
             
NOTĂ INFORMATIVĂ 

despre rezultatele îndeplinirii  la Agenţia Rezerve Materiale în trimestrul III al a. 2013 a acţiunilor  în vederea realizării 
PLANULUI DE ACŢIUNI pe anii 2012–2013 pentru 

implementarea Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011–2015  
  

Nr. 
crt. 

Acţiunea din plan                Măsurile întreprinse  Nivelul şi 
termenul 

de 
realizare 

Indicatorii de progres Dificultăţile, 
problemele 

1 2 3 4 5 6 
COMPONENTA DE CERCETARE 

 
I.Elaborarea, prezentarea şi publicarea sondajelor pentru cercetarea percepţiei şi a răspîndirii fenomenului corupţiei 

2 Efectuarea şi publicarea 
unor sondaje privind 

cercetarea percepţiei şi 
răspîndirii fenomenului 

corupţiei 

Au fost organizate dezbateri şi discuţii 
interne cu schimb de opinii privind 

fenomenul corupţiei 

Pe 
parcursul 

anului 

Evoluţia perceperii 
răspîndirii corupţiei şi a 

formelor ei 

 

III.Întocmirea şi publicarea rapoartelor organelor de drept, ale procuraturii şi ale justiţiei despre contracararea corupţiei, 
precum şi a rapoartelor autorităţilor publice privind implementarea măsurilor anticorupţie prevăzute de documentele de 

politici 



10 Publicarea rapoartelor 
privind măsurile 

întreprinse în vederea 
realizării SNA 

Rapoartele au fost plasate pe site-ul 
oficial al ARM 

Trimestrial 
pînă la data 

de 20 a 
lunii 

imediat 
următoare 

trimestrului 
de gestiune

Transparenţa sporită a 
activităţilor de corupţie 

 

COMPONENTA INSTITUŢIONALĂ 
VII. Prevenirea şi combaterea corupţiei 

31 Realizarea în continuare 
a planului de integritate 
instituţională, elaborat şi 
aprobat în conformitate 
cu Metodologia de 
evaluare a riscurilor de 
corupţie în instituţiile 
publice, aprobată prin 
Hotărîrea Guvernului 
nr.906 din 28 iulie 2008 

 Agenția Rezerve Materiale a elaborat și 
aprobat Planul de integritate 
instituţională care prevede asigurarea 
funcţionării liniilor fierbinţi anticorupţie, 
garantarea transparenţei în procesul 
decizional, consolidarea cadrului 
legislativ în vederea facilităţii procesului 
de prevenire şi combatere a corupţiei, 
implementarea acţiunilor de prevenire a 
corupţiei în procesul de recrutare, 
selectare, angajare şi promovare a 
personalului, examinarea petiţiilor, 
funcţionarea auditului intern. Planul de 
integritate a fost plasat pe site-ul oficial 
al ARM.  

 Permanent  Funcţionarea unităţii de 
audit intern, instruirea 
corespunzătoare a 
auditului 
intern,examinarea 
eventualelor concluzii 
prezentate şi executarea 
eventualelor recomandări 
formulate de  audit, 
autoevaluarea riscurilor 
de corupţie, respectarea 
cerinţelor de angajare şi 
de promovare în bază de 
merit, prin concurs 
public, evitarea 
conflictelor de interese, 
respectarea procedurilor 

 



de verificare a titularilor 
şi a candidaţilor la funcţii 
publice 

   

38  Garantarea respectării 
transparenţei în procesul 
decizional în cadrul 
Agenției  

 Au fost  selectate şi amplasate 9 
informaţii cu caracter public privind 
activitatea  Agenţiei, 7 proiecte 
decizionale, Programul de Dezvoltare 
Strategică a Agenţiei.  

Permanent  Asigurarea respectării 
transparenţei în procesul 
decizional, 
implementarea 
recomandărilor 
rapoartelor de 
monitorizare. Informarea 
multilaterală asupra 
procesului decizional şi 
participarea părţilor 
interesate în procesul 
decizional, gradul de 
răspundere sporit 

 

39 Implementarea acţiunilor 
de prevenire a corupţiei 
în procesul de recrutare, 

 Au fost elaborate, coordonate şi 
aprobate noua structură a aparatului 
central, statul de personal, titlurile şi 

Permanent  Excluderea corupţiei în 
procesul de recrutare, 
selectare, angajare şi 

 



selectare, angajare şi 
promovare a personalului
în funcţiile publice 

 
categoriile de personal, fişele posturilor. 
Permanent funcţionează Comisia de 
concurs de recrutare, selectare, angajare 
şi promovare a personalului în funcţiile 
publice. 

promovare a personalului 
în funcţiile publice. 
Riscul ocupării funcţiilor 
publice de către persoane 
care prezintă o 
ameninţare pentru 
interesele securităţii 
naţionale exclus. 

47 Instituirea unui sistem 
eficient de management 
al riscurilor  

  Precondiţiile şi riscurile de corupţie sînt 
evaluate propriu- zis  prin identificarea 
factorilor instituţionali care favorizează 
sau pot favoriza corupţia, elaborarea 
recomandărilor pentru excluderea 
efectelor acestora cu antrenarea 
angajaţilor Agenţiei. 

 Permanent  Autoevaluarea 
precondiţiilor şi a  
riscurilor de coprupţie de 
către grupul de 
autoevaluare  

 

59 Includerea unui modul 
cu subiecte de prevenire 
şi combatere a corupţiei 
în programele de 
instruire a angajaţilor  

A fost organizată instruirea angajaţilor 
care au fost familiarizaţi sub semnătură 
cu legislaţia anticorupţie, Legea cu 
privire la funcţia publică şi statutul 
funcţionarului public, Codul de conduită 
a funcţionarului public. 

Permanent  Familiarizarea 
angajaţilor cu legislaţia 
anticorupţie. Sporirea 
gradului de rezistenţă la 
corupţie prin cunoştinţe şi 
informaţie conexă în 
domeniul anticorupţie.   

 

 
61 

Asigurarea funcţionării 
liniilor fierbinţi 
anticorupţie  

  Pe site-ul ARM este afişată linia 
fierbinte anticorupţie nr.022241906. 
Cazuri de corupţie nu au fost 
comunicate. 

Permanent  Cazuri de corupţie nu au 
fost comunicate  

 



62 Instruirea persoanelor 
responsabile de 
funcţionarea liniilor 
fierbinţi anticorupţie  

  Persoanele responsabile instruite Permanent  Eficienţa funcţionării 
linilor fierbinţi asigurată 

 

                                                                            XII. Conlucrarea cu societatea civilă şi cu mass-media 

63 Promovarea dreptului de 
acces la informaţie prin 
stabilirea şi consolidarea 
parteneriatelor cu mass-
media şi cu societatea 
civilă 

 A fost asigurat în permanenţă accesul 
publicului larg la informaţiile publice ce 
ţin de misiunea, structura Agenţiei, 
informaţii despre organizarea achiziţiilor 
publice, despre organizarea concursurilor 
pentru ocuparea funcţiilor publice 
vacante, colaborarea cu reprezentanţii 
mass-media, comunicarea directă cu 
solicitanţii de informaţii. A fost oferită 
informaţia solicitată de către Publica TV. 

Permanent  Implementat mecanismul 
privind comunicarea cu 
publicul şi asigurarea 
accesului la informaţie 

 

 

 

 

 

                 


