Planul de acţiuni
privind reducerea riscului de corupţie în Ministerul Apărării
pentru anul 2020
Nr.
crt.

1.

2.

3.

4.

Acţiunea
Promovarea, prin intermediul mass-mediei,
a Programului „Building Integrity” cu
angajamentele asumate de Ministerul
Apărării, precum şi cooperarea cu
Organizaţiile non Guvernamentale (ONG)
în domeniul comunicării pe segmentul de
consolidare a integrităţii
Demararea campaniilor de informare a
efectivului Ministerului Apărării şi
Armatei Naţionale cu privire la fenomenul
corupţiei, pericolele survenite în urma
acestui fenomen, precum şi consecinţele în
urma implicării în acte de corupţie
Avizarea documentelor naţionale de
politici publice, actelor legislative şi
normative pe segmentul prevenirii şi
combaterii corupţiei, precum şi ajustarea
cadrului normativ departamental la cel
naţional
Îmbunătăţirea nivelului de protecţie socială
al militarilor şi membrilor familiilor
acestora,
funcţionarilor
publici
şi
angajaţilor civili ai Armatei Naţionale în
scopul excluderii factorilor de risc
corupţional

Structurile
responsabile

Structurile
suport

Termenul de
realizare

DMI (SICM)

IMMA

IMMA

Direcţiile secţiile
MA / MStM

Permanent

IMMA

Direcţiile secţiile
MA / MStM

La necesitate

DPDRUÎM

MStM (J1, DJ)

Permanent

Permanent

Indicatorii de progres
Numărul materialelor publicate în presă
Proiecte/activităţi comune, evenimente la
care participă reprezentanţii MA

Numărul de activităţi desfăşurate
Mesajele anticorupţie formulate
Campanii de sensibilizare efectuate

Numărul de documente cu caracter naţional
avizate
Numărul de documente departamentale
ajustate
Numărul de acte normative elaborate şi
aprobate

Nr.
crt.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Structurile
responsabile
IMMA

Structurile
suport
MStM (J1)

Termenul de
realizare
La necesitate

MStM (J1)

DMI/ IMMA

Permanent

Intensificarea
controalelor,
în
instituţiile/unităţile militare, referitoare la
respectarea procedurii de declarare a
cadourilor
(admisibile/inadmisibile),
ţinerea registrelor de evidenţă, precum şi
condiţiile de păstrare a cadourilor
Asigurarea informării, contra semnătură, a
agenţilor publici despre posibilitatea de a fi
supuşi testului de integritate profesională

IMMA

MStM

Pe parcursul
controalelor
desfăşurate

IMMA

La încadrare

Numărul de agenţi publici informaţi
Încălcări depistate, măsuri întreprinse

Analiza
Registrelor
riscurilor
în
instituţiile/unităţile militare şi înaintarea
propunerilor de includere în Registre a
unor noi riscuri identificate în urma
activităţilor de control sau audit

IMMA

Pe parcursul
controalelor
desfăşurate

Numărul de verificări
Riscuri de corupţie identificate şi incluse în
registru

Intensificarea controalelor preventive pe
probleme financiar-contabile în unităţile şi
instituţiile
subordonate
Ministerului
Apărării
Elaborarea şi publicarea raportului anual
privind modul şi rezultatele examinării
petiţiilor în cadrul Ministerului Apărării

MStM (J8)

Comandanţii
instituţiilor/
unităţilor militare
ale MA / AN
Structurile pe
seama cărora a
fost pusă sarcina
de efectuare a
unor activităţi de
control sau audit
DPRFTM

DMI (SMD)

IMMA

Anual

Acţiunea
Asigurarea desfăşurării procesului de
evaluare a titularilor şi candidaţilor la
funcţii publice, funcţii publice cu statut
special,
în
vederea
aprecierii
compatibilităţii/incompatibilităţii
cu
interesele funcţiei deţinute
Asigurarea respectării restricţiilor în
ierarhia funcţiilor publice

Permanent

Indicatorii de progres
Numărul de întruniri ale comisiei şi decizii
adoptate
Numărul de titulari/candidaţi verificaţi

Numărul de activităţi desfăşurate
Numărul de cazuri de nerespectare a
ierarhiei în funcţia publică
Numărul de controale desfăşurate
Încălcări depistate, măsuri întreprinse

Numărul controalelor desfăşurate
Divergenţe stabilite şi soluţionate
Raport elaborat şi aprobat, publicat pe
pagina web

Nr.
crt.
12.

13.

14.

Acţiunea

Structurile
responsabile

Asigurarea transparenței politicii de
apărare şi procesului de bugetare a apărării DPAPA, DPRFTM
Asigurarea îndeplinirii Planului de acţiuni
IMMA
privind implementarea Strategiei Naţionale
de Integritate şi Anticorupţie pe anii 2017–
2020 în cadrul Ministerului Apărării
Informarea despre funcţiile publice vacante
şi desfăşurarea concursurilor pentru
ocuparea acestor funcţii

MStM (J1,
CGRM), DMI
(SRU)

Structurile
suport

Termenul de
realizare

CMMM

Permanent

Structurile
responsabile de
implementarea
acţiunilor incluse
în plan

Conform
termenilor de
implementare

Comandanţii
instituţiilor/
unităţilor militare

La necesitate

Indicatorii de progres
Transparenţă asigurată
Informaţia publicată pe pagina web a MA
Informaţie generalizată, raportări
trimestriale întocmite şi remise în adresa
CNA
Numărul funcţiilor publice vacante scoase
la concurs
Numărul de concursuri de angajare
desfăşurate
Numărul de apeluri telefonice şi solicitări de
intervenţie parvenite
Probleme abordate
Măsuri întreprinse

15.

Asigurarea funcţionării mijloacelor de
comunicare şi procedurilor stabilite pentru
raportarea neregulilor, fraudelor sau actelor
de corupţie

IMMA

CNA, Direcţiile
secţiile MA /
MStM

Permanent

16.

Instruirea naţională şi conlucrarea cu
Centrul Naţional Anticorupţie în vederea
asigurării instruirii efectivului Ministerului
Apărării/Armatei Naţionale cu referire la
rigorile de integritate instituţională

Numărul de activităţi
organizate/desfăşurate, numărul de efectiv
instruit

IMMA

Direcţiile secţiile
MA / MStM

Permanent

17.

Instruirea internaţională şi participarea
activă în cadrul activităților de instruire
(cursuri, seminare, conferinţe, etc) oferite
în cadrul Programului de consolidare a
integrităţii în sectorul de securitate şi
apărare BI

Numărul de activităţi la care au participat
reprezentanţii Ministerului Apărării,
numărul de efectiv instruit

IMMA

Comandanţii
instituţiilor/
unităţilor militare
ale MA / AN

Permanent

Nr.
crt.

Acţiunea

18.

Colaborarea cu reprezentanţii NATO,
responsabili
de
implementarea
Programului BI, în vederea instituirii unei
echipe mobile de instruire în materie de
integritate, la nivelul Ministerului Apărării,
prin prisma programului „Train the trainer”
Revizuirea cursului „ILIAS”

Structurile
responsabile
IMMA

IMMA

Structurile
suport
AMFA

DMI (STIC),
AMFA

Termenul de
realizare
VFD

Semestrul I 2020

Indicatorii de progres
Echipa instituită, instruită şi operaţională,
curriculum aprobat, cursuri organizate

Curs revizuit

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Întreprinderea măsurilor necesare pentru
completarea cu personal a Serviciului audit
intern

DMI

Direcţiile secţiile
MA / MStM

2020

Efectuarea controalelor privind calitatea
lucrărilor îndeplinite şi materialelor în
domeniul construcţiilor (inclusiv cele din
cadrul Parteneriatului Public Privat).
Participarea la procesul de dare în
exploatare a obiectelor de construcții
Efectuarea și monitorizarea controalelor
privind gestionarea fondului locativ
din
cadrul
AN/MA,
în vederea asigurării
transparenței și integrității
Utilizarea platformelor electronice în
cadrul
procedurilor de achiziţii şi
atribuirea contractelor
Organizarea instruirii efectivului cu
atribuţii în domeniul achiziţiilor, privind
modificările intrate în vigoare după
armonizarea legislaţiei, în scopul diminuării
apariţiei manifestărilor de corupţie

AARAP

Membrii
comisiilor de
verificare

La necesitate

Numărul controalelor desfășurate
Încălcări stabilite și soluționate
Măsuri întreprinse

AARAP

Membrii
comisiilor de
verificare

La necesitate

Numărul controalele desfășurate
Divergențe stabilite, propuneri înaintate și
măsuri întreprinse

AARAP

IMMA

Permanent

Numărul de proceduri desfăşurate
intermediul platformei MTender

AARAP

Comandanţii
instituţiilor/
unităţilor militare
ale MA / AN

Permanent

Numărul de instruiri efectuate
Numărul de personal instruit
Riscul de apariţie a cazurilor de corupţie
minimizat

Personal calificat încadrat

prin

Nr.
crt.

Acţiunea
Implementare recomandărilor auditorilor
externi (interni)

Structurile
responsabile
AARAP/DPRFM/
MStM

Structurile
suport
IMMA

25.

26.

27.

Asigurarea transparenței în procesul de
selectare a militarilor pentru participarea în
misiuni internaţionale prin informarea
despre ofertele parvenite
Realizarea procesului de completare a
chestionarului de auto-evaluare privind
consolidarea integrităţii

MStM (J1)

MStM (J5)

IMMA

Structurile
subordonate
Ministerului
Apărării

Termenul de
realizare
În urma
controalelor
efectuate şi
recepţionării
recomandărilor
Permanent

Semestrul I 2020

Indicatorii de progres
Numărul de recomandări recepţionate.
Măsuri întreprinse

Numărul de oferte recepţionate
Numărul de personal selectat
Întruniri ale comisiei şi acte necesare
elaborate
Chestionarul de auto-evaluare completat şi
expediat în adresa experţilor NATO

