Planul de acţiuni
privind implementarea Strategiei Naţionale de Integritate şi Anticorupţie
pe anii 2022-2023 în cadrul Ministerului Apărării
Nr.
crt.

Acţiune

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

3

Asigurarea respectării
regimului declarării
averilor şi intereselor
personale

Termen de
Responsabili de
Surse de
Indicatori de progres
realizare
realizare
finanţare
Obiectivul I Promovarea integrității în cadrul entităților publice
Permanent,
Direcţia management Alocaţii
Număr de anunțuri privind concursurile de angajare;
cu verificarea instituţional,
bugetare număr de agenți publici angajați prin concurs sau prin transfer
anuală a
Marele Stat Major al
de la alte entități publice;
indicatorilor
Armatei Naţionale,
număr de caziere privind integritatea profesională solicitate de
de progres
Inspectoratul Militar
entitățile publice la angajare;
al Ministerului
număr de contestații depuse împotriva rezultatelor
Apărării
concursurilor organizate;
număr de agenți publici angajați/reconfirmați în funcții ca
urmare a verificării conform Legii nr. 271/2008 privind
verificarea titularilor și a candidaților la funcții publice.
Permanent,
Direcţia management Alocaţii
Număr de cazuri de incompatibilități și restricții în ierarhie
cu verificarea instituţional,
bugetare atestate în entitățile publice;
anuală a
Marele Stat Major al
număr de cazuri de incompatibilități și restricții în ierarhie
indicatorilor
Armatei Naţionale,
soluționate în entitățile publice;
de progres
Inspectoratul Militar
număr de sesizări la ANI cu privire la încălcarea regimului de
al Ministerului
incompatibilități și limitare a publicității;
Apărării
număr de persoane suspendate pentru asemenea încălcări.
Permanent,
Direcţia management Alocaţii
Persoană responsabilă de actualizarea permanentă a
cu verificarea instituţional,
bugetare Registrului electronic al subiecților declarării averii și a
anuală a
Marele Stat Major al
intereselor personale, desemnată prin act normativ al
indicatorilor
Armatei Naţionale
conducătorului entității;
de progres
număr total al subiecților declarării averii și a intereselor
personale care activează în entitatea publică pe parcursul
anului;
număr total de subiecți ai declarării averii și a intereselor
personale angajați/numiți/cu mandatele validate pe parcursul
anului;
număr de subiecți ai declarării averii și a intereselor personale
ale căror mandat/raporturi de muncă sau de serviciu au încetat
pe parcursul anului.

Nr.
Acţiune
crt.
4
Asigurarea respectării
regimului conflictelor de
interese şi neadmiterea
favoritismului

Termen de
realizare
Permanent,
cu verificarea
anuală a
indicatorilor
de progres

Responsabili de
realizare
Inspectoratul Militar
al Ministerului
Apărării,
Marele Stat Major al
Armatei Naţionale

5

Asigurarea respectării
regimului cadourilor

Permanent,
cu verificarea
anuală a
indicatorilor
de progres

Inspectoratul Militar
al Ministerului
Apărării

6

Asigurarea neadmiterii,
denunţării şi tratării
influenţelor
necorespunzătoare

Permanent,
cu verificarea
anuală a
indicatorilor
de progres

Inspectoratul Militar
al Ministerului
Apărării

Surse de
Indicatori de progres
finanţare
Alocaţii
Persoană responsabilă de ținerea Registrului de evidență a
bugetare conflictelor de interese, desemnată prin act normativ al
conducătorului entității;
Registrul de evidență a conflictelor de interese, aprobat;
număr de conflicte de interese declarate în cadrul entității
publice;
număr de conflicte de interese soluționate în cadrul entității
publice;
număr de conflicte de interese sesizate la ANI;
număr de acte de constatare ale ANI cu privire la conflictele
de interese;
număr de acte juridice, adoptate în situații de conflict de
interese, anulate în instanța de judecată la solicitarea ANI;
număr de dosare penale și contravenționale instrumentate
privind conflictele de interese penale.
Alocaţii
Persoană responsabilă de ținerea Registrului special de
bugetare evidență a cadourilor;
ordin de creare a comisiei de evidență și evaluare a cadourilor;
număr de cadouri predate comisiilor de evidență și evaluare a
cadourilor în cadrul entităților publice;
numărul și valoarea cadourilor răscumpărate în cadrul entității
publice;
număr de cadouri inadmisibile transmise CNA și număr de
dosare penale și contravenționale instrumentate;
registre de evidență a cadourilor, publicate pe pagina web a
entității publice.
Alocaţii
Registru de evidență a influențelor necorespunzătoare;
bugetare persoană desemnată pentru ținerea registrului;
număr de cazuri de influență necorespunzătoare denunțate, în
cadrul entității publice;
număr de cazuri de influență necorespunzătoare soluționate, în
cadrul entității publice;
număr de cazuri de influență necorespunzătoare denunțate la
CNA și SIS.

Nr.
Acţiune
crt.
7
Asigurarea neadmiterii și
denunţării manifestărilor
de corupţie; protecţia
avertizorilor de integritate

Termen de
realizare
Permanent,
cu verificarea
anuală a
indicatorilor
de progres

Responsabili de
realizare
Inspectoratul Militar
al Ministerului
Apărării

8

Asigurarea intoleranţei
faţă de incidentele de
integritate

Permanent,
cu verificarea
anuală a
indicatorilor
de progres

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

9

Asigurarea respectării
transparenţei în procesul
decizional

Permanent,
cu verificarea
anuală a
indicatorilor
de progres

Secția analiză,
monitorizare şi
evaluare a politicilor

10

Asigurarea respectării
accesului la informaţii de
interes public

Permanent,
cu verificarea
anuală a
indicatorilor
de progres

Marele Stat Major al
Armatei Naţionale,
Direcţia management
instituţional

Surse de
Indicatori de progres
finanţare
Alocaţii
Număr de manifestări de corupție denunțate de către agenții
bugetare publici conducătorilor entităților publice;
mecanism intern, căi de comunicare și înregistrare a
avertizărilor de integritate;
persoană responsabilă de înregistrarea avertizărilor de
integritate;
registrul dezvăluirilor practicilor ilegale (avertizărilor de
integritate);
număr de avertizări de integritate depuse în cadrul entității
publice;
număr de avertizări de integritate transmise la CNA;
număr de avertizori de integritate supuși protecției.
Alocaţii
Număr de sancțiuni disciplinare aplicate în cadrul entităților
bugetare publice în legătură cu incidentele de integritate admise de
agenții publici;
număr de sesizări depuse de către conducătorii entităților
publice la autoritățile anticorupție cu privire la incidentele de
integritate ce constituie infracțiuni și contravenții;
număr de suspendări din funcții ale agenților publici inculpați
pentru infracțiuni de corupție sau conexe corupției.
Alocaţii
Listă a părților interesate elaborată și publicată pe pagina web
bugetare a entității publice;
rapoarte anuale privind transparența în procesul decizional
publicate pe pagina web a entității publice;
rapoarte anuale privind transparența decizională în cadrul
Ministerului Apărării expediate Cancelariei de Stat, conform
termenelor stabilite.
Alocaţii
Persoane responsabile de accesul la informații de interes
bugetare public, desemnate în cadrul autorității;
număr de solicitări de acces la informații, transmise anual
entității publice;
număr de refuzuri de acces la informații;
număr de contestații depuse anual în instanța de judecată
împotriva refuzului de a oferi acces la informații;

Nr.
crt.

Acţiune

Termen de
realizare

Responsabili de
realizare

Surse de
finanţare

11

Asigurarea gestionării
transparente şi
responsabile a
patrimoniului public şi a
asistenţei externe

Permanent,
cu verificarea
anuală a
indicatorilor
de progres

Marele Stat Major al
Armatei Naţionale,
Agenția Asigurare
Resurse și
Administrare
Patrimoniu,
Serviciul audit,
Direcţia planificare
resurse financiare şi
tehnico-materiale

Alocaţii
bugetare

12

Asigurarea implementării
şi respectării normelor de
etică şi deontologie

Permanent,
cu verificarea
anuală a
indicatorilor
de progres

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

Alocaţii
bugetare,
surse
externe

Indicatori de progres
număr de hotărâri adoptate anual de instanțele de judecată
privind obligarea entității publice de a oferi informațiile
solicitate.
Darea de seamă privind patrimoniul public aflat în
administrare, modalitățile și rezultatele utilizării lui, prezentat;
informație privind atragerea și gestionarea asistenței externe,
publicată;
raport final de proiect/program, publicat pe platforma pentru
gestionarea asistenței externe; cartele de audit intern;
planuri strategice și planuri anuale ale activității de audit,
aprobate de către entitățile publice;
declarații de răspundere managerială publicate pe pagina web
a entității publice;
raport anual consolidat privind controlul financiar public
intern, prezentat la Guvern;
planuri anuale/ provizoriii de achiziții publice ale entității
publice, publicate pe pagina lor web oficială;
misiuni de audit intern pe orizontală desfășurate conform
domeniilor de activitate comune;
misiuni de evaluare externă a calității activității de audit
intern, efectuate.
Planuri anuale de instruire cu privire la normele de etică și
deontologie, inclusiv de instruire continuă, aprobate;
număr de instruiri și de agenți publici instruiți;
număr de sesizări recepționate referitoare la conduita lipsită de
etică a agenților publici;
numărul de cazuri de încălcare a normelor de etică și
deontologie, sancționate disciplinar.

Nr.
Acţiune
crt.
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)

Termen de
Responsabili de
realizare
realizare
Permanent,
Direcţia management
cu verificarea instituţional,
anuală a
Marele Stat Major al
indicatorilor
Armatei Naţionale,
de progres
Agenția Asigurare
Resurse și
Administrare
Patrimoniu,
Inspectoratul Militar
al Ministerului
Apărării

Surse de
finanţare
Alocaţii
bugetare,
surse
externe

14

Asigurarea implementării
managementului riscurilor
de corupţie

Permanent,
cu verificarea
anuală a
indicatorilor
de progres

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

Alocaţii
bugetare

15

Instruirea agenţilor publici
cu privire la măsurile de
asigurare a integrității
instituţionale

Permanent,
cu verificarea
anuală a
indicatorilor
de progres

Inspectoratul Militar
al Ministerului
Apărării

Alocaţii
bugetare,
surse
externe

16

Extinderea listei de
servicii publice prestate
prin intermediul
platformei electronice

Indicatori de progres
Număr anual de agenți publici care și-au încetat mandatul,
raporturile de muncă sau de serviciu;
număr al ofertelor de muncă sau de angajare oferite agenților
publici în cadrul organizațiilor comerciale, comunicate de
către agenții publici înainte de încetarea mandatului, a
raporturilor de muncă sau de serviciu;
număr de contracte comerciale refuzate anual de către
entitățile publice din motivul că în organizațiile comerciale
activează persoane care, pe parcursul ultimului an, au fost
agenți publici în cadrul entității publice;
număr al anchetelor de serviciu/procedurilor
disciplinare/cauzelor contravenționale pornite în privința
agenților publici urmare a neraportării ofertelor de muncă/
serviciu;
număr al sancțiunilor disciplinare/contravenționale aplicate.
Registrele riscurilor, inclusiv ale riscurilor de corupție,
elaborate de către entitățile publice;
registru al riscurilor completat cu riscurile de corupție după
incidentele de integritate din cadrul entităților publice;
raport privind implementarea măsurilor de tratare a riscurilor,
elaborat anual.
Număr de solicitări de instruire recepționate;
număr de instruiri anuale realizate în baza solicitărilor;
număr de agenți publici instruiți

Obiectivul II Transparență și responsabilitate în fața cetățenilor
Permanent,
Direcţia management Alocaţii
Numărul de servicii publice noi prestate prin intermediul
cu verificarea instituţional
bugetare, platformei electronice lansate anual;
anuală a
surse
numărul de servicii publice cu plată electronică prin
indicatorilor
externe
intermediul platformei.
de progres

Nr.
Acţiune
crt.
17 Transmiterea tuturor
proiectelor de acte
legislative şi normative
pasibile de expertiza
anticorupţie, după
definitivarea proiectelor în
urma avizării, la CNA
pentru efectuarea
expertizei anticorupţie
18 Întocmirea sintezei
obiecţiilor incluse în
rapoartele de expertiză
anticorupţie pe marginea
proiectelor de legi şi de
hotărâri ale Guvernului şi
publicarea ei pe pagina
web a executivului
concomitent cu publicarea
proiectelor transmise la
Guvern spre aprobare

Termen de
realizare
Permanent,
cu verificarea
anuală a
indicatorilor
de progres

Responsabili de
realizare
Marele Stat Major al
Armatei Naţionale,
Direcţia politici de
dezvoltare a
resurselor umane şi
învățământ militar,
Direcţia management
instituţional.

Surse de
Indicatori de progres
finanţare
Mijloace Număr al proiectelor de acte normative pasibile de expertiza
bugetare anticorupție, aprobate de Guvern;
număr al proiectelor de acte normative pasibile de expertiza
anticorupție, aprobate de Guvern, supuse în prealabil acestei
expertize.

Permanent,
cu verificarea
anuală a
indicatorilor
de progres

Marele Stat Major al
Armatei Naţionale,
Direcţia politici de
dezvoltare a
resurselor umane şi
învățământ militar,
Direcţia management
instituţional.

Mijloace Sinteze ale obiecțiilor incluse în rapoartele de expertiză
bugetare anticorupție pe marginea proiectelor de acte normative,
publicate pe pagina web a Guvernului.

