RAPORT
despre progresele înregistrate şi dificultăţile întâmpinate în procesul de realizare a Planului de acţiuni pe anii 2017-2020
privind implementarea Strategiei naţionale de integritate şi anticorupţie pe anii 2017–2020 în cadrul Armatei Naţionale
pe parcursul trimestrului II al anului 2017
Nr.
d/o

Denumirea acţiunii

1.

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

2.

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

Măsurile întreprinse
I. Promovarea integrităţii în cadrul Armatei Naționale
Concursurile privind ocuparea funcţiilor publice vacante sunt organizate în cadrul Ministerului
Apărării în strictă conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin
concurs aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare
a prevederilor Legii nr.158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statului funcţionarului
public.
În acest sens, prin ordinul Ministrului apărării nr. 362 din 10.12.2009, este instituită comisia de
concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante din cadrul ministerului.
Actualmente în cadrul Ministerului Apărării sunt 12 funcții publice vacante. În trimestrul II al
anului 2017 s-a organizat 1 concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante, unde au fost scoase la
concurs trei funcții vacante.
Restricţiile în ierarhia funcţiei publice sunt stabilite la art. 49 al ordinul Ministrului apărării
nr. 220 din 20.09.2006 ”Despre comunicarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 941 din
17.08.2006 ”Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de îndeplinire a serviciului
militar în Forţele Armate”.
Direcţia inspecţie generală, prin Telegrama Secretarului de Stat al Ministerului Apărării nr.
11/1889 din 27.12.2016, a solicitat funcţionarilor publici cu funcţie de conducere să:
- asigure măsuri în vederea studierii de către întreg efectivul din subordine a prevederilor Legii
nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale, în ceea ce priveşte conflictul
de interese şi modul de soluţionare a acestuia, precum şi art. 26 Legea 158 din 04.07.2008 cu privire la
funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
- nu admită cu bună ştiinţă ca persoanele din subordine să-şi îndeplinească atribuţiile de serviciu
fiind în situaţii de conflict de interese;
- informeze neîntârziat, în formă scrisă, Direcţia inspecţie generală despre depistarea încălcărilor
prevederilor ce se referă la conflictele de interese, indicând încălcările depistate şi măsurile întreprinse.
De asemenea, în cadrul controalelor desfăşurate de către Direcţia inspecţie generală în entităţile
subordonate Ministerului Apărării, în condiţiile Legii nr. 133 din 17.06.2016, privind declararea averii
şi intereselor personale, au fost depistate 2 cazuri de conflicte de interese, care înglobau şi nerespectarea
prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 158 din 04.07.2008, cu privire la funcţia publică şi statutul
funcţionarului public, unde este prevăzut expres că, funcţionarul public nu poate exercita o funcţie
publică în subordinea nemijlocită a unei rude directe sau a unei rude prin afinitate în cadrul aceleiaşi
autorităţi publice.
Aceste situaţii s-au soldat cu rezumare de concluzii şi înaintare de propuneri, menite să redreseze
şi să amelioreze situaţiile create, să sporească eficacitatea activităţilor desfăşurate, care au avut ca
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4.
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Măsurile întreprinse

rezultat examinarea situaţiei de conflict, determinarea şi aplicarea opţiunii pentru soluţionarea
conflictului prin redistribuirea sarcinilor şi responsabilităţilor subiecţilor.
Asigurarea
respectării
regimului
În conformitate cu Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor
declarării averilor şi intereselor personale personale, precum şi în baza ord. MA nr. 675 din 30.12.2016 cu privire la declararea averii şi a
intereselor personale în cadrul Ministerului Apărării, instituţiilor din subordine şi Armata Naţională, în
trimestrul II al anului 2017 au fost stocate, înregistrate, expediate în adresa Agenţiei Naţionale de
Integritate 2 declaraţii de avere şi interese personale.
Asigurarea
respectării
regimului
Prevenirea corupţiei în cadrul Armatei Naţionale reprezintă ansamblul măsurilor realizate în
conflictelor de interese şi neadmiterea scopul reducerii incidenţei faptelor de corupţie săvârşite de personalul militar/civil, al adoptării unui
favoritismului
comportament integru şi al creşterii încrederii angajaţilor şi cetăţenilor în instituţia de apărare.
Intoleranţa faţă de corupţie presupune şi neadmiterea cazurilor de conflict de interese, care constituie
situaţia în care angajatul Armatei Naţionale are un interes personal ce influenţează, ar putea sau pare a
influenţa exercitarea imparţială şi obiectivă a obligaţiilor şi responsabilităţilor ce îi revin. Deşi un
conflict de interese nu înseamnă corupţie, există o recunoaştere din ce în ce mai largă a faptului că
apariţia unor conflicte între interesele personale şi obligaţiile publice ale funcţionarilor publici, dacă nu
este tratată corespunzător, poate duce la un abuz în serviciu.
Conflictele de interese constituie de multă vreme obiectul unei politici specifice de prevenire a
corupţiei, astfel, reglementarea regimului privind conflictul de interese constituie un element care face
parte din procesul mai larg de detectare şi prevenire a corupţiei.
În contextul celor expuse, precum şi în scopul instituirii măsurilor de prevenire şi de combatere a
conflictelor de interese, în vederea asigurării îndeplinirii prevederilor Legii nr. 133 din 17.06.2016
privind declararea averii şi intereselor personale, Direcţia inspecţie generală, prin Telegrama
Secretarului de Stat al Ministerului Apărării nr. 11/1889 din 27.12.2016, a solicitat funcţionarilor
publici cu funcţie de conducere să:
- asigure măsuri în vederea studierii de către întreg efectivul din subordine a prevederilor Legii
nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale, în ceea ce priveşte conflictul
de interese şi modul de soluţionare a acestuia, precum şi art. 26 Legea 158 din 04.07.2008 cu privire la
funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
- nu admită cu bună ştiinţă ca persoanele din subordine să-şi îndeplinească atribuţiile de serviciu
fiind în situaţii de conflict de interese;
- informeze neîntârziat, în formă scrisă, Direcţia inspecţie generală despre depistarea încălcărilor
prevederilor ce se referă la conflictele de interese, indicând încălcările depistate şi măsurile întreprinse.
Totodată, Direcţia inspecţie generală și-a asumat angajamentul:
- să acorde consultanţă privind evitarea survenirii unui conflict de interese real ca efect al celui
potenţial;
- să asigure acumularea şi gestionarea declaraţiilor privind conflictul de interese real, precum şi
înregistrarea acestora în Registrul declaraţiilor privind conflictul de interese în Ministerul Apărării şi
Armata Naţională, ţinut conform anexei nr. 4 Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi
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a intereselor personale.
De asemenea, în cadrul controalelor desfăşurate de către Direcţia inspecţie generală în entităţile
subordonate Ministerului Apărării, în condiţiile Legii nr. 133 din 17.06.2016, privind declararea averii
şi intereselor personale, au fost depistate 2 cazuri de conflicte de interese, care înglobau şi nerespectarea
prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 158 din 04.07.2008, cu privire la funcţia publică şi statutul
funcţionarului public, unde este prevăzut expres că, funcţionarul public nu poate exercita o funcţie
publică în subordinea nemijlocită a unei rude directe sau a unei rude prin afinitate în cadrul aceleiaşi
autorităţi publice.
Aceste situaţii s-au soldat cu rezumare de concluzii şi înaintare de propuneri, menite să redreseze
şi să amelioreze situaţiile create, să sporească eficacitatea activităţilor desfăşurate, care au avut ca
rezultat examinarea situaţiei de conflict, determinarea şi aplicarea opţiunii pentru soluţionarea
conflictului prin redistribuirea sarcinilor şi responsabilităţilor subiecţilor.
Tot în acest sens, este de menţionat faptul că în cadrul şedinţelor pentru instruirea anticorupţie a
efectivului militar, organizate de Direcţia inspecţie generală în comun cu reprezentanţii Centrului
Naţional Anticorupţie, au fost abordate şi subiecte referitoare la principiile generale de evitare a
conflictelor de interese, categoriile, modul de declarare şi soluţionare a acestora.
În perioada de referință, Direcţia inspecţie generală (DIG), a examinat faptele expuse în
documentul cu numărul de intrare 857 din 07.03.2017, referitor la lipsa de integritate în acordarea
locuinței de serviciu și selectarea pentru participarea în operațiunea internațională din Kosovo a unui
militar.
În acest sens, în urma măsurilor întreprinse s-a constatat că în scopul selectării candidaților
preconizați pentru instruire în scopul participării ulterioare în Operația de participare KFOR din
KOSOVO, comisia de evaluare, instituită prin ordinul Ministrului apărării nr. 555 din 24.10.2015, cu
vot unanim, a examinat și aprobat fiecare candidatură în parte, consimțind finalmente componența
Contingentului în Procesul-verbal nr. 10 din 26.07.2016 al ședinței comisiei prenotate, care ulterior a
fost pregătit și detașat în misiune.
Legătura cauzală specificată de petent se axa pe relația de rudenie a unor militari, în care
părintele, este membrul comisiei de evaluare KFOR, iar fiul, se regăsea în componența Contingentului
KFOR.
Tot în acest sens, în temeiul dispozițiilor art. 13 alin. (1) lit. b) din Legea privind declararea averii
şi a intereselor personale nr. 133 din 17.06.2016, precum și prevederilor art. 6 lit. c) din Legea cu
privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17.06.2016, Ministerul Apărării a informat
imediat Autoritatea Națională de Integritate pentru constatarea și sancționarea încălcărilor regimului
juridic al conflictelor de interese.
Ulterior, în cazul stabilirii definitive a actului de constatare1, Autoritatea Națională de Integritate
va sesiza Ministerul Apărării în vederea declanșării procedurii disciplinare.

1

Art. 39 alin. (2) din Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.
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Asigurarea
cadourilor
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regimului

În vederea reglementării regimului juridic al cadourilor simbolice, a celor oferite din politeţe sau
cu prilejul anumitor acţiuni de protocol, precum şi în scopul ajustării cadrului normativ departamental
la cel naţional, la capitolul evidenţa, evaluarea, păstrarea, utilizarea şi răscumpărarea
cadourilor simbolice, a celor oferite din politeţe sau cu prilejul anumitor acţiuni de protocol, în cadrul
Ministerului Apărării, a fost aprobat ordinul Ministrului apărării nr. 286 din 26 iulie 2013 „Cu privire
la implementarea Hotărârii Guvernului nr. 134 din 22.02.2013 privind stabilirea valorii admise a
cadourilor simbolice, a celor oferite din politeţe sau cu prilejul anumitor acţiuni de protocol”.
În semestrul I 2017, ordinul menţionat a fost abrogat, elaborându-se în acest sens ordinul
Ministrului apărării nr. 120 din 06 martie 2017 „Cu privire la regimul juridic al cadourilor”.
Prin acest ordin a fost instituită Comisia de evaluare și evidență a cadourilor a Ministerului
Apărării şi s-a pus temelia juridică de instituire a Comisiei de evaluare și evidență a cadourilor a
Marelui Stat Major al Armatei Naţionale, care a fost instituită şi aprobată prin ordinul şefului Marelui
Stat Major al Armatei Naţionale, comandant al Armatei Naţionale nr. 70 din 29 iunie 2017.
Comisiile menţionate îşi desfăşoară activitatea în strictă conformitate cu dispoziţiile
Regulamentului cu privire la evidenţa, evaluarea, păstrarea, utilizarea şi răscumpărarea cadourilor
simbolice, a celor oferite din politeţe sau cu prilejul anumitor acţiuni de protocol, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 134 din 22 februarie 2013, exercitând atribuţiile de evidenţă, evaluare,
păstrare, returnare beneficiarului, trecere în gestiune, inventariere a cadourilor, după cum urmează:
- Comisia Ministerului Apărării - pentru cadourile declarate de către efectivul aparatului central
al Ministerului Apărării şi instituţiile Ministerului Apărării;
- Comisia Marelui Stat Major al Armatei Naţionale - pentru cadourile declarate de către efectivul
Marelui Stat Major al Armatei Naţionale, comandamentelor categoriilor de forţe, marilor unităţi şi
unităţilor (centrelor) militare ale Armatei Naţionale.
Comisia Marelui Stat Major al Armatei Naţionale prezintă Comisiei din cadrul Ministerului
Apărării, până la data de 5 a lunii imediat următoarea a semestrului de gestiune, actele de inventariere a
cadourilor aflate în gestiunea sa şi a comandamentelor categoriilor de forţe, marilor unităţi şi unităţilor
(centrelor) militare ale Armatei Naţionale.
În rezultatul activității Comisiei de evaluare au fost evaluate 16 cadouri simbolice, oferite din
politeţe sau cu prilejul anumitor acţiuni de protocol, dintre care 9 (nouă) transmise Muzeului Militar din
cadrul Centrului de Cultură și Istorie Militară și 7 returnate instituțiilor/persoanelor beneficiare pentru
păstrarea ulterioară a acestora.
În scopul asigurării transparenţei sporite a activităţilor anticorupţie desfăşurate de către Ministerul
Apărării comisia Ministerului Apărării asigură publicarea anuală pe pagina web oficială a ministerului
lista cadourilor şi beneficiarilor acestora, în compartimentul Infocentru/ Informaţie utilă/ Prevenirea
corupţiei/ Lista cadourilor simbolice, a celor oferite din politeţe sau cu prilejul anumitor acţiuni de
protocol în cadrul Ministerului Apărării al R. Moldova.
Asigurarea neadmiterii, denunţării şi
În scopul executării prevederilor art.7 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 325 din 23 decembrie 2013
tratării influenţelor necorespunzătoare
privind testarea integrităţii profesionale şi pct. 5 din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 767
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din 19.09.2014 pentru implementarea Legii nr.325 din 23 decembrie 2013 privind testarea integrităţii
profesionale, în cadrul Ministerului Apărării a fost elaborat Regulamentul cu privire la evidenţa
cazurilor de influenţă necorespunzătoare în Armata Naţională, aprobat şi pus în aplicare prin ordinul
Ministrului apărării nr. 533 din 17.11.2014.
Regulamentul prenotat stabileşte procedura de comunicare şi evidenţă a influenţelor
necorespunzătoare exercitate asupra agenţilor publici din cadrul Armatei Naţionale, modul de
completare şi gestionare a Registrului pentru denunţarea influenţelor necorespunzătoare.
Pe parcursul perioadei de referință nu au fost înregistrate denunţări şi tratări ale influenţelor
necorespunzătoare.
Asigurarea neadmiterii și denunţării
În scopul executării prevederilor art. 121 din Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind
manifestărilor de corupţie; protecţia Codul de conduită a funcţionarului public, art. 18 şi art. 26 din Legea nr. 90-XVI din 25 aprilie 2008 cu
avertizorilor de integritate
privire la prevenirea şi combaterea corupţiei, acţiunii 63 din Planul de acţiuni pe anii 2014-2015 privind
implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie pe anii 2011-2016, aprobat prin Hotărîrea
Parlamentului nr. 154 din 21.07.2011, art. 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 707 din 09.09.2013 pentru
aprobarea Regulamentului-cadru privind avertizorii de integritate, în cadrul Ministerului Apărării a fost
elaborat Regulamentul privind avertizorii de integritate în Armata Naţională, aprobat şi pus în aplicare
prin ordinul Ministrului apărării nr. 285 din 08.07.2014.
Regulamentul în cauză stabileşte procedura de depunere şi de verificare a avertizărilor despre
ilegalităţile săvârșite în Armata Naţională (aparatul central al Ministerului Apărării, Armata Naţională
şi instituţiile Ministerului Apărării), precum şi de aplicare a măsurilor de protecţie faţă de persoanele
care avertizează benevol, cu bună-credinţă şi în interes public despre aceste ilegalităţi.
În perioada de referinţă, Direcţia inspecţie generală (DIG), a examinat cazul referitor la lipsa de
integritate în acordarea locuinței de serviciu și selectarea pentru participarea în operațiunea
internațională din Kosovo a unui militar.
Prin urmare, dat fiind faptul că conținutul informării date, făcută benevol, cu bună-credinţă şi în
interes public, invoca date care prezumă comiterea actelor conexe actelor de corupţie și despre
încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese, în temeiul prevederilor cadrului legislativ la
nivel național2 și departamental3, persoana informatoare urma să capete statutul de avertizor de
integritate, beneficiind în condițiile documentelor prenotate de următoarele măsuri de protecţie, aplicate
alternativ sau cumulativ, după cum urmează:
1) prezumţia de bună-credinţă până la proba contrarie;
2) confidenţialitatea datelor cu caracter personal;
3) transferul în altă subdiviziune a autorităţii publice.
Este de menţionat că măsurile de protecţie au fost aduse la cunoştinţa persoanei care era indicată
în petiţie ca autorul acesteia, însă aceasta a negat faptul că petiţia i-ar fi aparţinut.

Hotărîrea Guvernului nr. 707 din 09.09.2013 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind avertizorii de integritate.
Regulamentului privind avertizorii de integritate în Armata Naţională, aprobat prin Ordinul Ministrului apărării nr. 285 din 08.07.2014.
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Asigurarea
intoleranţei
incidentele de integritate

Măsurile întreprinse
faţă

de

În perioada de referință, Direcţia inspecţie generală (DIG), a examinat faptele expuse în
documentul cu numărul de intrare 857 din 07.03.2017, referitor la lipsa de integritate în acordarea
locuinței de serviciu și selectarea pentru participarea în operațiunea internațională din Kosovo a unui
militar.
În acest sens, în urma măsurilor întreprinse s-a constatat că în scopul selectării candidaților
preconizați pentru instruire în scopul participării ulterioare în Operația de participare KFOR din
KOSOVO, comisia de evaluare, instituită prin ordinul Ministrului apărării nr. 555 din 24.10.2015, cu
vot unanim, a examinat și aprobat fiecare candidatură în parte, consimțind finalmente componența
Contingentului în Procesul-verbal nr. 10 din 26.07.2016 al ședinței comisiei prenotate, care ulterior a
fost pregătit și detașat în misiune.
Legătura cauzală specificată de petent se axa pe relația de rudenie a unor militari, în care
părintele, este membrul comisiei de evaluare KFOR, iar fiul, se regăsea în componența Contingentului
KFOR.
Tot în acest sens, în temeiul dispozițiilor art. 13 alin. (1) lit. b) din Legea privind declararea averii
şi a intereselor personale nr. 133 din 17.06.2016, precum și prevederilor art. 6 lit. c) din Legea cu
privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17.06.2016, Ministerul Apărării a informat
imediat Autoritatea Națională de Integritate pentru constatarea și sancționarea încălcărilor regimului
juridic al conflictelor de interese.
Ulterior, în cazul stabilirii definitive a actului de constatare4, Autoritatea Națională de Integritate
va sesiza Ministerul Apărării în vederea declanșării procedurii disciplinare.
Asigurarea respectării transparenţei în
În scopul asigurării executării uniforme a prevederilor Legii privind transparența în procesul
procesul decizional
decizional, nr.239 – XVI din 13.11.2008 și Hotărârii Guvernului nr. 967 din 09.08.2016 ,,Cu privire la
mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional”, Ministerul Apărării a
elaborat Regulamentul privind mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul
decizional în cadrul Ministerului Apărării, Marelui Stat Major al Armatei Naționale, comandamentelor
categoriilor de forță și instituțiilor Ministerului Apărării aprobat prin ordinul Ministrului apărării nr.
512 din 03.10.2016.
De coordonarea procesului de consultare publică în procesul decizional, este șeful Secției analiză,
monitorizare și evaluare a politicilor, care elaborează Raportul anual privind asigurarea transparenţa în
procesul decizional în cadrul Ministerului Apărării în baza informațiilor prezentate de șefii
subdiviziunilor Ministerului Apărării, responsabili nemijlocit de asigurarea respectării transparenței în
procesul decizional. Raportul pentru anul 2016 a fost prezentat Cancelariei de Stat la 31.01.2017. Iar
plasarea pe site-ul Ministerului Apărării și pe pagina web www.particip.gov.md se execută în baza
materialelor prezentate de responsabilii desemnați din cadrul subdiviziunilor pentru desfășurarea
procedurilor de consultare publică a proiectelor de decizie.

Art. 39alin. (2) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17.06.2016.
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Asigurarea respectării accesului
informaţii de interes public
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Respectarea accesului la informaţia de interes public se asigură prin mai multe mecanisme, aceste
sunt elaborarea şi actualizarea Catalogului de date deschise, publicat atît pe pagina web oficiala a
Ministerului Apărării cît şi pe portalul guvernamental de date deschise date.gov.md. Acest catalog
conţine o lista de documente publice destinate reutilizării, care au fost prezentate spre publicare de către
subdiviziunile şi instituţiile Ministerului Apărării şi Marelui Stat Major al Armatei Naţionale. În aşa
mod prezentul Catalog se actualizează anual, ţinându-se cont de completarea obligatorie a rubricilor
incluse. În aceasta ordinea de idei, procesul de publicarea a informaţiei de interes public pe pagina web
oficiala se reglementează de Regulament privind funcţionarea şi administrarea paginii-web oficiale a
Ministerului Apărării. Seturile de date deschise care se postează pe portalul guvernamental da date
deschise se vizează şi se aprobă înainte de publicarea acestora.
În vederea asigurării respectării accesului la informaţii de interes public, pe parcursul trimestrului
II 2017, s-a realizat:
- Postarea a trei funcţii vacante pe platforma electronică a funcţiilor publice cariere.gov.md;
- Actualizare a cinci seturi de date deschise pe platforma electronică a datelor deschise
date.gov.md;
- A fost iniţiată procedura de elaborare Catalogului de date deschise, care urmează sa fie aprobat
şi publicat.
În instanțele de judecată nu au fost depuse contestații împotriva Ministerului Apărării ce se referă
la accesul la informații.
Asigurarea gestionării transparente şi
Asistenţa externă este unul din factorii cheie pentru Armata Naţională care contribuie substanţial
responsabile a patrimoniului public şi a la.
asistenţei externe
- dezvoltarea capabilităţilor operaţionale ale Armatei Naţionale prin dotarea acesteia cu resurse
tehnico-materiale necesare pentru asigurarea securităţii militare a statului.
- fortificarea capacităţilor de înzestrare al Armatei Naţionale cu resurse tehnico-materiale strict
necesare pentru asigurare.
- consolidarea securităţii statului şi îndeplinirea obligaţiilor asumate în cadrul tratatelor
internaţionale la care Republica Moldova este parte.
- operaţionalizarea unităţilor de menţinere a păcii, inclusiv a celor detaşate la operaţiuni în afara
ţării.
Prin diferite proiecte s-a realizat:
- Primirea de tehnică auto de tip HMMWV; Piese de schimb pentru tehnica auto de tip
HMMWV; Echipament individual; Echipament pentru adăpostirea personalului; Echipament de
comunicaţii; echipament pentru bucătărie; Echipament de gimnastică; Echipament de geniu;
Echipament pentru împrejmuirea teritoriilor;
- Instruire în domeniul managementului muniţiilor şi transportării materialelor periculoase;
- Instalarea unui sistem de semnalizare la un depozit de armament şi muniţii.
În scopul asigurării transparenţei sporite a activităţilor de gestionare responsabilă a patrimoniului
public şi a asistenţei externe Ministerului Apărării asigură publicarea pe pagina web oficială a
la
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ministerului Planurile anuale şi trimestriale, anunţurile de achiziţionare precum şi rezultatele
procedurilor de achiziţionare, în compartimentul Infocentru/ Achiziţii publice.
Codul de conduită profesională a militarilor prin contract ai Armatei Naționale, este aprobat şi
pus în aplicare prin ordinul Ministrului apărării nr. 268 din 20.05.2016 „Despre aprobarea Codului de
conduită profesională a militarilor prin contract ai Armatei Naționale” şi a fost adus la cunoştinţă
efectivului Armatei Naționale.
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.
Funcționarii publici se conduc de Legea nr. 25 din 22.02.2008 privind codul de conduită a
funcționarului public, precum și Telegrama viceministrului apărării nr. 13/197 din 12.03.2011 cu
privire la aprobarea Recomandărilor generale privind ținuta vestimentară a personalului civil.
Pe perioada anului 2017, pentru încălcarea normelor de etică şi deontologie, au fost sancţionate
disciplinar aproximativ 32 de persoane.
În trimestrul II al anului 2017, au fost înregistraţi 2 funcţionari publici care şi-au încetat
mandatul, raporturile de muncă sau de serviciu.
Referitor la contractele comerciale refuzate anual din motivul că în organizaţiile comerciale
activează persoane care, pe parcursul ultimului an, au fost agenţi publici în cadrul entităţilor publice,
astfel de refuzuri nu s-au înregistrat.

12.

Asigurarea implementării şi respectării
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)
Asigurarea
implementării
În scopul identificării permanente, evaluării şi înregistrării riscurilor de corupţie în Registrul
managementului riscurilor de corupţie
instituţional al riscurilor, atât 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.
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

14.
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15.

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

16.

Instruirea responsabililor de elaborarea
proiectelor de acte legislative, normative

Măsurile întreprinse
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, 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.
În cadrul Armatei Naţionale, prevenirea corupţiei constituie ansamblul măsurilor realizate 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. O
pârghie esenţială în procesul de prevenire a corupţiei constituie activitatea de informare şi instruire
anticorupţie. Astfel, pe parcursul perioadei de referinţă, Direcţia inspecţie generală a desfăşurat un şir
de şedinţe pe tematica instruire anticorupţie, în cadrul Procesului de perfecţionare a ofiţerilor din cadrul
organelor centrale de conducere militară.
Totodată, în luna iunie 2017, în contextul adoptării legii integrităţii, de către Centrul Naţional
Anticorupţie, s-a demarat o campanie de sensibilizare şi informare publică cu genericul „Integritatea
este libertate”, care presupune dezvoltarea unei serii de materiale informative dedicate consolidării
integrităţii funcţionarilor publici şi cultivării climatului de integritate în instituţiile publice şi plasarea
acestora pe platformele de comunicare ale instituţiei (pagina web, facebook, etc.).
Activitatea prenotată va contribui la schimbarea culturii comportamentale de oferire şi luare de
mită pentru servicii administrative şi publice.
În acest sens, în scopul susţinerii desfăşurării companiei descrise, Ministerul Apărării a desemnat
o persoană de contact responsabile de gestionarea paginii web şi a profilurilor pe reţelele de socializare
a instituţiei, pentru a putea contribui la susţinerea campaniei.
În perioada 11-12 iulie curent, Direcţia Inspecţie Generală (DIG) a Ministerului Apărării,
în colaborare cu Centrul Naţional Anticorupţie (CNA), a desfăşurat şedinţe de instruire în domeniul
anticorupţiei cu participarea personalului militar şi civil din garnizoana Bălţi. Activităţile au avut
ca scop informarea şi consolidarea cunoştinţelor efectivului Armatei Naţionale din regiunea de nord
a ţării privind 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, precum şi instituirea
unui mecanism eficient de colaborare operativă a autorităţii publice cu CNA în vederea prevenirii
şi descoperirii faptelor de corupţie comise de personalul armatei.
La şedinţele de instruire cu genericul „Integritatea profesională a agentului public” au participat
circa 200 de militari şi funcţionari publici din structurile militar-teritoriale din Bălţi, Edineţ, Soroca
şi Ungheni, dar şi din Brigada de infanterie motorizată „Moldova”. Aceştia au fost informaţi despre
măsurile de asigurare a integrității instituționale în baza Legii privind evaluarea integrităţii
instituţionale, cu accent pe atribuțiile angajatului și cele ale angajatorului.
Pe parcursul perioadei de referință nu au fost organizate ședințe de instruire a responsabililor de
elaborarea proiectelor de acte legislative, normative şi departamentale cu privire la evitarea riscurilor de
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şi departamentale cu privire la evitarea
riscurilor de corupţie la elaborarea
proiectelor
Instruirea agenţilor publici şi a
conducătorilor entităţilor publice cu
privire la legislaţia evaluării integrităţii
instituţionale
Instruirea
conducătorilor
entităţilor
publice cu privire la managementul
riscurilor de corupţie şi întocmirea
planurilor de integritate instituţională
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corupţie la elaborarea proiectelor.
În cadrul Bg. 2 I.Mo. de către colaboratorii CNA a fost desfășurată o ședință pe tematica
,,Standarde de consolidare a integrității instituționale”, unde au participat comandanții marilor unități și
unități militare, șefii de direcții şi servicii independente ale Marelui Stat Major al Armatei Naţionale.
Total 61 persoane.
Pe parcursul perioadei de referință nu au fost organizate ședințe de instruire a conducătorilor
entităţilor publice cu privire la managementul riscurilor de corupţie şi întocmirea planurilor de
integritate instituţională.

II. Transparență și responsabilitate în fața cetățenilor
Extinderea listei de servicii publice
În trimestrul II al anului 2017, structura responsabilă de serviciile publice prestate a întreprins
prestate prin intermediul platformei măsuri metodologice și de consultare pentru continuarea procesului de identificare a serviciilor publice
electronice
prestate de către structurile Ministerului Apărării. În acest sens (conform indicațiilor Secretarului de
Stat date prin Dispozițiunea nr.1 din 02.05.2017 și Telegrama nr.11/643 din 24.05.2017), structurile
prestatoare de servicii publice au identificat, la 5 servicii plasate pe portalul guvernamental al serviciilor
publice www.sercivii.gov.md, încă 48 de servicii publice, precum și au perfectat/actualizat și aprobat
pașapoartele acestor servicii. Ulterior, la permisiunea Ministrului apărării, au fost plasate pe pagina web
oficială a Ministerului Apărării (la rubrica Infocentru/subrubrica Informație utilă/Documente online)
lista la toate 53 servicii publice identificate la moment și paşapoartele acestora. Concomitent, s-a plasat
încă 6 servicii pe portalul www.sercivii.gov.md, în total 11 servicii publice.
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