
Anexa
RAPORT

privind executarea PLANULUI DE ACŢIUNI pe anii 2012-2013 pentru 
implementarea Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011-2015

Nr.
crî.

Acţiunea Termenul de 
realizare

Responsabili de 
realizare

Indicatorii de progres Rezultatul scontat

1 2 3 4 5 6

COMPONENTA INSTITUŢIONALĂ

VII. Prevenirea şi combaterea corupţiei în cadrul autorităţilor, instituţiilor şi organizaţiilor
31 Implementarea planurilor de 

integritate instituţională, 
elaborate în conformitate cu 
Metodologia de evaluare a 
riscurilor de corupţie în 
instituţiile publice, aprobată 
prin Hotărîrea Guvernului 
nr.906 din 28 iulie 2008

Permanent Toate subdiviziunile 
Agenţiei

Agenţia Rezerve Materiale 
a elaborat şi aprobat plan de 
integritate instituţională, 
care a fost plasat pe pagina 
web şi puse în aplicare

Riscurile de corupţie identificate şi 
diminuate prin aplicarea sistematică a 
planurilor de integritate

34 Desemnarea în cadrul Agenţiei 
Rezerve Materiale a persoanei 
responsabile de colectarea 
declaraţiilor cu privire la 
venituri şi proprietate şi a 
declaraţiilor de interes personal

Trimestru II 
anul 2012

Serviciul resurse 
umane

Şeful Serviciului resurse 
umane a fost numit ca 
persoana responsabilă de 
colectarea declaraţiilor cu 
privire la venituri şi 
proprietate şi a declaraţiilor 
de interes personal.

A fost pus în aplicare mecanismul intern 
de implementare a Legii nr.l6-XVI din 
15 februarie 2008 cu privire la conflictul 
de interese si a Legii nr.l264-XV din 19 
iulie 2002 privind declararea si controlul 
veniturilor şi al proprietăţii demnitarilor 
de stat, judecătorilor, procurorilor, 
funcţionarilor publici şi a unor persoane 
cu funcţie de conducere. Personalul a fost 
instruit.

38 Asigurarea respectării 
transparenţei în procesul

Permanent DAMEP împreună cu 
subdiviziunile

Toate recomandările şi 
propunerile au fost

Plasarea Raportului despre activitatea 
Agenţiei, Raportului privind transparenţa

(



decizional în cadrul Agenţiei 
Rezerve Materiale

Agenţiei examinate şi implementate decizională în Agenţiei, Planului de 
activitate a Agenţiei pentru anul 2012, 
Programului de Dezvoltare Strategică al 
ARM. Total au fost,selectate, redactate şi 
amplasate a 98 materiale privind 
activitatea Agenţiei Rezerve Materiale.

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

Permanent Serviciul resurse 
umane

A fost publicate 4 anunţuri 
pe pagină web şi în ziarul 
de Gardă privind funcţiile 
vacante şi concursurile de 
angajare. în anul 2012 sau 
desfăşurat 4 concursuri. în 
urma cărora au fost 
angajaţi 5 funcţionari 
publici

Comisia de concurs a respectat cerinţele 
legii în procesul de recrutare, selectare, 
angajare şi 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 în 
autorităţile publice centrale

Decembrie
2012

Conducerea Agenţiei 
Rezerve Materiale

Agenţia dispune de 
Registrul riscurilor

Riscuri (inclusiv riscuri de corupţie) 
identificate şi controlate de conducerea 
Agenţiei Rezerve Materiale

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

Pe parcursul 
anului 

(conform 
termenelor 
stabilite în 

programa de 
instruire)

Serviciul resurse 
umane în colaborare 
cu Centrul pentru 
Combaterea Crimelor 
Economice şi 
Corupţiei

A fost desfăşurată instruire 
a 2 angajaţi debutanţi

Au fost familiarizaţi cu legislaţia 
anticorupţie 2 angajaţi debutanţi au fost 
familiarizate .

61
Asigurarea funcţionării liniilor 
fierbinţi anticorupţie 
guvernamentale şi 
neguvemamentale

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

Cazuri de corupţie nu a fost comunicate



62 Instruirea persoanelor 
responsabile de funcţionarea 
liniilor fierbinţi anticorupţie ale 
autorităţilor publice

Aprilie 2012 Vicedirector general, 
Serviciul resurse 
umane în colaborare 
cu Centrul pentru 
Combaterea Crimelor 
Economice şi 
Corupţiei

100% persoane responsabile 
instruite

Funcţionarea liniilor fierbinţi este 
asigurată corespunzător cerinţelor 
legislaţiei

XII. Conlucrarea autorităţilor publice 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

Permanent DAMEP împreună cu
subdiviziunile
Agenţei

Concepţii de comunicare 
publică puse în aplicare.

Plasarea Raportului despre activitatea 
Agenţiei, Raportului privind 
transparenţa decizională în Agenţiei, 
Planului de activitate a Agenţiei pentru 
anul 2012, Programului de Dezvoltare 
Strategică al ARM, Total au fost 
selectate, redactate şi amplasate pe 
pagina oficială a instituţiei 98 materiale 
privind activitatea Agenţiei Rezerve 
Materiale.
A fost plasată informaţia despre 
participarea delegaţiei moldoveneşti 
condusă de Director general al ARM dl 
V.Pîntea, la şedinţa a VIII-a a 
Consiliului consultativ al conducătorilor 
organelor publice (executive) ce 
gestionează rezervele materiale de stat 
în statele-membre ale CSI(11-12 iulie 
2012, Astana,Republica Kazahstan).


