
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, pe parcursul trimestrului I al anului 2018 
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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, concursurile privind ocuparea funcţiilor publice vacante sunt 

organizate 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 statutul funcţionarului 

public. 

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 ministerului.  

În cadrul structurilor din subordine şi instituţiilor Ministerului Apărării, pe parcursul trimestrului 

I al anului 2018 s-au organizat 10 concursuri pentru ocuparea funcțiilor publice vacante, unde au fost 

scoase la concurs 19 funcții. Concursuri repetate pentru aceiași funcţie publică, nu au fost desfăşurate. 

Anunţurile privind funcţiile vacante au fost plasate pe pagina web oficială a instituţiei, pe adresa 

electronică www.cariere.gov.md, precum şi în presa locală din locurile de dispunere a Centrelor 

militare teritoriale. 

 

2. Asigurarea respectării regimului de 

incompatibilităţi, de restricţii în ierarhie 

şi de limitare a publicităţii 

 

 

 

Interdicţiile şi restricţiile militarilor sunt stabilite la art.11 și 36 din Legea cu privire la statutul 

militarilor, nr.162 din 22.07.2005, precum şi la art.49 al ordinul Ministrului apărării nr.220 din 

20.09.2006 ”Despre comunicarea Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.941 din 17.08.2006 

”Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de îndeplinire a serviciului militar în Forţele 

Armate”. 

Concomitent, prin Legea nr.148 din 14.07.2017 „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.  

În cadrul Ministerului Apărării, în perioada de referinţă, nu au fost depistate cazuri de 

nerespectare, de către efectivul de militari şi funcţionari civili, a restricţiilor de desfăşurare a 

activităţii profesionale în raporturi ierarhice nemijlocite cu o rudă directă sau rudă prin afinitate, în 

cadrul aceleiaşi entităţi publice.  

 

3. Asigurarea respectării regimului 

declarării averilor şi intereselor personale 

În cadrul Ministerului Apărării, în vederea ajustării cadrului normativ departamental la cel 

naţional, în temeiul Legii nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale, a 

fost elaborat şi pus în aplicare ordinul Ministrului apărării nr.753 din 05.12.2017 cu privire la 

desemnarea persoanelor responsabile de colectarea declarațiilor de avere și interese personale 

(colectori) în cadrul Ministerului Apărării.  

Complementar, prin ordinul şefului Marelui Stat Major al Armatei Naţionale, comandant al 

Armatei Naţionale nr.134 din 08.12.2017 “Cu privire la desemnarea persoanelor responsabile de 
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colectarea declaraţiilor de avere şi interese personale (colectori) în cadrul Marelui Stat Major al Armatei 

Naţionale” au fost desemnate două persoane şi respectiv împuternicite de a conduce şi dirija procesul de 

depunere a declaraţiilor de avere şi interese personale ale militarilor şi funcţionarilor din cadrul Armatei 

Naţionale. 

Este de menţionat că, în conformitate cu prevederile Legii menţionate, începând cu 01 ianuarie 

2018, subiectul declarării este obligat să depună declaraţia în formă electronică prin intermediul 

serviciului electronic disponibil pe pagina web oficială a Autorităţii Naţionale de Integritate.  

Persoanele desemnate din cadrul serviciului resurse umane al Ministerului Apărării au 

responsabilitatea actualizării permanente a Registrului electronic al subiecţilor declarării averii şi a 

intereselor personale. Astfel, responsabilitatea pentru depunerea în termen a declaraţiei, precum şi 

pentru veridicitatea şi deplinătatea informaţiilor o poartă subiectul declarării. 

Semnarea declarației în formă electronică se face prin utilizarea semnăturii electronice. În acest 

sens, în baza setului de documente depus, Centrul de Telecomunicaţii Speciale, la solicitarea 

Ministerului Apărării, a perfectat şi eliberat 73 semnături electronice avansate calificate subiecţilor 

declarării averii şi intereselor personale. 

4. Asigurarea respectării regimului 

conflictelor de interese şi neadmiterea 

favoritismului 

Prevenirea corupţiei în cadrul Armatei Naţionale reprezintă 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. 

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. 

Totodată, Direcţia inspecţie generală este responsabilă de a acorda consultanţă privind evitarea 

survenirii unui conflict de interese real ca efect al celui potenţial, precum şi să asigure acumularea şi 

gestionarea declaraţiilor privind conflictul de interese real 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 a intereselor personale. 

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 referinţă în cadrul Ministerului Apărării/Armatei Naţionale a fost declarată şi 

soluţionată 1 situaţie de conflict de interese. Subiectul declaraţiei de conflict de interese a solicitat 

abținerea de la exercitarea atribuţiilor în calitate de membru al comisiei în care acesta avea drept de vot, 
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reieşind din considerentele că urma să fie discutată şi candidatura acestuia, în cadrul şedinţei respective. 

Declaraţia menţionată, prezentată în formă scrisă, a fost soluţionată, precum şi înregistrată 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 a intereselor personale. 

5. Asigurarea respectării regimului 

cadourilor 

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.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. 

Ulterior, în contextul implementării prevederilor Legii integrităţii nr.82 din 25.05.2017, ajustarea 

cadrului normativ departamental la cel naţional, precum şi în urma restructurării administraţiei publice 

centrale de specialitate, a fost elaborat ordinul Ministrului apărării nr.67 din 29 ianuarie 2018, prin care 

s-au operat modificările de rigoare la ordinul Ministrului apărării nr.120 din 06 martie 2017 „Cu privire 

la regimul juridic al cadourilor”. 

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, precum şi art.16 al Legii integrităţii nr.82 din 

25.05.2017, 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, 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 următoare a semestrului de gestiune, actele de inventariere a 

cadourilor aflate în gestiunea sa şi a marilor unităţi şi unităţilor (centrelor) militare ale Armatei 

Naţionale. 

În scopul asigurării transparenţei sporite a activităţilor anticorupţie desfăşurate de către Ministerul 

Apărării, comisia Ministerului Apărării asigură actualizarea şi publicarea 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 Republicii Moldova. 
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De asemenea, în luna martie curent, Centrului militar teritorial Bălţi (CMT Bălţi) i s-a oferit un 

cadou inadmisibil în condiţiile Legii integrităţii nr.82 din 25.05.2017, care s-a manifestat prin 

expedierea în adresa centrului, din partea unui agent economic, a unui plic în care pe lângă scrisoare a 

fost găsită o bancnotă de 50 lei MDA. Cazul respectiv a fost tratat corespunzător, astfel, în temeiul 

prevederilor art.16 alin. (5) lit. e) a Legii integrităţii nr.82 din 25.05.2017, cadoul inadmisibil şi 

materialele acumulate, au fost remise în adresa Centrului Naţional Anticorupţie, prin scrisoarea 11/353 

din 14.03.2018, pentru întreprinderea ulterioară a măsurilor ce se impun. 

6. Asigurarea neadmiterii, denunţării şi 

tratării influenţelor necorespunzătoare 

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

influenţelor necorespunzătoare, în Ministerul Apărării, este prevăzut în 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.  

 

7. Asigurarea neadmiterii și denunţării 

manifestărilor de corupţie; protecţia 

avertizorilor de integritate 

În scopul executării prevederilor art.121 din Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind 

Codul de conduită a funcţionarului public, art.2 din Hotărârea 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, nu au fost înregistrate avertizări de integritate cu referire la încercările de 

implicare a efectivului Ministerului Apărării/Armatei Naţionale în manifestări de corupţie.  

 

8. Asigurarea intoleranţei faţă de 

incidentele de integritate 

Prevenirea corupţiei în cadrul Armatei Naţionale reprezintă 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. 

Astfel, în scopul reducerii şi prevenirii manifestărilor de corupţie, Direcţia inspecţie generală, 

prin Telegrama Secretarului general de Stat al Ministerului Apărării nr. 11/310 din 12.03.2018, a 

solicitat funcţionarilor publici de conducere: 

- să dispună măsurile ce se impun în vederea studierii de către întreg efectivul din subordine a 

prevederilor Legii integrității nr.82 din 25.05.2017, îndeosebi ceea ce se referă la cultivarea şi 

consolidarea integrităţii în sectorul public, prin crearea climatului de integritate instituţională; 

- să nu admită şi să excludă factorii ce determină apariţia riscurilor de corupţie, promovarea 

intereselor private în detrimentul interesului public şi prejudicierea intereselor legitime ale persoanelor 

şi/sau prejudicierea interesului public; 
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- să informeze neîntârziat, în formă scrisă, Direcţia inspecţie generală despre depistarea 

încălcărilor regimului juridic ce se referă la măsurile de asigurare a integrităţii instituţionale, în 

contextul legii prenotate, precum şi despre orice tentativă de a fi implicaţi în acte de corupţie, acte 

conexe actelor de corupţie şi fapte coruptibile. 

În aceiaşi ordine de idei, prin Telegrama Secretarului general de Stat al Ministerului Apărării nr. 

11/172 din 07.02.2018, au fost aduse la cunoştinţa efectivului unităţilor şi instituţiilor militare 

modificările operate prin Legea nr.295 din 21.12.2017, în Legea finanţelor publice şi responsabilităţile 

bugetar fiscale nr.181 din 25.07.2014, referitor la necesităţile de inspectare, în funcţie de riscurile 

evaluate, aferente procesului bugetar sau în cazul cînd cetăţenii deţin informaţii, prin care se justifică 

că, mijloacele financiare din bugetul public sunt gestionate fraudulos, cu adresări a cetăţenilor la 

telefonul de încredere sau direct către Ministerul Finanţelor.  

Totodată este de menţionat că statutul disciplinar aplicabil efectivului de militari ai Ministerului 

Apărării/Armatei Naţionale este prevăzut şi definit în Legea nr.52 din 02.03.2007 cu privire la 

aprobarea Regulamentului disciplinei militare. 

9. Asigurarea respectării transparenţei în 

procesul decizional 

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”, 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. 

Majoritatea proiectelor de decizii elaborate şi adoptate de către Ministerul Apărării nu sunt 

supuse procedurii transparenţei în procesul decizional, deoarece nu se referă la domeniul de aplicare a 

Legii privind transparenţa în procesul decizional nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 şi conţin informaţii 

oficiale cu accesibilitate limitată, conform prevederilor Legii privind accesul la informaţie nr.982-XIV 

din 11.05.2000, Legii cu privire la secretul de stat nr.245-XVI din 27.11.2008, Legii privind protecţia 

datelor cu caracter personal nr.133 din 08.07.2011. 

Raportul anual privind asigurarea transparenţei în procesul decizional în cadrul Ministerului 

Apărării, se elaborează în baza informațiilor prezentate de șefii subdiviziunilor Ministerului Apărării, 

responsabili nemijlocit de asigurarea respectării transparenței în procesul decizional.  

Raportul pentru anul 2017 este plasat pe pagina web oficială a Ministerului Apărării (la rubrica 

Transparenţă decizională/Raportul anual). 

În perioada de referinţă, în scopul asigurării transparenţei în procesul decizional, pe pagina web 

oficială a Ministerului Apărării (https://www.army.md) şi pe platforma guvernamentală 

https://particip.gov.md au fost plasate, pentru consultări publice, următoarele proiecte de acte 

normative: 

-proiectul hotărârii Guvernului „Cu privire la Instituția publică „Centrul mass-media militară””; 

-proiectul hotărârii Guvernului cu privire la organizarea şi funcţionarea Oficiului Național pentru 

Memorie Militară; 

   

https://www.army.md/
https://particip.gov.md/
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-proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative; 

-proiectul hotărârii Guvernului cu privire la Centrul de Ştiinţă şi Istorie Militară; 

-proiectul hotărârii Guvernului „Cu privire la Centrul consultativ-diagnostic”; 

-proiectul hotărârii Guvernului cu privire la Orchestra Prezidenţială a Republicii Moldova; 

-proiectul hotărârii Guvernului „Cu privire la organizarea şi funcţionarea Inspectoratului de 

Sănătate Publică şi Siguranţa Alimentelor al Ministerului Apărării”; 

-proiectul hotărârii Guvernului "Cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei de expertiză 

medico-militară a Forţelor Armate"; 

-proiectul hotărârii Guvernului cu privire organizarea şi funcţionarea Agenţiei Asigurare Resurse 

şi Administrare Patrimoniu Militar a Ministerului Apărării; 

-proiectul hotărârii de Guvern „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se 

operează în unele hotărâri ale Guvernului”; 

-proiectul hotărârii Guvernului „Cu privire la Spitalul clinic militar central”; 

- proiectul hotărârii de Guvern „Cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului militar 

de investigații și anticorupție al Ministerului Apărării”; 

- proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea hotărîrii Guvernului cu 

privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării nr.692 din 30.08; 

- proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la Instituţia publică Centru de pregătire a specialiştilor 

pentru Armata Naţională. 

De asemenea, la data de 30 ianuarie curent, în incinta Ministerului Apărării a avut loc convocarea 

Comitetului organizatoric pentru desfăşurarea manifestărilor consacrate Zilei comemorării celor căzuţi 

în războiul din Afganistan. Deciziile luate în cadrul acestei convocări, au fost aprobate prin Dispoziţia 

Guvernului nr.25 din 06.02.2018. 

În acelaşi context, la 20.02.2018, s-au generalizat avizele parvenite din partea a 9 instituţii de 

resort pentru elaborarea Dispoziţiei Guvernului cu privire la Grupul de lucru pentru elaborarea 

Programului naţional de acţiuni consacrate celei de-a 75-a aniversări de la victoria în cel de-al Doilea 

Război Mondial, aprobată la data de 12.03.2018 cu nr.38-d.   

10. Asigurarea respectării accesului la 

informaţii de interes public 

Respectarea accesului la informaţia de interes public se asigură prin mai multe mecanisme, 

acestea sunt elaborarea şi actualizarea Catalogului de date deschise, publicat atât pe pagina web oficială 

a Ministerului Apărării, cât 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.  

Procesul de publicare a informaţiei de interes public pe pagina web oficială este prevăzut de 

Regulamentul privind funcţionarea şi administrarea paginii web oficiale a Ministerului Apărării. 

Seturile de date care se postează pe portalul guvernamental de date deschise se vizează şi se aprobă 

înainte de publicarea acestora. În vederea asigurării respectării accesului la informaţii de interes public, 

pe parcursul perioadei de raportare: 
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- au fost postate 19 funcţii vacante pe platforma electronică a funcţiilor publice 

www.cariere.gov.md. 

-   au fost actualizate două seturi de date deschise pe platforma electronică www.date.gov.md. 

- au fost postate 14 proiecte de legi, hotărâri de Guvern pe portalul guvernamental 

www.particip.gov.md. 

         - au fost examinate 4 cereri de acces la informaţii de interes public. 

În instanțele de judecată nu au fost depuse careva contestații împotriva Ministerului Apărării ce 

se referă la accesul la informații. 

11. Asigurarea gestionării transparente şi 

responsabile a patrimoniului public şi a 

asistenţei externe 

Asistenţa externă este unul din factorii cheie pentru Armata Naţională care contribuie substanţial 

la dezvoltarea capabilităţilor operaţionale ale Armatei Naţionale prin dotarea acesteia cu resurse 

tehnico-materiale necesare pentru asigurarea securităţii militare a statului. 

În perioada de referinţă, prin intermediul programelor de asistenţă externă, Armata Naţională a 

fost înzestrată cu: dispozitive de țintire termale, echipament sportiv, echipament individual, paturi de 

campanie. 

În scopul asigurării transparenţei sporite a activităţilor de gestionare responsabilă a patrimoniului 

public şi a asistenţei externe, Ministerul Apărării asigură publicarea pe pagina web oficială a 

ministerului Planurile anuale şi trimestriale, anunţurile de achiziţionare, precum şi, rezultatele 

procedurilor de achiziţionare, în compartimentul Infocentru/ Achiziţii publice. 

Totodată, în perioada de informare, au fost elaborate două ordine ale Ministrului apărării: 

- cu privire la evaluarea, raportarea sistemului de management financiar şi control, şi emiterea 

declaraţiei privind buna guvernare nr.89 din 05.02.2018; 

- cu privire la desemnarea grupului de lucru privind coordonarea procesului de autoevaluare a 

sistemului de management financiar și control nr.108 din 12.02.2018. 

A fost aprobat Planul de acțiuni al grupului de lucru privind autoevaluarea sistemului de 

management financiar şi control în aparatul central al Ministerului Apărării, și a procesului de auto-

evaluare în cadrul Ministerul Apărării, pentru anul 2018. 

Declarația de bună guvernare a Ministerului Apărării este  plasată pe pagina web a Ministerului 

Apărării la linkul: www.army.md/?lng=2&action=show&cat=221. 

 

12. Asigurarea implementării şi respectării 

normelor de etică şi deontologie  

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”. La moment, cu referire la 

măsurile întreprinse în scopul aducerii cadrului legislativ și normativ în vigoare în concordanță cu 

prevederile Legii integrității nr.82 din 25 mai 2017, ordinul prenotat este supus procesului de revizuire 

(modificare/completare). Astfel, în I trimestru al anului curent, a fost elaborat un proiect de ordin cu 

modificările Codului de conduită profesională a militarilor prin contract ai Armatei Naţionale, operate 

în baza propunerilor parvenite din cadrul entităţilor subordonate Ministerului Apărării, precum şi în 

baza Programului naţional de implementare a Rezoluţiei 1325 a Consiliului  de Securitate al ONU 

privind femeile, pacea şi securitatea pentru anii 2018-2021 şi a Planului de acţiuni cu privire la punerea 

în aplicare a acestuia (pe domeniul Gender). La momentul actual, proiectul a fost remis în adresa 

 

http://www.particip.gov.md/
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Organizaţiei UN Women – Moldova, care urmează să se expună la capitolul gender.  

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 trimestrului I al anului 2018, pentru încălcarea normelor de etică şi deontologie, au 

fost sancţionate disciplinar 5 persoane.  

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 trimestrul I al anului 2018, au fost înregistraţi 24 funcţionari publici care şi-au încetat 

mandatul, raporturile de muncă sau de serviciu. 

În perioada de referinţă 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 Ministerului Apărării. 

 

14. Asigurarea implementării 

managementului riscurilor de corupţie  

În scopul identificării permanente, evaluării şi înregistrării riscurilor de corupţie în Registrul 

instituţional al riscurilor, atât în cadrul Ministerului Apărării, 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. 

Regulamentul 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 acestora şi stabilirea responsabilităţilor, în scopul implementării unui sistem de management 

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 şi reacţia la ele 

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 

controla obligatoriu prezenţa registrului riscurilor, precum şi vor propune, după caz, includerea unor 

riscuri noi identificate în urma activităţilor de control sau audit. 

 

15. Instruirea agenţilor publici şi a 

conducătorilor entităţilor publice cu 

privire la rigorile de integritate 

instituţională 

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, la 03 martie curent în cadrul Bazei militare de instruire a Armatei Naționale, cu suportul 
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reprezentantului CNA, a avut loc Ziua unică de prevenire a corupției, ședință desfășurată cu întregul 

efectiv al unităţii, total 108 militari. 

Totodată, la data de 22 martie curent, personalul militar din cadrul Marelui Stat Major al Armatei 

Naționale și Ministerului Apărării, circa 100 militari, au participat la ședinţa de instruire cu genericul 

,,Crearea climatului de integritate profesională și instituțională”, organizat de către Direcţia Inspecţie 

Generală a Ministerului Apărării, în colaborare cu Centrul Naţional Anticorupţie. Activitatea a avut ca 

scop informarea şi consolidarea cunoştinţelor funcționarilor publici de conducere și de execuție din 

cadrul Marelui Stat Major al Armatei Naționale/Ministerului Apărării referitor la crearea și asigurarea 

climatului de integritate instituțională prin prisma testării integrităţii profesionale, regimului juridic a 

conflictelor de interese, protecţia avertizorilor de integritate, etc. Ședința respectivă s-a desfăşurat în 

contextul realizării Planului perfecționării profesionale a militarilor prin contract din cadrul organelor 

centrale de conducere militară în anul 2018.  

În perioada 18-19 ianuarie 2018, la sediul NATO din Bruxelles, Belgia, a fost organizată 

„Conferința de consolidarea integrităţii pe domeniul educației și instruirii”, activitate din cadrul 

Programului de consolidare a integrităţii în sectorul de apărare şi securitate (Building Integrity 

Programme). 

Conferința de consolidare a integrităţii a oferit un forum de promovare a bunelor practici și 

posibilitatea analizării impactului corupției în sectorul de apărare şi securitate, precum și instrumentele 

practice necesare în vederea fortificării integrității, transparenței și responsabilității în sectorul de 

apărare şi securitate. 

În perioada 22-23 februarie curent, în Berlin, Germania, s-a organizat seminarul „Integritatea în 

procesul de achiziţii în sectorul de apărare şi securitate”, la care a participat un reprezentat al 

Ministerului Apărării. Activitatea a oferit participanţilor posibilitatea de înţelegere aprofundată a 

principalelor provocări în domeniul achizițiilor publice în sectorul de apărare și modul de abordare a 

acestora în practică. 

16. Instruirea responsabililor de elaborarea 

proiectelor de acte legislative, normative 

şi departamentale cu privire la evitarea 

riscurilor de corupţie la elaborarea 

proiectelor 

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 

corupţie la elaborarea proiectelor. 

 

17. Instruirea agenţilor publici şi a 

conducătorilor entităţilor publice cu 

privire la legislaţia evaluării integrităţii 

instituţionale 

Corupția reprezintă un fenomen social, politic și economic complex, care afectează în cel mai 

înalt grad societatea. Cultura integrității publice și a climatului de toleranță zero la acte de corupție, 

asociate corupției și a faptelor de comportament corupțional poate fi cultivată doar dacă se face apel la 

demnitatea umană, valorile morale unanim acceptate, precum şi instruirea în materie a agenţilor publici. 

Per ansamblu, integritatea unui funcţionar public sau a unui demnitar reprezintă un imperativ urmărit de 

orice autoritate sau instituţie publică, care duce la realizarea principiilor democratice de conducere a 

unui stat, precum şi la asigurarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor. 

Pornind de la cele menţionate, în cadrul şedinţei organizate, la data de 22 martie curent, cu 

personalul militar din cadrul Marelui Stat Major al Armatei Naționale și Ministerului Apărării cu 

 



Nr. 

d/o 
Denumirea acţiunii Măsurile întreprinse 

Dificultăţi/ 

probleme 

genericul ,,Crearea climatului de integritate profesională și instituțională”, au fost abordate şi aspecte ce 

ţin de scopul, principiile, mijloacele, metodele, procedurile şi efectele juridice ale evaluării integrităţii 

instituţionale în cadrul entităţilor publice. 

18. Instruirea conducătorilor entităţilor 

publice cu privire la managementul 

riscurilor de corupţie şi întocmirea 

planurilor de integritate instituţională 

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 

19. Extinderea listei de servicii publice 

prestate prin intermediul platformei 

electronice 

Pe parcursul perioadei de referință, structura responsabilă de serviciile publice prestate a 

întreprins măsuri pentru continuarea procesului de identificare a serviciilor publice prestate de către 

structurile Ministerului Apărării. Astfel, a fost identificat şi aprobat un nou serviciu public administrativ 

privind eliberarea certificatului de acordare a vizei de reşedinţă, solicitat de secţia sectorială de evidenţă 

şi documentare a populaţiei, care urmează să fie plasat pe  pagina web oficială a Ministerului Apărării 

(la rubrica Infocentru/Informație utilă/Documente online) alături de cele 54 servicii publice existente. 

 

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 

În perioada de raportare au fost expediate în adresa CNA pentru examinare și efectuarea 

expertizei anticorupție, următoarele proiecte de acte: 

- proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative;  

- proiectul hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea nomenclatorului armamentului și 

munițiilor convenționale al mijloacelor speciale și dispozitivelor militare, precum și a regulilor de 

aplicare a acestora”; 

- proiectul hotărârii Guvernului „Cu privire la modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului 

nr.419 din 18.06.2012”; 

- proiectul hotărârii Guvernului „Cu privire la Instituţia publică Centrul de pregătire a 

specialiştilor şi de suport al Armatei Naţionale”; 

- proiectul hotărârii Guvernului „Cu privire la rezultatele încorporării în serviciul militar în 

octombrie 2017 – ianuarie 2018 şi încorporarea în serviciul militar în aprilie – iulie 2018”; 

- proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la modificarea şi completarea hotărîrii Guvernului cu 

privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării nr.692 din 30.08.2017”. 

 

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 

A fost întocmită sinteza propunerilor și obiecțiilor la următoarele proiecte: 

- proiectul hotărârii Guvernului „Cu privire la veniturile colectate ale Ministerului Apărării”; 

- proiectul hotărârii Guvernului „Cu privire la legitimaţiile veteranilor de război”. Proiectul dat a 

fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.182 din 28.02.2018; 

- proiectul hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea obiectivelor, cerinţelor şi condiţiilor 

parteneriatului public-privat pentru construirea de locuinţe şi obiective de menire social-culturală”. 

Proiectul dat a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.183 din 28.02.2018. 

  

         


