
al ÎM Centrul Stomatologic Municipal Chişinău pentru anul 2020

Acţiuni Indicator de 
monitorizare 

Produs/rezultat

Termenul 
de realizare Riscuri asociate Responsabil de 

realizare
Notă

1 .Aprobarea Codului de conduită 
şi informarea angajaţilor despre 
prevederile Codului, 
în Cod se va stabili obligatoriu:- 
regimul cadourilor,
-politica conflictului de interese, 
-angajamente anticorupţie, 
-sancţiuni disciplinare pentru 
încălcarea normelor.

Cod de conduită 
aprobat
Sancţiuni aplicate după 
caz.

I trimestru -Riscuri tipice de corupţie, 
-Riscuri de delapidare a 
patrimoniului,
-Riscul nedeclarării 
conflictelor de 
interese/favoritizm.

Administraţia 
ÎM CSMC,’ 
jurist, şefii de 
secţii/subdiviziu 
ni

Codul-model 
de contuită

2.Aprobarea unei proceduri 
operaţionale de denunţare a 
ilegalităţilor şi a influenţei 
necorespunzătoare;
2.1 Stabilirea mecanismelor de 
protecţie a denunţătorilor.

Procedura operaţională 
de denunţare aprobată. 
Mecanisme 
implimentate.

I semestru 

*

-Riscuri tipice de corupţie, 
-Riscuri de delapidare a 
patrimoniului,
-Riscul nedeclarării 
diferitor ilegalităţi.

Administraţia 
ÎM CSMC, şefii 
de
secţii/subdiviziu 
ni, Consiliul 
Calităţii.

Regulamente
cadru,
aprobate prin 
H:G:
767/19.09.14 
şi H.G
707/09.09.13



3.Adoptarea unei proceduri 
operaţionale privind utilizarea şi 
prelucrarea informaţiilor cu 
caracter personal;
3.1 Instruirea persoanelor 
responsabile.

Procedură aprobată 
instituţional

1 trimestru -Riscul divulgării 
secretului medical, 
-Riscul scurgerii 
informaţiei cu caracter 
personal;
-Riscul scurgerii 
informaţiei cu 
accesibilitate limitată.

Vicedirectorii, 
Serviciu Resurse 
Umane, jurist.

Legea nr.

4.Utilizarea paginei Web a 
instituţiei;
4.1 Publicarea informaţiilor 
necesare cu privire la activitatea 
ÎM CSMC;
4.2 Numirea persoanei 
responsabile de gestionarea 
paginei Web a instituţiei;
4.3 Asigurarea transparenţei
procesului decizional cu impact 
asupra interesului public.______

Pagina Web oficial 
creată,
Informaţii cu caracter 
decizional publicate.

Pe parcursul 
anului de 
gestiune

-Riscul restricţionăm la 
informaţii de interes 
public.

Director 
Consiliul 
Calităţii 
Specialist TI

Legea
246/2017

S.Implimentarea unui sistem de 
control intern eficient;
5.1 Instituirea tuturor elementelor 
controlului de gestiune, cu accent 
pe consolidarea disciplinei 
financiare;
5.2 Documentarea tuturor 
riscurilor, inclusiv a celor de 
fraudă şi corupţie.

Registrul riscurilor 
Măsuri de diminuare a 
riscurilor stabilite, 
Contoale interne 
efectuate.

Ianuarie - 
decembrie anul 
2020

-Finanţarea cu întîrziere a 
lucrărilor efectuate 
-Nerespectarea 
termenilor de prezentare 
a beneficiarilor 
-Executarea lucrărilor cu 
depăşire de termen

Directorul 
Contabil şef 
Grupul de lucru 
achiziţii în ÎM 
CSMC

Raportul 
anual de 
activitate, 
Legea 
246/2017



6.Aprobarea procedurii privind 
achiziţiile de mărfuri, lucrări şi 
servicii conform Regulamentului 
aprobat de Fondator;
6.1 Publicarea planului de 
achiziţii şi asigurarea principiului 
transparenţei achiziţiilor 
efectuate;
6.2 Intensificarea controlului 
intern la fiecare etapă de achiziţie:
6.3 Identificarea necesităţilor, 
planificare, atribuirea contractelor 
şi realizarea acestora.

Planuri de achiziţii 
publicate pe pagina 
Web a întreprinderii; 
Rapoarte prezentate 
directorului, Consiliului 
de administrare.

Conform 
termenilor 
stabiliţi de 
legislaţie

Permanent

-Riscul manipulării 
procedurii AP;
-Riscul spălării de bani; 
-Riscul achiziţiilor 
nej ustificate;
-Riscul neraportării 
conflictului de interese; 
-Riscuri tipice de 
corupţie

Specialist 
achiziţii publice 
Grupul achiziţii 
publice în ÎM 
CSMC

Legea
246/2017, art. 
9

7.întreprinderea măsurilor Reglementări stabilite şi Devieri de la Riscul deturnării Director Legea
necesare în vederea asigurării aduse la cunoştinţa regulamentul activelor Contabil şef 246/2017, art.
integrităţii şi a folosirii eficiente a angajaţilor contra intern de Riscuri de delapidări a Consiliul de 9
bunurilor întreprinderii; semnătură. circulaţie a bunurilor materiale. administrare
7.1 Asigurarea inventarierii Contabilizarea integrală documentelor
integrale a activelor şi a patrimoniului
înregistrării conforme în evidenţa Module
contabilă a patrimoniului real nefunctionale
deţinut; Bunuri înregistrate.
7.2Asigurarea înregistrării în
registrul cadastral a dreptului de
proprietate asupra bunurilor
imobile transmise în gestiune ÎM
CSMC.

____________^

Vicedirector audit medical intern si calitate servicii Galina SPINU


