
28.02.2012 31

Cu privire la aprobarea 
Planului de integritate

Întru executarea pct. 28 din Metodologia de evaluare a riscurilor de corupţie 
în  instituţiile  publice,  aprobată  prin   Hotărîrea  Guvernului  nr.  906 din  28 iulie 
2008, publicat : 12.08.2008 în Monitorul Oficial Nr. 152-153,  art Nr : 935

ORDON: 
1. Se ia act de prevederile  Hotărîrii Guvernului nr. 906 din 28 iulie 2008 „Cu 

privire  la  aprobarea  Metodologiei  de  evaluare  a  riscurilor  de  corupţie  în 
instituţiile publice”.

2. Se aprobă Planul  de integritate  cu acţiuni  privind prevenirea  corupţiei  în 
cadrul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.

3. Persoanele  responasabile  vor  întreprinde  toate  acţiunile  necesare  întru 
îndeplinirea acţiunilor prevăzute în Planul de integritate conform anexei.

4. Controlul asupra executării prezentului ordin îl exercit personal

Ministru                                                              Vasile BUMACOV
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Proiectul de ordin este elaborat de Serviciul audit intern 
A. Chiriac

Coordonat:                                                                          V. Guţu

           M. Butucel

 D. Coşalîc

 V. Furdui

Ex: A. Chiriac, şef serviciu audit intern
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Raport final al autoevaluării riscurilor de corupţie în cadrul Ministerului 
Agriculturii şi Industriei Alimentare

Ministerul  Agriculturii  şi  Industriei  Alimentare  este  organul  central  de 
specialitate al administraţiei publice, subordonat Guvernului, cu statut de persoană 
juridică, care dispune de ştampilă cu Stema de Stat şi denumirea sa în limba de 
stat, precum şi de conturi trezoreriale.  Misiunea, funcţiile de bază, atribuţiile şi 
drepturile Ministerului sînt reglementate de Regulamentul privind organizarea şi 
funcţionarea MAIA, aprobat prin H.G. nr. 793 din  02.12.2009. 

1. Întru executarea
 al. (4) art. 7 din Legea cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei, nr.90- 
XVI din 25.04.2008;
pct.  2  din  Hotărîrea  Guvernului  cu  privire  la  aprobarea  Metodologiei  de 
evaluare a riscurilor de corupţie în instituţiile publice, nr. 906 din 28.07. 2008; 
pct. 4.2 din Planul de acţiuni pentru realizarea Strategiei naţionale de prevenire 
şi combatere a corupţiei pe anii 2007-2009,

 aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 421-XV din 16.12.2004 precum  şi în 
scopul relevării factorilor instituţionali privind corupţia, cu o ulterioară elaborare a 
recomandărilor de înlăturare  a acestora,  prin Ordinul  Ministrului  Agriculturii  şi 
Industriei Alimentare nr. 31 din 05.02.2009 a fost instituit Grupul de autoevaluare 
a riscurilor de corupţie în cadrul MAIA, în următoarea  componenţa: Spivacenco 
A.- viceministru, şef al grupului de lucru; membrii grupului de lucru: Furdui V. – 
şef al  Direcţiei  control  general  şi serviciul uman; Butucel  M. – şef al  Direcţiei 
juridice  şi  armonizarea  legislaţiei;  Manole  D.  –  şef  al  Direcţiei  analiza, 
monitorizarea  şi  evaluarea  politicilor,  care  pe  parcurs  a  suportat  modificări 
rezultate din noile componenţe nominale ale Guvernului. Astfel, Ordinul nr. 31 din 
05.02.2009  a fost modificat prin Ordinele nr. 102-p din 16.04.2010, şi nr. 88-p din 
04.04.2011 întroducîndu-se sintagmele noi „ Vasile Bumacov,viceministru, şef al 
grupului  de lucru”- componenţa grupului  rămînînd aceeaşi,  şi  respectiv, „Viorel 
Guţu, viceministru,  şef al grupului de lucru”, iar membri ai grupului devenind V. 
Furdui, şef Direcţie resurse umane,  D. Coşalîc, şef interimar al Direcţiei analiză, 
monitorizare şi evaluare a politicilor; A. Chiriac, şef Serviciu audit intern. 
2. Angajaţii  ministerului au fost informaţi despre procesul de autoevaluare şi la 
toate  şedinţele  operative  li  s-a  accentuat  despre  importanţa   transparenţei  în 
activitate a   masurilor de prevenire şi combaterea factorilor de corupţie în sistemul 
Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.
3. De la data constiturii, Grupul de autoevaluare a riscurilor de corupţie s-a întrunit 
în 7 şedinţe de lucru.
4. Ministerul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Constituţiei 
Republicii  Moldova,  legile  şi  hotărîrile  Parlamentului,  decretele  Preşedintelui 
Republicii  Moldova,  ordonanţele,  hotărîrile  şi  dispoziţiile  Guvernului,  alte  acte 
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normative, cu tratatele internaţionale la care ţara noastră este parte, precum şi cu 
Regulamentul  privind organizarea  şi  funcţionarea MAIA, aprobat  prin  H.G.  nr. 
793 din  02.12.2009. Urmare evaluării cadrului legal ce reglementează activităţile 
MAIA,  au  fost  identificate  31  acte  internaţionale  (tratate,  convenţii,  acorduri, 
memorandumuri  de  înţelegere)  şi  120  acte  normative  interne  şi  externe,  lista 
acestora urmează a fi completată pe parcursul procesului de lucru, în funcţie de 
necesitate.  Pe  parcursul  anului  2009  –  au  fost  elaborate  38  acte  normative  şi 
legislative, în anul 2010 – 94 de acte normative şi legislative, în anul 2011 – 57 de 
acte normative. Toate proiectele de acte normative au fost elaborate de către şi la 
iniţiativa  MAIA.  În  prezent  cadrul  normativ  corespunde  standardelor 
internaţionale, este complet şi reglementează toate domeniile şi nu conţine careva 
prevederi  vulnerabile.  Cu  toate  acestea,  urmare  reorganizărilor  unor  structuri 
(agenţii, inspectorate, întreprinderi de stat), precum şi creării unor noi entităţi, cum 
ar fi: Agenţia unică pentru siguranţa alimentară, instituirea căreia este prevăzută de 
proiectul de lege aprobat de către Guvern, armonizat conform Regulamentului nr. 
178/2002 a Parlamentului  European şi  a  Consiliului  Europei  din 28.01.2002 de 
stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale a legislaţiei alimentare, de instituire a 
autorităţii europene pentru siguranţa alimentelor şi de stabilire a procedurilor din 
domeniul  siguranţei  produselor  alimentare,  în  anul  2012 cadrul  legal  va  suferi 
modificări,  completări,  ajustări  conform aquis-ului  comunitar.  De asemenea,  au 
fost  identificate  10  reguli  de  etică  aplicate  individual  şi  colectiv  angajaţilor 
Ministerului.
5.  Conform Organigramei  şi  Catalogului  posturilor  în  cadrul  MAIA,  efectivul 
limită este de 99 persoane: angajaţi- 95, locuri vacante - 4.
6. Urmare examinării fişelor de post de către Grupul de lucru pentru autoevaluarea 
riscurilor  de  corupţie,  a  fost  completat  Catalogul  posturilor  (în  baza  actului  de 
sistematizare) pentru 92 de funcţii existente în Minister, cu estimarea nivelului de 
responsabilitate/gradului  de  vulnerabilitate,  în  dependenţă  de  scopul  general  al 
funcţiei, sarcinile de bază şi atribuţiile posturilor respective. Fişele de post au fost 
evaluate şi modificate în conformitate cu  cerinţele Hotărîrii Guvernului nr. 201 din 
11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 
2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
 Conform evaluării riscurilor de corupţie şi desfăşurării misiunilor de audit intern, 
s-a constatat  că responsabilităţile sunt stabilite clar şi precis în sarcina personalului 
de conducere, cât şi la nivelul compartimentelor care sunt implicate în procesul de 
realizare  a  activităţilor.  În  fişele  de  post  sunt  bine  definite  limitele  de 
responsabilitate,  făcîndu-se referire la competenţele acestuia, pentru îndeplinirea 
atribuţiilor,  asigurîndu-se  în  toate  cazurile  echilibrul  între  atribuţiile  repartizate 
postului  şi  competenţele  titularului  de  post.  Astfel,  atribuţiile  sunt  realizabile, 
rezonabile,  au  o  finalitate  şi  un  rezultat  măsurabil.  Cu  referire  la  sarcinile 
individuale,  ele  asigură  realizarea  atribuţiilor  încât  să  conducă  la  realizarea 
activităţilor.  Se păstrează echilibrul  între corelarea post  – sarcini – atribuţii.  De 
asemenea, privind raportarea şi răspunderea ierarhică pe toate nivelurile, există un 
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sistem  unitar  prin  care  se  raportează  pentru  modul  în  care  o  anumită 
responsabilitate a fost realizată.  
7. Ministerul are misiunea de a asigura realizarea prerogativelor constituţionale ale 
Guvernului la elaborarea şi promovarea politicii de stat de dezvoltare durabilă a 
sectorului  agroindustrial  al  ţării,  prin  sporirea  competitivităţii  şi  productivităţii 
sectorului, precum şi asigurarea inofensivităţii şi suficienţei alimentare a ţării, în 
vederea  creării  premiselor  pentru  creşterea  permanentă  a  bunăstării  populaţiei. 
Ministerul este condus de Ministru, numit în şi eliberat din funcţie în conformitate 
cu  prevederile  Constituţiei  Republicii  Moldova  şi  Legii  cu  privire  la  Guvern. 
Ministrul  are  trei  viceminiştri,  numiţi  în  şi  eliberaţi  din  funcţie  de  Guvern,  la 
propunerea sa. Viceminiştrii se subordonează nemijlocit Ministrului şi organizează 
activitatea  în cadrul  Ministerului,  în limitele împuternicirilor  atribuite. În cadrul 
Ministerului  este  creat  şi  activează  un  Colegiu  din  15  persoane,  constituit  din 
Ministru  (preşedintele  Colegiului),  viceminiştri  şi  alţi  funcţionari  publici  de 
conducere  din  aparatul  central  al  Ministerului,  reprezentanţi  ai  autorităţilor, 
instituţiilor publice şi patronatelor, conducători ai gospodăriilor agricole, savanţi 
notorii etc. 
Referitor  la  numărul  proceselor  de  lucru,  în  cadrul  autoevalurii  riscurilor  de 
corupţie  dar  şi  misiunilor  de  audit  intern,  au  fost  identificate  204  procese 
operaţionale şi descrise – în acest context, a fost realizată o descriere  generală a 
procedurilor de lucru aplicabile la nivel de Minister. Ca exemplu, Direcţia Analiză, 
Monitorizare şi Evaluare a Politicilor desfăşoară 11 procese principale de lucru; 
Direcţia Marketing şi Relaţii Internaţionale – 8 procese principale de lucru; Secţia 
Statistică Agricolă şi Sisteme Informaţionale de Marketing – 5 procese principale 
de lucru;  Direcţia Juridică şi Armonizarea Legislaţiei  – 9 procese principale  de 
lucru; Secţia Administrarea Patrimoniului de Stat – 6 procese principale de lucru; 
Serviciul Audit Intern – 5 procese principale de lucru; Direcţia Resurse Umane – 
10  procese  principale  de  lucru;  Direcţia  Politici  şi  Reglementări  de  Calitate  a 
Produselor Vegetale – 13 procese principale de lucru; Direcţia Politici de Producţie 
şi Reglementări de Calitate a Produselor Animale – 13 procese principale de lucru; 
Secţia Resurse Genetice Animale – 7 procese principale de lucru; Direcţia Politici 
de Piaţă în Sectorul Vitivinicol – 10 procese de lucru; Direcţia Finanţe şi Buget – 
11 procese principale de lucru; Direcţia Politici în Educaţie, Formare Profesională 
şi Ştiinţă – 6 procese principale de lucru; Direcţia Îmbunătăţiri Funciare şi Fond 
Funciar  –  10  procese  principale  de  lucru;  Direcţia  Dezvoltare  Tehnologică  şi 
Resurse Regenerabile – 14 procese principale de lucru, etc. 
În anul 2009 au parvenit în adresa ministerului 466 de petiţii, în anul 2010- 574 
petiţii, în anul 2011- 383 petiţii.
8. Analizându-se activităţile vulnerabile pe domenii de activitate (procese de lucru 
principale) care sunt legate de actvităţile externe şi interne ale instituţiei, au fost 
realizate  detaliat  4  proceduri  de  lucru  (elaborarea  unui  act  normativ,  transferul 
funcţionarului public în interes de serviciu şi la cererea funcţionarului; promovarea 
şi ocuparea prin concurs a unei funcţii în cadrul Ministerului) şi 8 procese de lucru. 
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9. Referitor la chestionarea angajaţilor,  în cadrul MAIA a fost emis Ordinul nr. 
366-p  din  22.12.2010  cu  privire  la  desfăşurarea  chestionarului  pentru 
autoevaluarea  integrităţii   organizaţionale  a  MAIA.  Urmare  aplicării  acestei 
metode de cercetare şi identificare a riscurilor, au fost chestionaţi 75 angajaţi, adică 
81,4% din totalul angajaţilor Ministerului. Conţinutul chestionarului de integritate 
organizaţională a fost aprobat la şedinţa Grupului de autoevalure a riscurilor de 
corupţie  în  cadrul  MAIA.  Chestionarul  a  conţinut  79  de  întrebări.  În  urma 
prelucrării datelor chestionării s-a stabilit că toate chestionarele au fost completate 
în intregime.     
10.  Generalizînd  datele  privind  interpretarea  rezultatelor  operării  chestionarelor 
angajaţilor MAIA, conform Anexei nr. 3 la Metodologia de evaluare a riscurilor de 
corupţie  în  instituţiile  publice,  s-au stabilit  următoarele:  lipsa  surselor  bugetare 
constituie una din problemele grave cu care se confruntă instituţia, iar ca soluţie de 
îmbunătăţire a  activităţii  instituţiei,  se  menţionează acordarea  mai  multor  surse 
bugetare;  insuficienţa  aplicării  reglementărilor;  volumul  mare  de  lucru  şi 
dificultatea reducerii  acestuia; insuficienţa cunoştinţelor referitor la reglementări 
specifice utilizării bunurilor şi serviicilor în scopuri personale; existenţa unei „zone 
cenuşii” care se poate răsfrînge asupra calităţii serviciilor prestate de Minister şi 
asupra imaginii instituţiei; profunzime insuficientă a controlului.
 11.  Urmare  analizei  activităţilor  vulnerabile,  mecanismele  de  rezistenţă  din 
instituţie împotriva neregulilor, conform anexei nr. 1 la Metodologia de evaluare a 
riscurilor de corupţie în instituţiile publice au fost stabilite 5 aspecte vulnerabile la 
capitolul  aplicarea  reglementărilor;  reglementări  specifice  utilizării  bunurilor  şi 
serviicilor  în  scopuri  personale;  prezenţa  unei  „zone  cenuşii”;  răspundere  şi 
supraveghere; încărcătura sau volumul de lucru. La aceste 5 aspecte vulenrabile au 
fost  identificate  problemele,  inclusiv  posibilele  vulnerabilităţi,  constatate  actele 
normative în vigoare, precum şi mecanismele preventive. Cu privire la celelalte 
aspecte  conform  anexei  nr.  1  la  Metodologie,  nu  au  fost  stabilite  careva 
vulnerabilităţi, existînd suficiente mecanisme preventive.
12. La Ministerul Agriculturii şi Idustriei Alimentare pe parcursul anilor 2009-2011 
nu au fost identificate cazuri privind incidente de integritate cu privire la angajaţi.
13. Pentru atingerea obiectivelor se folosesc mai multe mijloace, cum ar fi relaţiile 
ministerului cu publicul, alte organizaţii şi instituţii prin intermediul publicaţiilor şi 
programelor de specialitate: „Agricultura Moldovei”, revistă a cărui fondator este 
MAIA; „Curierul Agricol”- ziar săptămînal cu acoperire naţională; „Agrobusiness” 
revistă editată trimestrial; Revista „Lider-Agro”,editată, de asemenea, trimestrial.
Prin  programele  televizate:  „Baştina”   canalul  Moldova1;  „Bună  dimineaţa, 
gospodari!”-  emisiune  săptămînală  la  teleradio  Moldova;  ediţii  specializate  la 
Publica TV şi Jurnal TV.
Periodic, o dată, două ori pe lună, în funcţie de necesitate, la minister se convoacă 
conferinţe de presă cu participarea ziariştilor de la posturi de televiziune si radio 
(  Moldova  1,  Radio  Moldova,  Jurnal  TV,  TV7,  Euro  TV,  PublicaTV,  Aici  TV, 
TV21, ALT TV), din presa scrisă, precum şi jurnaliştilor de la: Curierul Agricol, 
Săptămîna,  Economist,  Logos  Press,  Timpul  şi  Agenţiile  de  presă:  Moldpress, 
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Infotag,  Info-Prim-Neo.  În  cadrul  emisiunilor  de  la  posturile  de  televiziune   şi 
radio, enumerate şi în presa scrisă, apar mai multe interviuri, reportaje, articole, 
despre minister cu participarea ministrului sau viceminiştrilor, în care sunt tratate 
detaliat aspectele activităţii ministerului, incliusiv direcţiile prioritare asupra cărora 
sunt  concentrate  eforturile  instituţiei  noastre  (Fondarea  Agenţiei  Siguranţei 
Alimentare, revitalizarea sectorului viti- vinicol, crearea infrastructurii pieţelor de 
desfacere  şi  procesare  a  produselor  agricole,  extinderea  exportului,  fortificarea 
sectorului  zootehnic,  implementarea  agriculturii  conservative  de  prelucrare  a 
solului, subvenţionarea agriculturii,  etc).
Serviciul  de presă al ministerului difuzează cu regularitate comunicate de presă 
privind evenimentele sau activităţile desfăşurate de minisrter.
Pe  site-ul  ministerului  zilnic  sunt  plasate  ştiri  despre  activitatea  instituţiei  şi  a 
subdiviziunilor  ei,  inclusiv  nr.  telefonului  de  încredere  +373  23  23  94.  De 
menţionat, că toate întrebările parvenite au fost doar  de ordin consultativ.
Privită statistic, activitatea ministerului in domeniul relaţiilor cu publicul şi mass-
media, este reflectată astfel:
Circa 420 de apariţii  la televiziuni,   280- la radiourile cu acoperire naţională şi 
locală, circa 340 de publicaţii  la tema agricolă, ce vizează nemijlocit  activitatea 
minisrerului, informaţii frecvente în toată presa periodică, scrisă şi  cea electronică.
Se petrec întîlniri  în teritoriu,  la care sunt discutate liber,  cu caracter interactiv, 
cele mai importante probleme cu care se confruntă agricultorii.

14. Riscurile de corupţie identificate în procesul de autoevaluare au avut drept scop 
identificarea  imperfecţiunii  în administrare,  precum şi  identificarea  capacităţilor 
reale sau potenţiale ale MAIA de a preveni fenomenul în cauză.  

15. Riscurile au fost prioritizate pe o scară de la 1 la 5, 1 fiind cel mai important, 
iar 5 cel mai puţin important. De asemenea prioritizarea riscurilor s-a efectuat în 
funcţie de impact şi în funcţie de probabilitatea de apariţie. Activitatea vulnerabilă 
privind aplicarea reglementărilor a fost prioritizată cu nota 1. Celelalte activităţi au 
fost prioritizate cu nota 2.      

16. Concluzii generale. 
În  baza  raportului  de  autoevaluare,  Grupul  de  autoevaluare  a  elaborat 

proiectul Planului de integritate a MAIA. Planul de integritate reprezintă un plan 
de acţiuni privind prevenirea corupţiei în cadrul instituţiei. La elaborarea Planului 
s-a ţinut cont de prioritizarea riscurilor. Planul de integritate, după coordonare cu 
toate subdiviziunile interesate ale Ministerului a fost aprobat prin Ordinul nr____ 
din ______________ al Ministrului Agriculuturii şi Industriei Alimentare.  

Din aprilie 2011 în cadrul MAIA este stabilit Serviciul audit intern, care a 
elaborat Carta de Audit intern, Codul Etic al auditorului intern, Planul de activitate, 
toate  aprobate  prin  Ordinul  nr.  88  din  16  mai  2011  şi  remise  spre  avizare 
Ministerului Finanţelor. A fost creat Comitetul pentru riscuri prin Ordinul MAIA 
nr.201  din  16.11.2011.  S-a  efectuat  antrenarea  activă  a  auditorului  intern  în 
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procedura de autoevaluare a riscurilor  de corupţie,  întrucît  auditul  intern este o 
activitate independentă şi obiectivă, efectuată în baza evaluării riscurilor, care oferă 
executorilor  de buget  servicii  de consultanţă  şi  de  asigurare  rezonabilă  privind 
eficacitatea  sistemului  de  management  financiar  şi  control,  organizat  pentru 
atingerea obiectivelor instituţiei publice. Este în proces de elaborare Instrucţiunea 
internă  de implementare a Standardului naţional intern în sectorul public nr. 10 
„ Managementul riscurilor”. 
Pe  parcursul  anului  2011  au  fost  efectuate  două  misiuni  de  audit  intern  la 
Inspectoratul  General  de  Supraveghere  Fitosanitară  şi  Control  Semincer  şi  la 
Agenţia Sanitar -Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală, cu 
oferirea  recomandărilor  pentru  îmbunătăţirea  procesului  de  activitate.  De 
asemenea, au fost realizate misiuni de consiliere privind identificarea, descrierea 
proceselor operaţionale, elaborarea şi completarea fişelor postului, şi misiuni ad-
hoc. 
În anul 2011 a fost asigurată îmbunătăţirea cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţei 
auditorului intern prin înstruire – 104 ore.   
 

 

Ministru                                                       Vasile BUMACOV
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APROBAT:
Vasile BUMACOV,

____________________
Ministrul  Agriculturii

         şi Industriei Alimentare

        „___” „_________2012

PLAN DE INTEGRITATE al MAIA pentru anul 2012

Deficienţe şi sau 
vulnerabilităţi

existente, conform 
domeniilor de 

activitate

Recomandarea
(ce trebuie îmbunătăţit?)

Persoana
responsabilă (cine urmează să 
implementeze) / subdiviziunea 

responsabilă 

Termenul
limită

Data
următoarei verificări

1 Neaplicarea 
reglementărilor

1. Aplicarea reglementărilor cu 
privire la integritate
2. Instruirea angajaţilor la 
angajare.  

1.Toate subdiviziunile 
MAIA

2. Direcţia resurse umane

31.12.2012 Trimestrul I, 2013

2 Necunoaşterea şi 
neaplicarea 
reglementărilor 
specifice utilizării 
bunurilor şi serviicilor 
în scopuri personale 

1. Instrurirea angajaţilor privind 
modul de utilizare a bunurilor 
puse la dispoziţie
2. Ridicarea gradului de 
responsabilitate privind utilizarea 
bunurilor şi serviciilor în scopuri 
personale prin implementarea 
sistemului managementului 
financiar şi control intern 

1. Direcţia finanţe şi buget

 
2. Serviciul audit intern

31.12.2012

31.12.2012

Trimestrul I, 2013

Trimestrul I, 2013
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3 Prezenţa unei „zone 
cenuşii”

Eficientizarea lucrului privind 
informarea angajaţilor la 
respectarea sarcinilor, atribuţiilor 
şi responsabilităţilor

Şefii subdiviziunilor MAIA 31.12.2012 Trimestrul I, 2013

4  Insuficienţa 
controlului din partea 
superiorilor. Verificări 
de rutină prin 
supraveghere

Sporirea controlului intern privind 
modul de realizare a sarcinilor 
impuse.    

Şefii subdiviziunilor MAIA 31.12.2012 Trimestrul I, 2013

5 Supraîncărcarea cu 
activităţi de serviciu, 
volumul mare de lucru

Elaborarea de către fiecare angajat 
a planurilor săptămânale de 
activitate

Şefii subdiviziunilor MAIA 31.12.2012 Trimestrul I, 2013
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