RAPORT
despre progresele şi deficienţele înregistrate în procesul de realizare a Planului de acţiuni privind
implementarea Strategiei Naţionale de Integritate şi Anticorupţie
în cadrul Ministerului Apărării, pentru anul 2021
Nr.
d/o
1.

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

Măsurile întreprinse

Dificultăţi/
probleme

În cadrul Ministerului Apărării concursurile privind ocuparea funcţiilor publice vacante sunt Nu au fost
organizate în conformitate cu prevederile Legii nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul întîmpinate
funcţionarului public şi Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei public prin concurs, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr.201/2009. În acest sens, prin Ordinul ministrului apărării nr.54 din 10.02.2021,
cu modificările operate prin Ordinul ministrului apărării nr.578 din 26.11.2021, este instituită Comisia
de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante din cadrul Ministerului Apărării.
Pe parcursul anului 2021 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 portalul guvernamental al funcţiilor publice pentru ocuparea cărora autorităţile publice
organizează concurs www.cariere.gov.md și pe pagina oficială a Ministerului Apărării (www.army.md).
Prin urmare, funcția a fost ocupată de către învingătorul concursului.
În perioada raportată fost ocupată funcția de Secretar general al ministerului, concursul fiind
organizat conform competenței de către Cancelaria de Stat. Concomitent, au fost angajate 8 persoane la
funcţii publice (persoane cu funcţie de demnitate publică și persoane din cabinetul persoanelor cu funcţii
de demnitate publică), angajarea acestora fiind realizată în conformitate cu prevederile Legii
nr.199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică și Legii nr.80/2010 cu
privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică.
Totodată, din cadrul altor unități militare, prin transfer, au fost numiți 7 militari prin contract,
promovat 1.
În cadrul Marelui Stat Major al Armatei Naționale și structurile din subordine, organizarea
concursurilor privind ocuparea funcţiilor publice vacante este efectuată în conformitate cu legislaţia în
vigoare, prin intermediul Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante din cadrul
statului major, instituită prin ordinul şefului MStM al AN, comandant al AN nr.120/2020, precum şi
ordinele comandanţilor Centrelor militare teritoriale.
Astfel, pentru perioada anului 2021, în cadrul statului major și structurile din subordine, au fost
scoase la concurs 18 funcții publice vacante, din totalul de 24 de funcții publice vacante. Au fost
organizate 13 concursuri de angajare.
Anunţurile privind funcţiile vacante scoase la concurs, au fost plasate pe pagina web oficială a
Ministerului Apărării www.army.md (rubrica „Carieră” – „Posturi vacante”), pe adresa electronică
www.cariere.gov.md, precum şi în presa locală din locurile de dispunere a Centrelor militare teritoriale.
Contestaţii depuse împotriva rezultatelor concursurilor organizate nu au fost.
În perioada de raportare, MA a solicitat caziere privind integritatea profesională pentru 28 de
persoane.

Nr.
d/o

2.

3.

Denumirea acţiunii

Măsurile întreprinse

În temeiul prevederilor Legii nr. 271/2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii
publice, în cadrul MA, prin ordinul MA nr. 369/2019, a fost instituită Comisia privind stabilirea
compatibilităţii/ incompatibilităţii titularilor şi candidaţilor la funcţii publice, funcţii publice cu statut
special cu interesele funcţiei din cadrul Ministerului Apărării. În anul 2021, comisia respectivă a analizat
60 de persoane, care au fost angajate/reconfirmate în funcţie ca urmare a verificării.
Asigurarea respectării regimului de
Interdicţiile şi restricţiile militarilor sunt stabilite de art.11 și 36 din Legea nr.162/2005 cu privire
incompatibilităţi, de restricţii în ierarhie la statutul militarilor.
şi de limitare a publicităţii
Concomitent, prin Legea nr.148/2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative,
Legea cu privire la statutul militarilor a fost completată cu art.371 privind măsurile de asigurare a
integrităţii profesionale a militarilor.
Cazuri de incompatibilităţi şi restricţii în ierarhie în cadrul Ministerului Apărării şi structurilor din
subordine, nu au fost atestate. Astfel, pe marginea acestui subiect sesizări nu au fost înregistrate la ANI.
Asigurarea
respectării
regimului
Mecanismul de declarare a averilor şi intereselor personale în cadrul MA și AN, începând cu
declarării averilor şi intereselor personale august 2017 este pus pe seama subiecţilor declarării, depunerea acestora se face on-line deţinând
semnătura electronică în conformitate cu prevederile Legii 133/2016. În cadrul instituţiei, au fost
desemnate prin act administrativ al conducătorului persoane responsabile de actualizarea permanentă a
Registrului electronic al subiecţilor declarării averii şi a intereselor personale. Autorităţilor publice le
revine obligaţia de a asigura subiecţii declarării cu cheie publică (semnătura electronică). Astfel, a fost
elaborat ordinul ministrului apărării nr.753 din 05.12.2017 „Cu privire la desemnarea persoanelor
responsabile de colectare a declaraţiilor de avere şi interese personale (colectori) în cadrul Ministerului
Apărării”.
În acest sens, în baza setului de documente depus, precum și în vederea asigurării procedurii de
declarare a averilor au fost solicitate și eliberate 57 semnături electronice avansate calificate subiecţilor
declarării averii şi intereselor personale. De asemenea au fost depuse 39 de cereri de revocare a
certificatului cheii publice.
Adițional a fost demarat procesul de actualizare a Registrului electronic al subiecţilor declarării
averii şi a intereselor personale. În acest sens, ca rezultat al conlucrării cu ANI, în cadrul Ministerului
Apărării a fost identificată o listă cu funcţii cheie din cadrul unităţilor militare, titularii cărora vor fi
incluşi în Registrul electronic al subiecţilor declarării averii şi a intereselor personale.
În MA şi AN numărul total de funcționari publici a constituit: promovați – 6, transferați – 5,
numiți – 14, angajați – 15, eliberați în/din funcție – 21.

Dificultăţi/
probleme

Nu au fost
întîmpinate

Nu au fost
întîmpinate
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Asigurarea
respectării
regimului
Prin Telegrama Secretarului General de Stat al Ministerului Apărării nr. 16/202 din 18.06.2019 a
conflictelor de interese şi neadmiterea fost desemnată structura responsabilă de ţinerea evidenţei declaraţiilor de conflict de interese real pentru
favoritismului
efectivul din cadrul aparatului central al Ministerului Apărării, Marele Stat Major al Armatei Naţionale
şi Inspectoratul Militar al Ministerului Apărării. Totodată, prin telegrama respectivă, au fost date
indicaţii conducătorilor/comandanţilor/şefilor de a desemna, în cadrul structurilor din subordine,
persoane responsabile de evidenţa acestora.
În perioada de raportare în cadrul instituţiei de apărare au fost declarate 8 situaţii de conflict de
interese real. Subiecţii declaraţiilor 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 3 cazuri de conflict de interes real, s-au întreprins măsurile legale în
vederea soluționării acestora, inclusiv cu expedierea solicitărilor corespunzătoare în adresa ANI.
Pe parcursul anului 2021, ANI nu a emis careva acte de constatare cu privire la conflictele de
interese în care să fie vizaţi militari sau funcţionari civili din cadrul AN sau MA. De asemenea, careva
acte juridice adoptate în situaţii de conflict de interese şi ulterior anulate de către instanţa de judecată la
solicitarea ANI, nu au fost.
Asigurarea
respectării
regimului
În temeiul art.16 din Legea integrităţii nr. 82/2017 şi art.11 din Legea nr. 25/2008 privind Codul
cadourilor
de conduită a funcţionarului public, în vederea implementării Hotărîrii Guvernului nr. 116/2020 privind
regimul juridic al cadourilor, 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.
Consecvent, prin ordinul șefului Marelui Stat Major al AN, comandant al AN nr. 49 din
11.06.2020, a fost instituită Comisia de evaluare şi evidenţă a cadourilor a Marelui Stat Major al
Armatei Naționale şi unităţilor subordonate.
Este de menționat că a fost instituită și aprobată şi 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 registre speciale de evidență.
În perioada de referință, în registrele administrate au fost înscrise 19 cadouri admisibile. Cadouri
răscumpărate nu au fost, precum şi cadouri inadmisibile recepţionate şi transmise către CNA, nu au fost
înregistrate.
Comisia MA menține și actualizează trimestrial pe pagina web oficială a entității publice
Registrele de evidență a cadourilor admisibile/inadmisibile ale MA şi AN.

Dificultăţi/
probleme
Nu au fost
întîmpinate

Nu au fost
întîmpinate
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Asigurarea neadmiterii, denunţării şi
Cadrul normativ departamental, care defineşte şi statuează regimul juridic al denunţării şi tratării
tratării influenţelor necorespunzătoare
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.
În temeiul ordinului prenotat, în cadrul structurilor subordonate MA, au fost desemnate persoane
responsabile de păstrarea şi completarea Registrelor pentru denunţarea influenţelor necorespunzătoare.
În cadrul MA, a fost desemnată persoana responsabilă de gestionarea Registrului general pentru
denunţarea influenţelor necorespunzătoare în MA şi AN.
Pe parcursul perioadei de referință nu s-au înregistrat cazuri de denunţ a influenţei
necorespunzătoare în cadrul instituției apărării.
Asigurarea neadmiterii și denunţării
În perioada de raportare, au fost denunţate conducătorului entităţii publice, două manifestări de
manifestărilor de corupţie; protecţia corupţie. Rezultatele cercetărilor au fost expediate în adresa CNA pentru examinarea acestora sub
avertizorilor de integritate
aspect contravenţional sau penal.
A fost elaborat şi aprobat ordinul MA nr. 888 din 31.12.2019 cu privire la aprobarea
Regulamentului privind avertizorii de integritate în Ministerul Apărării. Respectiv, a fost adus la
cunoștința întregului efectiv 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. De asemenea, a fost desemnată structura/persoana
responsabilă de ţinerea evidenţei dezvăluirilor practicilor ilegale și al avertizărilor de integritate în
Ministerul Apărării şi examinarea acestora. Respectiv, a fost elaborat Registrul dezvăluirilor practicilor
ilegale și al avertizărilor de integritate în Ministerul Apărării.
Dezvăluirea internă a practicii ilegale se face în scris, pe suport de hârtie, fiind semnată de către
angajat sau prin sistemul electronic de dezvăluire on-line (https://www.army.md/cidig/) ori este
comunicată la linia telefonică specializată anticorupţie a Ministerului Apărării (022-232-806).
Dezvăluirea se întocmește prin completarea de către angajat sau, după caz, de către operatorul liniei
telefonice specializate a formularelor prevăzute. Dezvăluirea practicii ilegale se înscrie în Registrul
dezvăluirilor practicilor ilegale și al avertizărilor de integritate în Ministerul Apărării, ținut de către
IMMA. Identitatea angajatului care dezvăluie practici ilegale nu se divulgă și nu se comunică
persoanelor bănuite de asemenea practici.
În anul 2021, în Registrul dezvăluirilor practicilor ilegale și al avertizărilor de integritate în
Ministerul Apărării, a fost înregistrată o dezvăluire de practici ilegale în care se specifică despre
salarizarea presupus neîntemeiată (majorată) a unui militar prin contract. În acest context, în temeiul
art.11 al Legii 122/2018 privind avertizorii de integritate, dezvăluirea a fost înregistrată şi a fost
recunoscut statutul de avertizor de integritate al petentului. Avertizări de integritate transmise la CNA nu
au fost.

Dificultăţi/
probleme
Nu au fost
întîmpinate

Nu au fost
întîmpinate
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faţă

Măsurile întreprinse

8.

Asigurarea
intoleranţei
incidentele de integritate

9.

Asigurarea respectării transparenţei în
procesul decizional

de

Dificultăţi/
probleme

Prin ordinul MA nr. 66 din 06.02.2017 „Cu privire la cerinţele specifice de integritate Nu au fost
profesională”, cu modificările şi completările ulterioare efectuate prin ordinul MA nr. 63 din întîmpinate
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.
De către MA, în anul 2021, au fost expediate în adresa autorităţilor anticorupţie două sesizări cu
privire la incidentele de integritate.
Lista generală a părţilor interesate în procesul de consultare publică desfăşurat în cadrul
Nu au fost
Ministerului Apărării, precum şi raportul privind transparenţa în procesul decizional în cadrul MA întîmpinate
pentru anul 2021, au fost elaborate şi plasate pe pagina web a MA.
În scopul asigurării executării uniforme a prevederilor Legii privind transparența în procesul
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”, pe parcursul anului 2021
a fost organizat procesul de consultare publică cu societatea civilă a compartimentului de
responsabilitate a Ministerului Apărării - „Securitate și Apărare” al proiectului Planului de Acțiuni
al Guvernului (PAG) pentru anii 2021-2022. La eveniment a participat conducerea Ministerului
Apărării, reprezentanți ai autorităților publice centrale, organizațiilor neguvernamentale, mediului
academic și parteneri de dezvoltare. În cadrul dezbaterilor, au fost puse în discuție propunerile pentru
reformarea și modernizarea sectorului de apărare și securitate, cu accent pe acțiunile ce urmează
a fi realizate până în 2022, rezultatele estimate în acest context, dar și mecanismul de monitorizare
a gradului de realizare a angajamentelor proiectate și de implicare a sectorului asociativ în procesul
de implementare a obiectivelor.
Prin ordinul Ministrului apărării nr. 512 din 03 octombrie 2016 a fost aprobat și pus în aplicare
Regulamentul privind mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional în
cadrul aparatului central al Ministerului Apărării, Marelui Stat Major al Armatei Naţionale, autorităților
administrative şi instituţiilor Ministerului Apărării. Pe parcursul anului 2021, pe pagina-web oficială
a MA (https://www.army.md) la compartimentul „Transparenţa Decizională”, la rubrica „Anunţurile
privind organizarea consultării publice” au fost plasate anunțurile privind inițierea elaborării deciziei, ale
proiectelor de acte normative în vederea consultărilor publice. Ponderea deciziilor consultate în raport
cu cele aprobate 9 din 9.
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Măsurile întreprinse

În contextul executării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 967/2016 „cu privire la mecanismul
de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional”, în cadrul Ministerului Apărării a fost
instituit și funcționează Consiliului sectorial de cooperare cu societatea civilă, în conformitate cu ordinul
Ministrului apărării nr. 617 din 10 septembrie 2019.
Asigurarea respectării accesului la
Accesul la informaţia de interes public pe domeniul de comunicare a fost asigurat prin intermediul
informaţii de interes public
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 127 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
vizat parada militară, ziua Armatei Naționale, misiunile de deminare, ceremoniile de detașare și de
revenire din misiunea KFOR, jurământul studenților de la Academia Militară „Alexandru cel Bun”,
restricțiile legate de COVID-19, donarea de echipament militar din partea SUA, donarea de echipament
medical din partea Marii Britanii, admiterea la Academia Militară „Alexandru cel Bun”, procesul de
vaccinare în Armata Națională, cazul soldatului homosexual din Armata Națională, etc.
Pentru asigurarea accesului publicului la informaţia despre domeniul de apărare, pe site-ul
instituţiei au fost publicate 198 de comunicate de presă, care ulterior au fost difuzate reprezentanţilor
mass-media şi postate pe reţelele sociale.
Asigurarea gestionării transparente şi
Asistenţa externă este unul din factorii cheie pentru AN, care contribuie substanţial la dezvoltarea
responsabile a patrimoniului public şi a capabilităţilor operaţionale ale AN, prin dotarea acesteia cu resurse tehnico-materiale necesare pentru
asistenţei externe
asigurarea securităţii militare a statului.
În cadrul Programului de Asistență pentru Republica Moldova în implementarea pachetului
Iniţiativei de Consolidare a Capacităţii de Apărare Alianței Nord-Atlantice, au fost organizate atât
ședințe on-line, cât și vizite de lucru cu experți pe proiectul ”Planificarea Strategică”. Pe agenda
discuțiilor s-au aflat subiecte cu privire la acțiunile întreprinse în cadrul implementării proiectelor
prevăzute în Pachetul de asistenţă pentru Republica Moldova, și alte subiecte importante. Experții și-au
exprimat disponibilitatea de a acorda în continuare sprijin Armatei Naționale prin prisma programului
de asistență. Această informație a fost dată publicării pe pagina oficială a Ministerului Apărării.
Compartimentul asistenţei externe este gestionat de către Consiliul sectorial în domeniul asistenţei
externe al MA stabilit ca structură responsabilă prin ordinul MA nr. 110 din 25.03.2021. 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. 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”.

Dificultăţi/
probleme

Nu au fost
întîmpinate

Nu au fost
întîmpinate
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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)

Măsurile întreprinse
În perioada anului 2021, prin intermediul programelor de asistenţă externă „Finanţarea Militară
Străină (FMS) şi Comercializarea Militară Străină (FMS)” Armata Naţională a recepţionat de la partea
americană bunuri materiale.
Evidenţa sintetică a patrimoniului public, inclusiv şi a asistenţei externe, se ţine de către serviciile
financiare ale unităţilor/instituţiilor militare. Evidenţa analitică, pe fiecare tip de mijloc material, se ţine
de către serviciile logistice ale unităţilor militare. Anual se efectuează inventarierea acestor bunuri
materiale.
În același context, potrivit prevederilor Legii nr. 229/2010 privind controlul financiar 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.
Declarația de răspundere managerială pentru anul de evaluare 2021, în prezent este la etapa de
generalizare, în care vor fi incluse datele privind autoevaluare controlului intern managerial în Armata
Națională, ulterior, va fi plasată pe pagina web a Ministerului Apărării la compartimentul
Infocentru/Informație utilă/Documente online. Un exemplar va fi remis și în adresa Ministerului
Finanțelor.
Pe parcursul anului 2021, toate anunțurile de achiziționare, rezultatele procedurilor de achiziții au
fost plasate pe pagina oficială web a Ministerului Apărării, compartimentul Infocentru/Achiziții publice
şi respectiv MTender.gov.md. Structurile responsabile au asigurat monitorizarea procesului de
gestionare a patrimoniului public și au participat la 137 comisii de recepționare a bunurilor contractate şi
asistenței externe.
Funcţionarii publici şi militarii prin contract din cadrul aparatului central al Ministerului Apărării
îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr.25/2008 privind Codul de conduită a
funcţionarului public, şi respectiv ordinul MA nr. 620/2021 „Cu privire la aprobarea Codului de
conduită profesională a militarilor prin contract ai Armatei Naționale”. Respectiv, a fost organizată
studierea ordinului menţionat supra, de către întreg efectivul de militari.
Sesizări referitoare la conduita lipsită de etică a efectivului MA, nu au fost recepţionate. În
perioada anului, s-a atestat un caz de încălcare a normelor de etică şi deontologie, care a fost investigat
şi ulterior s-a aplicat o sancţiune disciplinară.
În anul 2021 în cadrul Ministerului Apărării şi-au încetat mandatul, raporturile de muncă sau
serviciu 24 persoane.
În perioada raportată în cadrul Ministerului Apărării nu s-au înregistrat refuzuri ale contractelor
comerciale, din motive precum că în organizaţiile comerciale activează persoane care, pe parcursul
ultimului an, au fost agenţi publici în cadrul MA.
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Măsurile întreprinse

Asigurarea
implementării
Cadrul normativ care prezintă temei de elaborare și actualizare a Registrelor Riscurilor în entitatea
managementului riscurilor de corupţie
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/instituțiilor 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.
Instruirea agenţilor publici şi a
În perioada 16-18 martie Ministerul Apărării a participat la campania de informare cu genericul
conducătorilor entităţilor publice cu „Fii integru – Declară tot ce ai la timp!”, lansată de ANI. Şedinţele on-line organizate în cadrul
privire la rigorile de integritate
campaniei au avut drept scop informarea și ridicarea nivelului de conștientizare a subiecților declarării
instituţională
asupra importanței completării corecte și depunerii în termen a declarațiilor de avere și interese
personale. În cadrul şedinţelor respective au fost instruiţi 90% din subiecţii declarării averii şi intereselor
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, au fost întreprinse acţiuni de
ajustare a Curriculumului cursului „Asigurarea integrităţii instituţionale în instituţia de apărare” la
modificările cadrului normativ survenite în timp.
Totodată, la data de 04 ianuarie, 28 mai şi 28 iunie, s-au desfășurat ședințe de instruire on-line, cu
referire la riscurilor de corupţie și măsurile de consolidare a integrității în misiunile de menținere a păcii,
condusă de reprezentanții Inspectoratului Militar al Ministerului Apărării, cu efectivul contingentelor
Armatei Naţionale preconizați pentru detaşare în misiunea din regiunea Kosovo. În cadrul acesteia au
fost instruite aproximativ 120 persoane care ulterior au fost detașate în misiunea de menținere a păcii în
Kosovo.
În perioada septembrie-octombrie Inspectoratul Militar al Ministerului Apărării în comun
cu reprezentanți de la Centrul Național Anticorupție au desfășurat activități de informare şi instruire
pe tematica prevenirii corupției și consolidării integrității în instituția de apărare, în unitățile Armatei
Naționale. Agenda instruirilor s-a axat pe subiecte cum ar fi: testarea integrităţii profesionale,
procedurile de denunțare a actelor și manifestărilor de corupție, influențelor necorespunzătoare,
conflictelor de interese, regimul juridic al cadourilor și modul de depunere a avertizărilor de integritate.
Activitățile s-au desfășurat în garnizoanele Bălți, Chișinău, Cahul și Ungheni, în total fiind instruiți peste
400 de militari și angajați civili.
În perioada 6-10 decembrie Inspectoratul Militar al Ministerului Apărării a organizat desfăşurarea
Săptămânii Anticorupție în cadrul AN. Acțiunea a avut loc în contextul Zilei Internaţionale
Anticorupţie, marcată anual la data de 9 decembrie. În acest context, în unitățile militare ale AN, s-au
desfăşurat activităţi în vederea marcării Zilei Internaţionale Anticorupţie, inclusiv prin organizarea şi
desfăşurarea şedinţelor informative cu tematica anticorupție, prin trecerea în revistă a dispoziţiilor
cadrului normativ naţional şi instituţional privind prevenirea corupţiei.
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16.

Instruirea responsabililor de elaborarea
proiectelor de acte legislative, normative
şi departamentale cu privire la evitarea
riscurilor de corupţie la elaborarea
proiectelor

17.

Instruirea agenţilor publici şi a
conducătorilor entităţilor publice cu
privire la legislaţia evaluării integrităţii
instituţionale

18.

Instruirea
conducătorilor
entităţilor
publice cu privire la managementul
riscurilor de corupţie şi întocmirea
planurilor de integritate instituţională

19.

Extinderea listei de servicii publice
prestate prin intermediul platformei
electronice

Măsurile întreprinse
Pe parcursul anului 5 militari au participat la cursurile on-line organizate în cadrul Programului
NATO de consolidare a integrităţii în sectorul de apărare şi securitate (Building Integrity Programme).
În procesul de elaborare a actelor legislative, normative şi departamentale efectivul antrenat în
acest proces a ținut cont de prevederile legale în vigoare cu privire la evitarea riscurilor de corupţie.
În cadrul procesului de avizare internă a proiectelor de acte departamentale, structurile de resort pe
aspectul juridic atrag o atenţie deosebită în evitarea riscurilor de corupţie, cu înaintarea, după caz, a
obiecţiilor şi propunerilor pe proiectele examinate.
Vizavi de proiectele de acte normative pasibile de expertiza anticorupţie, după avizare acestea se
transmit în adresa CNA pentru efectuarea expertizei.
În septembrie-octombrie, IMMA în colaborare cu CNA au desfășurat activități de informare
şi instruire pe tematica prevenirii corupției și consolidării integrității în instituția de apărare, în unitățile
Armatei Naționale. Agenda instruirilor s-a axat pe subiecte cum ar fi: testarea integrităţii profesionale,
procedurile de denunțare a actelor și manifestărilor de corupție, influențelor necorespunzătoare,
conflictelor de interese, regimul juridic al cadourilor și modul de depunere a avertizărilor de integritate.
Activitățile s-au desfășurat în garnizoanele Bălți, Chișinău, Cahul și Ungheni, în total fiind instruiți
peste 400 de militari și angajați civili.
Aleatoriu, 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, inclusiv
semnarea de către efectiv a avizelor de informare privind posibilitatea aplicării testului de integritate
profesională.
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.
De asemenea, în cadrul şedinţelor organizate în colaborare cu CNA s-a atras atenţia şi la capitolul
respectiv.
Pe platforma servicii.gov.md, sunt plasate 11 servicii publice prestate, dintre care 1 serviciu este
prestat prin intermediul platformei electronice. În perioada de referință, servicii publice noi nu au fost
lansate.
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Transmiterea tuturor proiectelor de acte
Pe parcursul anului 2021, au fost expediate în adresa CNA, pentru examinare şi efectuarea Nu au fost
legislative și normative pasibile de expertizei anticorupţie, proiectele de acte normative, după cum urmează:
întîmpinate
expertiză anticorupție, după definitivarea
- Hotărârea Parlamentului nr.184 din 18.11.2021 „Cu privire la participarea contingentului
proiectelor în urma avizării, la CNA Armatei Naţionale în cadrul Forţei Interimare a Naţiunilor Unite în Liban (UNIFIL)”;
pentru efectuarea expertizei anticorupție
- Hotărârea Parlamentului nr.246 din 24.12.2021 „Privind declararea anului 2022 Anul
recunoștinței față de veteranii de război, participanți la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității și
independenței Republicii Moldova”;
- Hotărârea Guvernului nr. 46 din 14.04.2021 „Cu privire la rezultatele încorporării în serviciul
militar în octombrie 2020–ianuarie 2021 şi încorporarea în serviciul militar în aprilie–iulie 2021”;
- Hotărârea Guvernului nr.246 din 13.10.2021 „Cu privire la rezultatele încorporării în serviciul
militar în aprilie-iulie 2021 şi încorporarea în serviciul militar în octombrie 2021-ianuarie 2022”;
- Hotărârea Guvernului nr.355 din 19.11.2021 „Privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr.
1303/2000 cu privire la reorganizarea Centrului de Cercetări Ştiinţifice al Ministerului Apărării în
Întreprinderea de stat „Centrul de Cercetări Ştiinţifice „TRILOG”;
- Hotărârea Guvernului nr.354 din 19.11.2021 „Pentru modificarea anexelor nr.1 și nr. 2 la
Hotărârea Guvernului nr. 20/2020 cu privire la Consiliul național pentru problemele veteranilor de
război”;
- Hotărârea Guvernului nr.404 din 08.12.2021 „Pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.
182/2018 cu privire la legitimațiile veteranilor de război”.
Întocmirea sintezei obiecțiilor incluse în
Pe parcursul anului 2021 au fost întocmite sintezele obiecţiilor incluse în rapoartele de expertiză
Nu au fost
rapoartele de expertiză anticorupție pe anticorupţie, pe marginea proiectelor de acte normative înaintate pentru efectuarea expertizei
întîmpinate
marginea proiectelor de legi și de anticorupţie, cu publicarea ulterioară a acestor sinteze pe pagina web a Guvernului.
Hotărâri ale Guvernului și publicarea ei
pe pagina web a
executivului
concomitent cu publicarea proiectelor
transmise la Guvern spre aprobare

Lista abrevierilor
AN
ANI
BI
CNA
DPAPA
IMMA
MStM
MA
SICMM

Armata Naţională
Autoritatea Naţională de Integritate
Building Integrity Programme
Centru Național Anticorupție
Direcţia politică de apărare şi planificare a apărării
Inspectoratul Militar al Ministerului Apărării
Marele Stat Major al Armatei Naționale
Ministerul Apărării
Serviciul informare și comunicare cu mass-media

