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Planul de integritate a Agenţiei Rezerve Materiale

Nr. Denumirea acţiunii Termen de 
realizare

Responsabili 
de realizare

Indicatori de progres Rezultatul scontat

1 Asigurarea funcţionării liniilor fierbinţi 
anticorupţie

С

Permanent Vicedirector Numărul de persoane 
care apelează la liniile 
fierbinţi, ponderea celor 
ce relatează despre 
corupţie

Cazuri de corupţie comunicate 
şi examinate de către autorităţile 
competente

2 Asigurarea respectării transparenţei în procesul 
decizional în cadrul autorităţilor administraţiei 
publice centrale

Pe parcursul 
anului

DAMEP 
împreună cu 

subdiviziunile 
Agenţiei

Recomandările 
examinate şi 
implementate

Informarea multilaterală 
asupra procesului 
decizional, 
participarea părţilor 
interesate în procesul 
decizional asigurată, gradul de 
răspundere a autorităţilor 
publice spoit

3 Consolidarea cadrului legislativ în domeniul 
rezervelor materiale ale statului în vederea 
facilităţii procesului de prevenire şi combatere a 
corupţiei

2012 Direcţia 
juridică 
împreună cu 
Subdiviziunile 
Agenţiei

Proiecte de acte 
legislative aprobate

Prevenirea şi excluderea 
încălcărilor în procesul 
administrării rezervelor 
materiale ale statului

4 Organizarea şi desfăşurarea activităţii de 
educarea anticorupţie a funcţionarilor publici

Trimestru
III-IV

Serviciul 
resurse umane 
edirector

Numărul de instruiri 
efectuate

Prevenirea şi excluderea 
încălcărilor în procesul de lucru 
şi concomitent ridicarea 
gradului de răspundere a 
funcţionarilor publici

5



5. Implementarea acţiunilor de prevenire a 
corupţiei în procesul de recrutare, selectare, 
angajare şi promovare a personalului în funcţiile 
publice

Pe parcursul 
anului

Serviciul 
resurse umane

Numărul de anunţuri 
publicate privind 
funcţiile vacante şi 
concursurilor de 
angajare.Numărul de 
concursuri desfăşurate.

Nivelul corupţiei în procesul de 
recrutare, selectare, angajare şi 
promovare a personalului în 
funcţiile publice redus. Riscul 
ocupării funcţ publice de către 
persoane care prezintă 
ameninţare pentru interesele 
securităţii naţionale exclus.

6 Examinarea petiţiilor şi luarea măsurilor 
corespunzătoare în cazul confirmării faptelor 
indicate în petiţii.

Permanent Direcţia
juridică
Subdiviziunile
Agenţiei

Numărul petiţiilor 
examinate

Prevenirea şi excluderea 
încălcărilor în procesul 
administrării rezervelor 
materiale ale statului

7 înfiinţarea şi funcţionarea unităţilor de audit 
intern examinarea concluziilor prezentate de 
auditorii interni şi executarea recomandărilor 
formulate de ei;

Pe parcursul 
anului

Serviciul de 
Audit intern

Numărul de cazurilor 
depistate şi 
înlăturate/corectate.

Independenţă, integritate 
şi obiectivitate a activităţii UAI


