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Planul de integritate a Agenţiei Rezerve M ateriale

Nr. Denumirea acţiunii Termen de 
realizare

Responsabili de 
realizare

Indicatori de progres Rezultatul scontat

1 Funcţionarea liniilor fierbinţi anticorupţie, 
Instruirea persoanelor responsabile de 
funcţionarea liniilor fierbinţi anticorupţie

Permanent Director general 
adjunct

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

Cazuri de corupţie comunicate 
şi examinate

2 Asigurarea transparenţei în procesul 
decizional şi accesul la informaţia cu caracter 
public, sporirea transparenţei în domeniul 
achiziţii publice

Pe parcursul 
anului

Serviciul informare şi 
comunicare cu mass- 

media, Serviciul 
analiză, monitorizare 

şi evaluare a 
politicilor

Publicarea în termene 
utile şi formă 
corespunzătoare pe 
pagina oficială a 
informaţiilor publice 
relevante

Implementarea mecanismului 
intern privind comunicarea cu 
publicul şi asigurarea 
accesului la informaţie, 
informarea asupra procesului 
decizional, participarea 
părţilor interesate asigurată, 
gradul de răspundere sporit

3 Consolidarea cadrului legislativ în domeniul 
rezervelor materiale ale statului. 
Implementarea Sistemului informaţional 
automatizat „Registrul rezervelor materiale 
ale statului”

Pe
parcursul
anului

Direcţia rezerve 
materiale ale stalului 
şi e-
T ransformare,Direcţia 
juridică, 
subdiviziunile 
Agenţiei
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Resursa informaţională 
specializată, structura 
organizaţională şi baza 
juridico-normativă. 
infrastructura 
tehnologică

Utilizarea pe larg a metodelor 
moderne de gestiune a 
bunurilor disponibile, a 
tehnologiilor informaţionale 
avansate şi a tehnicii 
performante, asigurarea 
securităţii şi protecţiei 
informaţiei
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Desfăşurarea activităţilor de educare 
anticorupţie a funcţionarilor publici, 
includerea unui modul cu subiecte de 
prevenire şi combatere a corupţiei

Pe parcursul
anului,
conform
termenelor
stabilite în
programa de
instruire

Serviciul resurse 
umane

Numărul de instruiri 
desfăşurate, numărul de 
audienţi

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

! 5.ii
Respectarea cerinţelor de angagare şi de 
promovare în bază de merit, prin concurs 
public

Pe parcursul 
anului

Serviciul resurse 
umane

Numărul de anunţuri 
publicate privind 
funcţiile
vacante.Numărul de 
concursuri desfăşurate.

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

6 Examinarea petiţiilor şi luarea măsurilor 
corespunzătoare

Pe parcursul 
anului

Toate subdiviziunile 
Agenţiei

Numărul petiţiilor 
examinate

Prevenirea şi excluderea 
încălcărilor în procesul 
administrării rezervelor 
materiale ale statului

7 Consolidarea capacităţilor unităţii de audit 
intern, instruirea corespunzătoare a 
auditorului intern, examinarea concluziilor şi 
executarea recomandărilor formulate de el

Pe parcursul
anului,
conform
termenelor
stabilite în
Planul de
instruire

Director general 
adjunct,Serviciul 
Audit intern

j

Numărul de cazuri 
depistate şi 
înlăturate/corectate.

Independenţă, integritate 
şi obiectivitate în activitatea 
serviciului audit intern

8 Evitarea conflictelor de interese, declararea 
intereselor personale, a veniturilor şi 
proprietăţii

In
conformitate

. c u

procedura şi
termenele
stabilite

Serviciul resurse 
umane, subdiviziunile 
Agenţiei

Prezentarea 
declaraţiilor cu privire 
la venituri şi proprietate 
şi a declaraţiilor de 
interes personal

Declararea şi controlul 
veniturilor, proprietăţii, 
evitarea conflictelor de 
interese, asigurarea 
transparenţei informaţiei


