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Privind acţiunile de prevenire şi combatere
a fenomenului colectărilor plăţilor ir formale
în cadrul ramurii silvice

în scopul asigurării respectării normelor obligatorii de conduită profesională şi de
disciplină în activitatea de serviciu a personalului entităţii silvice, în strictă cohformitate
cu prevederile Codului de etică şi conduită a angajatului ramurii silvice, aprobat prin
ordinul Agenţiei „Moldsilva” nr. 159 din 20.07.2018, prevenirii faptelor de dorupere a
angajaţilor şi colectării diferitor plăţi informale în cadrul activităţilor silvice, combaterii
cazurilor de utilizare abuzivă a fondurilor publice, neadmiterii risipei, fraudpi şi altor
forme de delapidare a patrimoniului public aflat în gestiune, promovării unei culturi a
responsabilităţii şi integrităţii profesionale, precum şi în corespundere cu prevederile
ordinului Agenţiei „Moldsilva” rr. 193 din 05.06.2020,
ORDON:
1. Se interzice categoric tuturor angajaţilor entităţii silvice im plicarea în mod
direct sau indirect în:
- pretinderea, acceptarea, solicitarea, colectarea, condiţionarea sau q>xtorcarea
mijloacelor băneşti pentru sine, sau pentru alte persoane fizice şi juridice;
- instigarea şi/sau impunerea instituirii de fonduri de acumulare a mijloacelor
financiare;
- iniţierea, organizarea sau instigarea în procesele de colectare a mijloacelor băneşti.

2. Şefilor subdiviziunilor silvice subordonate:
2.1.
să întreprindă măsuri de informare şi propagare în rândurile angajaţilor din
subordine despre ilegalitatea şi inadmisibilitatea iniţierii şi instigării oricăror colectări
informale de mijloace băneşti;
2.4. să aducă la cunoştinţa tuturor angajaţilor din subordine, contra senjinătură,
prevederile prezentului ordin, în.ocmind în acest scop un Proces-verbal, cafe să fie
prezentat în Serviciul resurse umane al entităţii pînă la 12.06.2020;
2.3. să monitorizeze procesul de executare a prevederilor prezentului ordin şi a
prevederilor actelor normative cu privire la interzicerea plăţilor informale îp ramura
silvică, precum şi să asigure afişarea informaţiilor stabilite de prezentul ordin lâ intrarea
în sediul oficiului central, ocoalelor silvice şi în alte locuri vizibile.

3. Se instituie In cadrul entităţii silvice Grupul de lucru, în următoare
componenţă:
1) dl Vasilii THIGHINEANU, inginer silvic-şef, preşedinte;
2) dna Valentina BULICANU, specialist resurse umane, secretar;
3) dl Gheorghe Reabov, i iginer fond forestier, membru;
4) dl Valentin BADAN, economist, membru;
5) Marin Bordian, inspector pază şi protecţia pădurilor, membru;
6) dl Victor MALIK, jurisconsult, membru,
care este împuternicit să întreprindă măsuri de contracarare a oricărui tip de
implicare a angajaţilor în colectirea, condiţionarea sau extorcarea mijloacelor băneşti, cu
prezentarea săptămânală în acest sens a raportului de serviciu către administraţia entităţii.

4. Grupul de lucru (dl V rsilii TIGHINEANU):
4.1.
în privinţa fiecărui caz de încălcare a prevederilor prezentului ordin, să se
dispună efectuarea anchetei de serviciu, iar faţă de persoanele vinovate să se propună
aplicarea sancţiunilor disciplinare corespunzătoare, cu informarea obligatorie ^ Agenţiei
„Moldsilva”;
4.2. va perfecta lunar, pen ru a prezenta conducerii Agenţiei „Moldsilva o Notă raport, vizînd măsurile întreprinse în vederea contracarării cazurilor implicării personalului în colectarea, condiţionarea sau extorcarea mijloacelor băneşti.
5. Se atrage atenţiia conducerii subdiviziunilor silvice subordonate:
5.1. asupra respectării prevederilor pet. 1 din ordinul nr. 47-p din 27.07.2018,
privind studierea cu angajaţii din subordine, în special cu cei noi angajaţi, a prevederilor
Codului de etică, cu evaluarea ulterioară în scris a nivelului de cunoştinţă, însuşite,
rezultatele cărora să fie prezentate Serviciului resurse umane a 1 entităţii;
5.2. asupra necesităţii recepţionării prompte şi întreprinderii tuturor măsurjlor nece
sare în vederea prevenirii şi contracarării fenomenului corupţional în rîndul angajaţilor
din subordine;
5.3. asupra examinării şi elucidării situaţiilor concerte de implicarea a subiecţilor
în cazuri de corupere activă şi/sau pasivă;
5.4. asupra necesităţii sesizării Agenţiei „Moldsilva”, după caz a Centrului Naţional
Anticorupţie despre oricare tentativă de abatere de la prevederile în materia inţerzicerii
colectărilor plăţilor informale;
5.5. să dea dovadă de toleranţă zero faţă de colectarea plăţilor informaje şi alte
forme de fraudă şi corupţie, ca în termeni proximi să instituie măsuri antiffaudă efricace şi
proporţionale, luând în considerare riscurile identificate, promovarea unei Culturi a
responsabilităţii şi integrităţii publice;
5.6. să adopte o abordare pnbactivă, structurată şi direcţionată a gestionării riscului
de fraudă;
5.7. să pună în aplicare sistemele de control intern riguroase în mod eficade ce vor
reduce în mod considerabil riscul de fraudă şi corupţie, cu abordare direcţibnată şi
diferenţiată pentru fiecare program şi situaţie;

5.8. să nu fie ignorat potenţialul de fraudă, care trebuie gestionat în modul
corespunzător alături de alte riscuri comerciale sau evenimente potenţial negative, iar
încercările de fraudare a patrimoniului public aflat în gestionare să fie declarate improprii
ramurii silvice, inacceptabile şi să nu fie nici într-un caz tolerate.

5.9. încălcarea prevederilor prezentului ordin constituie o faptă imorală, o încălcare
gravă a disciplinei muncii, care este incompatibilă cu deţinerea oricărei funcţii în ramura
silvică şi pasibilă de a fi sancţion ată cu concediere, în temeiul prevederilor art. $6, alin.( 1),
după caz, lit. к 1), p) sau z) din C odul muncii.
6. Tot personalul angajat în cadrul entităţii silvice se obligă:
6.1. să se familiarizeze şi să cunoască principiile fundamentale ale Politicii
antifraudă şi anticorupţie în cadrul ramurii silvice, să respecte normele de etidă adoptate
în cadrul entităţii publice, în exercitarea atribuţiilor de serviciu;
6.2. să fie responsabili de propriul său comportament, în exercitarea atribuţiilor de
serviciu.
7. în scopul îmbunătăţirii nivelului de transparenţă a activităţii entităţii publice,
asigurării accesului surselor de informare în masă şi a publicului larg la informaţia de
interes public, dl Vitalie Minciun a, şeful ocolului silvic Vadu lui Vodă, va pla^a prezentul ordin pe pagina web a ISS Ch işinău.
/\

8. Dna Valentina Bulican u, specialist resurse umane, va aduce prezentpl ordin la
cunoştinţă tuturor angajaţilor ap aratului central si subdiviziunilor silvice subordonate.
9. Controlul asupra respectă rii prevederilor prezentului ordin se pune în sarcina dlui
Vasilii Tighineanu, inginer silvic-şef,', iar mersul executării mi-o asum.
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