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Asigurarea 
eficacității 

instituționale

Reglementare
a conduitei 

funcționarilor 
publici

Gestionarea 
conflictelor de 

interese 

Contribuirea la 
prevenirea și 

eliminarea 
corupției

Crearea unui 
climat de 

încredere între 
cetățeni și 
autoritățile 

publice

Scop:
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Cadrul legal:
 Legea privind declararea şi controlul veniturilor şi al 

proprietăţii persoanelor cu funcţii de demnitate publică, 
judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor
persoane cu funcţie de conducere (nr. 1264/ 2002) 

 Legea cu privire la conflictul de interese (nr.16/ 2008) 
 Legea privind Codul de conduită a funcţionarului public (nr. 

25/ 2008)
 Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului 

public (nr. 158/ 2008)
 Legea privind testarea integrităţii profesionale 

(nr. 325/ 2013)
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Cadrul normativ:

 Regulamentul cu privire la comisia de disciplină (HG 
nr.201/ 2009, anexa nr.7)

 Regulamentul cu privire la evidenţa, evaluarea, 
păstrarea, utilizarea şi răscumpărarea cadourilor
simbolice, a celor oferite din politeţe sau cu prilejul
anumitor acţiuni de protocol (HG nr.134/ 2013)

 Regulament-cadru privind avertizorii de integritate (HG 
nr.707/ 2013)
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Cadrul metodologic:

 Ghidul „Aplicarea Codului de conduită a 
funcționarului public din Republica Moldova”

 Sesiuni de informare
 Cursuri de instruire
 Materiale promoționale/informative
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Cadrul instituțional:

 Ministerul Justiției
 Cancelaria de Stat
 Centrul Național Anticorupție
 Comisia Națională de Integritate
 Autoritățile publice: conducătorul/șefii de 

subdiviziuni/SRU/funcționarul public
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Răspunderea funcționarului 
public:

 Disciplinară
 Civilă
 Administrativă
 Penală 
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Provocări
 Asigurarea instruirii funcționarilor în domeniul 

eticii/conduitei/integrității
 Sensibilizarea și instruirea conducătorilor din 

autoritățile publice
 Ajustarea cadrului instituțional: delimitarea clară a 

competențelor/responsabilităților
 Dezvoltarea unui mecanism de cooperare între 

factorii implicați: Ministerul Justiției/Cancelaria de 
Stat/Centrul Național Anticorupție/Comisia 
Națională de Integritate/autorități publice

 Dezvoltarea culturii organizaționale
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Informație utilă:

pagini web: 
 www.cancelaria.gov.md
 www.rapc.gov.md
email: drapc@gov.md
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http://www.cancelaria.gov.md/
http://www.rapc.gov.md/
mailto:drapc@gov.md


Mulțumesc pentru atenție!
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