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I. SCOPUL POLITICII ANTIFRAUDĂ ȘI ANTICORUPȚIE 
 
1. Politica antifraudă și anticorupție este elaborată pentru a consolida disciplina internă, în 

vederea detectării și prevenirii fraudei și a altor activități ilegale, desfășurate în detrimentul 
intereselor financiare, patrimoniale și de imagine ale Instituției publice „Centrul Republican 
Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare” (în continuare - Instituție). 

2. Scopul principal al prezentei Politici este crearea unui mediu instituțional intern care să 
defavorizeze inhibarea fraudei, contribuind la conștientizarea riscurilor și a consecințelor de fraudă 
și corupție. 

 
II. DOMENIUL DE APLICARE 
 
3. Prevederile prezentei Politici se aplică fraudelor și suspiciunilor de fraudă, care implică 

personalul instituției în raport cu alte părți, cu relații de natură financiară și/sau non-financiară. 
4. Activitatea de investigare a fraudei/suspiciunii de fraudă va fi efectuată indiferent de 

nivelul riscului asociat, poziția ocupată, sau relația contrapărții cu instituția. 
 
III.NOȚIUNI GENERALE 
 
5. Fraudă - reprezintă orice act ilegal, caracterizat prin înșelăciune, disimulare sau trădare 

a încrederii, comise de persoane și de entități în scopul obținerii avantajelor financiare, bunurilor 
sau sarcinilor, eschivării de la efectuarea plăților obligatorii, sau garantarea altor avantaje 
personale ori de altă natură. Frauda presupune inclusiv obținerea la moment sau provocarea pe 
viitor a unor beneficii sau avantaje necuvenite, ca rezultat al raportării financiare frauduloase, 
însușirii ilegale de active, neconformității cu actele normative și legislative, știrbirii imaginei și 
reputației instituției. 

6. Abuzul - reprezintă utilizarea intenționată, necuvenită sau necorespunzătoare a 
bunurilor, echipamentelor, resurselor instituției, inclusiv depășirea împuternicirilor atribuite 
personalului, în scopul obținerii unor avantaje materiale, sau de alt gen. 

7. Corupția - presupune folosirea ilegală de către angajat a funcției deținute în scopul 
primirii personal sau pentru o terță persoană a unor beneficii nemeritate, cum ar fi bunuri 
materiale/nemateriale sau avantaje; darea de mită; luarea de mită; traficul de influență; etc.. 

8. Elementele care formează conceptul de triunghi al fraudei, necesar în prevenirea 
fenomenului respectiv, sunt următoarele: 

Oportunitatea - situațiile și circumstanțele care favorizează comiterea fraudelor, cum ar fi 
activitățile, procesele asupra cărora persoanele au acces necontrolat. 

Justificarea (conștientizarea) - necesitatea persoanelor să-și justifice acțiunile frauduloase 
în propria minte, acceptând psihologic propriile acțiuni conform principiului anormalității –
„contrar regulilor stabilite”. 

Motivația - reprezintă depășirea/înfrângerea onestității oamenilor, generate de presiunea 
financiară/stimulente - obținerea de rnijloace financiare, bunuri materiale, servicii, avantaje, etc.. 

 
IV. PRINCIPII ȘI INSTRUMENTE 
 
9. Conducerea instituției promovează o politică de toleranță zero în legătură cu frauda, 

mobilizând toți angajații să acționează, în toate circumstanțele demn și imparțial, cu onestitate și 
integritate, să nu facă abuz de poziția ocupată, să protejeze toate resursele încredințate. 

10. În cadrul instituției, politica antifraudă este promovată prin următoarele: 
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- Investigarea internă a oricăror semnalări de fraudă, dacă acestea conțin suficiente probe 
sau detalii privind frauda comisă sau presupusă; 

- Sesizarea organelor abilitate, în cazul constatării faptelor de fraudă; 
- Întreprinderea măsurilor în vederea recuperării oricăror pierderi materiale și de imagine, 

rezultate din fraudă; 
- Aplicarea măsurilor disciplinare asupra responsabililor de stabilire a măsurilor de control 

și supraveghere, în admiterea erorii, care au condiționat frauda; 
- Raportarea imediată a tuturor fraudelor/suspiciunilor de fraudă directorului instituției; 
- Asigurarea transparenței politicii antifraudă și anticorupție prin plasarea acesteia pe 

pagina web. 
 
V. RISCURI DE FRAUDĂ ȘI DE CORUPȚIE 
 
11. Scopul gestionării riscului este de a permite managerului instituției să identifice 

elementul de nesiguranță privind atingerea obiectivelor stabilite și riscul asociat acestuia, astfel 
încât să aibă oportunitatea de a spori capacitatea, de a adăuga valoare, de a oferi servicii optime, 
eficiente și eficace. 

12. Procesul de gestionare a riscului de fraudă și corupție implică: 
- Identificarea riscurilor aferente obiectivelor entității, inclusiv a celor datorate factorilor 

interni și externi, la nivel de instituție și la nivel de activități; 
- Evaluarea riscurilor prin estimarea semnificației și probabilității procedurii acestora; 
- Stabilirea acțiunilor ce trebuie întreprinse. 
13. Riscurile de fraudă și de corupție, precum și măsurile de control în vederea diminuării 

acestora sunt rezumate, după cum urmează (liste non-exhaustive): 
a) Riscuri de fraudă și corupție: 

- Evitarea, manipularea măsurilor de securitate, inclusiv divulgarea informației 
confidențiale; 

- Manipularea sistemelor informaționale, inclusiv introducerea, eliminarea sau 
modificarea neautorizată, intenționată a datelor informatice; 

- Manipularea datelor sau a documentelor financiare și contabile; 
- Plăți nefondate și nejustificate; 
- Falsul și falsificarea în înscrierile contabile, manipularea în raportarea 

patrimonială; 
- Furtul de informații relevante, deturnarea de fonduri, de bunuri sau alte active; 
- Abuz de bunuri sociale; 
- Falsificarea și manipularea contractelor încheiate; 
- Falsificarea, manipularea actelor decizionale; 
- Conflictul de interese; 
- Înțelegeri secrete între personalul instituției și furnizorii de bunuri și servicii în 

vederea obținerii a diverse beneficii, precum și acceptarea de la beneficiari de servicii 
publice a favorurilor nemeritate; 

- Favoritism, trafic de influență;  
- Abuz de putere/serviciu; 
- Funcții sensibile ocupate de una și aceeași persoană o perioadă lungă de timp. 

b) Elemente de prevenire a fraudei și corupției: 
- Implementarea și dezvoltarea unui sistem eficace de control intern; 
- Asigurarea securității păstrării bunurilor materiale; 
- Securizarea accesului la sistemele informaționale, bazele de date; 
- Asigurarea transparenței tuturor activităților desfășurate; 



INSTITUȚIA PUBLICĂ „CENTRUL REPUBLICAN EXPERIMENTAL  
PROTEZARE, ORTOPEDIE ȘI REABILITARE” 

MD 2005, mun. Chișinău, str. Romană, 1, tel: +37322263001, fax: +37322229927 
Email: anticamera@crepor.org, https://crepor.org 

 

4 
 

- Evaluarea ex-ante a procedurilor de achiziții, a tranzacțiilor cu risc major de 
fraudă; 

- Segregarea sarcinilor, consolidarea supravegherii activităților ce implică riscuri 
majore; 

- Implementarea procedurilor de control adecvate proceselor, inclusiv utilizarea 
principiului „patru ochi”; 

- Instituirea rotației funcțiilor sensibile; 
- Stabilirea unei politici adecvate de recrutare a personalului; 
- Promovarea principiilor de conduită etică, asigurând formalizarea regulilor de 

comportament; 
- Identificarea continuă și managementul riscurilor de fraudă; 
- Sancționarea faptelor de fraudă comise. 

 
VI. SISTEMUL DE CONTROL INTERN 
 
14. Controlul intern este un sistem organizat și implementat de conducător și întregul 

personal al instituției, menit să furnizeze o asigurare rezonabilă cu privire la îndeplinirea 
obiectivelor entității, având în vedere:  

- Eficiența și eficacitatea operațiunilor; 
- Conformitatea cu cadrul normativ și regulamentele aplicabile; 
- Siguranța și optimizarea activelor și pasivelor; 
- Fiabilitatea, siguranța și integritatea informației. 
15. Existența unui sistem eficient de control intern, care înglobează, activități specifice 

pentru prevenirea și/sau detectarea precoce a fraudelor, reprezintă un factor important în tratarea 
riscurilor de fraudă. Conducătorii subdiviziunilor trebuie să implementeze proceduri de control 
adecvate pentru procesele cu riscuri sporite de fraudă. Un factor important, care contribuie la 
probabilitatea că un salariat va comite un act de fraudă este oportunitatea. Conducătorii 
subdiviziunilor trebuie să analizeze oportunitățile pe care salariații le-ar avea pentru comiterea 
fraudei, și să ia măsuri pentru diminuarea riscurilor. 

 
VII. DETECTAREA FRAUDELOR 
 
16. Detectarea fraudelor se poate realiza prin recepționarea informației din diferite surse, 

cum ar fi: 
- Scrisori; 
- Audiență; 
- Telefonul de încredere (Linia Anticorupție); 
- Poșta electronică; 
- Controale, audit, etc. 
17. Instituția dispune de telefon de încredere (Linia Anticorupție) destinat detectării 

fraudelor/suspiciunilor de fraudă, comise de către salariații acesteia, care poate fi utilizat atât de 
salariat, cât și de persoanele din exterior, pentru a semnala fraudele/suspiciunile de fraudă. 

 
VIII. INVESTIGAREA ȘI RAPORTAREA FRAUDELOR 
 
18. Orice fraudă/suspiciune de fraudă care este detectată sau suspectată urmează a fi 

raportată imediat conducerii instituției. În cazul în care vor exista argumente temeinice, 
conducerea va dispune inițierea procesului de investigare a fraudei. 
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19. În vederea aplicării eficiente a prezentei politici, salariații sunt încurajați să semnaleze 
fraude/suspiciuni de fraudă, în cazurile în care dispun de astfel de informații. 

20. Salariații care semnalează fraude/suspiciuni de fraude sunt în drept să-și păstreze 
anonimatul, deși indicarea datelor personale ale acestora ar facilita desfășurarea investigării 
fraudei/suspiciunii de fraudă. 

2l. Informația semnalată trebuie să fie exactă, cu referințe detaliate, cum ar fi: persoanele 
implicate; locul și perioada; frauda/suspiciunea de fraudă, alte informații utile. 

22. Informația nefondată, fără indicii concrete și dovezi obiective, nu va fi examinată. 
23. Rezultatele investigării vor fi raportate directorului prin intermediul unui raport. 
24. Deciziile cu privire la aplicarea prevederilor legislației în vigoare sau înaintarea spre 

inițierea urmăririi penale vor fi luate de către conducerea instituției. 
 
IX. CONFIDENȚIALITATE 
 
25. Toate informațiile primite/cunoscute cu privire la fraude/suspiciuni de fraudă vor fi 

tratate în mod confidențial pe parcursul investigării. Rezultatele investigațiilor vor fi divulgate sau 
discutate cu persoanele relevante, doar la decizia conducerii instituției. 

26. Confidențialitatea informației aferente actelor frauduloase raportate este importantă 
pentru a evita prejudicierea reputației persoanelor suspectate, ulterior găsite nevinovate. 

 
X. RESPOSABILITĂȚI 
 
27. Conducerea instituției este responsabilă pentru stabilirea și menținerea unui sistem de 

control intern adecvat, care să asigure rea1izarea cu succes a obiectivelor și atribuțiilor 
subdiviziunilor structurale. 

28. Conducătorii subdiviziunilor structurale sunt responsabili de:  
- implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern pentru a reduce riscul de fraudă; 
- identificarea și evaluarea riscului de fraudă ca parte componentă a riscului operațional; 
- implementarea și testarea măsurilor de control pentru prevenirea și detectarea fraudelor; 
- raportarea corespunzătoare a fraudelor/suspiciunilor de fraudă în cazul în care acestea au 

avut sau pot să aibă loc. 
29. Salariații de toate nivelurile au datoria să asigure protejarea activelor, utilizarea 

rațională și eficientă a resurselor, protejarea și menținerea reputației instituției. 
30. În cazul în care angajatul instituției a primit sau i s-a oferit de la terțe părți cadouri sau 

beneficii de orice natură, care depășesc limita stabilită de legislație și oferirea lor este legată în 
mod direct sau indirect de îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, acesta urmează să informeze imediat 
conducerea instituției. 

 
XI. ADMINISTRARE 
 
31. Prezenta Politică poate fi revizuită și actualizată, la necesitate. 
 
XII. DISPOZITII FINALE 
 
32. Prevederile prezentei Politici intrd in vigoare la data aprobdrii. 
33. Prezenta politică va fi plasată pe pagina web cu acces nerestricționat pentru toți 

utilizatorii. 
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CONTEXT. 

Prezentul Cod de Conduită (în continuare - Cod) constă dintr-un set de principii referitoare 
la activitatea desfășurată de către Instituția publică „Centrul Republican Experimental Protezare, 
Ortopedie și Reabilitare” (în continuare - Instituție), elaborate în scopul protejării misiunii sale, 
precum și informării angajaților și actorilor cointeresați despre obiectivele și așteptările instituției. 
Codul nu înlocuiește și nu contestă legislația Republicii Moldova. Recunoscând supremația 
statului de drept, acesta parvine cu reguli etice și de conduită pentru managementul și angajații 
instituției. Obiectivul final al Codului este cel de a ajuta instituția să desfășoare activități echitabile, 
transparente și legale. 

PRINCIPIUL 1: Onestitate, integritate și practici echitabile. 

Instituția și angajaţii săi își asumă angajamentul deplin pentru implementarea principiilor 
onestității, integrității și practicii echitabile în prestarea de servicii și furnizarea de bunuri pentru 
public. Toți angajaţii trebuie să asigure ca cererile de servicii sau bunuri, achizițiile sau recrutarea 
personalului să fie abordate într-un mod deschis, echitabil și imparțial.  

Acest Cod stabilește aplicarea standardului de bază de conduită scontat de către toţi angajaţii, 
precum și politica instituției privind astfel de aspecte precum acceptarea de avantaje și conflictul 
de interes în rândul angajaţilor în legătură cu responsabilitățile lor.  

Acest Cod se aplică inclusiv celor temporar angajaţi, precum și celor angajaţi cu program 
redus de muncă în cadrul instituției. 

PRINCIPIUL 2: Oportunități egale pentru toți angajații. 

Instituția este un angajator care oferă oportunități egale de angajare. Oportunitățile de 
angajare sunt disponibile fără a ține cont de rasă, culoare, sex, religie, origine națională, vârstă, 
necesităţi speciale sau alt criteriu protejat de lege. Acest principiu se aplică în toate aspectele 
relațiilor de muncă, inclusiv recrutarea, angajarea, instruirea, desemnarea sarcinilor de muncă, 
promovarea, transferul, rezilierea, oferirea salariului și administrarea câștigurilor. 

PRINCIPIUL 3: Sănătatea și siguranța ocupațională. 

Instituția își asumă angajamentul să ofere un mediu de muncă liber de maladii și leziuni, care 
să se desfășoare într-un mediu prietenos și ambiant, în conformitate cu toate legile și regulamentele 
relevante care protejează siguranța lucrătorului și a mediului ambiant. Angajații își vor desfășura 
activitățile într-un mod sigur și inofensiv. 

PRINCIPIUL 4: Concurență loială. 

Politica instituției interzice practicile anticoncurenţiale ce au ca obiect sau pot avea ca efect 
restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenţei precum și faptele de concurenţă neloială. 
În acest sens, angajaţii instituției nu pot conveni cu concurenţii asupra:  

- stabilirii directe sau indirecte a preţurilor de cumpărare sau de revînzare sau a oricăror alte 
condiţii de tranzacţionare;  

- limitării sau controlului producerii, comercializării, dezvoltării tehnice sau investiţiilor;  

- împărţirii pieţelor sau surselor de aprovizionare;  
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- participării cu oferte trucate la licitaţii sau la orice alte forme de concurs de oferte;  

- limitării sau împiedicării accesului pe piaţă și a libertăţii exercitării concurenţei de către 
alte instituții;  

- aplicării în raporturile cu partenerii comerciali a condiţiilor inegale la prestaţii echivalente, 
creând astfel acestora un dezavantaj concurenţial;  

- condiţionării încheierii contractelor de acceptare de către parteneri a unor prestaţii 
suplimentare care, prin natura lor sau în conformitate cu uzanţele comerciale, nu au legătură cu 
obiectul acestor contracte. 

Angajaţilor instituției le este interzisă efectuarea oricăror acţiuni de concurenţă neloială 
manifestată prin:  

- deturnarea clientelei instituției prin folosirea legăturilor stabilite cu această clientelă în 
cadrul funcţiei deţinute anterior la aceasta;  

- concedierea sau atragerea unor salariaţi ai instituției în scopul înfiinţării unei instituții 
concurente care să capteze clienţii instituției sau angajarea salariaţilor în scopul dezorganizării 
activităţii sale.  

Totodată, angajaţii instituției nu trebuie să întreprindă acţiuni care să lezeze interesele 
legitime ale consumatorilor sau alte operaţiuni care contravin legislaţiei concurenţiale. 

PRINCIPIUL 5: Guvernarea și anticorupția. 

Instituția dă dovadă de toleranță zero față de corupție. Angajații niciodată nu vor oferi lucruri 
de valoare în mod direct sau indirect oficialilor guvernamentali și partenerilor de afaceri pentru ca 
aceștea să ofere sau să promită un avantaj necuvenit. Instituția interzice plățile, ofertele de plată, 
cât și alte obiecte de valoare oferite sau promise în mod direct sau indirect în scopul de a influența 
sau de a obține avantaje personale sau de afaceri necuvenite.  

Părțile terțe vor fi contractate doar pentru a realiza sarcini care implică interese pentru 
activitate cu condiția ca taxele care urmează să fie achitate sunt rezonabile; toate aranjamentele 
sunt documentate în mod clar; aranjamentele sunt în conformitate cu politicile instituției. 

PRINCIPIUL 6: Raportarea financiară. 

Toate tranzacțiile instituției trebuie să fie înregistrate în modul corespunzător pentru a 
permite pregătirea unor rapoarte financiare clare în conformitate cu principiile de contabilitate 
acceptate în general. Se interzice orice înregistrare a documentelor sau înscrisurilor contabile care 
conţin informaţii false, precum și omisiunea contabilizării unei plăţi, săvîrșite în scopul tăinuirii 
unor acte de corupţie. Nici un angajat nu se va implica în astfel de acțiuni.  

Instituția nu poate constitui nici un fond sau proprietate nedezvăluită sau neînregistrată 
pentru nici un scop. Nu se va efectua nici o plată de către instituție (inclusiv cash) fără o 
documentație adecvată de suport sau efectuată cu alt scop decât cel descris de documentele care 
susțin plata respectivă.  

Periodic, instituția va publica sau informa despre politicile sale de raportare, dezvăluire și 
conformitate financiară pentru a consolida așteptările cetăţenilor privind raportarea financiară. 
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Toți angajații de toate nivelele urmează să implementeze și să respecte cu strictețe aceste 
politici. 

PRINCIPIUL 7: Acorduri restrictive cu părțile terțe. 

Instituția nu tolerează activități prin care se încearcă obținerea avantajelor competitive 
neloiale. Nici o persoană nu poate să se implice în careva activități care încalcă vreun acord 
restrictiv semnat de persoana vizată în beneficiul unei părți terțe și nici-o persoană nu poate să 
utilizeze sau dezvăluie în mod direct sau indirect vreo informație confidențială sau secrete 
comerciale ale unei părți terțe pe care persoana le-a obținut în timpul în care fuseseră angajat sau 
asociat cu astfel de părți terțe. 

PRINCIPIUL 8: Contracte și servicii guvernamentale. 

Instituția își asumă angajamentul de a se conforma tuturor legilor și regulamentelor 
aplicabile ce țin de contractele și serviciile guvernamentale (achiziții publice) și de a se asigura că 
rapoartele, certificatele și declarațiile sale către funcționarii guvernamentali sunt corecte și 
complete. 

PRINCIPIUL 9: Neimplicarea în acte de corupţie. 

Instituția interzice tuturor angajaţilor săi să pretindă, accepte sau să primească bunuri, 
servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă din partea oricăror persoane care dețin relații cu 
instituția (de ex. clienți, beneficiari, furnizori, contractanți). 

PRINCIPIUL 10: Regimul cadourilor. 

Orice cadouri oferite voluntar angajaţilor instituției în capacitatea lor oficială sunt percepute 
drept cadouri pentru instituție și nu trebuie să fie acceptate fără permisiune. În mod implicit, 
angajaţii urmează să refuze astfel de oferte, dacă acceptarea acestora poate fi percepută ca fiind 
împotriva interesului companiei sau al societății, sau ar duce la plângeri de părtinire sau indecență. 

Cadourile de politeţe și de protocol, precum și cele de valoare nominală redusă (sub 1000 
MDL), refuzul cărora ar putea fi perceput ca nepoliticos, pot fi acceptate în mod excepțional, 
solicitînd de la conducătorul ierarhic superior consimțământul clar (adică în scris) și imediat (în 
decurs de 5 zile de la ofertă) pentru acceptarea cadourilor. 

Instituția va asigura evidența corectă a cererilor și permisiunilor. Fiecare permisiune va 
conţine numele solicitantului; ocazia ofertei; natura și valoarea estimată a cadoului, și dacă a fost 
oferită permisiunea sau nu de a păstra cadoul. Permisiunile trebuie să fie semnate și datate atât de 
conducătorul ierarhic superior, cât și de solicitant. Modalitățile posibile de dispunere de astfel de 
cadouri sunt enumerate în Anexa 2. 

PRINCIPIUL 11: Conflictul de interese. 

O situație de conflict de interes survine atunci când “interesele private” ale angajaţilor intră 
în conflict sau concurează cu interesele instituției. “Interesele private” întrunesc interesele 
financiare și de altă natură ale angajaţilor sau cele ale apropiaţilor lor, inclusiv: membrii de familie 
și alți aliați; prieteni; cluburile și societățile la care aparțin; orice persoană căreia îi datorează o 
favoare sau față de care sunt obligaţi.  
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Angajaţii urmează să evite utilizarea poziției lor oficiale sau a oricărei informații care le-a 
fost pusă la dispoziție pe parcursul realizării sarcinilor de serviciu pentru a obţine beneficii pentru 
sine, aliații săi sau alte persoane cu care dețin legături personale sau asociative. Aceștia urmează 
să evite un conflict de interese real sau potenţial cu instituția.  

Neevitarea sau nedeclararea conflictelor de interese poate duce la favoritism, abuz de 
autoritate sau chiar alegații de corupție. 

În special, angajaţii implicați în procesul de achiziții trebuie să declare conflictele de 
interese, dacă dispun de interese benefice în una din companiile care este analizată pentru a fi 
selectată drept prestator de servicii sau furnizor de bunuri.  

Anexa 3 oferă unele exemple de situații de conflict de interes cu care se pot confrunta 
angajații.  

Când vor fi chemați să abordeze preocupările instituției pentru care există un conflict de 
interese real sau potențial, angajatul va depune o declarație în scris în atenția conducătorului 
ierarhic superior, după care acesta se va abține de la abordarea situației date sau va respecta 
instrucțiunile conducătorului ierarhic superior, care ar putea să redesemneze sarcina dată unui alt 
colaborator. 

PRINCIPIUL 12: Abuz de poziția oficială. 

Angajatul care folosește intenționat situația de serviciu sau bunurile organizației în interes 
material, în alte interese personale sau în interesul terților, sunt supuși acțiunilor disciplinare, 
contravenționale sau penale. Exemplele de abuz includ: un angajat responsabil de selectarea 
furnizorilor care oferă favoruri necuvenite sau scurge informații către întreprinderea rudelor sale 
cu scopul de a obține careva avantaje necuvenite. 

PRINCIPIUL 13: Procesarea informației secrete sau cu acces limitat. 

Angajaţilor nu li se permite să dezvăluie informații secrete sau cu acces limitat altor persoane 
fără autorizare. Angajaţii care au acces și control la astfel de informații trebuie să ofere mereu 
garanții adecvate pentru a preveni abuzul sau utilizarea greșită a acesteia. Dezvăluirea informației 
în schimbul unei recompense sau utilizarea informației date în interes personal, dezvăluirea 
neautorizată a oricăror date cu caracter personal duce la răspundere în conformitate cu legislaţia 
în vigoare. 

PRINCIPIUL 14: Proprietatea instituției. 

Angajaţii care obțin acces la proprietatea instituției trebuie să asigure ca aceasta să fie 
utilizată în mod adecvat în scopul realizării misiunii instituției. Delapidarea proprietății pentru uz 
personal sau revânzare este strict interzisă. 

PRINCIPIUL 15: Respectarea Codului de conduită. 

Este responsabilitatea personală a fiecărui angajat de a înțelege și respecta Codul de 
Conduită, iar fiecare angajat va confirma prin semnătură acest fapt. Serviciul resurse umane și 
secretariat al instituției va asigura informarea și colectarea semnăturilor conform procedurilor 
stabilite. 
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Angajaţii cu funcţii manageriale trebuie să asigure ca subalternii lor să înțeleagă și să 
respecte standardele și cerințele stipulate în Cod. Orice dubii de interpretare sau probleme 
confruntate, cât și orice sugestie de îmbunătățire, trebuie să fie abordate cu conducătorul ierarhic 
superior pentru a fi analizate și consiliate. 

Angajatul care încalcă orice prevedere din Cod va fi supus sancțiunii disciplinare. În cazuri 
suspecte de corupție sau alte infracțiuni se vor sesiza autoritățile competente. 

PRINCIPIUL 16: Sancțiuni. 

Instituția poate recurge la acțiuni prompte și adecvate ce ţin de încălcările Codului. Orice 
angajat care se implică în comportamente interzise de Cod va fi sancţionat. 

Sancțiunea poate fi în formă de: 

• avertizare; 

• mustrare; 

• transfer la alte sarcini; 

• suspendarea obligațiilor de serviciu; 

• reziliere sau concediere. 

PRINCIPIUL 17: Raportare. 

Angajatul este responsabil de a raporta prompt orice încălcare a Codului. Instituția va elabora 
un mecanism corespunzător (adică boxe pentru plângeri/sugestii, telefon, email, etc.) pentru a 
permite angajaților să depună comunicări în atenția conducerii, cu cel mai înalt nivel de încredere 
și condențialitate.   

Angajatul nu va fi sancţionat disciplinar sau supus altor măsuri de constrîngere în niciu-un 
mod pentru raportarea cu bună-credință a încălcărilor. Constrîngerile împotriva oricărui angajat 
pentru raportarea încălcărilor de politici sau pentru depunerea mărturiilor, acordarea de asistență 
sau participarea în inspecții sunt strict interzise. Orice angajat care crede că a fost supus sau a fost 
martor a unor constrîngeri trebuie să raporteze în mod imediat către conducătorul ierarhic superior. 

PRINCIPIUL 18: Funcționarul responsabil de etică. 

În cadrul instituției poate fi numit un funcționar responsabil pentru etică. 

Funcționarul responsabil pentru etică este o persoană de încredere, independentă și 
competentă; persoana dată trebuie să fie instruită și/sau certificată în materia prevederilor 
prezentului cod de conduită. Funcționarul responsabil de etică își va realiza funcțiile cu tact, 
confidențialitate, respect, echitate și competență. Funcţionarul responsabil de etică va fi în drept 
să se ocupe de problemele de zi cu zi privind respectarea Codului de Conduită: 

• Investigarea încălcărilor și înaintarea propunerilor de sancţionare către conducere; 

• Elaborarea unui îndrumar privind aplicarea Codului; 

• Raportarea periodică către conducere privind implementarea și eficacitatea Codului, 
precum și recomandarea actualizărilor sau modificărilor care urmează a fi aduse acestuia. 



INSTITUȚIA PUBLICĂ „CENTRUL REPUBLICAN EXPERIMENTAL  
PROTEZARE, ORTOPEDIE ȘI REABILITARE” 

MD 2005, mun. Chișinău, str. Romană, 1, tel: +37322263001, fax: +37322229927 
Email: anticamera@crepor.org, https://crepor.org 

 

7 
 

ANEXA 1: Definiția avantajului și exemple de interziceri. 

“Avantaje” înseamnă: 

• orice cadou, împrumut, taxe, recompensă sau comision care constă din bani sau orice titluri 
de valoare sau altă proprietate sau dobânzi din proprietăți de orice descriere; 

• orice poziție, ocupare sau contract; 

• orice plată, eliberare, rambursare sau lichidare de împrumut, obligații sau alte datorii, fie 
în întregime sau parțial; 

• orice alt serviciu sau favoare, inclusiv protecție împotriva penalității sau dezabilității 
obținute sau reținute sau împotriva acțiunilor sau procedurilor disciplinare, civile sau penale, care 
sunt deja instituite sau nu; 

• exercitarea sau toleranța exercitării oricărui drept, competențe sau obligație; 

• orice ofertă, promisiune sau angajament, fie condiționat sau necondiționat, de orice avantaj 
în sensul aliniatelor de mai sus. 

Fiecare angajat își asumă angajamentul de a: 

• nu solicita, accepta, oferi, promite sau plăti o mită fie direct sau printr-o parte terță; aici se 
include și “facilitarea plăților”; 

• nu accepta transportarea, costul călătoriei sau cazării pentru deplasări care nu țin de 
obligațiile funcționale; 

• nu oferi sau accepta donații pentru părți, inclusiv părților care se retrag; 

• nu solicita sau accepta reduceri personale care nu sunt disponibile pentru toți angajații sau 
publicului general; 

• nu oferi sau accepta reduceri sau rambursări personale care rezultă din procurările 
instituției; 

• nu oferi sau accepta mese sau divertismente excesive sau inadecvate; în general un volum 
excesiv ar fi volumul pe care în mod normal nu-l cheltui pentru tine înseși. 

Cadourile oferite nu trebuie să ofere aparența influențării necuvenite, obligând beneficiarul 
sau oferind avantaje inadecvate instituției. Cadourile sau divertismentul nu trebuie să se reflecte 
în mod advers instituției sau întreprinderii beneficiarului și cadourile trebuie să fie oferite în mod 
deschis. Cadourile sau divertismentul trebuie să fie înregistrate în modul adecvat în raportul 
privind cheltuielile angajaților și în evidența contabilă a instituției. 

Dacă apar întrebări cu privire la acceptarea sau neacceptare, sau oferirea sau neoferirea unui 
cadou sau unei invitații, urmează să fie consultat funcționarul responsabil de etică sau conducătorul 
ierarhic superior. 
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ANEXA 2: Exemple de modalități pentru dispunerea de cadourile oferite angajatului 
în poziția sa oficială. 

• Dacă cadoul este de natură perisabilă (de ex. produse alimentare sau băuturi), acesta va fi 
împărțit între angajaţii din oficiu sau pe parcursul unei activități organizate de instituție. 

• Dacă cadoul este un lucru util, acesta poate fi trimis unei organizații de caritate. 

• Dacă cadoul este de interes istoric sau de orice alt interes, acesta poate fi trimis unei 
biblioteci sau muzeu. 

• Dacă cadoul este potrivit pentru a fi afișat (de ex. tablou, vază, etc.), acesta poate fi păstrat 
pentru a fi afișat în încăperile instituției. 

• Dacă cadoul este un lucru personal de valoare redusă (până la 1000 MDL), acesta poate fi 
păstrat de beneficiar. 

ANEXA 3: Exemple de situații de conflict de interes. 

• Un angajat deține un interes financiar într-o întreprindere care este analizată pentru a fi 
selectată drept prestator de servicii sau furnizor de bunuri. 

• Un angajat acceptă cadouri frecvente din partea furnizorilor sau contractanților instituției. 
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ANEXA NR. 3

LA ORDINUL NR. 09

DIN 14 IANUARIE 2020

 

DECLARAȚIE DE ANGAJAMENT 

Instituția publică „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare”, 
având în vedere, nevoia de promovare a integrității publice pentru îmbunătățirea calității 
procesului de deservire a beneficiarilor şi de ridicare la cele mai înalte standarde de comportament 
şi competență profesională a salariaților, şi pentru reducerea vulnerabilității la corupție, adoptă 
următoarea 

DECLARAȚIE DE INTEGRITATE 

Instituția publică „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare” (în 
continuare - CREPOR), acordă prioritate în activitatea sa, standardelor etice şi morale şi se 
angajează să ia măsurile necesare şi potrivite acolo unde se identifică situații de abuz sau proastă 
administrare. 

CREPOR, este conștient de nevoia respectării principiilor privind integritatea în instituție, 
apreciază nevoia de raportare la standarde ridicate şi dorește să vină în întâmpinarea demersurilor 
propriilor angajați privind conduita față de beneficiari. 

CREPOR, își întemeiază întreaga activitate pe respectarea unor valori fundamentale, 
precum: 

 Prioritatea interesului public: angajații au datoria de a considera interesul public mai 
presus de orice alt interes în îndeplinirea sarcinilor de serviciu. Ei nu trebuie să folosească 
îndatoririle publice pentru obținerea unor beneficii financiare, nepatrimoniale sau alte beneficii 
materiale pentru ei, familiile sau cunoștințele lor. 

 Obiectivitatea: în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, inclusiv pentru elaborarea 
anunțurilor publice, atribuirea contractelor sau pentru recomandarea unor persoane fizice la premii 
şi recompense, angajații trebuie să aibă o atitudine obiectivă, să facă alegerile pe merit, după 
valoare şi nu din alte considerente. 

 Responsabilitatea: angajații sunt responsabili pentru deciziile şi acțiunile lor față de 
beneficiari, supunându-se oricărui tip de control asupra activității lor.  

 Deschiderea şi transparența: angajații trebuie să fie deschiși în toate deciziile şi 
acțiunile pe care le întreprind. Ei trebuie să-şi motiveze deciziile şi să limiteze accesul cetățeanului 
la informațiile de interes public doar în situațiile prevăzute de lege.  

 Integritatea: angajaţii au obligaţia de a declara orice interese personale referitor la 
îndatoririle lor publice şi să ia toate măsurile necesare pentru evitarea situaţiilor ce pot duce la 
conflicte de interese. Ei nu trebuie să accepte niciun fel de beneficiu financiar sau de oricare altă 
natură de la persoane sau organizaţii care ar putea să-i influenţeze în îndeplinirea sarcinilor lor. 

 Profesionalismul: angajaţii trebuie să promoveze şi să sprijine aceste valori 
fundamentale printr-o atitudine resposabilă şi prin puterea exemplului pentru ceilalţi angajaţi. 
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ANEXA NR. 4

LA ORDINUL NR. 09

DIN 14 IANUARIE 2020

 

DECALRAȚIE DE ANGAJAMENT 

Instituția publică „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare”, 
având în vedere nevoia de promovare şi operaţionalizare a prevederilor Codului de conduită, 
adoptă următoarea 

POLITICĂ INTERNĂ PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC 

Instituția „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare” (în 
continuare - CREPOR), acordă prioritate implementării standardelor etice şi morale în activitatea 
salariaților săi şi se angajează să ia măsurile necesare şi potrivite acolo unde se identifică situaţii 
de abuz sau proastă administrare.  

CREPOR, este conştient de nevoia respectării principiilor de bună practică, apreciază nevoia 
de raportare la standarde cât mai ridicate şi doreşte să vină în întâmpinarea demersurilor propriilor 
angajaţi.  

Exprimarea unei avertizări sau sesizări cu privire la comiterea unor fapte cu caracter neetic 
sau cu nerespectarea legii trebuie făcută cu bună credinţă, salariatul îndeplinindu-şi datoria faţă de 
angajator şi faţă de beneficiarii serviciilor realizate de instituţia noastră, astfel încât nu va fi tolerată 
nici o hărţuire a acestuia, inclusiv exercitarea de presiune informală. 

DEFINIȚII: 

• Avertizare în interes public: sesizarea făcută cu bună-credinţă cu privire la orice faptă care 
presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, 
eficienţei, eficacităţii, economicităţii şi transparenţei; 

• Avertizor: persoana care face o sesizare potrivit definiţiei de mai sus; 

SCOPUL POLITICII: 

Prezenta declaraţie are în vedere menţinerea unui mediu integru la CREPOR, mediu în care 
salariaţii să aibă certitudinea că, în cazul în care sunt în măsură să sesizeze încălcări ale legii 
(practici abuzive ori de slabă administrare), sesizările lor vor fi tratate cu seriozitate şi investigate. 

Prezentul document se adresează angajaţilor CREPOR cu intenţia de: 

- a veni în întâmpinarea angajaţilor care, cu bună credinţă, sesizează săvârşirea de abuzuri şi 
încălcări ale legii, considerând că astfel angajatul îşi face datoria faţă de instituţie şi beneficiarii 
serviciilor acesteia; 

- a proteja angajații care sesizează fapte prin care a fost încălcată legea, nepermițând 
hârțuirea acestora, inclusiv presiunea informală; 
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- a-i face să se simtă în siguranță în cazul în care își exprimă îngrijorările în legătură cu 
practica la nivelul instituției; 

- a le oferi răspuns la plângerile depuse; 

- a le aduce la cunoştinţă căile de urmat în cazul în care nu sunt mulţumiţi de răspunsul 
primit; 

- a le oferi garanţia că vor fi protejaţi de eventualele represalii în cazul în care îngrijorările 
exprimate sunt întemeiate şi cu bună credinţă. 

OBIECTIVUL POLITICII: 

Obiectivul acestei declaraţii este de a asigura personalul care sesizează existenţa unei 
conduite corupte sau neetice la locul de muncă sau care semnalează fapte prin care a fost încălcată 
legea, că este corect să aducă aceasta problema în atenţia conducerii, fără a i se crea situaţii 
neplăcute care să le inducă nesiguranţă în legătură cu postul lor şi cu perspectivele carierei. 

GARANȚII PRIVIND RAPORTAREA: 

• nu vor fi tolerate acte de hărţuire sau victimizare a persoanei care face uz de această 
declaraţie. Pornind de la prezumţia că se acţionează cu bună credinţă, chiar daca mai târziu nu se 
adevereşte fapta sesizată, avertizorul nu va fi supus vreunei acţiuni disciplinare drept consecinţă a 
acţiunii sale de avertizare; 

• aceasta garanţie nu se aplică unei persoane care, în mod deliberat, sesizează o problemă de 
care este conştientă că nu este adevărată; 

• toate aspectele menţionate vor fi tratate în regim de confidenţialitate şi se vor lua toate 
măsurile necesare pentru a păstra discreţia asupra identităţii persoanei care face sesizarea. 

PROCEDURA DE REZOLVARE A AVERTIZĂRILOR ÎN INTERES PUBLIC: 

• odată ce s-a sesizat o neregulă, conducerea instituţiei va dispune cercetarea ei pentru a 
evalua măsurile ce ar trebuie luate în vederea soluţionării; 

• în condiţiile în care avertizorul solicită, se va comunica în scris modalitatea prin care 
sesizarea adusă va fi rezolvată, precum şi termenul de rezolvare a acesteia. De asemenea, pot fi 
comunicate datele de contact ale persoanei care se va ocupa de rezolvarea sesizării şi modalitatea 
prin care sprijinul avertizorului ar putea fi necesar în continuare; 

• avertizorul va beneficia, în permanenţă, de feedback-ul instituţiei şi, dacă se solicită, acesta 
va fi comunicat în scris. În cazul în care aceasta ar încălca o obligaţie de confidenţialitate ce există 
faţă de altă persoană, nu vor putea fi comunicate măsurile concrete ce vor fi luate; 

• în situaţia în care avertizorul nu este mulţumit de răspunsul oferit sau de rezultatele 
investigaţiei, poate raporta situaţia către organele competente. 

Directorul, în calitate de reprezentant legal al CREPOR, îşi asumă implementarea 
prevederilor prezentei Declaraţii de angajament, pentru dezvoltarea şi menţinerea unui mediu 
instituţional benefic, eficient şi valid în conformitate cu valorile fundamentale mai sus menţionate, 
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ANEXA NR. 5

LA ORDINUL NR. 09

DIN 14 IANUARIE 2020

 

DECLARAȚIE DE ANGAJAMENT 

Politica de management al riscului la nivelul Instituției publice „Centrul Republican 
Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare” (în continuare - CREPOR), este de a adopta cele 
mai bune practici de identificare, evaluare şi control eficient al riscurilor, inclusiv cele privind 
corupţia pentru a se asigura că acestea sunt eliminate sau reduse la un nivel acceptabil, care nu 
afectează modul de funcţionare a instituţiei sau calitatea serviciilor furnizate.  

Toţi angajaţii trebuie să înţeleagă natura riscului şi să accepte responsabilitatea pentru 
riscurile asociate domeniului lor de activitate. 

Managementul riscurilor este un standard conform căruia, orice instituţie trebuie să analizeze 
în mod sistematic, cel puţin o dată pe an, riscurile legate de desfăşurarea activităţilor sale. 

Pornind de la complexitatea activităţii sale, CREPOR, se poate confrunta cu riscuri provenite 
din zone variate şi domenii diferite, cum ar fi: domeniul finanţelor, domeniul resurselor umane, 
informaţiilor, al relaţiilor publice, etc. Modul în care vor fi gestionate şi abordate aceste riscuri 
prezintă o importanţă majoră pentru succesul instituţiei. 

Obiectivele instituţiei nu se rezumă numai la cele derivate din scopurile pentru care a fost 
creată. Pentru atingerea scopurilor, CREPOR, utilizează resurse, fapt pentru care este necesară 
definirea unor obiective legate de utilizarea eficientă a acestora şi de securitatea activelor. De 
asemenea, CREPOR, generează şi utilizează informaţii, deci o serie de obiective vizează 
fiabilitatea informaţiilor interne şi externe, în cadrul cărora un loc central îl ocupă fiabilitatea 
informaţiilor contabile, deoarece acestea reflectă situaţia financiară şi patrimonială. 

CREPOR îşi desfăşoară activităţile într-un mediu reglementat şi, prin urmare, este firesc să-
şi stabilească obiective legate de conformitatea cu legile, actele normative subsecvente, 
regulamentele şi politicile interne. 

Managementul riscului reprezintă cultura, procesele şi structurile orientate către 
managementul eficient al potenţialelor oportunităţi. CREPOR trebuie să dezvolte o politică şi o 
strategie de management al riscului pentru a-şi susţine şi consolida angajamentul faţă de reuşita 
misiunii sale, a obiectivelor stabilite. Această politică trebuie comunicată angajaţilor existenţi şi 
celor noi şi va fi evaluată şi actualizată în mod regulat, după cum va fi necesar. 

Politica de management al riscului la nivelul CREPOR, este de a adopta cele mai bune 
practici de identificare, evaluare şi control eficient al riscurilor, inclusiv a celor privind corupţia 
pentru a se asigura că acestea sunt eliminate sau reduse la un nivel acceptabil, care nu afectează 
modul de funcţionare a instituţiei sau calitatea serviciilor furnizate. 
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Trebuie menţionat că anumite riscuri vor exista întotdeauna şi nu vor fi niciodată complet 
eliminate. Toţi angajaţii trebuie să înţeleagă natura riscului şi să accepte responsabilitatea pentru 
riscurile asociate zonei lor de acţiune/autoritate. 

STRATEGIE: 

Strategia de management al riscului a fost dezvoltată pentru a se asigura că CREPOR, îşi 
exercită funcţiile prevăzute de Statut, în aşa fel încât să se asigure că riscurile, inclusiv cele la 
corupţie sunt gestionate în modul cel mai eficient şi eficace posibil, cu respectarea unor standarde 
acceptabile de calitate. 

Scopul strategiei este să se asigure că obiectivele instituţiei sunt îndeplinite, asigurând 
totodată protecţie împotriva pierderilor şi consecinţele pierderilor datorate corupţiei. În acest 
context, pierderea poate lua diferite forme, inclusiv pierderea oportunităţilor, pierderea financiară, 
cât şi pierderea reputaţiei şi a credibilităţii instituţiei. 

Strategia pentru implementarea managementului riscului în cadrul CREPOR, este în 
conformitate cu prevederile Codului de conduită aprobat în cadrul instituâiei. 

OBIECTIVELE MANAGEMENTULUI RISCULUI: 

Obiectivele de management al riscurilor, inclusiv cele privind lupta împotriva corupţiei ale 
CREPOR sunt: 

• Integrarea managementului riscului în strategia şi programul instituţiei; 

• Anticiparea şi răspunsul la condiţiile sociale şi de mediu în schimbare, precum şi în ceea 
ce priveşte cerinţele legislative; 

• Prevenirea pierderilor şi a pagubelor şi reducerea costului riscului; 

• Creşterea gradului de informare cu privire la nevoia de management al riscului, inclusiv a 
riscului de corupţie. 

Aceste obiective vor fi realizate prin:  

• Înfiinţarea sau împuternicirea unei structuri organizaţionale de management al riscului care 
să aibă un rol de consiliere şi de ghidare la care să aibă acces toţi angajaţii; 

• Includerea managementului riscului pe agenda întâlnirilor salariaţilor cu funcţii de 
conducere, atunci când este posibil; 

• Organizarea de sesiuni de instruire pentru creşterea gradului de informare cu privire la 
managementul riscului; 

• Utilizarea unui sistem adecvat de raportare şi de înregistrare a incidentelor, cu proceduri 
de investigaţie pentru stabilirea cauzei şi pentru prevenirea reapariţiei acestora; 

• Pregătirea unor planuri de intervenţie în domenii în care există un risc potenţial de apariţie 
a unui incident cu efect catastrofal asupra instituţiei şi a capacităţii sale de funcţionare; 

• Menţinerea unei comunicări eficace şi implicarea activă a fiecărui membru al instituţiei; 
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ANEXA NR. 6

LA ORDINUL NR. 09

DIN 14 IANUARIE 2020

 

TABELUL NOMINAL AL SALARIAȚILOR CARE AU FĂCUT CUNOȘTINȚĂ CU 
MĂSURILE DE COMBATERE ȘI PREVENIRE A CORUPȚIEI APROBATE ÎN 
CADRUL INSTITUȚIEI PUBLICE „CENTRUL REPUBLICAN EXPERIMENTAL    
PROTEZARE, ORTOPEDIE ȘI REABILITARE” 

CONFIRM că am făcut cunoștință cu prevederile Politicii antifraudă și anticorupție, precum 
și a Codului de conduită, SUBSEMNEZ Declarațiile de angajament aprobate potrivit prezentului 
ordin, MĂ OBLIG să respect aceste măsuri de combatere și prevenire a corupției, motiv din care 
și semnez: 

Nume, prenume Data Semnătura 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


