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DISPOZITIE
23 iапuаriе 2019 оr. chisiniu Nr. 1-1

['ril,iпd ullrolэal,ect Р lчпчlчi Llе iпl еgrililе
itl,s,tilttlitlпctlй 7-лспlrч чпчl 20 ]9 al Agetttir,i

,\' ч t i rl п tt / е рс п l rч (' е l, с, с l tt l, е,у i D еzl о l l ч r е

in corllbгIllitate cr-t Stгаtсgiа tlattionalй de iпtеgгitаtс si ltпtiсогLrр|iс рспtrll anii 2017-2020 si

рIаrluгilс с]с actiLrni рспtгLl pilonii Stгаtеgiеi t-tatiotrale de intcgritate qi anticorup!ie pentrll anii 2017-

202(). аргоЬаtс pl,ill l{оtбгiгса Paгlanletltt-rlr-ri RepLlblicii N4oldova rlr.56 clin З0 mаrtiс 2017 (MonitorLrl
()1lcial пг.2l(1-228/j,54 c]irr j0.06.2017). iп baza ргеr,еdrilог L.egii intcgгitatii пг. 82 din din 25.05.2017

(N4onitoгirl Otlcial пг.229-243/З60 din 07.07.2017). Legii rrr.j2*5 din 23.12.201З pгivirrd еr,,аluаrса

irltcgгitlrlii irrstitr_r!iorlalc (\4oIlitoгrrl Oflcial пг.З5-zll/73 clin l4.02.20l4). t{оtагiгii Guveгtltrlr-ri rlг.767

clin 19.09.2()1-1 ргivirld ill-tplcI-tlct-tttrгca Legii rlг.З25 din 2З,l2.2013 (Мсlпitогtrl ()llcial пг.j25-3З2/94,i

clilr j1.10.201-1). iп scclptr1 аsigLrгriгii cotltгolr"tlr,ti intcgгitalii institurliorralc qi рrоlЪsiоrlаlе itl сас]гtll

Agerrtici Natiorralc рсtllгt-t С'егсеtаге si Dеzr.,оltаге.

DISPUN:

1. Sc аргоЬа PlanLrl de illtegгilate institr-r[ionali рсt-ttгtl at-tltl 2019 al Agentiei Nalionale рспtгu
Ссгссtагс si Dеzr,оltаге.

2. Sc clcser1lt-lcazi рсгsоапа геsропsаЬili репtгu пlопilогizагса si гароrtагеа inrplenerrtёrii Рlаr-rurilог

cle actir,tni pelltгLl pilonii Stгаtеgiеi nationale de integгitate ýi аrпtiсогuр(iе репtrtl anii 20l7-2020;i а

PIanLrItti dc iпtсgгitаtс irlslilr"rtionala al Agentiei Nationalc pent[Ll (]еrсеtагс si Dezvoltare dna
(iigtlгсап l.irгisа. sеГ seгr,icitt. sегr"iсiul _jLrгidic qi геsuгsе Llnlallc.

3. I)iгесtiа lllallagclllcr-rt irrstitrrliorlal (drra Ltrdnlila Minchevici. sef diгесtiа rпапаgспlепt institr:tior-ral)

ra аsigttга ptlblical,ea pL, pagina rrcb otlcialй а I)larlr,rlr-ri de integгitate institr-rlionald al Agenliei

^\aliclnale рсtltгu Сегсеtаге si Dеzr,оltагс.
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            Anexă 

 la Dispoziţia nr. 1-1 din 23.01.2019 

 

 

 

Planul de integritate instituţională al Agenţiei Naţionale pentru Cercetare şi Dezvoltare pentru anul 2019 

 

 

 Termen de realizare Subdiviziunea 

executorie 

Indicatori de rezultat Efectul scontat 

Obiectiv specific I Promovarea integrității în cadrul  ANCD 

1.Asigurarea angajării și 

promovării personalului pe 

bază de merit și integritate 

profesională 

II semestru 

                           

    

  II semestru 

 

II semestru 

 

 

Direcția management 

instituțional 

 

Direcția management 

instituțional 

Direcția management 

instituțional 

Revizuirea și reaprobarea 

fișelor posturilor vacante  

Elaborarea instrucțiunii 

privind desfășurarea 

concursurilor pentu 

funcțiile vacante 

Elaborarea instrucțiunii 

cu privire la evaluarea 

performanţelor 

profesionale ale 

colaboratorilor 

Fișele de post aprobate 

 

Instrucțiune elaborată și 

aprobată 

 

Instrucțiune elaborată și 

aprobată 

 

2. Asigurarea respectării 

regimului de 

incompatibilităţi, de 

restricţii în ierarhie şi de 

limitare a publicităţii 

permanent Direcția management 

instituțional 

 

Monitorizarea 

permanentă a respectării 

prevederilor actelor 

normative 

Neadmiterea cazurilor de 

încălcare a prevederilor 

actelor normative 
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3. Asigurarea respectării 

regimului declarării averii  

și intereselor personale 

 

 

permanent 

Serviciul tehnologiei 

informației și 

comunicațiilor  

Direcția management 

instituțional  

 

Actualizarea permanentă 

a Registrului electronic al 

subiecţilor declarării 

averii şi a intereselor 

personale 

Asigurarea înaintării de 

către angajați în ternmenii 

stabiliți a declarației de 

avere și interese personale 

4. Asigurarea respectării 

regimului conflictelor de 

interese şi neadmiterea 

favoritismului 

permanent Serviciul juridic și resurse 

umane 

Direcția management 

instituțional 

Ținerea în cadru ANCD a 

Registrului declarațiilor 

privind conflictele de 

interese  

Asigurarea evidenței 

cazurilor de apariție a 

conflictelor de interese, 

soluționarea în termen a 

conflictelor de interese  

5. Asigurarea respectării 

regimului cadourilor 

permanent Serviciul juridic și resurse 

umane  

Direcția management 

instituțional 

 

Ținerea în cadrul ANCD 

a Registrului de evidență 

a cadourilor 

Respectarea în cadrul 

ANCD a regimului juridic 

al cadourilor 

6. Asigurarea neadmiterii, 

denunţării şi tratării 

influenţelor 

necorespunzătoare 

           permanent Serviciul juridic și resurse 

umane 

 

Ținerea în cadrul ANCD 

a Registrului avetizărilor 

de integritate 

Neadmiterea și denunţarea 

manifestărilor de corupţie  

7. Identificarea și evaluarea 

riscurilor și 

vulnerabilităților la corupție 

specifice instituției 

permanent 

 

Serviciul juridic și resurse 

umane 

Direcția management 

instituțional  

Instruirea personalului din 

subdiviziunile 

responsabile privind 

metodologia de 

identificare și evaluare a 

Pregătirea  pesoanelor din 

subdiviziunile responsabile 

pentru a identifica și 

evalua riscurile 
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riscurilor la corupție. 

8. Evaluarea anuală a 

modului de implementare a 

planului de integritate și 

adaptarea acestuia la 

riscurile și vulnerabilitățile 

nou identificate 

 

II semestru 

 

 

Direcția management 

instituțional 

 

 

Planul de integritate 

adaptat 

 

Monitorizarea permanentă 

în scopul identificării  

riscurilor și 

vulnerabilităților 

 

Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților ANCD 

    9. Instruirea personalului 

ANCD privind măsurile de 

asigurare a climatului de 

integritate în ANCD 

                  

  permanent 

 

 

 

Direcția management 

instituțional 

 

 

 

Petrecerea seminarelor 

de instruire a 

personalului privind 

integritatea profesională 

a colaboratorilor 

 

Cultivarea integrității 

profesionale și 

intoleranței la  

incidentele de integritate 

10. Realizarea pe pagina web 

oficială a ANCD a modulului 

de integritate în care vor fi 

publicate: planul de 

integritate, rapoartele de 

autoevaluare,  informații, 

exemple de bune practici în 

domeniu etc. 

I semestru 

 

Direcția management 

instituțional 

 

Formarea submeniului 

„Modulul anticorupței” 

Cultivarea integrității 

profesionale și 

intoleranței la  

incidentele de integritate 

a personalului, sporirea 

vizibilității măsurilor 

întreprinse 

               


