
Raportul privind implementarea planului sectorial anticorupție 
 în trimestrul I, 2019 

   
Prioritatea 1. Inventarierea, înregistrarea dreptului de proprietate şi monitorizarea eficientă a patrimoniului public de stat 
Rezultatele scontate:  
a) sporirea procesului de înregistrare a bunurilor proprietate de stat;  
b) micşorarea numărului bunurilor proprietate de stat neînregistrate în Registrul bunurilor imobile;  
c) îmbunătăţirea procesului de administrare a proprietăţii de stat;  
d) instituirea mecanismului de efectuare a controlului activităţii economico-financiare a entităţilor cu capital de stat;  
e) creşterea transparenţei în administrarea entităţilor cu capital de stat 
Acţiunea 1.4. Instruirea cenzorilor/ auditorilor interni în vederea verificării situaţiilor financiare a entităţilor 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: Agenţia Proprietăţii Publice; Academia de Administrare Publică; Ministerul Finanţelor 
Indicator de progres: Program de instruire a auditorilor/cenzorilor elaborat; număr de instruiri desfăşurate  
Progresul în implementarea acţiunii 1.4.  
Descrierea măsurilor întreprinse de 
către instituţiile responsabile de 
realizarea acţiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres 
Indicator 1  
Program de 
 instruire a 
auditorilor/ 
cenzorilor 
elaborat; număr de 
instruiri 
desfăşurate 

Indicator 2  
Liste de participanți 
 

Indicator 3  
Recuperare; 
descurajare 

 

Indicator 4  
Mijloace bugetare/ 

extrabugetare 

Agenția Proprietății 
Publice 

     

Academia de 
Administrare 
Publică 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cursul ”Controlul 
financiar public 
intern” 

1 program de 
instruire 

 
 în perioada  
14-16.05. 2018 
28-30.05. 2018 
 
Prin Hotărîrea 
Guvernului  
nr. - 121   
din  27.02.2019 
cu privire la 
comanda de stat 
privind 
dezvoltarea 
profesională 
a funcţionarilor 
publici în anul 
2019 a fost 
aprobată comanda 
de stat privind 
dezvoltarea 
profesională a 
funcţionarilor 
publici în anul 
2019   
( Monitorul 
Oficial nr.76-
85/144  
din 01.03.2019) 

Au participat 54 de 
reprezentanti ai 
autorităților publice 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ministerul 
Finanțelor 

     

Prioritatea 2. Asigurarea transparenţei în procesul de înstrăinare şi administrare a patrimoniului public 
Rezultatele scontate:  
a) asigurarea transparenţei şi accesului la informaţie;  
b) îmbunătăţirea procesului de gestionare şi evidenţă a datelor privind patrimoniul public 



Acţiunea 2.2. Instruirea persoanelor din cadrul autorităţilor publice centrale, întreprinderilor de stat şi societăţilor pe acţiuni 
cu capital integral sau majoritar de stat implicate în gestionarea patrimoniului public în vederea aplicării corecte a legislaţiei 
naţionale aferente domeniului administrării corporative 
Termenul de realizare: Trimestrul II, 2018 – trimestrul IV, 2020 
Instituţia responsabilă: Ministerul Economiei şi Infrastructurii; Agenţia Proprietăţii Publice; Academia de Administrare 
Publică (responsabilitate concomitentă) 
Indicator de progres: Număr de cursuri de instruire desfăşurate; număr de persoane instruite 
 

Progresul în implementarea acţiunii 2.2.     
Descrierea măsurilor întreprinse de 
către instituţiile responsabile de 
realizarea acţiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres 
Indicator 1  
număr de  cursuri 
de instruire 
desfășurate; 
număr de  
persoane instruite 

Indicator 2  
Confirmări din 
partea instituțiilor 
responsabile 
(agenda, listele de 
participanți) 
 

Indicator 3  
Educare; 
transparență 
 

 

Indicator 4  
Mijloace bugetare/ 

extrabigetare 

Ministerul 
Economiei și 
Infrastructurii 

     

Agenția Proprietății 
Publice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenția Proprietății 
Publice a desfășurat 
ședința de lucru, cu 
participarea 
președinților  și  
membrilor 
consiliilor de 
administrație ai 
societățiilor pe 
acțiuni  cu cotă 
majoritară de stat și 
întreprinderilor de 
stat, în scopul 
gestinonării 
eficiente a  
patrimoniului public 
și aplicării corecte a 
legislaţiei aferente 
domeniului 
administrării 
corporative.  

1 curs de instruire 
 

 (la 22.03.2019) 
 
Au participat 83 
persoane 

Liste de participanți  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Academia de 
Administrare 
Publică 
(responsabilitate 
concomitentă) 

Cursul 
”Managemetnul 
proprietății publce” 
(evaluarea, 
înregistrarea 
bunurilor 
proprietate publică) 

1 curs de instruire 
Au participat  
119 persoane 
(perioada 
februarie-aprilie 
2018) 

Liste de participanți   

Prioritatea 3. Remedierea lacunelor şi inconsistenţelor actelor normative  
Rezultatele scontate:  
a) consolidarea cadrului legal în vedrea delimitării proprietății publice; 
b) delimitarea bunurilor pe domenii de partenență; 
c) asigurarea  transparenței activității întreprinderilor de stat și întreprinderilor municipal; 
d) elaborarea actelor normative în vederea eficientizării administrării întreprinderilor de stat și celor municipale 
Acţiunea 3.1. Actualizarea și perfecționarea bazei normative privind gestionarea patrimoniului public 
Termenul de realizare: permanent, cu raportare trimestrială 
Instituţia responsabilă: Ministerul Economiei şi Infrastructurii; Agenţia Proprietăţii Publice (responsabilitate comună) 
Indicator de progres: Număr de acte normative elaborate si/sau aprobate (actualizate)  

Progresul în implementarea acţiunii 3.1.     
Descrierea măsurilor întreprinse de 
către instituţiile responsabile de 
realizarea acţiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres 
Indicator 1  
număr de acte 
normative 
elaborate și/sau 
aprobate 
(actualizate) 

Indicator 2  
Monitorul Oficial al 
Republicii 
Moldova, pagina 
web oficială a 
Ministerului 

Indicator 3  
Protecție; 
desurajare 

Indicator 4  
Mijloace bugetare/ 
extrabugetare 



Economieie și 
Infrastructurii 

Ministerul 
Economiei şi 
Infrastructurii; 
Agenţia Proprietăţii 
Publice 
(responsabilitate 
comună) 

A fost elaborată și 
aprobată Hotărîrea 
Guvernului nr. 
91  din  11.02.2019 
pentru aprobarea 
Regulamentului cu 
privire la 
valorificarea  
terenurilor 
proprietate publică 
a statului 
  
 Au fost operate 
modificări la Legea 
nr. 121-
XVI  din  04.05.200
7 privind 
administrarea şi 
deetatizarea 
proprietăţii publice 
prin Legea nr. 
302  din   
30.11.2018 
pentru modificarea 
unor acte legislative 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Monitorul Oficial 
nr.76-85/127  
din 01.03.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Monitorul Oficial 
nr.462-466/778  
din 12.12.2018 

  

Acţiunea 3.2. Implementarea Legii nr. 29 din 5 aprilie 2018 privind delimitarea proprietății publice 
Termenul de realizare: Trimestrul III, 2018 
Instituţia responsabilă: Ministerul Economiei şi Infrastructurii; Agenţia Proprietăţii Publice (responsabilitate comună) 
Indicator de progres: Număr de acte normative elaborate si/sau aprobate (actualizate)  

Progresul în implementarea acţiunii 3.2.     
Descrierea măsurilor întreprinse de 
către instituţiile responsabile de 
realizarea acţiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres 
Indicator 1  

număr de acte 
normative 

elaborate și/sau 
aprobate 

(actualizate) 

Indicator 2  
Monitorul Oficial al 

Republicii 
Moldova, pagina 

web oficială a 
Ministerului 

Economieie și 
Infrastructurii 

Indicator 3  
 

Protecție; 
descurajare 

Indicator 4  
Mijloace bugetare/ 

extrabugetare 

Ministerul 
Economiei şi 
Infrastructurii; 
Agenţia Proprietăţii 
Publice 
(responsabilitate 
comună) 
 
 
 
 

A fost elaborată 
Hotărîrea  
Guvernului nr. 
63  din  11.02.2019 
pentru aprobarea 
Regulamentului 
privind modul de 
delimitare 
a bunurilor imobile 
proprietate publică ;  

A fost elaborată 
Hotărîrea 
Guvernului nr. 80 
din 11.02.2019 
privind aprobarea 
Programului de stat 
pentru delimitarea 
bunurilor imobile,  
inclusiv a 
terenurilor 
proprietate publică, 
pentru anii 2019–
2023 
  
  

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monitorul Oficial  
nr.76-85/126  
din 01.03.2019 
 
 
 
 

 
 
 
 

Monitorul Oficial 
nr.49-58/110  

din 15.02.2019 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  



Acţiunea 3.3. Implementarea Legii nr. 246 din 13 noiembrie 2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea 
municipală 
Termenul de realizare: trimiestrul IV, 2018 
Instituţia responsabilă: Ministerul Economiei şi Infrastructurii; Agenţia Proprietăţii Publice (responsabilitate comună) 
Indicator de progres: Număr de acte normative elaborate si/sau aprobate (actualizate)  

Progresul în implementarea acţiunii 3.3.     
Descrierea măsurilor întreprinse de 
către instituţiile responsabile de 
realizarea acţiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres 
Indicator 1  

număr de acte 
normative 

elaborate și/sau 
aprobate 

(actualizate) 

Indicator 2  
Monitorul Oficial al 
republicii Moldova, 
pagina web oficială 

a Ministerului 
Economieie și 
Infrastructurii 

Indicator 3  
Protecție; 
desurajare 

Indicator 4  
Mijloace bugetare/ 

extrabugetare 

Ministerul 
Economiei şi 
Infrastructurii; 
Agenţia Proprietăţii 
Publice 
(responsabilitate 
comună) 

A fost elaborat 
proiectul Hotărîrii 
de Guvern pentru 
aprobarea unor acte 
normative vizînd 
funcţionarea Legii 
cu privire la 
întreprinderea de 
stat și întreprinderea 
municipală (prin scr. 
Cancelariei de Stat 
nr.18-23-8179 din 
11.10.2018) 
proiectul a fost 
înaintat pentru 
avizare autorităților 
publice interesate.   
 
A fost elaborat 
proiectul Hotărârii 
de Guvern cu 
privire la aprobarea 
Regulamentului 
privind 
achiziționarea 
bunurilor, lucrărilor 
și serviciilor la 
întreprinderea de 
stat (număr unic 
59/MEI/2018). 
 
În temeiul art. 14 
alin. (3) din Legea 
nr.246/2017 cu 
privire la 
întreprinderea de 
stat și întreprinderea 
municipală și al art. 
6 alin. (1) lit. e) din 
Legea nr.121/2007 
privind 
administrarea și 
deetatizarea 
proprietății publice 
a fost elaborat  
proiectul Hotărîrii 
de Guvern cu 
privire la radierea a 
159 entități inactive. 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Prioritatea 4. Lichidarea fenomenului abuzului de putere şi depăşirii atribuţiilor de serviciu 
Rezultatele scontate:  
a) asigurarea şi consolidarea integrităţii instituţionale şi profesionale;  



b) identificarea şi înlăturarea riscurilor de corupţie în cadrul entităţilor publice;  
c) prevenirea şi combaterea conflictelor de interese, a stărilor de incompatibilitate şi a încălcării regimului juridic al restricţiilor;  
d) creşterea credibilităţii societăţii civile în onestitatea agenţilor publici 
Acţiunea 4.1. Instruirea angajaţilor din cadrul autorităţilor publice centrale, întreprinderilor de stat şi societăţilor pe acţiuni 
cu capital integral sau majoritar de stat cu privire la regimul de prevenire a conflictelor de interese 
Termenul de realizare: permanent 
Instituţia responsabilă: Ministerul Economiei şi Infrastructurii; Centrul Național Anticorupție; Agenţia Proprietăţii Publice 
Academia de Adminstrare Publică (responsabilitate concomitentă) 
Indicator de progres: Număr de cursuri de instruire desfăşurate; număr de persoane instruite; număr de solicitări de instruire 
transmise către Centrul Naţional Anticorupţie 

Progresul în implementarea acţiunii 4.1.     
Descrierea măsurilor întreprinse de 
către instituţiile responsabile de 
realizarea acţiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres 
Indicator 1 
Număr de cursuri 
de instruire 
desfășurate; număr 
de persoane 
instruite; număr de 
solicitări de 
instruire transmise 
către Centrul 
Național 
Anticorupție 

Indicator 2  
Confirmări din 
partea instituțiilor 
responsabile 
(agenda, listele de 
participanți 

 

Indicator 3  
Educație; etică 

Indicator 4  
Mijloace bugetare/ 

extrabugetare 

Ministerul 
Economiei și 
Infrastructurii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cursul de instruire 
organizat de  
Autoritatea 
Națională de 
Integritate în 
domeniul depunerii 
declarației de avere 
și intereselor 
personale, conform 
Legii nr. 133 din 
17.06.2016 
privind declararea 
averii şi a 
intereselor 
personale 

2 
 

pe data de  
28.02.2019 și 
01.03.2019 

 
Au participat – 22  

de persoane, 
reprezentanți ai 
entităților din 

subordine 
 
 
 
 
 
 

 Agenda  
 
Listele de 
participanți 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Ministerul 
Economiei și 
Infrastructurii 
Proiect comun 
”Combaterea 
Corupției prin 
aplicarea Legii și 
Prevenire 
(CLEP)”în 
parteneriat cu CNA 
și Agenția 
Proprietății Publice 
 
 
 
 
 
 

Cursul de instruire 
organizat de CoE în 
parteneriat cu CNA 
și APP 
”Conformitate 
anticorupție, 
gestionarea 
riscurilor și 
prevenirea mituirii”  
pentru 
reprezentanții Î.S. 
 
 

1 
 

Pe data de  
12.03.2019  
 
Au participat - 21 
de persoane-  
(reprezentanți ai 
I.S și S.A.) 
 
Pe data de 
28.03.2019 – 17 
persoane 
(reprezentanți ai 
întreprinderilor de 
stat) 
29 .03.2019 - 15 
persoane 
(reprezentanți ai 
întreprinderilor de 
stat) 

   

 
 


