
Raportul privind implementarea planului sectorial anticorupție 
 în trimestrul I, 2020 

  I. Rezumatul executiv privind principalele progrese şi deficienţe 

În trimestrul I al anului 2020 Agenția Proprietății Publice a realizat activități 
prevăzute în Planul sectorial anticorupție în domeniul administrării și deetatizării 
proprietății publice pentru anii 2018-2020, ce țin, în particular, de modificarea  
actelor normative, administrarea corporativă a entităților economice și continuarea 
procesului de reorganizare a întreprinderilor, conform prevederilor Legii 246/2017 
cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală. Modificarea  Legii 
246/2017  a avut drept scop eliminarea lacunelor din legislația actuală, care țin de 
transparență, accesul la informație, achiziții și limitarea conflictelor de interese. De 
asemenea, modificarea operată vine să oblige întreprinderile de stat și municipale să 
efectueze achizițiile prin intermediul sistemului de achiziții publice și în strictă 
conformitate cu legislația respectivă. 

II. Progresul în implementarea planului sectorial de acţiuni în perioada de raportare 

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 

 Cu referire la 
Acțiunea 1.4 
Agenția Proprietății 
Publice a solicitat 
Academiei de 
Administrare 
Publică și 
Ministerului 
Finanțelor , prin 
demersul nr. 11-04-
4176 din 
09.10.2019, 
organizarea 

   



cursului respectiv 
de instruire, în 
calitate de instituții 
responsabile de 
implementare. 

Prin demersul nr. 
11-04-203 din 
16.01.2020 Agenția 
Proprietății Publice 
a solicitat  
Academiei de 
Administrare 
Publică, 
Ministerului 
Finanțelor și 
Centrului Național 
Anticorupție, ca 
fiind instituții 
responsabile de 
realizarea acțiunii 
1.4, organizarea în 
comun și 
desfășurarea 
cursuri de instruire 
menționat. 

Academia de 
Administrare 
Publică 

    
 
 
 

 

Ministerul 
Finanțelor 

    
 
 

 

Prioritatea 3. Remedierea lacunelor şi inconsistenţelor actelor normative  
Rezultatele scontate:  
a) consolidarea cadrului legal în vederea delimitării proprietății publice; 
b) delimitarea bunurilor pe domenii de apartenență; 
c) asigurarea  transparenței activității întreprinderilor de stat și întreprinderilor municipale; 
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 
Economiei și 
Infrastructurii 

Indicator 3  
Protecție; 
descurajare 

Indicator 4  
Mijloace bugetare/ 
extrabugetare 



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

În vederea asigurării 
transparenței 
activității 
întreprinderilor de 
stat și întreprinderilor 
municipale, prin 
Legea Parlamentului 
Nr.19 din 20.02.2020 
a fost modificată 
Legea nr. 246/2017 
cu privire 
la întreprinderea de 
stat și întreprinderea 
municipală. A fost 
modificat articolul 
18, care prevede 
obligația 
întreprinderii de 
stat/municipală să 
plaseze, pe pagina 
web oficială a sa și pe 
pagina web oficială a 
fondatorului, statutul 
întreprinderii, 
regulamentele 
interne, raportul anual 
al întreprinderii și 
rapoartele de audit. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publicat :  

17-03-2020 în 
Monitorul Oficial 
Nr.85, art. 90 

 

 

  

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 
Economiei și 
Infrastructurii 

Indicator 3  
 

Protecție; 
descurajare 

Indicator 4  
Mijloace bugetare/ 

extrabugetare 

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

Prin  
Hotărârea Guvernului  
nr. 600 
din 04.12.2019 a fost 
modificat  
Regulamentul privind 
modul de delimitare a 
bunurilor imobile 
proprietate publică, 
aprobat prin 
Hotărîrea Guvernului 
nr. 63 din 
11.02.2019 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publicat în 
Monitorul Oficial  
nr.360-
366/06.12.19 
art.913; în vigoare 
din 06.01.20 

  
 

  

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) 

Prin 
Legea Parlamentului 
Nr.19 din 20.02.2020 
a fost modificată 
Legea nr. 246/2017 
cu privire 
la întreprinderea de 
stat și întreprinderea 
municipală 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publicat : 17-03-
2020 în Monitorul 
Oficial Nr. 85 art. 
90 

  

III. Riscuri aferente implementării acțiunilor scadente la sfîrșitul 
semestrului/anului 

Cu referire la Acțiunea 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”, Agenția Proprietății Publice a 
expediat Academiei de Administrare Publică și Ministerului Finanțelor demersul nr. 
11-04-4176 din 09.10.2019 prin care a solicitat organizarea cursului de instruire 
prevăzut la acțiunea menționată, în calitate de instituții responsabile de implementare. 

Prin demersul nr. 11-04-203 din 16.01.2020 Agenția Proprietății Publice a solicitat 
Academiei de Administrare Publică, Ministerului Finanțelor și Centrului Național 
Anticorupție, ca fiind instituții responsabile de realizarea acțiunilor 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”, 4.4 ”Organizarea de consultări şi dezbateri periodice cu reprezentanţii 
întreprinderilor de stat pentru a disemina bunele practici de integritate în domeniul 
gestiunii patrimoniului public şi prevenirea fenomenului de pantuflaj”, 5.3 ”Evaluarea 
conformității cadrului legal privind activitatea întreprinderilor de stat şi societăţilor pe 
acţiuni cu cota integrală sau majoritară de stat, pentru înlăturarea vulnerabilităților la 
corupție” și 5.6 ”Elaborarea criteriilor de integritate pentru pârțile contractante la 
transmiterea patrimoniului public în gestiune economică”, organizarea în comun și 
desfășurarea cursurilor respective. 

Totodată, este în curs de elaborare un modul de instruire profesională 
„INTEGRITATE ȘI ANTICORUPȚIE” care prevede organizarea cursurilor de 
instruire cu tematica ce tine de standarde de integritate în sectorul privat, la care 
urmează să participe administratorii întreprinderilor de stat, societăţilor comerciale 
cu cota majoritară a statului, președinții consiliilor de administrație. 
 


