
RAPORT 

despre progresele înregistrate şi dificultăţile întâmpinate în procesul de realizare a Planului de acţiuni  

privind implementarea Strategiei Naţionale de Integritate şi Anticorupţie pe anii 2017–2020  

în cadrul Ministerului Apărării, pentru semestrul I, anul 2020 
 

Nr. 

d/o 
Denumirea acţiunii Măsurile întreprinse 

Dificultăţi/ 

probleme 

I. Promovarea integrităţii în cadrul Ministerului Apărării 

1. Asigurarea angajării şi promovării 

funcționarilor publici pe bază de merit şi 

de integritate profesională  

În cadrul Ministerului Apărării și autorităților administrative din subordine, concursurile privind 

ocuparea funcţiilor publice vacante sunt organizate în conformitate cu prevederile Legii nr. 158/2008 cu 

privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi Regulamentului cu privire la ocuparea 

funcţiei publice prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 201/2009. În acest sens, prin 

ordinul Ministrului apărării nr. 780 din 26.12.2017 a fost instituită comisia de concurs pentru ocuparea 

funcţiilor publice vacante din cadrul aparatului central al Ministerului Apărării.  

În perioada raportată a fost ocupată funcția de Secretar general al ministerului (concursul a fost 

organizat de către Cancelaria de Stat), precum și au fost angajate 3 persoane la funcţii publice. 

Angajarea acestora nu a avut loc prin modalitatea ocupării funcţiilor vacante sau temporar vacante prin 

concurs. Totodată, din cadrul altor unități militare, prin transfer, au fost numiți la funcții 4 militari prin 

contract. 

Subsecvent, în I semestru al anului 2020 a fost organizat și desfășurat un concurs pentru ocuparea 

funcţiei publice vacante din cadrul aparatului central al Ministerului Apărării (șef Direcție 

transformare), anunțul fiind plasat pe portalului guvernamental al funcţiilor publice pentru ocuparea 

cărora autorităţile publice organizează concurs www.cariere.gov.md.  

În cadrul Marelui Stat Major al Armatei Naționale (MStM AN), Comisia de concurs pentru 

ocuparea funcţiilor publice vacante a fost instituită prin ordinul şefului MStM AN, comandant al AN nr. 

23 din 26.02.2019, iar în Centrele militare, temei pentru ocuparea funcțiilor publice vacante servesc 

ordinele comandanţilor. 

Astfel, pentru perioada de referinţă, în cadrul MStM al AN și structurile din subordine, din 10 

funcţii publice vacante, la concurs au fost scoase 5, fiind desfășurate 4 concursuri de angajare.  

În scopul realizării cerințelor Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar nr. 

270/2018 și Hotărârii Guvernului nr. 1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 

270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar urmează a fi realizată evaluarea 

trimestrială a performanțelor profesionale individuale ale angajaților Ministerului Apărării pentru 

stabilirea sporului pentru performanță pentru lunile iulie – septembrie 2020. 

Concomitent, este monitorizată informaţia referitor la: 

- data atingerii următoarei etape de vechime în muncă pentru atribuirea unei noi trepte de 

salarizare corespunzătoare; 

- expirarea termenului contractului; 

- expirarea termenului de aflare în gradul militar. 

Nu au fost 

întîmpinate 
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2. Asigurarea respectării regimului de 

incompatibilităţi, de restricţii în ierarhie 

şi de limitare a publicităţii 

 

 

 

Pe parcursul semestrului I 2020 au fost declarate şi instrumentate 2 cazuri de restricţie în 

ierarhie/conflict de interes real, care au fost soluţionate, iniţial, prin redistribuirea sarcinilor şi 

responsabilităţilor subiecţilor declarării, iar mai apoi prin transferul subiecţilor declarării în alte funcţii. 

Totodată, în cadrul Întreprinderii de Stat Centrul de Pregătire a Specialiștilor pentru Armata 

Națională, a cărei fondator este Ministerul Apărării, a fost identificat un caz de nerespectare al regimului 

juridic al restricţiilor în ierarhie, care nesoluţionat oportun a determinat producerea unui conflict de 

interese cu caracter continuu şi repetitiv. Despre acest fapt, Autoritatea Națională de Integritate a fost 

informată prin demersul Administratorului Întreprinderii prenotate nr. 103 din 26.06.2020 

Nu au fost 

întîmpinate 

3. Asigurarea respectării regimului 

declarării averilor şi intereselor personale 

Mecanismul de declarare a averilor şi intereselor personale în cadrul MA, începând cu august 

2017 este pus pe seama subiecţilor declarării, depunerea acestora se face on-line deţinând semnătura 

electronică în conformitate cu prevederile Legii 133/2016. Autorităţilor publice le revine obligaţia de a 

asigura subiecţii declarării cu cheie publică (semnătura electronică). În acest sens, în baza setului de 

documente depus, Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică a perfectat şi eliberat 71 

semnături electronice avansate calificate subiecţilor declarării averii şi intereselor personale. 

Adițional a fost actualizat Registrul electronic al subiecţilor declarării averii şi a intereselor 

personale. 

În MA şi AN numărul total de funcționari publici a constituit: promovați – 3, transferați – 10, 

numiți – 4, angajați – 15, eliberați în/din funcție – 12. 

 

4. Asigurarea respectării regimului 

conflictelor de interese şi neadmiterea 

favoritismului 

În perioada de raportare în cadrul instituţiei de apărare au fost declarate 4 situaţii de conflict de 

interese real. Subiecţii a 2 declaraţii au solicitat abținerea de la exercitarea atribuţiilor în calitate de 

membru al comisiei în care aceştia aveau dreptul de vot, reieşind din considerentele că urma să fie 

discutată în cadrul şedinţelor respective şi candidatura acestora. Declaraţiile menţionate, prezentate în 

formă scrisă, au fost soluţionate, precum şi înregistrate în Registrul declaraţiilor privind conflictul de 

interese în MA şi AN, ţinut conform anexei nr. 4 a Legii privind declararea averii şi a intereselor 

personale nr. 133/2016.  

Pentru instrumentarea altor 2 cazuri de conflict de interes real, care la fel au fost înregistrate în 

Registrul declaraţiilor privind conflictul de interese în MA şi AN, s-au întreprins măsurile legale în 

vederea soluționării acestora, inclusiv cu avizarea ANI, iniţial, prin redistribuirea sarcinilor şi 

responsabilităţilor subiecţilor declarării, iar mai apoi prin transferul subiecţilor declarării în alte funcţii. 

Totodată, în cadrul Întreprinderii de Stat Centrul de Pregătire a Specialiștilor pentru Armata 

Națională, a cărei fondator este Ministerul Apărării, a fost identificat un caz de nerespectare al regimului 

juridic al restricţiilor în ierarhie, care nesoluţionat oportun a determinat producerea unui conflict de 

interese cu caracter continuu şi repetitiv. Despre acest fapt, Autoritatea Națională de Integritate a fost 

informată prin demersul Administratorului Întreprinderii de stat nr. 103 din 26.06.2020.   

 

5. Asigurarea respectării regimului 

cadourilor 

Punerea în aplicare a noului cadru normativ referitor la regimul juridic al cadourilor prin 

aprobarea Hotărîrii Guvernului nr. 116/2020 privind regimul juridic al cadourilor a impus necesitatea de 

implementare la nivel departamental a noului cadru normativ. 
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Respectiv, în temeiul art.16 din Legea integrităţii nr. 82/2017 şi art.11 din Legea nr. 25/2008 

privind Codul de conduită a funcţionarului public, în vederea implementării Hotărîrii Guvernului sus-

citate, precum şi în scopul cultivării climatului de integritate instituţională a fost aprobat ordinul MA nr. 

240 din 15.05.2020 cu privire la regimul juridic al cadourilor, prin care a fost instituită Comisia de 

evaluare şi evidenţă a cadourilor a Ministerului Apărării pentru cadourile declarate de către efectivul 

aparatului central al Ministerului Apărării, autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea 

Ministerului Apărării și atribuțiile acesteia. Conform prevederilor ordinului, Comisia prenotată va 

menține și actualiza trimestrial pe pagina web oficială a entității publice Registrele de evidență a 

cadourilor admisibile/inadmisibile ale MA şi AN. 

Consecvent, a fost instituită Comisia de evaluare şi evidenţă a cadourilor a Marelui Stat Major al 

Armatei Naționale prin ordinul șefului Marelui Stat Major al AN, comandant al AN nr. 49 din 

11.06.2020. Elaborarea acestui ordin a fost dictat de necesitatea realizării activităților care urmează a fi 

întreprinse în domeniul regimului juridic al cadourilor referitor la tipologia cadourilor, modalitatea de 

declarare, evaluare, evidenţă şi păstrare a acestora în cadrul unităților și subunităților militare. 

Este de menționat că a fost instituită și aprobată Comisia de evaluare şi evidenţă a cadourilor 

primite de către beneficiarii a căror identitate și calitate constituie secret de stat în condițiile Legii nr. 

245/2008 cu privire la secretul de stat, precum și elaborate registrelor speciale de evidență. 

În perioada de referință, în registrele administrate nu au fost înscrise cadouri 

admisibile/inadmisibile. 

6. Asigurarea neadmiterii, denunţării şi 

tratării influenţelor necorespunzătoare 

Cadrul normativ departamental, care defineşte şi statutează regimul juridic al denunţării şi tratării 

influenţelor necorespunzătoare în MA, este prevăzut în Regulamentul cu privire la evidenţa cazurilor de 

influenţă necorespunzătoare în AN, aprobat şi pus în aplicare prin ordinul MA nr. 533 din 17.11.2014. 

Pe parcursul perioadei de referință nu s-au înregistrat cazuri de denunţ a influenţei 

necorespunzătoare în cadrul instituției apărării. 

 

7. Asigurarea neadmiterii și denunţării 

manifestărilor de corupţie; protecţia 

avertizorilor de integritate 

În contextul ajustării cadrului departamental la cel național, și anume prin elaborarea şi aprobarea 

ordinul MA nr. 888 din 31.12.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind avertizorii de 

integritate în Ministerul Apărării, instituţia apărării a întreprins acțiuni în vederea implementării 

acestuia. Respectiv, a fost adus la cunoștința întregului efectiv noul cadru legal ce reglementează 

dezvăluirile practicilor ilegale, procedura de examinare a acestora, drepturile avertizorilor de integritate 

și măsurile de protecție a lor, obligațiile angajatorilor, competențele autorităților responsabile de 

examinarea unor asemenea dezvăluiri și ale autorităților de protecție a avertizorilor de integritate, a  fost 

desemnată structura responsabilă de ţinerea evidenţei dezvăluirilor practicilor ilegale și al avertizărilor 

de integritate în Ministerul Apărării şi examinarea acestora. 

În semestrul I al anului 2020, nu au fost înregistrate avertizări de integritate cu referire la 

încercările de implicare a efectivului MA/AN în manifestări de corupţie.  

 

8. Asigurarea intoleranţei faţă de 

incidentele de integritate 

În scopul reducerii incidenţei faptelor de corupţie săvârşite de personalul militar/civil, al adoptării 

unui comportament integru şi al creşterii încrederii angajaţilor şi cetăţenilor în instituţia de apărare sunt 
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realizate un șir de măsuri. 

În perioada de referință, în temeiul ordinului MA nr. 716 din 28.09.2018 „Cu privire la 

certificarea semnăturilor pentru solicitarea certificatelor de cazier privind integritatea profesională”, au 

fost solicitate caziere privind integritatea profesională pentru 11 persoane. 

De asemenea, prin ordinul MA nr. 66 din 06.02.2017 „Cu privire la cerinţele specifice de 

integritate profesională”, cu modificările şi completările ulterioare efectuate prin ordinul MA nr. 63 din 

03.02.2020, s-a asigurat studierea de către personalul structurilor organizaționale din sfera de 

competență a MA a prevederilor Legii nr. 325/2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale, 

îndeosebi ceea ce priveşte neadmiterea manifestărilor de corupţie, denunţarea imediată organelor 

competente orice tentativă de a fi implicaţi în acţiuni de corupţie sau influenţă necorespunzătoare, 

declararea cadourilor şi conflictului de interese în conformitate cu legislaţia. În acest sens, agenţii 

publici ai instituţiei de apărare au semnat Avizul de informare în condiţiile Legii nr. 325/2013, despre 

posibilitatea de a fi supuşi testului de integritate profesională. 

Cadrul normativ departamental, care defineşte statutul disciplinar aplicabil efectivului de militari 

ai MA/AN este prevăzut în Legea nr. 52/2007 cu privire la aprobarea Regulamentului disciplinei 

militare. Pentru perioada de raportare nu s-au atestat careva sancțiuni disciplinare aplicate în legătură cu 

incidentele de integritate admise de funcționarii entității militare. 

În temeiul ordinului MA nr. 320 din 31.07.2014 „Despre aprobarea Regulamentului privind 

funcţionarea liniilor telefonice anticorupţie ale MA”, activează: 

- linia specializată anticorupţie - 022-232-806 - având drept scop recepţionarea informaţiei privind 

comiterea unor acte de corupţie, acte conexe corupţiei şi fapte de comportament corupţional de către 

agenţii publici din cadrul MA şi AN. În perioada de referință au fost recepționate 8 apeluri în urma 

cărora au fost iniţiate cercetări de serviciu. 

- linia instituţională pentru informare - 022-252-009 - instituită în scopul sporirii transparenţei în 

funcţionarea MA, precum şi al conlucrării acesteia cu societatea civilă prin oferirea de informaţii ce ţin 

de propria activitate. În perioada de referință au fost recepționate 2 apeluri cu solicitare de a obține 

informații pe anumite subiecte de competența entității militare. 

- telefonul de încredere al MA din cadrul Centrului poliție militară, care poate fi accesat la 

numărul - 022-238-412, unde apelurile sunt recepţionate inclusiv în afara orelor de serviciu. La acest 

telefon, în perioada de raportatre au fost înregistrate 9 apeluri, informațiile și sesizările primite au fost 

direcționate către structurile competente în vederea întreprinderii măsurilor necesare pentru redresarea 

situației. 

- punerea în aplicare a Cererii de intervenţie a Inspectoratului Militar al Ministerului Apărării, pe 

pagina web oficială a MA: http://www.army.md/ sau pe adresa electronică: http://www.army.md/cidig/. 

oferă posibilitatea denunţătorului/informatorului de a înştiinţa în mod expres IMMA despre existenţa 

unor eventuale probleme de sistem, precum şi cele ce ţin de încălcarea drepturilor legale ale angajaţilor 

MA şi membrilor familiilor lor.  

http://www.army.md/cidig/
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Subsecvent, în scopul prevenirii şi combaterii corupţiei în MA, prevenirii, identificării şi 

excluderii factorilor de risc, în temeiul dispozițiilor Legii nr. 271/2008 privind verificarea titularilor şi a 

candidaţilor la funcţii publice, și ordinului MA nr. 369 din 31.05.2019 în semestrul I al a. 2020 au fost 

supuși verificării de către Comisia privind stabilirea compatibilităţii/incompatibilităţii titularilor și 

candidaților la funcții publice 32 funcționari.  

9. Asigurarea respectării transparenţei în 

procesul decizional 

În scopul asigurării transparenţei procesului de bugetare, bugetul MA, repartizat pe articole de 

cheltuieli, în luna ianuarie 2020, a fost plasat pe pagina-web oficială a instituţiei apărării la rubrica: 

Infocentru/Informaţie utilă/Bugetul/ Repartizarea bugetului Armatei Naţionale a Republicii Moldova pe 

anul 2020. 

Pe parcursul semestrului I al anului 2020, în scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 

privind transparenţa în procesul decizional, pe pagina-web oficială a MA (https://www.army.md) la 

compartimentul „Transparenţa Decizională”, la rubrica „Anunţurile privind organizarea consultării 

publice” au fost plasate 6 anunțuri ale proiectelor de acte normative în vederea consultărilor publice, și 

anume: 

- Proiectul hotărîrii de Guvern pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 182/2018 cu privire la 

legitimaţiile veteranilor de război; 

-  Proiectul hotărîrii de Guvern „Cu privire la rezultatele încorporării în serviciul militar în 

octombrie 2019-ianuarie 2020 şi încorporarea în serviciul militar în aprilie-iulie 2020”; 

- Proiectul de lege privind instituirea Medaliei comemorative „75 de ani de la victoria în cel de-al 

Doilea Război Mondial”; 

- Proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la modificarea anexelor 1, 3, 4 din Hotărârea de Guvern 

nr.161/2019 cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică a statului din administrarea 

Agenției Proprietății Publice; 

- Proiectul hotărîrii de Guvern pentru completarea anexei nr. 22
11

 a Hotărârii Guvernului nr. 

351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului 

și la transmiterea unor bunuri imobile. 

- Proiectul hotărîrii de Guvern pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de 

îndeplinire a serviciului militar în Forţele Armate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 941/2006. 

Pentru 5 proiecte au fost adoptate decizii, iar unul se află în proces de examinare și consultare. 

   

10. Asigurarea respectării accesului la 

informaţii de interes public 

Accesul la informaţia de interes public pe domeniul de comunicare a fost asigurat prin intermediul 

paginii oficiale web a MA www.army.md, unde sunt plasate comunicate de presă despre activitatea 

instituţiei. De asemenea, publicul este informat prin intermediul produselor mediatice ale MA: 

emisiunea TV “La datorie”, radio “Scutul Patriei” şi revista „Oastea Moldovei”, precum şi prin 

materiale difuzate prin intermediul reţelelor sociale (Facebook, Flickr, Twitter, Youtube). 

În perioada de raportare, Serviciul informare şi comunicare cu mass-media a primit circa 60 de 

solicitări de acces la informaţie din partea reprezentanţilor instituţiilor de presă (online și prin telefon). 

Toate solicitările au primit răspuns, în limita confidențialității și competențelor. Subiectele abordate au 

 



Nr. 

d/o 
Denumirea acţiunii Măsurile întreprinse 

Dificultăţi/ 

probleme 
vizat protecția socială a militarilor, situația epidemiologică legată de răspândirea COVID-19 și măsurile 

de protecție în Armata Națională, donațiile de materiale de protecție împotriva COVID, reparația 

Complexului Memorial ”Eternitate”, participarea militarilor Armatei Naționale la parada militară de la 

Moscova, la misiuni și exerciții naționale și internaționale, încorporarea, studiile militare, etc. 

În conformitate cu activitățile și acțiunile planificate pe parcursul perioadei de referinţă, SICMM a 

elaborat şi difuzat instituţiilor media 128 de comunicate de presă. 

Totodată, în perioada de raportare au fost recepționate 73 solicitări de acces la informații de 

interes public. 

11. Asigurarea gestionării transparente şi 

responsabile a patrimoniului public şi a 

asistenţei externe 

Asistenţa externă este unul din factorii cheie pentru AN, care contribuie substanţial la dezvoltarea 

capabilităţilor operaţionale ale AN, prin dotarea acesteia cu resurse tehnico-materiale necesare pentru 

asigurarea securităţii militare a statului. 

Compartimentul asistenţei externe este gestionat de către Consiliul sectorial de coordonare a 

asistenţei externe în sectorul de apărare naţională stabilit ca structură responsabilă prin ordinul MA nr. 

46 din 24.01.2018. În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 377/2018 ,,Cu privire la reglementarea 

cadrului instituţional şi mecanismului de coordonare şi management al asistenţei externe”, mediatizarea 

pe larg a acestui domeniu se face pe platforma guvernamentală www.amp.gov.md. În aceeaşi ordine de 

idei, întru eficientizarea mecanismului de punere la evidenţă, estimare corectă a valorii bunurilor 

materiale obţinute de la donatorii externi, a fost elaborat şi aprobat ordinul MA nr. 142 din 06.03.2019 

,,Cu privire la instituirea Comisiei de evaluare/reevaluare a valorii bunurilor tehnico-materiale în cadrul 

AN”.  

În același context, potrivit prevederilor Legii nr. 229/2010 privind controlul fmanciar public 

intern, managerul entităţii publice, în rezultatul autoevaluării, apreciază organizarea sistemului de 

control intern managerial şi emite anual, pentru anul precedent, o declaraţie de răspundere managerială. 

Respectiv, pe pagina web a MA, la începutul anului 2020 a fost plasată Declarația de răspundere 

managerială la compartimentul Infocentru/Informație utilă/Documente online/ Declarația de răspundere 

managerială 2019. 

Pe parcursul semestrului I al anului 2020, structurile responsabile au asigurat monitorizarea 

procesului de gestionare a patrimoniului public și au organizat și participat la 2 întruniri ale comisiei de 

predare-primire a funcţiei și gestiunii a comandanților unităților militare și respectiv 43 comisii de 

recepționare a bunurilor contractate şi asistenței externe. Totodată, toate anunțurile de achiziționare, 

rezultatele procedurilor de achiziții sunt plasate pe pagina oficială web a Ministerului Apărării, 

compartimentul Infocentru/Achiziții publice şi respectiv MTender.gov.md. Aleatoriu, pentru anul 2020 a 

fost plasat Planul de achiziții pe pagina web a instituției la compartimentul Infocentru/ Achiziții publice/ 

Planul de achiziții pe anul 2020. 

 

12. Asigurarea implementării şi respectării 

normelor de etică şi deontologie  

Funcţionarii publici şi militarii prin contract din cadrul MA îşi desfăşoară activitatea în 

conformitate cu prevederile Legii nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public, şi 

respectiv, Codul de conduită profesională a militarilor prin contract ai AN, aprobat prin ordinul MA 

 

http://www.amp.gov.md/


Nr. 

d/o 
Denumirea acţiunii Măsurile întreprinse 

Dificultăţi/ 

probleme 
nr.268 din 20.05.2016. 

Totodată, în cadrul Centrelor militare au fost instruiţi cu privire la normele de etică și deontologie 

133 funcţionari publici. 

De asemenea, în perioada semestrului I al anului 2020, de către șeful MStM AN a fost sancţionată 

o persoană pentru încălcarea normelor de etică şi deontologie. 

13. Asigurarea respectării regimului de 

restricţii şi limitări în legătură cu 

încetarea mandatului, a raporturilor de 

muncă sau de serviciu şi migrarea 

agenţilor publici în sectorul privat 

(pantuflaj) 

În perioada raportată în cadrul Ministerului Apărării au fost angajate 15 persoane, iar altele 12 și-

au încetat mandatul sau raporturile de serviciu. În sensul dat menționăm că nu s-au înregistrat refuzuri a 

contractelor comerciale, din motive că în organizaţiile comerciale activează persoane care, pe parcursul 

ultimului an, au fost agenţi publici în cadrul MA. 

 

14. Asigurarea implementării 

managementului riscurilor de corupţie  

Cadrul normativ care prezintă temei de elaborare și actualizare a Registrelor Riscurilor în entitatea 

militară este ordinul MA nr. 318 din 14 iunie 2016 cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

modul de implementare a managementului riscurilor în cadrul AN, aparatului central al MA şi 

instituţiilor acestuia. 

În acelaşi sens, persoanele, pe seama cărora a fost pusă sarcina de efectuare a unor activități de 

control sau audit în cadrul unităților/istituţiilor militare, verifică prezența registrului riscurilor în cadrul 

unităților militare. Totodată, la necesitate propun conducerii unității, după caz, includerea în registrul 

riscurilor a unor riscuri noi identificate în urma activităților de control sau audit. 

 

15. Instruirea agenţilor publici şi a 

conducătorilor entităţilor publice cu 

privire la rigorile de integritate 

instituţională 

În perioada de referință, efectivului MA i s-a adus la cunoștință prevederile Regulamentului cu 

privire la regimul juridic al cadourilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 116/2020, precum și 

ordinul MA nr. 240 din 15.05.2020 cu privire la regimul juridic al cadourilor. 

Totodată, elaborarea și punerea în aplicare a ordinului MA nr. 888 din 31.12.2019 cu privire la 

aprobarea Regulamentului privind avertizorii de integritate în Ministerul Apărării a oferit prilej de a 

înștiința militari despre prevederile acestuia, studierea materialelor informative pe subiect fiind parte a 

instruirii personale. 

De asemenea, în vederea înţelegerii riscurilor de corupţie, impactul acestora în instituţia de 

apărare, precum şi identificarea acţiunilor practice în vederea consolidării integrităţii, creşterii 

transparenţei şi îmbunătăţirii responsabilităţii în sectorul de apărare, se întreprind acţiuni de elaborare şi 

ajustare a Curriculumului cursului „Asigurarea integrităţii instituţionale în instituţia de apărare” la 

modificările cadrului normativ survenite în timp. 

Cursul prenotat a fost dezvoltat pentru a creşte numărul de militari instruiţi în materie de 

integritate și a consolida cultura integrităţii publice şi a climatului de toleranţă zero la actele de corupţie. 

Materialul didactic va fi plasat pe platforma online - e-Learning ILIAS 

(http://ilias.academy.army.md/) și va cuprinde o parte teoretică şi un test de evaluare a cursului, succedat 

de certificat de validare. 

 

16. Instruirea responsabililor de elaborarea În procesul de elaborare a actelor legislative, normative şi departamentale efectivul antrenat în  

http://ilias.academy.army.md/


Nr. 

d/o 
Denumirea acţiunii Măsurile întreprinse 

Dificultăţi/ 

probleme 
proiectelor de acte legislative, normative 

şi departamentale cu privire la evitarea 

riscurilor de corupţie la elaborarea 

proiectelor 

acest proces a ținut cont de prevederile legale în vigoare cu privire la evitarea riscurilor de corupţie. Dat 

fiind situația epidemiologică din țară, instruiri nu s-au desfășurat. 

Totuşi, în cadrul procesului de avizare internă a proiectelor de acte departamentale, structurile de 

resort pe aspectul juridic şi anticorupţinal atrage o atenţie deosebită  în evitarea riscurilor de corupţie, cu 

înaintarea, după caz, a obiecţiilor şi propunerilor pe proiectele examinate. 

17. Instruirea agenţilor publici şi a 

conducătorilor entităţilor publice cu 

privire la legislaţia evaluării integrităţii 

instituţionale 

Din cauza crizei epidemiologice desfășurată la nivel național și internațional, instruirile au fost 

amânate sau anulate. 

Cu toate acestea, prin intermediul ordinelor/telegramelor departamentale se asigură studierea de 

către efectivul militar şi civil al entităţii a cadrului normativ referitor la evaluarea integrităţii 

instituţionale. De exemplu, prin ordinul MA nr. 66 din 06.02.2017 „Cu privire la cerinţele specifice de 

integritate profesională”, cu modificările şi completările ulterioare efectuate prin ordinul MA nr. 63 din 

03.02.2020, s-a asigurat studierea de către personalul structurilor organizaționale din sfera de 

competență a MA a prevederilor Legii nr. 325/2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale, etc. 

 

18. Instruirea conducătorilor entităţilor 

publice cu privire la managementul 

riscurilor de corupţie şi întocmirea 

planurilor de integritate instituţională 

Din cauza crizei epidemiologice desfășurată la nivel național și internațional, instruirile au fost 

amânate sau anulate. 

Totuşi, în vederea gestionării eficiente a managementului riscurilor de corupţie, prin ordinul MA 

nr. 318 din 14 iunie 2016 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de implementare a 

managementului riscurilor în cadrul AN, aparatul central al MA şi instituţiile acestuia, conducătorii de 

unităţi/instituţii militare, au fost informaţi cu privire la  identificarea, evaluarea, aprecierea riscurilor și 

stabilirea responsabilităţilor pe domeniul implementării managementului riscurilor. 

 

II. Transparență și responsabilitate în fața cetățenilor 

19. Extinderea listei de servicii publice 

prestate prin intermediul platformei 

electronice 

Pe platforma servicii.gov.md, de către structurile MA au fost plasate 11 servicii publice, dintre 

care 1 serviciu este prestat prin intermediul platformei electronice. În perioada de referință, servicii 

publice noi nu au fost lansate. 

 

20. Transmiterea tuturor proiectelor de acte 

legislative și normative pasibile de 

expertiză anticorupție, după definitivarea 

proiectelor în urma avizării, la CNA 

pentru efectuarea expertizei anticorupție 

Pe parcursul semestrului I al anului 2020, au fost expediate în adresa CNA, pentru examinare şi 

efectuarea expertizei anticorupţie, proiectele de acte normative, după cum urmează: 

- Proiectul de lege privind instituirea Medaliei comemorative „75 de ani de la victoria în cel de-al 

Doilea Război Mondial”; 

- Proiectul hotărîrii de Guvern „Cu privire la rezultatele încorporării în serviciul militar în 

octombrie 2019-ianuarie 2020 şi încorporarea în serviciul militar în aprilie-iulie 2020”; 

- Proiectul hotărîrii de Guvern pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 182/2018 cu privire la 

legitimaţiile veteranilor de război; 

- Proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la modificarea anexelor 1, 3, 4 din Hotărârea de Guvern 

Nr.161/2019 cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică a statului din administrarea 

Agenției Proprietății Publice; 

- Proiectul hotărîrii de Guvern pentru completarea anexei nr. 22
11

 a Hotărârii Guvernului nr. 

351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului 

 



Nr. 

d/o 
Denumirea acţiunii Măsurile întreprinse 

Dificultăţi/ 

probleme 
și la transmiterea unor bunuri imobile; 

- Proiectul hotărîrii de Guvern pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de 

îndeplinire a serviciului militar în Forţele Armate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 941/2006. 

21. Întocmirea sintezei obiecțiilor incluse în 

rapoartele de expertiză anticorupție pe 

marginea proiectelor de legi și de 

Hotărâri ale Guvernului și publicarea ei 

pe pagina web a executivului 

concomitent cu publicarea proiectelor 

transmise la Guvern spre aprobare 

Pe parcursul semestrului I al anului 2020, au fost întocmite sintezele propunerilor şi obiecţiilor la 

următoarele proiecte de acte normative: 

- Proiectul de lege privind instituirea Medaliei comemorative „75 de ani de la victoria în cel de-al 

Doilea Război Mondial”; 

- Proiectul hotărîrii de Guvern „Cu privire la rezultatele încorporării în serviciul militar în 

octombrie 2019-ianuarie 2020 şi încorporarea în serviciul militar în aprilie-iulie 2020”; 

- Proiectul hotărîrii de Guvern pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 182/2018 cu privire la 

legitimaţiile veteranilor de război; 

- Proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la modificarea anexelor 1, 3, 4 din Hotărârea de Guvern 

Nr.161/2019 cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică a statului din administrarea 

Agenției Proprietății Publice; 

- Proiectul hotărîrii de Guvern pentru completarea anexei nr. 22
11

 a Hotărârii Guvernului nr. 

351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului 

și la transmiterea unor bunuri imobile. 

  

 

Lista abrevierilor 

AN          Armata Naţională  

ANI         Autoritatea Naţională de Integritate 

BI            Building Integrity Programme   

CNA        Centru Național Anticorupție 

DPAPA    Direcţia politică de apărare şi planificare a apărării  

IMMA      Inspectoratul Militar al Ministerului Apărării  

MStM       Marele Stat Major al Armatei Naționale 

MA           Ministerul Apărării  

SICMM    Serviciul informare și comunicare cu mass-media  


