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ORDIN 

                                                         ПРИКАЗ 
 

 

    Din  14.02.2022                                                                                              Nr 19-p 

     

 

„Cu privire la aprobarea Planului de  integritate a ÎS „ÎS Glodeni” 

 şi entităţilor silvice din subordinea acesteia privind acţiunile ce 

urmează a fi realizate pentru perioada simestrului I al anului 2022”  

 

 Întru executarea recomandărilor Centrului Naţional Anticorupţie, asigurarea lichidării 

neajunsurilor indicate în Raportul final de monitorizare a implementării Planului de  integritate a ÎS 

„ÎS Glodeni” şi entităţile subordonate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 150/2010, ordinul nr. 

49 din 11 februarie 2022 Agenţia „Moldsilva”, -  

ORDON :  

1. Se aprobă Planul de integritate  a ÎS „ÎS Glodeni ” şi ocoalele silvice Rîşcani, Făleşti, 

Glodeni din subordinea  acesteia privind  acţiunile ce urmează a fi realizate pentru 

perioada semestrului I al anului 2022, conform anexei. 

2. Aparatul central al ÎS „ÎS Glodeni” , şefii O.S. Rîşcani, Făleşti, Glodeni, lunar pînă la 

data de 05 a următorii luni, vor prezenta raport asupra implimentării acţiunilor din Planul 

de integritate. 

3. Lunar pînă la data de 05 a următorii luni  de  prezentat  raport asupra implimentării 

acţiunilor din Planul de  integritate  ÎS „ÎS Glodeni”, Agenţiei „Moldsilva”.  

4. Serviciul E- tranformare, va asigura publicarea Planului de  integritate pe  pagina web  

oficială  a Agenţiei „Moldsilva”, moldsilva.gov.md, în termen de 3 zile de la aprobarea  

acestuia pe ÎS „ÎS Glodeni”, la compartimentul „Combaterea  corupţiei”. 

5. De asigurat publicarea Planului de integritate web oficiale  a ÎS „ÎS Glodeni”, în termen 

de 3 zile de la  recepţionarea acestuia. 

6. Serviciul secretariat va aduce la cunoştinţă prezentul ordin sub semnătură tuturor  din 

aparatul central şi ocoalelor silvice Rîşcani, Făleşti, Glodeni al ÎS „ÎS Glodeni”. 
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7. Neexecutarea prevederilor prezentului ordin şi a sarcinilor impuse în Planul de 

integritate, în  termenii stabiliţi, constituie  abatere şi atrage după sine răspundere 

disciplinară. 

 

8. Controlul  asupra executării prezentului ordin mi-l asum. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                       Director   ÎS ÎS Glodeni                                   A. Scorpan 

 

 

 

 


