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Acţiunea de diminuare/excludere a 
problemei anticorupție 

Termenul de 
realizare 

Responsa
bil 

Indicator de 
rezultat 

Nivel de realizare 

                                                   Obiectivul nr. 2. Consolidarea climatului de integritate  
2.24.Informarea repetată și continuă a 
angajaților cu referire la procedura și 
mecanismul de declarare a cadourilor 

Permanent SRU Personal instruit În perioada 09,10,24 
Octombrie curent, ANTA în 
parteneriat cu Centrul Național 
Anticorupție al Republicii 
Moldova a organizat cursuri de 
instruire în domeniul asigurării 
integrității profesionale, norme 
de conduită, control și răspundere 
pentru lipsa integrității, pentru 
angajații Agenției. 

Astfel, angajații ANTA au 
fost instruiți cu privire la 
responsabilitatea pe care o poartă 
aceștia în respectarea și aplicarea, 
în activitatea sa a normelor legale 
care reglementează integritatea 
profesională. Mai mult ca atît, 
șefii subdiviziunilor menționate 
au fost instruiți cu privire la 
necesitatea cultivării climatului 
de integritate la nivelul 
subdiviziunilor în care activează. 

2.29.Informarea repetată și continuă a 
angajaților cu referire la procedura și 
mecanismul de denunţare a 
manifestărilor de corupţie şi protecţia 
avertizorilor de integritate. 

Iulie 2019/ 
permanent 

SAI Personal instruit 
permanent 

2.36. Instruirea angajaţilor ANTA, de 
către CNA privind măsurile de 
asigurare a integrităţii instituţionale 
reglementate la art.10 al Legii 
integrităţii nr.82/25.05.2017, inclusiv 
despre răspunderea pentru lipsa 
integrităţii în sectorul public prevăzută 
la art. 43 al Legii 82/2017 
 

Permanent și 
la angajare 

SRU 
 

Personal instruit în 
continuu 
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2.40.Identificarea funcțiilor sensibile la 
corupție și instituirea față de deținătorii 
acestor funcții a obligației de asistare 
unui număr minim de ore de instruire 
anuală anticorupție; 

Iulie 
2019/anual 

SAI,  
SRU 

- Funcțiile sensibile 
la corupție 
identificate; 
- Personal instruit 

În cadrul seminarelor, 
formatorii CNA au abordat 
subiecte referitoare la: 

-  Corupție, prevenirea 
corupției, integritate; 

- Vulnerabilități și riscuri de 
corupție; 

- Funcțiile sensibile, testarea 
integrității. 

- Standarde de integritate / 
normele de conduită profesională 
(regimul juridic al cadourilor, 
declararea conflictului de 
interese, avertizarea de 
integritate, denunțarea 
manifestărilor de corupție etc.) 

- Efectele și răspunderea 
juridică (disciplinară, materială, 
contravențională, penală) pentru 
încălcarea normelor de conduită 
profesională. 
 


