor apărute în urma situaţiilor de urgenţă, ulterior cu
întocmirea şi prezentarea anuală, pînă la data de 1 februarie a anului următor, inclusiv în varianta
electronică, Agenţiei Achiziţii Publice o dare de seamă privind contractele de achiziţii publice de
valoare mică semnate şi înregistrate în perioada de referinţă.
În conformitate cu prevederile Legii privind achiziţiile publice nr.131 din 03 iulie 2015 (Legea nr.
96/2007 privind achiziţiile publice a fost abrogată) şi Regulamentului cu privire la activitatea grupului
de lucru pentru achiziţii aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.667 din 27 mai 2016 (HG nr. 1380 din
10.12.2007 a fost abrogată), la data de 13.09.2016 a fost aprobat Ordinul ministrului Apărării nr.484 cu
privire la crearea grupului de lucru pentru achiziţii (ordinul MA nr. 236 din 11 mai 2016 „cu privire la
crearea grupului de lucru pentru achiziţii al Ministerului Apărării” a fost abrogat) unde au fost strict
delimitate atribuţiile fiecărui membru al grupului de lucru, de asemenea au fost revizuite atribuţiile
angajaţilor Direcţiei achiziţii publice care nu sunt incluşi în componenţa grupului de lucru.
În vederea realizării p.2.6 al Planului de integritate al Ministerului Apărării pentru anii 2015-2016, la
elaborarea regulamentului Departamentului dotări, au fost revizuite atribuţiile angajaţilor Direcţiei
achiziţii publice care nu sunt incluşi în componenţa grupului de lucru, care în virtutea funcţiilor deţinute,
au acces la documentele de achiziţii publice dar nu sunt membri ai grupului de lucru.
În conformitate cu HG nr. 667 din 27.05.2016 privind aprobarea Regulamentului cu privire la
activitatea grupului de lucru pentru achiziţii, fiecare membru al grupului de lucru are obligaţia de a
semna, pe propria răspundere, o declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate prin care se angajează să
respecte necondiţionat prevederile Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice.
Totodată, persoanele care au acces la documentele de achiziţii publice dar nu sunt membri ai
grupului de lucru, obligatoriu semnează declaraţia de confidenţialitate şi imparţialitate.
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
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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.
În conformitate cu HG nr. 667 din 27.05.2016 privind aprobarea Regulamentului cu privire la
activitatea grupului de lucru pentru achiziţii, fiecare membru al grupului de lucru are obligaţia de a
semna, pe propria răspundere, o declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate prin care se angajează să
respecte necondiţionat prevederile Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice.
În concordanţă cu ordinul Ministerului Finanţelor nr. 71 din 24.05.2016, toţi operatorii economici
participanţi la procedurile de achiziţie publica prezintă obligatoriu Declaraţia privind conduita etică şi
neimplicarea în practici frauduloase şi de corupere (F.3.4). În cazul lipsei declaraţiei, operatorul
economic este descalificat (ca rezultat a neîndeplinirii cerinţei obligatorii).
În perioada anului 2016, Comisia privind stabilirea compatibilităţii/incompatibilităţii titularilor şi
candidaţilor la funcţii publice, funcţii publice cu statut special cu interesele funcţiei din cadrul Armatei
Naţionale, creată în baza Ordinului ministrului Apărării nr. 70 din 10 februarie 2016 1, s-a convocat în
cadrul a 6 şedinţe pentru deciderea asupra compatibilităţii/incompatibilităţii titularilor şi candidaţilor la
funcţii cu interesele funcţiilor deţinute.
Premergător acestor şedinţe, Direcţia inspecţie generală, în comun cu Direcţia management resurse
umane, în conformitate cu Planul de verificare a titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice, funcţii
publice cu statut special din cadrul Armatei Naţionale, aprobat de către ministrul Apărării şi coordonat
cu organul de verificare (Serviciul de Informaţii şi Securitate), a asigurat:
- informarea titularului/candidatului la funcţia publică despre iniţierea verificării şi despre drepturile
şi obligaţiile lor în legătură cu verificarea;
- completarea declaraţiei de verificare şi a chestionarului de către titular/candidat la funcţia publică;
- expedierea în adresa organului de verificare a declaraţiei de verificare, însoţită de chestionarul
completat de către titular/candidat la funcţia publică;
- aducerea avizului consultativ la cunoştinţă titularului, candidatului la funcţia publică, sub
semnătură;
întrunirea
şi
prezentarea
avizelor
consultative
Comisiei
privind
stabilirea
compatibilităţii/incompatibilităţii titularilor şi candidaţilor la funcţii publice, funcţii publice cu statut
1

Ordinul Ministrului apărării nr. 70 din 10 februarie 2016 „Cu privire la verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice, funcţii publice cu statut special din cadrul Armatei
Naţionale”.

Nr.
d/o

2.8

Denumirea acţiunii

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

special
cu
interesele
funcţiei
din
cadrul
Armatei
Naţionale
pentru
aprecierea
compatibilităţii/incompatibilităţii cu interesele funcţiei, a persoanelor care au fost supuse verificării de
organul de verificare şi cărora li s-au întocmit avizele consultative.
În acest sens, au fost verificate 101 persoane care deţin funcţii publice/funcţii publice cu statut
special din cadrul Armatei Naţionale.
În urma studierii a 104 Avize consultative/Avize consultative suplimentare, Comisia a decis
considerarea compatibilităţii cu interesele funcţiei publice, cu îndeplinirea cerinţelor şi restricţiilor
stabilite de cadrul normativ specificat pentru funcţia publică şi nedescoperirea factorilor de risc pentru
93 de persoane.
Totodată, în privinţa a 2 militari Comisia a decis că referitor la compatibilitatea/incompatibilitatea
acestora la funcţii publice, funcţii publice cu statut special cu interesele funcţiei din cadrul Armatei
Naţionale urmează a fi luată la finalizarea cauzelor penale intentate asupra acestora. De asemenea, 7
angajaţi ai Armatei Naţionale au fost eliberaţi din serviciul militar, iar 3 militari a fost numiţi în altă
funcţie ce nu se regăseşte ca subiect al verificării.
Despre stabilirea compatibilităţii/incompatibilităţii efectivului militar/civil la funcţii publice, funcţii
publice cu statut special cu interesele funcţiei din cadrul Armatei Naţionale a fost informat şi organul de
verificare.
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.
Direcţia inspecţie generală a efectuat un şir de verificări, în baza apelurilor telefonice la linia
specializată anticorupţie/ linia instituţională pentru informare/ telefon de încredere, precum şi în baza
cererilor de intervenţie a Direcţiei inspecţie generală.
Aceste verificări s-au soldat cu rezumare de concluzii şi înaintare de propuneri, menite să redreseze
şi să amelioreze situaţiile create, să sporească eficacitatea activităţilor desfăşurate, să crească gradul de
operativitate în executarea misiunilor încredinţate, să augmenteze profesionalismul şi flexibilitatea
corpului Ministerului Apărării. În situaţia în care încălcarea prezenta o infracţiune, materialele cercetării
erau remise în Procuratura generală/militară pentru a atragere la răspundere penală, după caz, a
persoanelor vinovate.
Pe pagina web oficială a Ministerului Apărării, întru asigurarea respectării principiului de Nu au fost
transparenţă, ce stă la baza reglementării relaţiilor privind achiziţiile publice, este plasată integral întâmpinate
informaţia privind procedurile achiziţiilor publice desfăşurate. În secţiunea „Planul de achiziţii” a
paginii Web a MA, este plasat panul de achiziţii pentru anul 2015/2016. În secţiunea „Rezultatele
procedurilor de achiziţionare ” este plasată informaţia cu privire la atribuirea contractelor de achiziţii
pentru anul 2015/2016. La fel, în vederea respectării transparenţei, se remite prin sistemul electronic, în

Nr.
d/o

2.9

2.10

Denumirea acţiunii

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

Măsurile întreprinse
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 de achiziţii.
Totodată, în concordanţă cu ordinul Ministerului Finanţelor nr.71 din 24.05.2016, privind
documentaţia standard pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri şi servicii, principiile care stau la
baza atribuirii contractului de achiziţie sunt tratamentul egal, libera concurenţă, transparenţa,
respectarea ordinii de drept, etc.
Agenţia Achiziţii publice, în anul 2016, în contextul implementării Legii privind achiziţiile publice
nr.131 din 03 iulie 2015, a organizat seminare de instruire. Din partea Ministerului Apărării, în cadrul a
trei seminare, au fost instruite 5 persoane, care la rândul lor au organizat şedinţe de instruire pentru
întregul efectiv al Direcţiei achiziţii publice.
Reieşind din prevederile ordinului MA nr.484 din 13.09.2016 „cu privire la crearea grupului de
lucru pentru achiziţii al Ministerului Apărării”, în vederea realizării controalelor de supraveghere a
procesului de achiziţii publice pentru necesităţile Armatei Naţionale, au fost create două grupuri de
lucru pentru achiziţii. De asemenea, la şedinţele grupului de lucru, participă un reprezentant al Direcţiei
inspecţie generală.
Totodată, în perioada de referinţă Direcţia inspecţie generală a efectuat controale şi în cadrul
Departamentului dotări la capitolele: respectarea procedurii de înregistrare şi evaluare a ofertelor
prezentate de către agenţii economici, precum şi îndeplinirea clauzelor contractuale asumate de către
agenţii economici. Aceste verificări s-au soldat cu rezumare de concluzii şi înaintare de propuneri,
menite să redreseze şi să amelioreze situaţiile create, să sporească eficacitatea activităţilor desfăşurate,
să crească gradul de operativitate în executarea misiunilor încredinţate, să augmenteze profesionalismul
şi flexibilitatea corpului Ministerului Apărării. În situaţia în care încălcarea prezenta o infracţiune,
materialele cercetării erau remise în Procuratura generală/militară pentru a atragere la răspundere
penală, după caz, a persoanelor vinovate.
Un exemplu în acest sens poate servi cazul de achiziţionarea a ţesăturii combinate cu desen camuflat
„rip-stop” pentru confecţionarea echipamentului militar. Pe acest caz Departamentul dotări a întreprins
măsurile necesare pentru remedierea prejudiciului cauzat Ministerului Apărării, printre care şi somarea
operatorului economic. În acelaşi timp de către Direcţia inspecţie generală a Ministerului Apărării s-a
efectuat o cercetare administrativă internă referitor la acest caz. Materialele cercetării, inclusiv dosarele
de achiziţie au fost remise în adresa Procuraturii Generale în vederea examinării acestora conform
legislaţiei în vigoare. Pe cazul dat, Procuratura Generală a pornit un dosar penal pe care urmează să se
expună ulterior.
De asemenea, în luna septembrie 2016, la Baza de aviaţie a Armatei Naţionale au fost efectuate
lucrări de restabilire a unei unităţi de tehnică militară, îndeplinite de personalul ingineresc şi tehnic al
Bazei de aviaţie, precum şi efectivul unei instituţii specializate. În cadrul unui control, efectuat de către

Dificultăţi/
probleme

Nu au fost
întâmpinate
Nu au fost
întâmpinate

Nr.
d/o

Denumirea acţiunii

Măsurile întreprinse
Direcţia inspecţie generală a Ministerului Apărării, s-a depistat că efectivul instituţii specializate efectua
lucrări de restabilire a unităţii de tehnică militară, în lipsa unui contract de achiziţii a serviciilor. Despre
acest caz a fost raportat eşalonului superior. În urma desfăşurării unei cercetări administrative, s-a
stabilit că din cauza neglijenţei şi lipsei de control asupra efectivului din subordine, admisă de unele
persoane cu funcţii de răspundere, au fost încălcate procedurile legale de achiziţii a bunurilor materiale
şi a serviciilor necesare pentru restabilirea/reparaţia unităţii de tehnică militară a Bazei de aviaţie. În
acest sens a fost elaborat Ordinul ministrului Apărării nr. 566 din 26 octombrie 2016 „cu privire la
încălcarea procedurii de achiziţii a bunurilor materiale şi serviciilor şi sancţionarea vinovaţilor”.
Concomitent, informăm că conform raportului Inspecţiei Financiare a Ministerului Finanţelor din
11.09.2015, privind rezultatele inspectării financiare complexe asupra activităţii economico-financiare a
Spitalului Clinic Militar Central (SCMC), pentru iregularităţile admise, faţă de persoanele responsabile
ale SCMC au fost întocmite procese verbale cu privire la contravenţii prevăzute de articolul 327 1 alin.
(1), (5), (6) Cod contravenţional.
La SCMC s-a constatat că de către membrii grupului de lucru pentru achiziţii au fost semnate
declaraţiile de confidenţialitate şi imparţialitate, însă datorită atitudinii neglijente a unor persoane
responsabile, după procedura de achiziţii nu au fost păstrate la dosar. În acest sens au fost întreprinse
măsurile necesare pentru neadmiterea cazurilor similare în viitor. Conform Ordinului şefului Spitalului
Clinic Militar Central nr. 15 din 26.02.2016 au fost stabilite expres atribuţiile şi funcţiile fiecărui
membru al grupului de lucru pentru achiziţii.
Este de menţionat faptul că pe parcursul anilor 2015-2016 au fost efectuate controale de
supraveghere a procesului de achiziţii publice pentru necesităţile Armatei Naţionale şi de către Curtea de
Conturi.
Astfel conform raportului auditului performanţei sistemului de achiziţii publice, aprobat prin
Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 37 din 1 octombrie 2015, în cadrul MA au fost stabilite următoarele
încălcări:
- au fost efectuate achiziţii publice cu 15,2 mil.lei mai mult decât cele planificate;
- au fost organizate achiziţii privind procurarea serviciilor de avariere, serviciilor de reparaţie a
utilajului tehnologic, procurarea biletelor avia, pentru a asigura buna funcţionare a instituţiilor, cu
încheierea contractelor de valoare mică, precum şi beneficierea de servicii pînă la semnarea contractelor,
ceea ce duce la faptul că este necesar să fie desemnat câştigător anume agentul economic care a livrat
bunurile, a prestat servicii sau a executat lucrări la începutul anului fără încheierea contractului;
- în cadrul examinării procesului de evaluare a ofertelor, auditul a identificat în 2 procese-verbale de
evaluare a ofertelor că grupul de lucru a constatat că 2 operatori economici au prezentat documente false
la procedurile de achiziţie, fiind luată decizia ca aceştia să fie incluşi în Lista de interdicţie. Verificările
ulterioare au relevat că grupul de lucru a solicitat Agenţiei de Achiziţii Publice includerea în această
listă doar a unuia dintre aceştia;
- grupul de lucru pentru achiziţii nu a asigurat încasarea garanţiilor de bună execuţie, unde la 2
contracte garanţiile de bună execuţie depuse de operatorul economic nu corespund formei cerute de

Dificultăţi/
probleme

Nr.
d/o

2.11

Denumirea acţiunii

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.

Măsurile întreprinse
Ministerul Apărării în documentele de licitaţie (garanţie bancară). Astfel, în cazul contractelor nr.14/23
din 14.01.2014 şi nr.14/460 din 31.03.2014, Î.S. „Centrul de Pregătire a Specialiştilor pentru Armata
Naţională”, al cărui unic fondator este MA, a solicitat să fie luat ca bază pentru garanţia de bună
execuţie capitalul statutar al acesteia.
În acest sens au fost întreprinse măsurile necesare pentru neadmiterea cazurilor similare în viitor.
Referitor la raportul auditului conformităţii gestiunii fondurilor publice de către Ministerul Apărării
şi unele entităţi din subordine pe exerciţiul bugetar 2014-2015, aprobat prin Hotărîrea Curţii de Conturi
nr. 21 din 28 iunie 2016, probele de audit au fost acumulate la aparatul central al Ministerului Apărării şi
la 6 instituţii (din 13), 14 unităţi militare (din 27), precum şi la 3 întreprinderi de stat.
Verificările efectuate la entităţile auditate asupra eşantioanelor selectate au relevat mai multe
neconformităţi, acestea fiind prezentate după cum urmează:
- Neajustarea în Planul de achiziţie a valorii estimative la procurările efectuate de facto;
- Nerespectarea prevederilor legale care prevăd că autoritatea contractantă nu are dreptul să divizeze
achiziţia prin încheierea de contracte separate în scopul aplicării unei alte proceduri de achiziţie decît
cea legală;
- Aplicarea incorectă a procedurilor de achiziţii, nefiind respectate prevederile legale;
- Estimarea neadecvată a necesităţilor;
- Neconformităţi constatate în cadrul întreprinderilor de stat;
- Neconformităţi şi în activitatea grupului de lucru;
- N-au fost prezentate dările de seamă conform prevederilor actelor normative;
- Nu s-a respectat termenul de executare a contractului;
- Alte neconformităţi.
Pe toate aceste neconformităţi, în temeiul Hotărîrii Curţii de Conturi nr. 21 din 28 iunie 2016,
Direcţia generală urmărire penală a Centrului Naţional Anticorupţie, a demarat examinarea acestora,
pornită la 27.06.2016.
În cadrul Ministerului Apărării s-a elaborat Ordinul ministrului Apărării nr. 602 din 17 noiembrie
2016 cu privire la realizarea recomandărilor Curţii de Conturi menţionate în cadrul auditului exerciţiului
bugetar 2014-2015, prin care a fost pus în aplicare Planul de realizare a recomandărilor Curţii de
Conturi menţionate în cadrul auditului situaţiilor financiare consolidate şi auditului conformităţii
gestionării fondurilor publice de către Ministerul Apărării şi unele entităţi din subordine în exerciţiul
bugetar 2014-2015.
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 drepturi 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.

Dificultăţi/
probleme

Nu au fost
întâmpinate

Nr.
d/o
2.12

Denumirea acţiunii
Intensificarea controlului din partea
managerilor şi al Direcţiei inspecţie
generală la capitolul: gestionarea
informaţiei
confidenţiale,
utilizarea
resurselor publice şi contactele cu părţile
externe

Măsurile întreprinse

Dificultăţi/
probleme

Întru realizarea planului de activitate, precum şi intensificarea controlului din partea managerilor şi Nu au fost
al Direcţiei inspecţie generală la capitolul gestionarea informaţiei confidenţiale, utilizarea resurselor întâmpinate
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.
În anul 2015 şi respectiv în anul 2016, de către Direcţia inspecţie generală, au fost efectuate 55
controale planificate şi inopinate, precum şi examinate 41 petiţii, inclusiv cele care vizează activitatea
Centrelor militare teritoriale (CMT)/Secţiile administrativ-militare (SAM). Controale au fost iniţiate în
baza apelurilor telefonice la linia specializată anticorupţie/ linia instituţională pentru informare/ telefon
de încredere, precum şi în baza cererilor de intervenţie a Direcţiei inspecţie generală.
Aceste verificări s-au soldat cu rezumare de concluzii şi înaintare de propuneri, menite să redreseze
şi să amelioreze situaţiile create, să sporească eficacitatea activităţilor desfăşurate, să crească gradul de
operativitate în executarea misiunilor încredinţate, să augmenteze profesionalismul şi flexibilitatea
corpului Ministerului Apărării. În situaţia în care încălcarea prezenta o infracţiune, materialele cercetării
erau remise în Procuratura generală/militară pentru a atragere la răspundere penală, după caz, a
persoanelor vinovate.
Pe parcursul anilor 2015-2016 au fost înregistrate 25 apeluri la linia specializată anticorupţie şi 58
apeluri la telefonul de încredere al Ministerului Apărării. Informaţii privind cazuri de corupţie nu au
parvenit.
De asemenea, în scopul eficientizării şi operaţionalizării activităţii Direcţiei inspecţie generală,
identificării, analizei şi evaluării riscurilor şi vulnerabilităţilor la toate nivelurile managementului din
structura militară, precum şi în vederea consolidării cooperării cu societatea civilă Direcţia inspecţie
generală a creat „Cererea de intervenţie a Direcţiei inspecţie generală”. Acumularea solicitărilor de
intervenţie şi examinarea acestora, în limita competenţei, este realizată de către Direcţia inspecţie
generală a Ministerului Apărării. În perioada de referinţă au fost recepţionate 24 solicitări de intervenţie
a DIG, problemele abordate fiind la capitolul nerespectarea drepturilor personalului militar/civil.
Totodată, în perioada vizată, la CMT/SAM au fost efectuate controale şi din partea Marelui Stat
Major al Armatei Naţionale, după cum urmează:
- în vederea controlului utilizării resurselor publice, au fost efectuate lunar controale de verificare a
consumului blanchetelor de strictă evidenţă de către Centrele militare, în total 216 controale. Concluzii consumul blanchetelor de strictă evidenţă corespunde actelor normative departamentale;
- în vederea controlului contactelor cu părţile externe au fost efectuate 24 controale a activităţii
comisiilor de recrutare-încorporare, referitor la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen,
acordarea amânărilor scutirilor. Concluzii - activitatea comisiilor de recrutare-încorporare corespunde

Nr.
d/o

2.13

Denumirea acţiunii

Măsurile întreprinse

actelor normative în vigoare;
- în vederea controlului contactelor cu părţile externe au fost efectuate 43 controale la capitolul
încadrării în serviciul public de către Centrele militare. Concluzii – activitatea de organizare şi încadrare
în serviciul public de către Centrele militare corespunde actelor normative în vigoare;
- în vederea evaluării parametrilor de funcţionare conform destinaţiei au fost efectuate 3 controale.
Totodată, pe parcursul perioadei menţionate au fost efectuate în cadrul Centrelor militare 6 controale
în procesul de primire-predare a funcţiilor de comandant CMT.
Identificarea permanentă, evaluarea şi
În scopul identificării permanente, evaluării şi înregistrării riscurilor de corupţie în Registrul
înregistrarea riscurilor de corupţie în instituţional al riscurilor, atât în cadrul MA, cât şi în cadrul instituţiilor din subordine, a fost elaborat,
Registrul instituţional al riscurilor, atât în aprobat şi pus în aplicare Ordinul ministrului Apărării nr.318 din 14 iunie 2016 cu privire la aprobarea
cadrul MA, cât şi în cadrul instituţiilor Regulamentului privind modul de implementare a managementului riscurilor în cadrul Armatei
din subordine, completându-l cu Naţionale, aparatului central al Ministerului Apărării şi instituţiilor Ministerului Apărării.
obiectivul “Consolidarea integrităţii
Activitate de control intern a fost organizată în condiţiile Legii nr. 229 din 23 septembrie 2010
instituţionale”, elaborând măsuri de privind controlul financiar public intern.
diminuare a acestora.
Regulamentului privind modul de implementare a managementului riscurilor în cadrul Armatei
Naţionale, aparatului central al Ministerului Apărării şi instituţiilor Ministerului Apărării stabileşte
cerinţele minime privind implementarea managementului riscurilor, care includ identificarea, evaluarea,
aprecierea riscurilor şi stabilirea responsabilităţilor, în scopul implementării unui sistem de management
al riscurilor care să permită îndeplinirea obiectivelor stabilite.
În contextul celor expuse, fiecare subdiviziune a Ministerului Apărării, împreună cu propunerile de
activităţi care sunt incluse în planul de activitate al unităţii militare prezintă şi riscurile inerente
identificate pe segmentul său de activitate. Riscurile identificate, evaluarea, clasificarea riscurilor şi
reacţia la risc se grupează într-un registru al riscurilor, care este revizuit cel puţin de două ori pe an.
Este de menţionat faptul că persoanele pe seama cărora a fost pusă sarcina de efectuare a unor
activităţi de control sau audit în cadrul marilor unităţi, unităţilor militare şi instituţiile Ministerului
Apărării, aparatului central al Ministerului Apărării, Marelui Stat Major al Armatei Naţionale, vor
controla obligatoriu şi prezenţa registrului riscurilor, precum şi vor propune, după caz, includerea în
registrul riscurilor a unor riscuri noi identificate în urma activităţilor de control sau audit.
De asemenea în perioada de referinţă, Direcţia generală economico-financiară a participat la
procesul de autoevaluare şi a completat, conform domeniului său de competenţă, chestionarul de
autoevaluare privind consolidarea integrităţii în sectorul de apărare şi securitate.
În semestrul I 2015 şi respectiv semestrul I 2016 a fost efectuată autoevaluarea sistemului de
management şi control intern şi a fost emisă declaraţia de bună guvernare pe Ministerul Apărării.
Totodată, în temeiul art. 16 alin. (1) din Lеgеa nr. 229 din 23.09.2010 рrivind сontrоlul finanсiar
рubliс intеrn, a fost emisă, declaraţia privind buna guvernare şi plasată pe pagina oficială a Ministerului
Apărării - http://www.army.md/img/userfiles/doconline/dbg_ma.pdf
În acelaşi context, pentru identificarea factorilor instituţionali, care pot favoriza actele de corupţie,
precum şi elaborarea recomandărilor pentru excluderea sau diminuarea efectelor acestora, a fost
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constituit grupul de evaluare a riscurilor de corupţie în Armata Naţională. Grupul menţionat a activat în
baza Ordinului ministrului Apărării nr.239 din 02.06.2014 „Cu privire la înfiinţarea grupului de evaluare
a riscurilor de corupţie”, începând cu trimestrul II-2014. Grupul menţionat a fost constituit din personal
al Ministerului Apărării cât şi reprezentantul Centrului Naţional Anticorupţie.
În conformitate cu Ordinul ministrului Apărării nr.606 din 29.12.2014 „Cu privire la aprobarea
Planului de integritate al Ministerului Apărării pentru anii 2015-2016” a fost aprobat Planul de
integritate menţionat.
Ulterior, pe parcursul perioadei de referinţă, în vederea implementării acţiunilor prevăzute în planul
menţionat sunt întreprinse măsuri de realizare cu respectarea termenilor stabiliţi pentru îndeplinirea
dezideratelor specificate în rubricile indicatorii de progres şi rezultatul scontat.
Totodată, în scopul asigurării transparenţei sporite a activităţilor anticorupţie desfăşurate de către
Ministerul Apărării, Planul de integritate al Ministerului Apărării pentru anii 2015-2016 a fost plasat pe
pagina oficială web a Ministerului Apărării în rubrica – Infocentru /Informaţie utilă /Prevenirea
corupţiei. Semestrial, în cadrul aceleiaşi rubrici, este plasat Raportul despre progresele înregistrate şi
dificultăţile întâmpinate în procesul de realizare a Planului de integritate al Ministerului Apărării pentru
anii 2015-2016.
De asemenea, în temeiul prevederilor pct. 28 1 din Metodologia de evaluare a riscurilor de corupţie în
autorităţile şi instituţiile publice, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 906 din 28.07.2008, Rapoartele
cu referire la progresele înregistrate şi dificultăţile întâmpinate în procesul de realizare a Planului de
integritate al Ministerului Apărării pentru anii 2015-2016 sunt remise în adresa Centrului Naţional
Anticorupţie.
Ultima raportare referitor la implementarea Planului de integritate al Ministerului Apărării pentru
anii 2015-2016 a fost efectuată 12.07.2016, următoarea raportare 05.01.2017.
În acelaşi context, acţiuni de reducere a riscului de corupţie şi gestionare a acestora sunt întreprinse
în cadrul Programului NATO de consolidare a integrităţii în sectorul de apărare şi securitate (Building
Integrity Programme).
Tot în acest sens, în luna octombrie curent, Ministerul Apărării a organizat un seminar de instruire
pentru managerii operaţionali unde au fost abordate subiecte ce ţin de stabilirea obiectivelor,
managementul riscurilor şi descrierea proceselor. La activitate au participat 27 persoane din cadrul
Ministerului Apărării/ Armatei Naţionale.
De asemenea, prin scrisoarea nr. 15/888 din 10.10.2016, subdiviziunile Ministerului Apărării/
Armatei Naţionale au fost informate în mod repetat despre necesitatea identificării Riscurilor inerente în
Activităţile planificate pentru anul 2017 pe domeniul de activitate.
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Obiectiv III „Sporirea vigilenţei şi sensibilităţii legate de integritate”
3.1
Realizarea
cursului
de
instruire
În cadrul Armatei Naţionale prevenirea corupţiei constituie ansamblul măsurilor realizate în scopul
„Standarde naţionale anticorupţie” pentru reducerii incidenţei faptelor de corupţie săvârşite de personalul militar/civil, al adoptării unui
colaboratorii MA şi instituţiilor din comportament integru şi al creşterii încrederii angajaţilor şi cetăţenilor în instituţia de apărare. O pîrghie
subordine, cu aplicarea metodei de esenţială în procesul de prevenire a corupţiei este activitatea de informare şi instruire anticorupţie.
evaluare
ex-post
a
cunoştinţelor Astfel, pe parcursul perioadei de referinţă, Direcţia inspecţie generală a desfăşurat un şir de şedinţe pe
angajaţilor în domeniu prin aplicarea tematica instruire anticorupţie, în cadrul Procesului de perfecţionare a ofiţerilor din cadrul organelor
unui chestionar
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 şi 2015-2016. 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 săvârşirea actelor de corupţie şi a
faptelor de comportament corupţional şi instituirea unui mecanism eficient de colaborare operativă a
autorităţii publice cu Centrul Naţional Anticorupţie (CNA) în vederea prevenirii şi descoperirii faptelor
de corupţie săvârşite 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 (corpul de ofiţeri, subofiţeri, sergenţi/soldaţi angajaţi pe bază de
contract şi în termen) /civil al Armatei Naţionale. La demersul specificat, CNA a demonstrat
receptivitate şi disponibilitate în aşa fel, pe parcursul lunilor octombrie 2015 şi respectiv noiembrie
2016, au fost desfăşurate şedinţe instructive. La şedinţele menţionate a participat atât efectivul
unităţilor/instituţiilor militare gazde, cât şi cel din garnizoana în care se află unitatea/instituţia (Centrele
militare teritoriale), fiind instruiţi peste 80%(2015)/85%(2016) din efectivul Armatei Naţionale.
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.
La finele şedinţelor, în scopul sporirii eficienţii cursurilor de instruire anticorupţie prin modelarea şi
adaptarea lor la necesităţile reale ale agenţilor publici ori a altor categorii de angajaţi, participanţii
completau câte un chestionar de evaluare a cursului de instruire.
În acelaşi context, au fost elaborate şi puse în aplicare Dispoziţiunea şefului Marelui Stat Major al
Armatei Naţionale, comandant al Armatei Naţionale nr.13 din 10 februarie 2015 cu privire la
organizarea şi desfăşurarea perfecţionării profesionale în anul 2015, precum şi Dispoziţiunea şefului
Marelui Stat Major al Armatei Naţionale, comandant al Armatei Naţionale nr. 11 din 29 ianuarie 2016
cu privire la organizarea şi desfăşurarea perfecţionării profesionale a militarilor prin contract din cadrul
Ministerului Apărării, instituţiilor Ministerului Apărării, Marelui Stat Major şi comandamentelor
categoriilor de forţe, în anul 2016. Prin aceste Dispoziţiuni a fost aprobat Planul perfecţionării
profesionale a militarilor prin contract din cadrul organelor centrale de conducere militară pentru anul
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2015 şi respectiv 2016, care cuprindeau şedinţe cu tematica „Prevenirea fenomenului corupţiei în
Armata Naţională, actualităţi şi provocări”. În conformitate cu planurile respective, Direcţia inspecţie
generală a organizat şi desfăşurat şedinţe pe tematica menţionată, unde au fost instruiţi militarii prin
contract din cadrul Ministerului Apărării, instituţiilor Ministerului Apărării, Marelui Stat Major şi
comandamentelor categoriilor de forţe. Totodată, în cadrul acestor şedinţe, Direcţia inspecţie generală
cu suportul Centrului Naţional Anticorupţie a instruit efectivul referitor la Standardele naţionale
anticorupţie.
În contextul celor expuse, în scopul determinării nivelului de însuşire a materialului studiat, s-a
aplicat metoda de evaluare ex-post a cunoştinţelor angajaţilor în domeniu, prin aplicarea unui
chestionar, unde la disciplina „pregătirea militar-generală” a fost inclus un compartiment cu întrebări din
domeniul anticorupţie. Astfel, în conformitate cu Dispoziţiunea şefului Marelui Stat Major al Armatei
Naţionale, comandant al Armatei Naţionale nr. 161 din 13 octombrie 2015 cu privire la desfăşurarea
evaluării pregătirii profesionale a militarilor prin contract din cadrul Armatei Naţionale (pentru anul
2015), precum şi Dispoziţiunile şefului Marelui Stat Major al Armatei Naţionale, comandant al Armatei
Naţionale nr. 82 din 06 iunie 2016 cu privire la desfăşurarea evaluării pregătirii profesionale a
efectivului Armatei Naţionale (pentru semestru I 2016) şi , nr. 144 din 11 octombrie 2016 cu privire la
desfăşurarea evaluării pregătirii profesionale a efectivului Armatei Naţionale (pentru anul 2016), au fost
desfăşurate evaluării la pregătirea profesională a militarilor prin contract din cadrul Armatei Naţionale.
La etapa de procesare a chestionarelor de evaluare, comisiile au întocmit şi prezentat, şefului
Marelui Stat Major al Armatei Naţionale, comandant al Armatei Naţionale, procesele verbale cu
rezultatele evaluării.
În procesul de analiză, de către Direcţia inspecţie generală, a chestionarelor de evaluare, precum şi
proceselor verbale cu rezultatele evaluării s-a stabilit că militarii prin contract din cadrul Ministerului
Apărării, instituţiilor Ministerului Apărării, Marelui Stat Major şi comandamentelor categoriilor de
forţe, au însuşit tematica de anticorupţie, la un nivel satisfăcător.
Pe parcursul anului 2015-2016, militari ai Armatei Naţionale au participat la câteva 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 în cadrul MA, cât şi în cadrul instituţiilor din subordine, a fost elaborat, aprobat şi
pus în aplicare Ordinul Ministrului apărării nr. 318 din 14 iunie 2016 cu privire la aprobarea
Regulamentului privind modul de implementare a managementului riscurilor în cadrul Armatei
Naţionale, aparatului central al Ministerului Apărării şi instituţiilor Ministerului Apărării.
Pe data de 8 aprilie 2016, în cadrul Ministerului Apărării, a fost organizat un atelier de lucru privind
implementarea Managementului riscurilor şi rolul conducerii în implementarea SCNI. La atelier au
participat şi reprezentanţii din cadrul Ministerului Finanţelor şi al Centrului Naţional Anticorupţie, care
au prezentat recomandările sale.
În perioada 19-21 septembrie 2016 Ministerul Finanţelor a organizat desfăşurarea seminarului de
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instruire pentru managerii operaţionali din sectorul public. La acest seminar, din partea MA au participat
2 specialişti, unde s-a abordat subiecte ce ţin de stabilirea obiectivelor, managementul riscurilor şi
descrierea proceselor.
În perioada de referinţă, ţinând 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 anilor de
referinţă, de către Direcţia inspecţie generală, au fost desfăşurate şedinţe de instruire la tema „Prevenirea
fenomenului corupţiei în Armata Naţională, actualităţi şi provocări”, 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 2015, 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 2015 şi noiembrie 2016 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.
În acelaşi context, au fost elaborate şi puse în aplicare Dispoziţiunea şefului Marelui Stat Major al
Armatei Naţionale, comandant al Armatei Naţionale nr.13 din 10 februarie 2015 cu privire la
organizarea şi desfăşurarea perfecţionării profesionale în anul 2015, precum şi Dispoziţiunea şefului
Marelui Stat Major al Armatei Naţionale, comandant al Armatei Naţionale nr.11 din 29 ianuarie 2016 cu
privire la organizarea şi desfăşurarea perfecţionării profesionale a militarilor prin contract din cadrul
Ministerului Apărării, instituţiilor Ministerului Apărării, Marelui Stat Major şi comandamentelor
categoriilor de forţe, în anul 2016. Prin aceste Dispoziţiuni a fost aprobat Planul perfecţionării
profesionale a militarilor prin contract din cadrul organelor centrale de conducere militară pentru anul
2015 şi respectiv 2016, care cuprindeau şedinţe cu tematica „Prevenirea fenomenului corupţiei în
Armata Naţională, actualităţi şi provocări”. În conformitate cu planurile respective, Direcţia inspecţie
generală a organizat şi desfăşurat şedinţe pe tematica menţionată, unde au fost instruiţi militarii prin
contract din cadrul Ministerului Apărării, instituţiilor Ministerului Apărării, Marelui Stat Major şi
comandamentelor categoriilor de forţe. Totodată, în cadrul acestor şedinţe, Direcţia inspecţie generală
cu suportul Centrului Naţional Anticorupţie a instruit efectivul referitor la Standardele naţionale
anticorupţie.
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Cu efectivul Centrelor militare teritoriale, pe parcursul anului 2015 au fost desfăşurate 178 şedinţe şi
146 şedinţe în anul 2016, cu abordarea aspectelor vulnerabile ale postului şi funcţiei, precum şi cu
preocuparea faţă de integritate.
Totodată, prin telegrama şefului J1 Direcţie personal nr.35/1414 din 12.10.2015, trimestrial către
data de 15, efectivul centrelor militare depun declaraţii privind aducerea la cunoştinţă a cazurilor de
corupţie care au avut loc în centrele militare, a prevederilor articolelor 324-330 1,2 al Codului Penal,
existenţa sau inexistenţa tentativelor de corupere, precum şi dacă cunoaşte ordinea de adresare în cazul
existenţei acestor tentative faţă de ei, cu înregistrarea declaraţiilor în centrul militar.
3.4
Elaborarea Ordinului Ministrului apărării
Este de menţionat că în perioada de referinţă a fost elaborat Ordinul ministrului Apărării nr.33 din
privind întreprinderea măsurilor necesare 28.01.2015 „Cu privire la declararea şi controlul veniturilor şi al proprietăţii, declararea conflictului de
în vederea implementării în cadrul AN a interese în cadrul Armatei Naţionale”, acesta a fost expediat în direcţiile/secţiile Ministerului Apărării şi
prevederilor
Legii
nr.1264
din Marelui Stat Major al Armatei Naţionale, centrelor militare teritoriale şi adus la cunoştinţă funcţionarilor
19.07.2002 privind declararea şi de demnitate publică, funcţionarilor publici şi militarilor prin contract ai aparatului central al
controlul veniturilor şi al proprietăţii Ministerului Apărării, Marelui Stat Major al AN, Centrelor militare teritoriale, şefilor şi locţiitorilor
persoanelor cu funcţii de demnitate instituţiilor şi întreprinderilor de stat ale Ministerului Apărării.
publică,
judecătorilor,
procurorilor,
La momentul de faţă Legea nr.1264 din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi al
funcţionarilor publici şi a unor persoane proprietăţii persoanelor cu funcţii de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor
cu funcţie de conducere
publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere, în baza căreia 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”, a fost abrogată prin Legea nr.133 din
17.06.2016 privind declararea averii şi intereselor personale.
În acest sens se întreprind măsuri de revizuire/modificare a actului departamental menţionat, în
scopul ajustării acestuia cu prevederile Legii nr.133 din 17.06.2016.
Obiectiv IV „Consolidarea relaţiilor instituţiei cu publicul”
4.1
Revizuirea paginii web oficiale a MA în
În baza Ordinului ministrului Apărării nr.527 din data de 11 decembrie 2014 „ Despre aprobarea
corespundere cu prevederile Hotărîrii Regulamentului privind funcţionarea şi administrarea paginii - web oficiale a Ministerului Apărării”,
Guvernului nr.188 din 03.04.2012.
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.
4.2
Actualizarea paginii web oficiale a
În scopul asigurării transparenţei sporite a activităţilor anticorupţie, pe parcursul perioadei de
Ministerului Apărării în corespundere cu referinţă (2015-2016), Serviciul e-transformare a Ministerului Apărării a realizat următoarele:
prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 188
- au fost plasate pe pagina Web oficială a Ministerului Apărării 14 proiecte de Hotîrări ale
din 03.04.2012.
Guvernului pentru consultare publică, prin intermediul portalului guvernamental www.particip.gov.md;
- au fost plasate şi actualizate 27 posturi publice vacante pe pagina Web oficială a Ministerului
Apărării, prin intermediul platformei www.cariere.gov.md;
- a evaluat 18 seturi de date deschise publicate de Ministerul Apărării şi Marele Stat Major al
Armatei Naţionale pe portalul guvernamental de date deschise www.date.gov.md şi a actualizat 10
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seturi;
- a efectuat analiza paginii-web oficială a Ministerului Apărării;
- a coordonat actualizarea, completarea conţinutului informaţional al compartimentelor, rubricilor şi
subrubricilor în conformitate cu prevederile expuse în regulamentul privind funcţionarea şi
administrarea paginii-web oficiale a Ministerului Apărării.
- a fost elaborat şi integrat în pagina Web oficială a Ministerului Apărării modul de sesizare online.
Direcţia secretariat şi management intern a elaborat Nota informativă privind examinarea
petiţiilor adresate Ministrului Apărării în perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2015 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.
În acelaşi context, Direcţia secretariat şi management intern este în curs de elaborare a Notei
informative privind examinarea petiţiilor adresate Ministrului Apărării în perioada 1 ianuarie – 31
decembrie 2016. Nota informativă în cauză va parcurge aceiaşi cale ca şi cea din anul 2015 şi va fi
plasată pe pagina web a Ministerului Apărării: infocentru, informaţie utilă, documente online.
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