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Рriviпd aprobarea Рlапului de iпtegritate

iпstitu|iопаld репtru апul 2020 al Дgепliеi
Nа|iопаlе репtru Cercetare ;i Dezvoltare

in conformitate cu Strategia na{ionalй de integritate 9i anticoruplie pentru anii 20l7-2020 qi

planurile de acliuni pentru pilonii Strategiei nalionale de integritate qi anticoruplie pentru апii 2017-

2020, aprobate рriп Ноtйrirеа Parlamentului Republicii Moldova пr.56 din 30 martie 20l7 (Monitorul
Oficial пr.2|6-2281354 din 30.06.2017),iпЬаzа prevedrilor Legii integritatii пr. 82 din din 25.05.2017
(Monitorul Oficial пr,229-24З1360 din 07.07,20|7), Legii пr.З25 din 23.|2,20lЗ privind evaluarea

integritatii institulionale (Monitorul Oficial пr.З5-4|l]З diп |4.02.2014), Hotiririi Guvernului пr.767

din 19.09.20l4 privind implementarea Legii пr.З25 din 2З.12.201З (Monitorul Oficial пr.З25-З321945

din 31.10.2014), in scopul asigurйrii controlului integritйlii institulionale Ei profesionale in cadrul

Agenliei Nalionale pentru Сеrсеtаrе Ei Dezvoltare,

DISPUN:

l. Se арrоЬй Planul de integritate institulionalй pentru anul 2020 al Agenliei Nalionale pentru

Сеrсеtаrе 9i Dezvoltare.
2. Se desemneazй persoana rеsропsаЬilй pentru monitorizarea gi rароrtаrеа implementirii Planurilor

de acliuni pentru pilonii Strategiei nalionale de integritate qi anticoruplie pentru anii 2017-2020 у а
Planului de integritate institulionalй al Agenliei Na{ionale pentru Сеrсеtаrе qi Dezvoltare dna
Ludmila Minchevici, Ееf direclie, Direclia management institulional.

DISPOZITIE
оr. Chi;inйu Nr. б

Eef direclie, va asigura
а1 Agenliei Nalionale

3. Direc{ia management institu{ional in persoana dnei Ludmila Minchevici,
publicarea ре pagina web oficialй а Planului de integritate institugionalй

репtru Сеrсеtаrе Ei Dezvoltare.

Director general adj Viorica BOAGHI
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            Anexă 

 la Dispoziţia nr.6  din  14.01. 2020 

 

 

 

Planul de integritate instituţională al Agenţiei Naţionale pentru Cercetare şi Dezvoltare pentru anul 2020 

 

 

 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 

I semestru 

                           

    

  II semestru 

 

II semestru 

 

 

Direcția management 

instituțional 

 

Direcția management 

instituțional 

Direcția management 

instituțional 

Revizuirea și aprobarea 

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 



2 

 

 

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 

 

I 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 

                  

I -  II semestru 

 

 

 

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 
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