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Raportul privind implementarea planului sectorial anticorupție pentru anul 2018 
Prioritatea 1.  Inventarierea, înregistrarea dreptului de proprietate și monitorizarea eficientă a patrimoniului public de stat 
Acțiunea 1.1. Inventarierea patrimoniului public. Identificarea bunurilor imobile neînregistrate în Registrul bunurilor imobile  
Termenul de realizare: Anual, cu raportarea până la 1 iulie 
Instituția responsabilă: APC, APP, ASP, Întreprinderile de stat, (responsabilitate concomitentă) 
Indicator de progres: Numărul actelor normative elaborate/modificate; Numărul bunurilor noi identificate  neînregistrate în Registrul bunurilor imobile  

Progresul în implementarea acțiunii 1.1. 
Descrierea măsurilor întreprinse de realizarea acțiunii 

 
Realizarea indicatorilor de progres 

Numărul actelor 
normative 
elaborate/ 
modificate 

Numărul 
bunurilor noi 
identificate  
neînregistrate în 
Registrul 
bunurilor imobile  

Autoritățile publice centrale: 
Agenția Proprietății Publice A fost elaborat Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Proprietăţii Publice şi aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr.902 din 06.11.2017.  
Prin Legea nr.302 din 30.11.2018 au fost operate modificări la Legea 121/2007 privind administrarea şi  
deetatizarea proprietăţii publice, fiind mandatată Agenţia cu competenţe de administrare a terenurilor proprietate 
publică a statului aferente bunurilor imobile proprietate publică a statului, inclusiv darea acestora în 
locaţiune/arendă/superficie, terenurilor proprietate publică a statului atribuite domeniului public al statului, 
determinate în conformitate cu Legea nr.29/2018 privind delimitarea proprietăţii publice şi unităţilor ale căror 
terenuri destinate agriculturii rămân în proprietatea statului, aprobată prin Legea nr.668/1995.  
La şedinţa Guvernului din 11.02.2019 au fost aprobate:  
- Regulamentul privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică, elaborat în comun cu  Agenția 
Relații Funciare și Cadastru, 
 - Programul de stat pentru delimitarea bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor proprietate publică, pentru anii 
2019–2023,  
-  Regulamentul cu privire la valorificarea terenurilor proprietate publică a statului. 
Prin demersurile nr.02-05-988 din 05.07.2018, nr.02-05-997 din 09.07.2018 și nr.02-05-999 din 09.07.2018 şi 
nr.04-05-1929 din 12.11.2018 şi nr.04-05-2568 din 28.12.2018 s-a solicitat autorităților administrative centrale, 
instituțiilor, întreprinderilor de stat și  societăților pe acțiuni cu capital integral sau majoritar de stat informația 
privind implementarea acțiunilor anticorupţie și indicatorilor stabiliți în cap. III Planul sectorial de acțiuni, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr.554 din 18.06.2018.  
Prin demersul nr.06-04-1059 din 19.07.2018, s-a solicitat autorităților publice centrale și întreprinderilor de stat 
efectuarea inventarierii bunurilor imobile aflate în administrare/gestiune, cu identificarea bunurilor neînregistrate 
în Registrul bunurilor imobile sau înregistrate drept proprietate a unităților administrativ-teritoriale în lipsa 
documentelor de drept și întreprinderea măsurilor necesare asigurării înregistrării dreptului de proprietate a statului 
asupra bunurilor în cauză. 
Au fost organizate un șir de ședințe de lucru în cadrul cărora au fost examinate problemele specifice, precum și 
informarea entităților privind obligalitatea coordonării prealabil cu Agenţia Proprietăţii Publice transmiterea 
bunurilor în locațiune sau arendă, comercializarea bunurilor neutilizate în procesul tehnologic, casare a mijloacelor 
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fixe sau gajarea bunurilor în scopul contractării creditelor în corespundere cu Regulamentele aferente fiecărei 
proceduri aprobate prin prevederile Hotărârii Guvernului nr.480/2008, HG nr.500/1998, HG nr.483, fiind solicitat 
acordul Agenției Proprietății Publice. 

  Concomitent, menționăm că procedurile de casare, comercializare, gajare și darea în locațiune se examinează după 
efectuarea inventarierii bunurilor întreprinderilor de stat, cu participarea în comisiile de inventariere a 
reprezentantului statului sau membrului Consiliului de administrație sau a fondatorului. De asemenea, solicitările 
de contractare a creditelor, gajare a bunurilor vor fi acceptate numai în cazurile de modernizare/renovare sau 
extinderea producerii, prestării serviciilor cu responsabilitatea personală materială (fidejusiune) a organelor de 
conducere. 
Urmare examinării materialelor prezentate de întreprinderi/instituții publice care dețin în folosință terenuri agricole 
prevăzute în anexa la Legea pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămân în 
proprietatea statului nr.668/1995 s-au constatat mai multe cazuri când denumirea persoanei juridice care deține în 
realitate terenul în folosință nu coincide cu denumirea persoanei juridice indicată în anexa la lege, precum și devieri 
a suprafeței reale a terenurilor de la suprafața indicată în anexa la lege.  
A fost sesizat Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție privind încălcarea procedurilor de 
transmitere în arendă a terenurilor agricole în lipsa hotărârilor de Guvern.  
În conformitate cu Legea nr.121-XVI din 04.07.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice în 
Registrul bunurilor imobile ținut de Agenția Proprietății Publice sunt incluse date despre 23314 bunuri imobile, 
dintre care 6215 nu sunt înregistrate în Registrul bunurilor imobile, ținut de Agenția Servicii Publice. 

Ministerul Economiei și 
Infrastructurii 

A fost elaborat proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legii nr. 1308/1997, Legii 
nr. 1134/1997, Legii nr. 847/2002, Legii nr. 121/2007, Legii nr. 246/2017 şi Legii nr.300/2017) spre promovare 
conform prevederilor Legii 100/2017 cu privire la actele normative. Agenția Relații Funciare și Cadastru în 
colaborare cu Ministerul Economiei și Infrastructurii, Agenția Proprietății Publice și Primăria mun. Chișinău a 
elaborat proiectul hotărârii de Guvern cu privire la delimitarea bunurilor imobile proprietate publică (proiectul a 
fost examinat în Ședința Secretarilor de Stat din 01.11.2018, transmis pentru avizare autorităților cointeresate cu 
numărul unic 116/ARFC/2018). 

6  

Ministerul Finanțelor Conform informației prezentate de Ministerul Finanțelor nr.2338 din 26.07.2018, nr.16-04/319 din 06.09.2018 şi 
nr.03-17/26 din 11.01.2019 au fost identificate 29 bunuri neînregistrate, inclusiv: 
Serviciul Fiscal de Stat – 6 bunuri, 
Serviciul Vamal - 23 bunuri, 
Agenția Achiziții Publice – 0, 
Inspecția Financiară – 0, 
Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării – 0. 
Inventarierea elementelor de active și datorii aflate la bilanțul Ministerului Finanțelor la situația din 31.12.2018 se 
efectuează în conformitate cu Ordinul nr.184 din 29.10.2018, perioada efectuării fiind stabilită din 01 noiembrie 
2018 până la 31 ianuarie 2019. 
În urma efectuării inventarierii bunurilor imobile aflate în administrarea /  Serviciului Vamal au fost constatate 23 
de bunuri imobile neînregistrate în Registrul bunurilor imobile. Serviciul Vamal și subdiviziunile vamale au 
întreprins măsuri întru înregistrarea bunurilor imobile la Serviciile cadastrale teritoriale, conform prevederilor 
legislației în vigoare și la situația din 04.01.2019 rămân neînregistrate în Registrul bunurilor imobile încă 12 bunuri. 
La moment se i-au măsuri de legalizare a drepturilor asupra terenului, pentru a înregistra ulterior bunurile în 
Registrul bunurilor imobile.  
Pe parcursul anului 2018 au fost aprobate:  

4  29 bunuri 



3 
 

- Hotărârea Guvernului nr. 395 din 25.04.2018 ,,Cu privire la transmiterea unor terenuri” (MO al R. Moldova nr. 
133-141 art. 437 din 27.04.2018); 
- Hotărârea Guvernului nr. 406 din 25.04.2018 ,,Cu privire la transmiterea unor terenuri” (MO al R. Moldova nr. 
133-141 art. 448 din 27.04.2018); 
- Hotărârea Guvernului nr. 975 din 10.10.2018 ,,Pentru modificarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului 
nr.351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului şi la transmiterea unor 
bunuri imobile”, conform căreia au fost înregistrate în Registrul bunurilor imobile Garajul cu S 53,9 m2 din oraşul 
Chişinău, str. Gării, f/n, și alte patru construcții la P. V. ”Cahul –Oancea”; 
- Hotărârea Guvernului nr. 1238 din 19.12.2018 ,,Cu privire la transmiterea unui teren” (terenului cu suprafața de 
0,11 hectare, cu numărul cadastral 1433201217, din proprietatea unităţii administrativ-teritoriale Larga, raionul 
Briceni, în proprietatea statului, domeniul public, în administrarea Ministerului Finanţelor (gestiunea Serviciului 
Vamal). 

Cancelaria de Stat Conform informației prezentate de Cancelaria de Stat nr.19-05-214 din 15.01.2019 s-a constatat că nu sunt 
înregistrate 13 bunuri imobile în Registrul bunurilor imobile.   

 13 bunuri imobile 

Administrația Națională a 
Penitenciarelor 

Conform informației prezentate de Administrația Națională a Penitenciarelor, nr.5/4 – 1358 din 24.08.2018;  4/1-
1199 din 15.08.2018 şi nr.4/1-76 din 10.01.2019, au fost identificate 118 bunuri imobile neînregistrate, inclusiv: 
Detașamentul cu destinație specială „Pantera” - 3 bunuri, 
Penitenciarul nr.1 Taraclia – 1 bun, 
Penitenciarul nr.3 Leova – 6 bunuri, 
Penitenciarul nr.4 Cricova – 6 bunuri, 
Penitenciarul nr.5 Cahul – 21 bunuri, 
Penitenciarul nr.6 Soroca – 12 bunuri, 
Penitenciarul nr.7 Leova – 5 bunuri, 
Penitenciarul nr.8 Bender – 0 bunuri, 
Penitenciarul nr.9 Pruncul – 21 bunuri, 
Penitenciarul nr.10 Goian -  18 bunuri, 
Penitenciarul nr.11 Bălți – 1 bun, 
Penitenciarul nr.13 Chișinău – 18 bunuri, 
Penitenciarul nr.16 Pruncul – 2 bunuri, 
Penitenciarul nr.17 Leova – 0 bunuri, 
Penitenciarul nr.18 Brănești – 4 bunuri. 

- 118 bunuri  

Ministerul Apărării Conform informației prezentate, nr.70/1103 din 20.08.2018, nr.11/955 din 19.07.2018 şi nr.11/15 din 09.01.2019 
Ministerul Apărării a inițiat procesul de inspectare și inventariere pentru 411 construcții administrative, în scopul 
obținerii dosarelor tehnice pentru construcții și înregistrarea ulterioară a acestora în Registrul bunurilor imobile. 

- 411 bunuri 

Inspectoratul General al 
Poliţiei de Frontieră 

Conform informației prezentate de Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră nr.35/6-6034 din 23.08.2018 - 314 bunuri  

Ministerul Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale și 
Mediului 

Conform informației prezentate de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului nr.01/01-4198 din 
08.09.2018 şi nr.04-06/81 din 10.01.2019. 
Bunuri noi identificate neînregistrate in Registrul bunurilor imobile:  
1) Colegiul Tehnic Agricol din Soroca -3 bunuri.  
2) Î.S. Centrul de gestionare a Deseurilor Periculoase - 1 bun identificat neinregistrat. 
3) Î.S. SPB " Constructorul" - 6 bunuri.  

4  10 bunuri 
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Ministerul Sănătății, Muncii 
și Protecției Sociale 

Conform informației prezentate de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr.01-5525 din 24.08.2018, 
nr.01-5175 din 16.07.2018 şi nr.02/65 din 04.01.2019 pe parcursul anului 2018 au fost identificate 4 bunuri noi 
neînregistrate în Registrul bunurilor imobile: 
Consiliul Naţional pu Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă – teren, mijloace fixe şi alte active; 
IMSP Centrul Naţional de Asistenţă Medicală Urgentă Prespitalicească – bunuri imobile; 
IMSP Centrul Naţiomnal de Asistenţă Medicală Urgentă Prespitalicească. 

- 4  bunuri  

Academia de Administrare 
Publică 

Conform informației prezentate de Academia de Administrare Publică nr.16-01/238 din 04.09.2018  - 2 încăperi 
1 bun 

Agenția Relații Funciare și 
Cadastru 

Agenţia  Relații Funciare și Cadastru în comun cu Agenţia Proprietăţii Publice a elaborat: 
- proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile 
proprietate publică, anexele fiind plasate pe adresa http;/www.arfc.gov.md/transparenta/proiecte. 
A fost adoptată Legea privind delimitarea proprietăţii publice în redacţie nouă nr. 29  din  05.04.2018. 

2 4313 bunuri 
imobile (terenuri) 

identificate şi 
formate 

Serviciul de Informaţii şi 
Securitate 

Conform informației prezentate de Serviciul de Informaţii şi Securitate nr.06-04-1059 din 19.07.2018 şi nr.1/1-
143 din 10.01.2019 a fost realizată inventarierea patrimoniului din gestiunea SIS RM pentru anul 2018, nefiind 
identificate suplimentar bunuri imobile neînregistrate în Registrul bunurilor imobile. 
Aviz la proiectul Hotărârii Guvernului nr. 1047 din 08.11.2018 „Pentru modificarea unor anexe la Hotărârea 
Guvernului nr. 351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului și la 
transmiterea unor bunuri imobile”, remis în adresa Ministerului Justiţiei. 

1 10 bunuri 

Ministerul Educaţiei, 
Culturii şi Cercetării 

Conform demersului nr.08/05-09/244 din 16.01.2019  Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a solicitat 
instituțiilor de învățământ superior (prin scrisoarea nr.09-09/1256 din 18 decembrie 2017) și instituțiilor de 
învățământ profesional tehnic (prin scrisoarea nr.03/2-09/2477 din 25 iulie 2018) inventarierea bunurilor imobile, 
proprietate publică a statului, aflate în gestiunea acestora, evaluarea/ reevaluarea acestor bunuri, precum și 
înregistrarea la oficiile cadastrale teritoriale a bunurilor imobile care nu au fost înregistrate până la moment. Prin 
ordinul ministerului nr.410 din 30 martie 2018, a fost instituită comisia de inventariere a bunurilor organizațiilor 
de drept public din domeniile cercetării și inovării în care ministerul exercită funcția de fondator. 

- - 

Agenția Moldsilva Conform informației prezentate de Agenția Moldsilva  AM 03/01-1132 din 03.08.2018, din totalul fondului 
forestier proprietate publică a statului cu suprafața de 337456,7 ha, nu este delimitat și înregistrat -87,4 %. 

- 294797,7 ha  

Biroul Naţional de Statistică Conform informației prezentate de Biroul Naţional de Statistică nr.03-01/48 din 24.08.2018. - 8 
Acțiunea 1.2. Înregistrarea dreptului de proprietate  
Termenul de realizare: Permanent, cu raportarea anuală în trimestrul IV  
Instituția responsabilă: APC, APP, ASP, Întreprinderile de stat, (responsabilitate concomitentă) 
Indicator de imobile: Numărul de bunuri noi înregistrate în Registrul bunurilor imobile. 

Progresul în implementarea acțiunii 1.2. 
Descrierea măsurilor întreprinse de realizarea acțiunii Realizarea indicatorilor de progres 

Numărul 
bunurilor noi 
înregistrate în 
Registrul 
bunurilor imobile  

 

Autoritățile publice centrale 
Ministerul Apărării Conform informației prezentate nr.11/955 din 19.07.2018  şi nr.4/41 din 10.01.2019 a fost demarat procesul de 

înregistrare a drepturilor pentru 11 sectoare de teren administrate de Ministerul Apărării, fiind definitivat procesul 
3 bunuri  
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de înregistrare pentru 3 sectoare de teren. În proces de definitivare proiectul hotărârii de modificare a anexei nr.18 
a Hotărârii Guvernului nr.351 din 23.05.2018. 

Ministerul Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale și 
Mediului 

Conform informației prezentate de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului nr.01/01-4198 din 
08.09.2018 şi nr.04-06/81 din 10.01.2019. 
In perioada de raportare au fost inregistrate bunuri noi in Registru bunurilor imobile:  
1) Centrul National de Verificare şi Certificare a Productiei Vegetale şi Solului - 2 bunuri;  
2) Centru pentru Standartizare Experimentarea Calitătii Productiei de Conserve - 1 bun.  

3 bunuri  

Ministerul Finanțelor Conform informației prezentate de Ministerul Finanțelor nr.2338 din 26.07.2018, nr.16-04/319 din 06.09.2018 şi 
nr.03-17/26 din 11.01.2019.  
În urma reorganizării Serviciul Fiscal de Stat în baza Legii nr.281 din 16 decembrie 2016 cu privire la modificarea 
și completarea unor acte legislative, din proprietatea Inspectoratelor Fiscale Teritoriale și a Inspectoratului Fiscal 
Principal de Stat au fost trecute în proprietatea Serviciului Fiscal de Stat, conform cadrului legal 40 de bunuri 
imobile.  
La situația din 31.12.2018 de către Serviciul Vamal în total sunt înregistrate 208 bunuri imobile proprietate publică. 
Pe parcursul anului 2018 au fost înregistrate 11 bunuri imobile. 

51 bunuri  

Ministerul Sănătății, Muncii 
și Protecției Sociale 

Conform informației prezentate de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr.01-5525 din 24.08.2018 
au fost demarate mai multe acţiuni pentru înregistrarea bunurilor imobile. 

-  

Agenția Proprietății Publice Pe parcursul perioadei 2017-2018 au fost înregistrate bunuri imobile noi în număr de 112 unități, dintre care 4 
pentru anul 2018 și altele care urmează a fi prezentate în cadrul rapoartelor ulterioare, ca rezultat al măsurilor 
întreprinse în acest sens.  
Prin demersul nr.06-04-1059 din 19.07.2018, s-a solicitat autorităților publice centrale și întreprinderilor de stat 
efectuarea inventarierii bunurilor imobile aflate în administrare/gestiune, cu identificarea bunurilor neînregistrate 
în Registrul bunurilor imobile sau înregistrate drept proprietate a unităților administrativ-teritoriale în lipsa 
documentelor de drept și întreprinderea măsurilor necesare asigurării înregistrării dreptului de proprietate a statului 
asupra bunurilor în cauză.   

112 bunuri  

Agenția Relații Funciare și 
Cadastru 

Ca rezultat al executării pe parcursul anului 2018 a lucrărilor de identificare şi delimitare a bunurilor imobile 
proprietate publică a statului şi ale unităţilor administrativ-teritoriale, au fost efectuate lucrări de pregătire a 
materialelor pentru verificarea şi recepţia planului cadastral în sumă totală de 102,395 mii lei.  

2016 bunuri 
imobile (terenuri) 
recepţionate de 
către serviciile 
cadastrale 
teritoriale şi 1186 
bunuri imobile 
(terenuri 
proprietate 
publică a statului) 
înregistrate în 
registrul bunurilor 
imobile şi a 
autorităţilor 
publice locale. 

 

Serviciul de Informaţii şi 
Securitate 

Conform informației prezentate de Serviciul de Informaţii şi Securitate nr.06-04-1059 din 19.07.2018 şi nr.1/1-143 
din 10.01.2019 pe parcursul anilor 2017-2018 Serviciul a întreprins măsuri de înregistrare a patrimoniului din 

-  
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gestiune. Actualmente înregistrarea patrimoniului public a fost realizată în proporție de 90%. Pentru anul 2019 
urmează a fi finalizat procesul privind înregistrarea a două bunuri imobile. 
Sursa de verificare – Registrul patrimoniului public. 

Ministerul Educaţiei, 
Culturii şi Cercetării 

Conform demersului nr.08/05-09/244 din 16.01.2019  în vederea accentuării necesității sporirii procesului de 
înregistrare a bunurilor proprietate de stat, ministerul a organizat ședințe cu participarea conducătorilor și 
persoanelor responsabile de înregistrarea și evidența patrimoniului public din cadrul instituțiilor din domeniul 
culturii, inclusiv a teatrelor și organizațiilor concertistice (iulie-august 2018). 

  

Ministerul Afacerilor Interne Conform demersurilor Ministerului Afacerilor Interne, nr.44/645 din 03.09.2018 şi 4/41 din 10.01.2019 au fost 
demarate mai multe acţiuni pentru înregistrarea bunurilor imobile. Inspectoratul General al Poliţiei de Fontieră a 
asigurat înregistrarea a 5 terenuri şi 60 construcţii, iar 10 terenuri şi 113 construcţii sunt în proces de înregistrare. 

65 bunuri  

Agenția Servicii Publice Conform demersului nr.01/1032 din 10.01.2019 în anul 2018 au fost înregistrate cu drept de proprietate a statului 
şi a autorităţilor publice locale 5258 bunuri imobile. 

5258 contracte  

Agenția Moldsilva Conform informației prezentate de Agenția Moldsilva nr.AM 03/01-1132 din 03.08.2018 sunt înregistrate sau sunt 
în proces de înregistrare 12,6 % din totalul fondului forestier proprietate publică a statului.  

42 659 ha  

 
Acțiunea 1.3. Monitorizarea patrimoniului transmis în locațiune/arendă în scopul identificării abaterilor de la clauzele contractuale (destinație, preț, termen) 
Termenul de realizare: Permanent, anual  
Instituția responsabilă: APC, APP, ASP, Întreprinderile de stat, societățile pe acțiuni cu capital integral sau majoritar de stat (responsabilitate concomitentă) 
Indicator de progres: Numărul de contracte verificate  

Progresul în implementarea acțiunii 1.3. 
Descrierea măsurilor întreprinse de realizarea acțiunii Realizarea indicatorilor de progres 

Numărul de contracte 
verificate 

 

Autoritățile publice centrale 
Ministerul Finanțelor Conform informației prezentate nr.2338 din 26.07.2018 şi nr.16-04/319 din 06.09.2018 şi nr. 03-17/26 din 

11.01.2019  au fost verificate 162 de contracte de locațiune/arendă a bunurilor proprietate de stat din 
gestiune. (Ministerul Finanțelor - 10 contracte; Serviciul Fiscal de Stat – 38; Serviciul Vamal -  113 
contracte; Inspecția Financiară – 1). 

162 contracte  

Ministerul Economiei și 
Infrastructurii 

Entităților din subordine au fost eliberate: 
- 20 acorduri privind transmiterea în locațiune a bunurilor neutilizate; 
- 15 acorduri de casare a bunurilor uzate; 
6 acorduri pentru comercializarea bunurilor neutilizate 

20 acorduri  

Administrația Națională a 
Penitenciarelor 

Conform informației nr. 4/1-1199 din 15.08.2018 şi nr.4/1-76 din 10.01.2019, prezentate de 
Administrația Națională a Penitenciarelor au fost verificate 38 contracte de locațiune, inclusiv: 
Secția activitate economică și organizarea muncii – 1  contract, 
Penitenciarul nr.1 Taraclia – 1 contract, 
Penitenciarul nr.3 Leova – 1 contract, 
Penitenciarul nr.4 Cricova – 3 contracte, 
Penitenciarul nr.7 Rusca – 4 contracte, 
Penitenciarul nr.9 Pruncul – 22 contracte 
Penitenciarul nr.10 Goian -1 contract, 
Penitenciarul nr.11 Bălți – 2 contracte, 

38 contracte  
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Penitenciarul nr.13 Chișinău – 1 contract, 
Penitenciarul nr.15 Cricova – 1 contract, 
Penitenciarul nr.18 Brănești – 1 contract. 

Cancelaria de Stat Conform informației prezentate de Cancelaria de Stat nr.19-05-214 din 15.01.2019 au fost verificate 
circa 620 contracte de locaţiune şi acorduri adiţionale.   

620 contracte  

Ministerul Educaţiei, 
Culturii şi Cercetării 

Conform demersului nr.08/05-09/244 din 16.01.2019 
Pe parcursul anului 2018 (01.01.2018-31.12.2018) la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării au 

parvenit spre aprobare 790 proiecte de contracte încheiate în privința acordării în folosință a bunurilor 
imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea ministerului, dintre care 763 contracte de 
locațiune/ arendă, 19 contracte de comodat și 8 contracte de acces. 

Concomitent, Vă informăm că în vederea asigurării convergenței clauzelor contractuale cu 
prevederile legale, precum și a îmbunătățirii calității de gestiune a bunurilor proprietate publică a statului, 
ministerul a înaintat 15 avize către 19 organizații din subordine (11 cazuri vizau dreptul de acces la 
proprietățile publice). 

Până la moment 4 instituții nu au obținut finalitatea urmărită în privința a 28 proiecte de contracte 
de locațiune/ arendă din cauza neconformării recomandărilor ministerului. 

Menționăm că, în vederea remedierii neconcordanțelor dintre clauzele contractuale și prevederile 
legale, ministerul a corespondat și telefonic/ email cu adresanții (în cazul a mai mult de jumătate din 
proiectele contractelor înaintate). 

În condiții excepționale, când existau indici obiectivi în vederea formulării unei bănuieli rezonabile 
privind necorespunderea situației juridice reglementate în contract cu situația de fapt, reprezentanții 
ministerului s-au deplasat în verificări la locul aflării bunurilor imobile care se propuneau a fi acordate în 
locațiune sau care deja au fost acordate (4 instituții). 

De asemenea, Vă informăm că potrivit art.106 alin.(7) al Codului educației nr.152/2014, contractele 
de locațiune/ arendă încheiate în privința bunurilor proprietate publică a statului aflate în gestiunea 
instituțiilor de învățământ superior se aprobă prin decizii ale Consiliului pentru dezvoltare strategică 
instituţională, iar fondatorului îi sunt aduse doar la cunoștință aceste decizii. 

În acest sens, menționăm că Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, pe perioada anului 2018 
i-au fost aduse la cunoștință lista a 144 contracte încheiate de către 5 instituții de învățământ superior din 
subordine. 

Concluzionând, comunicăm că ministerul în continuare își orientează eforturile în vederea asigurări 
unei gestiuni, în condițiile bunei guvernări a patrimoniului public, urmărind atingerea obiectivelor cu 
respectarea principiilor de transparență şi răspundere, economicitate, eficiență şi eficacitate, legalitate şi 
echitate, etică şi integritate. 

  

Ministerul Apărării Conform informației nr.11/955 din 19.07.2018 au fost verificate 72 contracte de locațiune de la unitățile 
/instituțiile militare ale MAI și 18 contracte de locațiune de la întreprinderile de stat (3 contracte au fost 
înregistrate și 15 contracte au fost respinse). 

90 contracte  

Ministerul Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale și 
Mediului 

Conform informației nr.11/01/01-4198 din 08.09.2018 şi nr.04-06/81 din 10.01.2019 au fost examinate şi 
acordate 228 autorizări a locaţiunii şi 1 contract de arendă.  

229 contracte  

Ministerul Sănătății, Muncii 
și Protecției Sociale 

Conform informației prezentate de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr.01-5525 din 
24.08.2018 şi nr.02/65 din 04.01.2019 în anul 2018 au fost verificate 227 de contracte de locaţiune/arendă. 

165 contracte  
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Agenția Relații Funciare și 
Cadastru 

Conform informației prezentate de Agenția Relații Funciare și Cadastru  nr.36/01-08/740 din 07.08.2018 
şi nr.36/01-08/19 din 11.01.2019 au fost verificate contractele de locaţiune încheiate de către Agenţia 
Relaţii Funciare şi Cadastru exercită funcţia de fondator: 

1. Î.S. Institutul de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice şi Cadastru „INGEOCAD”, 
2. Î.S. Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului  

39 contracte  

Serviciul de Informaţii şi 
Securitate 

Conform informației prezentate de Serviciul de Informaţii şi Securitate nr.1/1-143 din 10.01.2019  La activ 
Serviciul are încheiate cinci contracte de locațiune a imobilelor.  
Sursa de verificare – Dări de seamă prezentate de ÎS „Litoral” şi subunitatea de profil. 

5 contracte - 

Agenția Proprietății Publice Au fost examinate contractele de locaţiune a suprafeţelor neutilizate prezentate de întreprinderile de stat şi 
societăţile pe acţiuni din administrarea agenţiei. 

167 contracte şi acorduri 
adiţionale 

39 autorizatii  

 

Agenția Servicii Publice Conform informaţiei prezentate nr.01/59-03 din 11.10.2018 şi  nr.01/1032 din 10.01.2019 în  anul 2018 
au fost înregistrate 993 contracte de locaţiune/arendă pentru bunurile imobile proprietate publică a statului 
şi a autorităţilor publice locale. 

993 contracte  

Acţiunea 1.4. Instruirea cenzorilor/ auditorilor interni în vederea verificării situațiilor financiare a entităților cu capital de stat/monitorizării, gestionării patrimoniului public de stat transmis 
în administrare  
Termenul de realizare: Trimestrul IV, 2018 –aprobarea programului de instruire; Trimestrul II, 2019  - desfăşurarea instruirilor 
Instituţia responsabilă: APP, Academia de Administrare Publică, Ministerul Finanţelor 
Indicator de progres: Program de instruire a auditorilor/cenzorilor elaborate; număr de instruiri desfăşurate   
 

Progresul în implementarea acţiunii 1.4. 
Descrierea măsurilor întreprinse de realizarea acţiunii Realizarea indicatorilor de progres 

Program de instruire a 
auditorilor/cenzorilor 

elaborate 

Număr de instruiri 
desfăşurate   

Agenţia Proprietăţii Publice În timpul apropiat vor fi constituite noile consilii de administrație și  comisii de cenzori a Societăților pe 
Acțiuni, în conformitate cu prevederile Legii privind societățile pe acţiuni nr. 1134 din 02.04.1997 cu 
modificările și completările ulterioare și a Hotărîrii Guvernului nr. 902 din 06.11.2017 cu privire la 
organizarea şi funcționarea Agenției Proprietății Publice, urmarea cărora vor fi create și examinate 
programele de instruire a auditorilor / cenzorilor în concordanță cu specificul  de activitate a entității.    

  

Academia de Administrare 
Publică 

   

Ministerul Finanţelor    
Total instituţii responsabile    

 
Prioritatea 2.  Asigurarea transparenței în procesul de înstrăinare și administrare a patrimoniului public 
Acțiunea 2.1. Publicarea în format deschis (cu posibilă reutilizare a datelor) a Registrului patrimoniului public, inclusiv a datelor privind gestionarea acestuia (cine îl gestionează, condițiile 
și termenul, profit sau pierdere); crearea pașaportului electronic al întreprinderilor de stat, al societăților pe acțiuni cu capital de stat (conducător, adresă juridică, date economice) 
Termenul de realizare: Permanent, cu raportarea în trimestrul III, 2018 
Instituția responsabilă: APP 
Indicator de progres: Modificarea Hotărîrii Guvernului nr.675 din 6 iunie 2008 „Cu privire la Registrul patrimoniului public”; număr de seturi de date plasate 

Progresul în implementarea acțiunii 2.1. 

lex:HGHG20080606675
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Descrierea măsurilor întreprinse de realizarea acțiunii Realizarea indicatorilor de progres 
Modificarea Hotărîrii 

Guvernului nr.675 din 6 
iunie 2008 „Cu privire la 
Registrul patrimoniului 

public” 

Număr de seturi 
de date plasate 

 

Agenția Proprietății Publice Pe portalul datelor deschise date.gov.md și pagina oficială a Agenției au fost plasate următoarele seturi de 
date: 
- privind societățile pe acțiuni cu cotă publică și date privind întreprinderile de stat/municipale din 
Registrul patrimoniului public la situația din 01.01.2018; 
-  privind instituțiile publice din RPP la situația din 01.01.2018; 
- privind indicatorii activității economico-financiare a  societăților pe acțiuni cu cotă de stat mai mare de 
30% și a  întreprinderilor de stat, în anul 2017; 
- privind parteneriatele public-private; 
-privind rezultatele activității economico-financiare ale societăților cu cotă de stat mai mare de 30% și 
întreprinderilor de stat, în anul 2017; 
- privind rezultatele privatizării bunurilor proprietate publică de stat.  
Pe pagina oficială a Agenției a fost plasat comunicatul privind balanța patrimoniului public al RM, 
conform situației din 31.12.2017 şi Raportul privind administrarea şi dezetatizarea proprietăţii publice de 
stat. 

 11 

Acțiunea 2.2. Instruirea persoanelor din cadrul autorităților publice centrale, întreprinderilor de stat și societăților pe acțiuni cu capital integral sau majoritar de stat implicate în gestionarea 
patrimoniului public în vederea aplicării corecte a legislație naționale aferente domeniului administrării corporative 
Termenul de realizare: Trimestrul II. 2018 – trimestrul IV, 2020 
Instituția responsabilă: Ministerul Economiei și Infrastructurii; Agenția Proprietății Publice; Academia de Administrare Publică (responsabilitate concomitentă) 
Indicator de progres: Număr de cursuri de instruire desfășurate; număr de persoane instruite 

Progresul în implementarea acțiunii 2.2. 
Descrierea măsurilor întreprinse de realizarea acțiunii Realizarea indicatorilor de progres 

Număr de cursuri de 
instruire desfășurate 

număr de 
persoane 
instruite 

Ministerul Economiei și 
Infrastructurii 

În mod de lucru, la solicitarea agenților economici, au fost oferite consultări pe domeniul vizat -  

Agenția Proprietății Publice Întru asigurarea integrității, protecției și valorificării proprietății de stat, la 21 august, Agenția Proprietății 
Publice a organizat o ședință lărgită de lucru cu participarea administratorilor întreprinderilor de stat și ai 
societăților pe acțiuni cu cotă de stat, reprezentanților statului în entitățile respective și președinții 
Consiliilor de administrație în cadrul căreia au fost reliefate scopurile și elementele cruciale ale 
administrării proprietății publice. Subiectul evenimentului fiind consolidarea, protecția și valorificarea 
competentă a proprietății publice. Ulterior, în scopul monitorizării activității entităților din administrarea 
Agenției și asigurării unor intervenții prompte în soluționarea problemelor cu care se confruntă entitățile, 
la 11.09.2018, 21.09.2018 și 28.09.2018, au fost organizate ședințe sectoriale cu conducătorii  
întreprinderilor de stat și societăților pe acțiuni cu cotă majoritară de stat. 

  

lex:HGHG20080606675
lex:HGHG20080606675
lex:HGHG20080606675
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Academia de Administrare 
Publică 

   

Prioritatea 3.  Remedierea lacunelor și inconsistențelor actelor normative 
Acțiunea 3.1. Actualizarea și perfecționarea bazei normative privind gestionarea patrimoniului public 
Termenul de realizare: Permanent, cu verificare trimestrială 
Instituția responsabilă: MEI, APP (responsabilitate comună) 
Indicator de progres: Număr de acte normative elaborate și/sau aprobate (actualizate) 
 

Progresul în implementarea acțiunii 3.1. 
Descrierea măsurilor întreprinse de realizarea acțiunii Realizarea indicatorilor de progres 

Număr de acte normative 
elaborate și/sau aprobate 

(actualizate) 

 

Ministerul Economiei și 
Infrastructurii 

A fost elaborat proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legii 1308/1997, 
Legii 1134/1997, Legii 847/2002, Legii 121/2007, Legii 246/2017 şi Legii 300/2017 și proiectul hotărârii 
de Guvern pentru aprobarea unor acte normative vizând funcționarea Legii cu privire la întreprinderea de 
stat și întreprinderea municipală) spre promovare conform prevederilor Legii 100/2017 cu privire la actele 
normative. 

7   

Agenția Proprietății Publice Au fost elaborate și aprobate: 
- Legea nr.29 din 05.04.2018 privind delimitarea proprietății publice, 
- Legea cu privire la concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii nr.121 din 05.07.2018, 

Proiectul modificarea Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate 
publică a statului şi la transmiterea unor bunuri imobile nr.351 din 123.03.2005 a fost transmis pentru 
avizare la autorităţile competente. 
- Legea nr.302 din 2018 prin au fost operate modificări la Legea nr.121-XVI din 04.07.2007 privind 
administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice şi Legea cu privire la parteneriatul public-privat nr. 179-
XVI din 10.07.2008.   
- Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Proprietăţii Publice şi aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.902 din 06.11.2017.  
La şedinţa Guvernului din 11.02.2019 au fost aprobate:  
- Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică, elaborat în comun 
cu  Agenția Relații Funciare și Cadastru, 
 - Programul de stat pentru delimitarea bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor proprietate publică, pentru 
anii 2019–2023,  
-  Regulamentul cu privire la valorificarea terenurilor proprietate publică a statului.  

7  

Agenția Relații Funciare și 
Cadastru 

Pe parcursul perioadei de referinţă s-au operat modificări la un şir de acte normative, ce ţin de realizarea 
acţiunii respective, după cum urmează:  
1. Proiectul privind operarea modificărilor la Hotărîrea Guvernului nr.1518 din 17 decembrie 2003 despre 
crearea Sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al unităţilor administrativ-teritoriale şi al 
străzilor din localităţile de pe teritoriul Moldovei” a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1166 din 
28 noiembrie 2018. 

4   
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2. Prin Ordinul directorului general al ARFC nr. 25/2018, înregistrat la Ministerul Justiţiei sub nr. 1320 
din 2 mai 2018, au fost aprobate modificările la Instrucţiunea cu privire la executarea lucrărilor cadastrale 
la nivel de teren. 
3. Prin Ordinul directorului general al ARFC nr. 17/2018, înregistrat la Ministerul Justiţiei sub nr. 1325 
din 17 mai 2018, au fost aprobate modificările la Instrucţiunea cu privire la modul de elaborare şi 
conţinutul documentaţiei cadastrale la formarea bunurilor imobile. 
4. Proiectul ordinului directorului general al ARFC privind modificarea Instrucțiunii cu privire la 
executarea lucrărilor cadastrale la nivel de clădiri și încăperi izolate nr. 07 din 17.01.2015 a fost elaborat 
şi plasat pe pagina web pentru consultare publică, în modul stabilit. 
În contextul diferitor viziuni din partea societăţii civile proiectul respectiv este la etapa de consultare 
publică. 

Acțiunea 3.2. Implementarea Legii nr.29 din 5 aprilie 2018 privind delimitarea proprietății publice 
Termenul de realizare: Trimestrul III, 2018  
Instituția responsabilă: MEI, APP, (responsabilitate comună) 
Indicator de progres: Număr de acte normative elaborate și/sau aprobate (actualizate) 

 
Progresul în implementarea acțiunii 3.2. 

Descrierea măsurilor întreprinse de realizarea acțiunii Realizarea indicatorilor de progres 
Număr de acte normative 
elaborate și/sau aprobate 
(actualizate) 

 

Ministerul Economiei și 
Infrastructurii 

A fost elaborat proiectul hotărârii de Guvern cu privire la delimitarea bunurilor imobile proprietate publică 
(proiectul a fost examinat în Ședința Secretarilor de Stat din 01.11.2018, transmis pentru avizare 
autorităților cointeresate cu numărul unic 116/ARFC/2018) 

1  

Agenția Proprietății Publice A fost aprobată Legea privind delimitarea proprietăţii publice nr.29 din 05.04.2018. 
Regulamentul privind valorificarea parteneriatelor private transmis pentru avizare.  
La şedinţa Guvernului din 11.02.2019 au fost aprobate:  
- Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică, elaborat în comun 
cu  Agenția Relații Funciare și Cadastru, 
 - Programul de stat pentru delimitarea bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor proprietate publică, pentru 
anii 2019–2023,  
-  Regulamentul cu privire la valorificarea terenurilor proprietate publică a statului.  

4  

Agenția Relații Funciare și 
Cadastru 

Proiectul respectiv a fost elaborat şi remis Cancelariei de Stat spre promovare în modul stabilit. La 
momentul actual proiectul Regulamentului se definitivează în baza avizelor parvenite, ca urmare a 
procesului de avizare. 

1 act normativ: 
Regulamentul privind 
modul de delimitare a 
bunurilor imobile 
proprietate publică – la 
etapa de definitivare. 

 

 
Acțiunea 3.3. Implementarea Legii nr.246 din 13 noiembrie 2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală 
Termenul de realizare: Trimestrul IV, 2018  
Instituția responsabilă: MEI, APP, (responsabilitate comună) 

lex:LPLP2018040529
lex:LPLP20171123246
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Indicator de progres: Număr de acte normative elaborate și/sau aprobate (actualizate) 
 

Progresul în implementarea acțiunii 3.3. 
Descrierea măsurilor întreprinse de realizarea acțiunii Realizarea indicatorilor de progres 

Număr de acte normative 
elaborate și/sau aprobate 
(actualizate) 

 

Ministerul Economiei și 
Infrastructurii 

A fost elaborat proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea unor acte normative vizând funcționarea 
Legii cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală spre promovare conform prevederilor 
Legii 100/2017 cu privire la actele normative 

 
1  

 

Agenția Proprietății Publice A participat la elaborarea proiectului hotărârii de Guvern pentru aprobarea unor acte normative vizând 
funcționarea Legii cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, care este în proces de 
avizare. 

  

 
Prioritatea 4.  Lichidarea fenomenului abuzului de putere și depășirii atribuțiilor de serviciu 
 
Acțiunea 4.1. Instruirea angajaților din cadrul autorităților publice centrale, întreprinderilor de stat și societăților pe acțiuni cu capital integral sau majoritar de stat cu privire la regimul de 
prevenire a conflictelor de interese 
Termenul de realizare: Permanent 
Instituția responsabilă: MEI, CAN, APP,  Academia de Administrare Publică (responsabilitate concomitentă) 
Indicator de progres: Număr de cursuri de instruire desfășurate; număr de persoane instruite; număr de solicitări de instruire transmise către Centrul Național Anticorupție 

Progresul în implementarea acțiunii 4.1. 
Descrierea măsurilor întreprinse de realizarea acțiunii Realizarea indicatorilor de progres 

Număr de acte normative 
elaborate și/sau aprobate 

(actualizate) 

 

Ministerul Economiei 
și Infrastructurii 

Nu au fost realizate   

Centrul Național 
Anticorupție 

   

Agenția Proprietății 
Publice 

De Proiectul CLEP sunt planificate, în parteneriat cu CNA, în luna martie 2019 trei  instruiri pentru 
întreprinderile de stat și societățile pe acțiuni cu capital integral sau majoritar de stat cu tematica conformitatea 
anticorupţie pentru întreprinderile de stat. 

  

Academia de 
Administrare Publică 

   

Acțiunea 4.2. Desemnarea unei persoane/unități responsabile de asigurarea integrității profesionale și instituționale din cadrul autorităților publice centrale, întreprinderilor de stat și 
societăților pe acțiuni cu cota majoritară de stat 
Termenul de realizare: Trimestrul II, 2018  
Instituția responsabilă: MEI, APP, (responsabilitate concomitentă) 
Indicator de progres: Număr de acte normative elaborate și/sau aprobate (actualizate) 

Progresul în implementarea acțiunii 4.2. 
Descrierea măsurilor întreprinse de realizarea acțiunii Realizarea indicatorilor de progres 
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Număr de acte normative 
elaborate și/sau aprobate 
(actualizate) 

 

Ministerul Economiei 
și Infrastructurii 

Prin Ordinul Ministrului Economiei și Infrastructurii a fost desemnată persoana responsabilă: 
- pentru  ținerea Registrului evidentă a declarațiilor privind conflicte de interese (Ordin nr.415/16.08.2018); 
- pentru ținerea Registrului de evidentă a declarațiilor privind conflicte de interese (Ordin nr.419/17.08.2018); 
- pentru  ținerea Registrului de evidentă a cadourilor (Ordin nr.413 din 16.08.2018). 

3   

Autoritățile publice centrale  
Serviciul de Informații 
și Securitate 

În cadrul Serviciului a fost desemnată unitatea responsabilă de asigurarea integrităţii profesionale şi 
instituţionale. 
Sursa de verificare – Registrele de evidenţă a cazurilor de influenţă necorespunzătoare, a declaraţiilor privind 
conflicte de interese, a cadourilor. 
A fost elaborat și aprobat Ordinul departamental cu privire la aprobarea Planului de Integritate pentru Î.S. 
„Litoral” 

1   

Ministerul Finanțelor Ministerul Finanțelor: 
Au fost desemnate prin act administrativ persoanele/subdiviziunile responsabile de asigurarea integrității 
profesionale și instituționale, fiind aprobate: 
- Ordinul nr.65 din 22.03.2018 cu privire la delegarea responsabilității, 
- Ordinul nr.2-p din 04.01.2018 cu privire la constituirea Comisiei de evidență și evaluare a cadourilor. 
- Ordinul nr.237-p din 10.06.2014 cu privire la delegarea responsabilității, ulterior modificat prin ordinul nr.10-
p din 02.01.2015. 
Serviciul Fiscal de Stat 
Conform Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției securitate internă și anticorupție, aprobat prin 
ordinul nr.1 din 01.04.2017, aceasta asigură integritatea profesională și instituțională.  
Serviciul Vamal 
Subdiviziunea responsabilă de asigurarea integrității profesionale și instituționale a fost desemnată Direcția 
integritate și supraveghere a Serviciului Vamal (Regulamentul direcției nr.18 din 22.12.2016). 
Agenția Achiziții Publice 
Prin Ordinul nr.25 din 04.09.2015 și ordinul nr.277-p din 12.09.2017 au fost desemnată persoana responsabilă 
de asigurarea integrității profesionale și instituționale. 
Inspecția Financiară 
Au fost elaborate și aprobate: 
Ordinul nr.19 din 15.02.2017 pentru Registrul de evidență a cadourilor, 
Ordinul nr.01 din 24.01.2018 pentru Registrul de evidență a declarațiilor privind conflictele de interese, 
Ordinul nr.05 din 05.04.2018 pentru Registrul de evidență a avertizărilor de integritate. 
Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării. 
Prin ordinul nr.5-A din 16.05.2018 a fost desemnată persoana responsabilă de asigurarea integrității profesionale 
și instituționale. 

11  
 

 

Ministerul Sănătății, 
Muncii și Protecției 
Sociale 

Serviciul resurse umane din cadrul ministerului e responsabil de asigurarea integrităţii profesionale şi 
instituţionale. 

-  
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Biroul Național de 
Statistică 

Conform informației nr 03-01/41 din 03.08.2018 ÎS „Editura de Imprimare Statistica” a elaborat și aprobat 
următoarele acte: 
Planul de integritate al întreprinderii, 
Codul de conduită al întreprinderii, 
Regulamentul cu privire la evidența cazurilor de influență necorespunzătoare în cadrul întreprinderii, 
Regulamentul privind avertizorii de integritate în cadrul întreprinderii; 
Regulamentul privind utilizarea și prelucrarea informațiilor cu caracter personal în cadrul întreprinderii. 

5   

Cancelaria de Stat Au fost elaborate și aprobate: 
Ordinele nr.26-A din 27.01.2017, nr.27-A din 27.01.2017 și nr.211-A din 01.03.2018 privind  ținerea Registrului 
de evidență a cadourilor; 
Registrului de evidență a declarațiilor privind conflictele de interese şi  Registrul de evidență a cazurilor de 
influență  necorespunzătoare. 

3  

Ministerul Apărării Conform informației prezentate, nr.70/1103 din 20.08.2018, nr.11/955 din 19.07.2018 şi nr.11/15 din 09.01.2019 
În cadrul Ministerului Apărării a fost desemnat Inspectoratul militar al Ministerului Apărării responsabil de 
asigurarea integrității profesionale și instituționale.  
În scopul asigurării transparenței sporite a activităților anticorupție  au  fost elaborate și aprobate: Ordinele nr.120 
din 06.03.2018 şi nr.533 din 17.11.2014. 
Inspectoratul militar asigură acumularea şi gestionarea declaraţiilor privind conflictul de interese, precum şi 
înregistrarea acestora în Registrul declaraţiilor privind conflictul de interese. 
Se ţine Registrul de evidenţă a cazurilor de influenţă necorespunzătoare în Armata Naţională.  
A fost elaborat şi aprobat Planul de integritate şi desemnate persoane responsabile de asigurarea integrităţii 
profesionale şi instituţionale. 

5  

Consiliul coordonator 
al audiovizualului 

A fost elaborat și aprobat: 
Ordinul nr.5 din 17.01.2018 cu privire la numirea persoanei responsabile. 

1  

Comisia Naţională a 
Pieţii Financiare 

Conform informaţiei prezentate, nr.14-41 din 10.01.2019, în cadrul CNPF a fost aprobat Regulamentul cu 
privire la evidenţa cazurilor de influenţă necorespunzătoare.   
A fost desemnata persoana responsabilă de asigurarea integrității la 02.04.2018. 

- - 

Agenția Relații 
Funciare și Cadastru 

 A fost elaborat și aprobat: 
Ordinul nr.192 din 08.10.2010 privind înființarea grupului de autoevaluare riscuri de corupție; 
Ordinul nr.89 din 17.07.2013 cu privire la instituirea comisiei de evidență și evaluare a cadourilor simbolice; 
Registrul de evidență a cadourilor; 
Ordinul nr.182 din 30.12.2014 cu privire la aprobarea regulamentului privind evidența cazurilor de influență 
necorespunzătoare;  
Registrul de evidență a cazurilor de influență necorespunzătoare; 
Ordinul nr.16 din 11.02.2015 cu privire la desemnarea persoanei responsabile de - Registrul de evidență a 
conflictelor de interese. 

4   

Ministerul Afacerilor 
Interne 

Conform demersurilor Ministerului Afacerilor Interne 4/41 din 10.01.2019 au fost elaborate şi aprobate: 
Dispoziţia MAI nr.34/9-2864 din 18.11.2013 cu privire la crearea Comisiei de evidenţă şi evaluare a cadourilor 
în cadrul aparatului central a MAI; 
Ordinul MAI nr.7 din 19.01.2015 cu privire la Regulamentul privind evidenţa cazurilor de influenţă 
necorespunzătoare executate asupra angajaţilor MAI; 

1  
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Ordinul MAI nr.350 din 12.11.2013 cu privire la aprobarea Regulamentului privind avertizorii de integritate din 
cadrul MAI; 
Dispoziţia MAI nr.44/10-475 din 19.09.2018 cu privire la desemnarea persoanei responsabile de gestionarea 
registrului de evidenţă a conflictelor de interese declarate de către angajaţii aparatului central MAI, autorităţilor 
administrative şi instituţiilor din subordine. 

Agenția Proprietății 
Publice 

Au fost elaborate şi aprobate următoarele acte administrative: 
 Ordinul nr.36 din 17.08.2018 „Cu privire la desemnarea persoanei responsabile de asigurarea integrității 
profesionale și instituționale din cadrul Agenției Proprietății Publice”; 
Ordinul nr.37 din 14.04.2017 cu privire la aprobarea planului de acțiuni privind consolidarea integrității și 
prevenirii corupției în cadrul Agenției; 
Ordinul nr.50 din 28.12.2016 cu privire la instituirea comisiei de evidență și evaluare a cadourilor; 
Ordinul nr.47 din 04.07.2014 cu privire la evidența avertizărilor despre posibilele ilegalități comise în cadrul 
Agenției, prin care s-a aprobat Regulamentul intern privind avertizorii de integritate. 

4  

Agenția Servicii 
Publice 

A fost elaborat Registrul riscurilor de mituire, Lista funcțiilor cu risc ridicat și mediu de mituire și Planul de 
tratare a riscurilor de mituire. 

3  

Acțiunea 4.3. Instruirea funcționarilor publici în vederea cultivării integrității în sectorul public 
Termenul de realizare: Semestrial, începând anul 2018 
Instituția responsabilă: CNA, Academia de Administrare Publică (responsabilitate concomitentă) 
Indicator de progres: Număr de instruiri desfășurate; număr de persoane instruite; număr de solicitări de instruire transmise către Centrul Național Anticorupție 

 
Progresul în implementarea acțiunii 4.3. 

Descrierea măsurilor întreprinse de realizarea acțiunii Realizarea indicatorilor de progres 
Număr de instruiri 
desfășurate  

număr de 
persoane 
instruite 

număr de solicitări 
de instruire 
transmise către 
C.N.A. 

Centrul Național 
Anticorupție 

În perioada 21-23 noiembrie 2018 a fost organizat un Curs de instruire anticorupţie pentru 
reprezentanți tuturor autorităţilor şi instituţiilor publice, susţinut de formatori din cadrul 
subdiviziunilor specializate ale CNA.  

1  1 

Academia de 
Administrare Publică 

    

Total instituții 
responsabile 

    

Acțiunea 4.4. Organizarea de consultări și dezbateri periodice cu reprezentanții întreprinderilor de stat pentru a disemina bunele practici de integritate în domeniul gestiunii patrimoniului 
public și prevenirea fenomenului de pantuflaj 
Termenul de realizare: Permanent; raportare anuală 
Instituția responsabilă: Ministerul Economiei și Infrastructurii; Agenția Proprietății Publice; Centrul Național Anticorupție (responsabilitate concomitentă) 
Indicator de progres: Număr de evenimente organizate (consultări, dezbateri), anunțuri, rapoarte publicate 
 

Progresul în implementarea acțiunii 4.4. 
Descrierea măsurilor întreprinse de realizarea acțiunii Realizarea indicatorilor de progres 
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Număr de 
evenimente 
organizate 
(consultări, 
dezbateri), 
anunțuri, 
rapoarte 
publicate 

 

Ministerul Economiei și 
Infrastructurii 

Nu au fost realizate   

Agenția Proprietății Publice Au fost organizate 5 întrevederi între directorul general al Agenției Proprietății Publice, şefii 
subdiviziunilor responsabile ale Agenţiei şi administratorii întreprinderilor de stat, în particular: 
La 11 septembrie, a avut loc ședința de lucru la care au fost invitați administratorii la 17 întreprinderi de 
stat din domeniul agriculturii. 
La 21 septembrie a avut loc ședința de lucru la care au fost invitați administratorii la 13 întreprinderi de 
stat din domeniul irigării. 
 La 28 septembrie a avut loc ședința de lucru la care au fost invitați administratorii la 22 întreprinderi de 
stat și societăți pe acțiuni din domeniul transportului. 
La 12 octombrie a avut loc ședința de lucru la care au fost invitați administratorii la 13 întreprinderi de stat 
și societăți pe acțiuni din domeniul construcțiilor şi proiectărilor. 
 
 

4 întrevederi  

Prioritatea 5: Perfecționarea managementului întreprinderilor de stat și a patrimoniului lor Rezultatele scontate:  
a) gestionarea eficientă a patrimoniului public, inclusiv majorarea încasărilor la bugetul de stat din dividende aferente cotei statului și defalcări din profitul net;              
b) perfecționarea managementului entităților cu capital de stat 
 
Acțiunea 5.1. Elaborarea și implementarea registrelor riscurilor de corupție și a planurilor de integritate în cadrul întreprinderilor de stat și societăților pe acțiuni cu capital integral sau 
majoritar de stat  
Termenul de realizare: Trimestrul III, 2018 – pentru elaborare   
Instituția responsabilă: Agenția Proprietății Publice; Ministerul Economiei și Infrastructurii; Centrul Național Anticorupție  
Indicator de progres: Număr de registre elaborate și implementate 
Progresul în implementarea acțiunii 5.1. 
Descrierea măsurilor întreprinse de către instituțiile responsabile de realizarea acțiunii: Realizarea indicatorilor de progres 

Număr de 
registre 
elaborate și 
implementate 

 

Agenția Proprietății Publice Prin scrisoarea nr.02-05-443 din 21.03.2018, Agenţia a solicitat de la întreprinderile de stat și societățile 
pe acțiuni cu capital integral sau majoritar de stat elaborarea și punerea în aplicare a planului de integritate 
adoptat specificului de activitate. 
În bugetul de stat, au fost încasate mijloace financiare în sumă de 183,92 mil. lei în rezultatul 
administrării proprietăţii publice (defalcări din profitul net al întreprinderilor de stat şi dividende aferente 

  



17 
 

cotei de participare a statului în societăţile pe acţiuni), sarcina bugetară fiind realizată în proporţie de 
243,6%. 

Ministerul Economiei și 
Infrastructurii 

Prin scrisoarea nr.06/1-3554 din 04.04.2018, Ministerul Economiei și Infrastructurii a solicitat de la 
întreprinderile de stat și societățile pe acțiuni cu capital integral sau majoritar de stat elaborarea și 
punerea în aplicare a  planului de integritate adoptat specificului de activitate. 
La Î.S. „Moldelectrica”, care se află în administrarea Ministerului Economiei și Infrastructurii 
au fost întreprinse următoarele măsuri: 
1. Ordine și Instrucțiuni elaborate și aprobate ce reglementează și reduc riscurile în activitatea 

întreprinderii; 
2. Codul de conduită a cerințelor specifice de integritate profesională pentru conducătorii și 

angajații întreprinderii; 
3. Regulamentul cu privire la evidența cazurilor de influența necorespunzătoare; 
4. Regulamentul cu privire la utilizarea și prelucrarea informațiilor cu caracter personal; 
5. Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea achizițiilor de mărfuri și lucrări; 
Stabilirea unei politici de sancționare a comportamentului non-integru. 

  

Acţiunea 5.2. Monitorizarea elaborării şi implementării măsurilor prevăzute în registrele riscurilor de corupţie şi/sau în planurile de integritate pentru întreprinderile de stat şi societăţile pe 
acţiuni cu capital integral sau majoritar de stat 
Termenul de realizare: Începînd cu trimestrul I, 2019 – anual 
Instituţia responsabilă: Centrul Naţional Anticorupţie; Ministerul Economiei şi Infrastructurii; Agenţia Proprietăţii Publice (responsabilitate comună) 
Indicator de progres: Rapoarte privind implementarea măsurilor prevăzute în registrele riscurilor şi/sau în planurile de integritate publicate pe paginile web oficiale ale entităţilor 
 
Progresul în implementarea acţiunii 5.2. 
Descrierea măsurilor întreprinse de către instituţiile responsabile de realizarea acţiunii: Realizarea indicatorilor de progres 

Rapoarte privind 
implementarea 
măsurilor 
prevăzute în 
registrele 
riscurilor şi/sau 
în planurile de 
integritate 
publicate pe 
paginile web 
oficiale ale 
entităţilor 

 

Centrul Naţional Anticorupţie    
Ministerul Economiei şi Infrastructurii    
Agenţia Proprietăţii Publice    
Total instituţii responsabile    
Acțiunea 5.3. Evaluarea conformității cadrului legal privind activitatea întreprinderilor de stat și societăților pe acțiuni cu cota integrală sau majoritară de stat, pentru înlăturarea 
vulnerabilităților la corupție 
Termenul de realizare: Trimestrul III, 2018 – pentru elaborare 
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Instituția responsabilă: Ministerul Economiei și Infrastructurii; Agenția Proprietății Publice;  
Centrul Național Anticorupție (responsabilitate comună) 
Indicator de progres: Raport privind neconformitățile identificate și înlăturate; rapoarte de audit publicate pe paginile web oficiale ale entităților și Agenției Proprietății Publice 
 
Progresul în implementarea acțiunii 5.3. 
Descrierea măsurilor întreprinse de către instituțiile responsabile de realizarea 
acțiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres 
Raport privind neconformitățile 
identificate și înlăturate; rapoarte de 
audit publicate pe paginile web oficiale 
ale entităților și Agenției Proprietății 
Publice   
 

Rapoarte de audit publicate pe paginile web 
oficiale ale entităților și Agenției Proprietății 
Publice 

Ministerul Economiei 
și Infrastructurii 

 Raport de audit pentru anul 2018 va fi întocmit în trimestrul I al 
anului 2019 și va fi publicat pe pagina web APP. 

  

Agenția Proprietății 
Publice 

Întru transparentizarea activității entităților din 
administrare, Agenţia Proprietăţii Publice prin demersul nr. 06-
05-998 din 09.07.2018 a solicitat de la societăţile pe acțiuni şi 
prin demersul nr.06-05-657 din 04.05.2018 de la întreprinderile 
de stat asigurarea plasării pe pagina sa web și Agenției 
Proprietății Publice, a Statutului întreprinderii, regulamentelor 
interne și raportul auditorului întreprinderii. 

  

Centrul Național 
Anticorupție 

   

Acțiunea 5.4. Efectuarea auditului de performanță și a inspectărilor financiare la întreprinderile de stat și societățile pe acțiuni cu cota integrală sau majoritară de stat 
Termenul de realizare: Permanent, cu verificare anuală 
Instituția responsabilă: Curtea de Conturi a Republicii Moldova; Agenția Proprietății Publice; Ministerul Finanțelor (Inspecția Financiară) (responsabilitate comună) 
Indicator de progres: Număr de activități de audit realizate; număr de inspectări financiare efectuate; rapoarte de audit publicate pe pagina web; număr de recomandări implementate 
Progresul în implementarea acțiunii 5.4. 
Descrierea măsurilor întreprinse de către instituțiile responsabile de realizarea 
acțiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres 
Număr de activități 
de audit realizate 

Număr de 
inspectări 
financiare 
efectuate 

Rapoarte de audit 
publicate pe 
pagina web 

Număr de recomandări 
implementate 

Curtea de Conturi a 
Republicii Moldova 

     

Agenția Proprietății 
Publice 

Întru asigurarea transparenței în activitatea întreprinderilor de stat 
și dezvăluirii informației, conform art. 18 alin. (3) al Legii 
nr.246/2017, Agenția Proprietății Publice a informat 161 
întreprinderi de stat referitor la necesitatea plasării pe pagina web 
a întreprinderii și a fondatorului a Statutului întreprinderii, 
regulamentelor interne, raportului anual al întreprinderii și raportul 
auditorului. De asemenea, s-a solicitat prezentarea raportului 

52    
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privind auditarea situațiilor financiare a întreprinderii pentru anul 
2017, pentru plasare pe pagina oficială a Agenției Proprietății 
Publice.  
Cu referire la inspectarea financiară a activității economico-
financiare a entităților economice cu cotă de stat, menționăm că în 
perioada de referință, Inspecția Financiară a remis în adresa 
Agenției Proprietății Publice 29 prescripții cu privire la rezultatele 
inspecției financiare ale entităților cu cotă de stat. Urmare 
examinării prescripțiilor respective, Agenția a solicitat de la 
entitățile inspectate informația privind măsurile întreprinse în 
scopul înlăturării deficienților constatate în cadrul inspectării, cu 
prezentarea documentelor confirmative. 
În corespundere cu prevederile Legii privind societățile pe acțiuni 
nr.1134/1997, din 34 societăți pe acțiuni cu cotă majoritară de 
stat, 33 entități au prezentat copii de pe raportul auditorului 
aferente situațiilor financiare pentru anul 2017. 

Ministerul Finanțelor 
(Inspecția Financiară) 

Pe parcursul anului 2018 Inspecţia Financiară,  a efectuat 135 
inspectări financiare la companiile aflate în proprietatea statului, în 
baza evaluării gradului sporit de risc. 

- 135 inspectări 
financiare 

- - 

Acțiunea 5.5. Monitorizarea comercializării/ casării activelor neutilizate ale întreprinderilor de stat și societăților pe acțiuni cu capital integral sau majoritar de stat 
Termenul de realizare: Trimestrul III, 2018 
Instituția responsabilă: Agenția Proprietății Publice; Ministerul Economiei și Infrastructurii (responsabilitate comună) 
Indicator de progres: Număr de acorduri/refuzuri pentru comercializarea/casarea mijloacelor fixe 
Progresul în implementarea acțiunii 5.5. 
Descrierea măsurilor întreprinse de către instituțiile responsabile de realizarea 
acțiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres 
Număr de acorduri/refuzuri pentru 
comercializarea/ casarea mijloacelor fixe 

 

Agenția Proprietății Publice În perioada 01.01-01.10.2018 de către Agenția Proprietății 
Publice au fost eliberate 6 acorduri pentru comercializare și 
10 acorduri pentru casarea mijloacelor fixe. 

6/10  

Ministerul Economiei și 
Infrastructurii 

 5 acorduri pentru comercializare/ 
13 acorduri de casare 

 

Acţiunea 5.6. Elaborarea criteriilor de integritate pentru părţile contractante la transmiterea patrimoniului public în gestiune economică 
Termenul de realizare: Trimestrul IV, 2018 
Instituţia responsabilă: Ministerul Economiei şi Infrastructurii; Agenţia Proprietăţii Publice; Centrul Naţional Anticorupţie (responsabilitate comună) 
Indicator de progres: Reguli de integritate pentru transmiterea patrimoniului public în gestiune economică elaborate şi adoptate 
Progresul în implementarea acţiunii 5.6. 
 
Descrierea măsurilor întreprinse de către instituţiile responsabile de realizarea 
acţiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres 
Reguli de integritate pentru transmiterea 
patrimoniului public în gestiune 
economică elaborate şi adoptate 

 



20 
 

Ministerul Economiei şi 
Infrastructurii 

A fost elaborat proiectul hotărârii de Guvern pentru 
aprobarea unor acte normative vizând funcționarea Legii 
cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea 
municipală spre promovare conform prevederilor Legii 
100/2017 cu privire la actele normative, care prevede 
modul de transmitere a bunurilor proprietății publice în 
administrarea conducerii întreprinderilor de stat. 

1  

Agenţia Proprietăţii Publice    
Centrul Naţional Anticorupţie    
Total instituţii responsabile    
Acţiunea 5.7 Instituirea modelului de guvernare corporativă a întreprinderilor de stat şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 
Termenul de realizare: Trimestrul IV, 2018 
Instituţia responsabilă: Ministerul Economiei şi Infrastructurii; Agenţia Proprietăţii Publice (responsabilitate comună) 
Indicator de progres: Codul de etică în afaceri şi guvernanţa corporativă aprobat 
Progresul în implementarea acţiunii 5.7. 
Descrierea măsurilor întreprinse de către instituţiile responsabile de realizarea 
acţiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres 
Codul de etică în afaceri şi guvernanţa 
corporativă aprobat 

 

Ministerul Economiei şi 
Infrastructurii 

A fost elaborat și aprobat Codul de etică în afaceri și 
guvernanța corporativă. 

1  

Agenţia Proprietăţii Publice    
Total instituţii responsabile    

 


