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Raportul privind implementarea planului sectorial anticorupție 

în trimestrul IV și pe parcursul anului 2020 
I. Rezumatul executiv privind principalele progrese şi deficiențe 

 

Pe parcursul anului 2020, activitățile anticorupție prevăzute în Planul sectorial 

anticorupție în domeniul administrării şi deetatizării proprietăţii publice pentru anii 

2018-2020,  realizate de Agenția Proprietății Publice au fost axate pe eficientizarea 

acțiunilor ce țin de valorificarea drepturilor și a calității de proprietar, asigurarea 

transparenței în procesul de înstrăinare și administrare a patrimoniului public, 

perfecționarea managementului întreprinderilor de stat și a patrimoniului lor, 

înregistrarea dreptului de proprietate și monitorizarea eficientă a patrimoniului public 

de stat, instruirea angajaților din cadrul Agenției, dar și a conducătorilor 

întreprinderilor de stat și societăților pe acțiuni cu capital integral sau majoritar de 

stat.  

La elaborarea raportului de monitorizare al implementării Planului sectorial 

anticorupție, a fost utilizată informația colectată de la întreprinderile de stat, în care 

Agenția deține calitatea de fondator, și de acționar în societățile pe acțiuni cu capital 

integral sau majoritar de stat, de la autoritățile centrale/de specialitate și instituțiile 

responsabile, conform acțiunilor stabilite în Planul sectorial. 

În scopul îmbunătățirii managementului întreprinderilor de stat și urmare a 

analizei situațiilor economico-financiare, ținînd cont de genurile de activitate 

practicate, de patrimoniul deținut, de eficiența managementului, Agenția a continuat 

pe parcursul anului 2020, în condițiile Legii nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea 

de stat și întreprinderea municipală, procesul de reorganizare a întreprinderilor de stat, 

care are la bază optimizarea gestionării bunurilor patrimoniului public, optimizarea 

costurilor şi cheltuielilor entităților cu capital de stat, creșterea valorii întreprinderilor,  

optimizarea procesului de achiziții, ș.a.  

După intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 760/2020 cu privire la 

dizolvarea (lichidarea) unor întreprinderi de stat, a fost inițiată procedura de lichidare 

a Î.S. „Staţiunea Tehnologică pentru Irigare Hînceşti”, Î.S. „Staţiunea Tehnologică 

pentru Irigare Briceni”, Î.S. „Staţiunea Tehnologică pentru Irigare Vulcăneşti”, Î.S. 

„Staţiunea Tehnologică pentru Irigare Drochia” și Î.S. „Staţiunea Tehnologică pentru 

Irigare Orhei”. Lichidarea a fost impusă de starea degradantă a întreprinderilor din 

domeniul irigării, lipsa de activitate, supraîndatorarea acestora, concurența dură din 

partea sectorului privat, prin urmare, menținerea întreprinderilor din domeniul irigării 

în stare funcțională fiind imposibilă fără mijloace bugetare permanente din partea 

statului. 
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Totodată, activitatea Agenției în procesul de reorganizare a întreprinderilor de 

stat s-a orientat pe determinarea formelor juridice în care urmează să fie reorganizate 

întreprinderile de stat. Astfel, pe parcursul anului 2020 a fost inițiată procedura de 

reorganizare a 31 întreprinderi de stat (fuziune prin absorbție), care ulterior vor fi 

reorganizate în 11 societăți comerciale (3 societăți pe acțiuni și 8 societăți cu 

răspundere limitată), toate cu capital integral de stat.  

În acest sens, au fost elaborate 5 proiecte de hotărâri ale Guvernului cu privire 

la reorganizarea unor întreprinderi de stat, care la moment sînt în proces de avizare.  

Întru respectarea prevederilor Legii nr. 246/2017, valorificării eficiente a 

proprietății publice de stat și apărării drepturilor şi intereselor legitime ale statului, 

procedurile de reorganizare a întreprinderilor de stat în alte forme juridice de 

organizare vor fi intensificate. 

Pentru a asigura monitorizarea utilizării eficiente a bunurilor proprietate 

publică de stat, pe parcursul anului 2020, Agenția a verificat în total 800 de contracte 

de locațiune/arendă a bunurilor proprietate publică de stat, în scopul identificării 

abaterilor de la clauzele contractuale (destinaţie, preţ, termen), a eliberat 

întreprinderilor de stat 506 contracte autorizate/acorduri privind locațiunea/arenda 

bunurilor neutilizate în procesul tehnologic și  294 de contracte autorizate/acorduri - 

societăților pe acțiuni.  

De asemenea, pe parcursul anului au fost examinate 20 demersuri de 

comercializare a activelor neutilizate și 34 demersuri de casare a activelor neutilizate 

ale întreprinderilor de stat și societăților pe acțiuni cu capital integral sau majoritar de 

stat.    

În vederea realizării obiectivelor ce țin de transparența în procesul de 

administrare a proprietății publice, Agenția Proprietății Publice a plasat pe pagina web 

a Agenției: Raportul privind administrarea și deetatizarea proprietății publice pentru 

anul 2019 (http://app.gov.md/rapoarte-anuale-3-364); situațiile financiare ale 

întreprinderilor de stat din administrare (http://app.gov.md/intreprinderi-de-stat-3-

378) și ale societăților pe acțiuni (http://app.gov.md/societati-pe-actiuni-3-379).  De 

asemenea, au fost plasate pe pagina web a Agenției: 

- Registrul patrimoniului public, care conține: subregistrul patrimoniului instituțiilor 

publice; subregistrul întreprinderilor de stat și municipale; subregistrul 

acțiunilor/cotelor sociale proprietate publică, subregistrul bunurilor proprietate 

publică de stat date în administrare economică societăților comerciale, subregistrul 

parteneriatelor publice-private, care poate fi accesat on-line la adresa  

http://app.gov.md/registrul-patrimoniului-public-3-384;  

http://app.gov.md/intreprinderi-de-stat-3-378
http://app.gov.md/intreprinderi-de-stat-3-378
http://app.gov.md/societati-pe-actiuni-3-379
http://app.gov.md/registrul-patrimoniului-public-3-384
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- Balanța patrimoniului public, care conține: balanța patrimoniului public al 

autorităților publice centrale; balanța patrimoniului public al autorităților 

administrativ-teritoriale (http://app.gov.md/balanta-patrimoniului-public-3-385). 

Planul sectorial de acțiuni în domeniul administrării și deetatizării proprietății 

publice prevede activități ce țin de instruirea anticorupție a angajaților din cadrul 

autorităților publice centrale, întreprinderilor de stat și societăților pe acțiuni cu 

capital integral sau majoritar de stat. Astfel, Agenția Proprietății Publice, în scopul 

realizării procesului de formare pe domeniul integrității și anticorupției,  a organizat 

în trimestrul IV al anului 2020, împreună cu Centrul Național Anticorupție,  două 

seminare de instruire profesională la care au participat 30 de administratori ai 

întreprinderilor de stat și societăților pe acțiuni cu cotă majoritară sau integrală de stat 

și 33 de angajați ai Agenției Proprietății Publice, inclusiv președinții consiliilor de 

administrație ale entităților din subordinea Agenției. Seminarele s-au înscris în șirul 

de instruiri ”Integritate și anticorupție”, prevăzute în Planul de instruire profesională, 

aprobat prin ordinul  directorului general al Agenției nr. 195 din 12.06.2020.  

În cadrul instruirilor au fost abordate teme ce țin de evaluarea integrității 

instituționale, răspunderea pentru lipsa integrității, corelația corupție-anticorupție-

integritate; politici anticorupționale în sectorul privat, instituționalizarea măsurilor de 

consolidare a integrității în sectorul privat, beneficiile implementării standardelor de 

integritate și alte subiecte de interes pentru participanți. 

Pe parcursul trimestrului IV al anului 2020 Agenția a asigurat participarea 

angajaților săi la cursurile de instruire profesională  organizate de Academia de 

Administrare Publică: ”Eficientizarea activității profesionale în administrația 

publică”, ”Integrarea profesională în funcția publică”, ”Managementul conflictelor”, 

”Leadership în administrația publică”, ”Elaborarea și evaluarea politicilor publice”, 

”Elaborarea și coordonarea proiectelor de acte normative”, ”Recrutarea și selectarea 

personalului” , la seminarul organizat de Ministerul Finanțelor - ”Finanțe Publice. 

Practica și teoria pentru specialiștii începători”. 

De asemenea, în perioada 29-30.10.2020 a fost asigurată participarea  

reprezentantului Agenției la cursul on-line ”Sistemul de management anti-mită, 

conform SM ISO37001:2016”, organizat de Institutul de Standardizare din Moldova. 
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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 1.2.Înregistrarea dreptului de proprietate 

Termenul de realizare: permanent, cu raportarea în trimestrul IV. 

Instituţia responsabilă: Autoritățile publice centrale; Agenţia Proprietăţii Publice; Agenția Servicii Publice; 

întreprinderile de stat (responsabilitate concomitentă) 

Indicator de progres: Număr de bunuri noi înregistrate în Registrul bunurilor imobile 

Progresul în implementarea acţiunii 1.2. 

Descrierea măsurilor întreprinse de către 

instituțiile responsabile de realizarea acțiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres 

Indicator 1  
bunuri noi 

identificate 

înregistrate în 

Registrul bunurilor 

imobile 

 

Indicator 2  
Dări de seamă 

prezentate de 

autoritățile 

publice centrale și 

întreprinderile de 

stat; Registrul 

patrimoniului 

public;  

Indicator 3  
Descurajare; 

recuperare 

 

Indicator 4  
Mijloace 

bugetare/ 

proprii 

Autoritățile publice 

centrale 

Înregistrarea dreptului de 

proprietate  

    

Cancelaria de Stat a 

Republicii Moldova 

Prin scr. nr. 19-04-11759 din 

31.12.2020 Cancelaria de 

Stat a informat că 

înregistrarea dreptului 

special (de administrare sau 

gestiune economică) asupra 

bunurilor imobile s-a 

efectuat prin realizarea 

procedurilor de reorganizare 

a întreprinderilor și 

instituțiilor monitorizate de 

către Cancelaria de Stat, 

dispuse prin hotărârile de 

Guvern. 

Dreptul de gestiune 

economică a fost înregistrat 

în Registrul Bunurilor 

Imobile pe 3 încăperi. 

Entitățile au raportat 19 

bunuri imobile neînregistrate 

în Registrul bunurilor 

imobile și în privința cărora 

nu a fost înscris dreptul de 

gestiune economică/dreptul 

de folosință. De asemenea, 

entitățile au raportat 

necesitatea actualizării 

datelor, conținute în 

Registrul Bunurilor Imobile, 

în vederea rectificării 

3 bunuri imobile 

înregistrate  

 

(Dreptul de 

gestiune economică 

pe 3 încăperi 

izolate, înscris în 

RBI: mun. 

Chișinău, str. 

Armenească, 37/1 

0100205.193.01 – 

gestiune economică 

pe încăpere izolată; 

0100205.193.02 – 

gestiune economică 

pe încăpere izolată; 

0100205.193.03 – 

gestiune economică 

pe încăpere izolată) 

 

1   
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denumirii autorităților 

gestionare.  

În cadrul procedurilor de 

înregistrare a bunurilor 

imobile s-au constatat 

următoarele deficiențe:                          

1. entitățile monitorizate nu 

dețin documentația 

cadastrală pentru finalizarea 

procedurilor de înregistrare a 

bunurilor imobile; 

2. neconcordanța datelor 

conținute în Registrul 

bunurilor imobile, inclusiv 

cu datele incluse în Hotărîri 

de Guvern; 

3. neatribuirea/neindicarea în 

Hotărîrile de Guvern cu 

privire la transmiterea 

bunurilor imobile a 

numerelor cadastrale și/sau 

suprafețelor exacte din 

bunurilor imobile; 

4. imposibilitatea verificării 

sau stabilirii exacte a 

informațiilor şi datelor 

conținute în Registrul 

Bunurilor Imobile, prin 

confruntare cu datele din 

Hotărîrile de Guvern cu 

privire la transmiterea 

bunurilor imobile. 

5. lipsa/nedeținerea 

documentației cadastrale 

primare de către entitățile 

gestionare; 

6. imposibilitatea 

reconstituirii actelor juridice 

(documentației de formare a 

bunurilor imobile și de 

recepție finală a bunurilor 

imobile) și imposibilitatea 

întocmirii ulterioare a actelor 

juridice şi a documentelor 

doveditoare; 

7. imposibilitatea 

recunoașterii/reconstituirii 

dreptului de proprietate din 

cauza lipsei/inexistenței 

documentelor primare de 

formare a bunurilor imobile; 

8. proceduri incomplete, 

complexe și neclare pentru 

întocmirea documentației de 

recepție finală a 

construcțiilor, ce constituie 

temei pentru înregistrarea 

cadastrală a dreptului de 

proprietate și/sau dreptului 
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special asupra bunului 

imobil. 

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii 

Prin scr. nr.16-7920 din 

29.12.2020 Ministerul 

Economiei și Infrastructurii  

a prezentat 

inforrmața în baza datelor 

oferite I.S. Moldelectrica, 

întreprindere din subordinea 

ministerului 

0 bunuri 

înregistrate  

   

Ministerul Finanțelor Prin scr. nr. 05-17/1  din 

05.01.2021 Ministerul 

Finanțelor 

 a informat că: 

Ministerul Finanțelor (MF)  

Pe parcursul perioadei de 

raportare nu au fost 

identificate bunuri care 

necesită a fi înregistrate. 

Serviciul Fiscal de Stat 

(SFS)  

În anul 2019 a fost 

identificat un bun imobil  

amplasat în mun. Cahul care 

necesita a fi înregistrat 

corespunzător. Astfel, la data 

de 26.02.2020, dosarul 

tehnic al acestui bunul 

imobil a fost  transmis către 

APP pentru demararea 

acțiunilor de înregistrare.  

În rezultat a fost aprobată 

Hotărârea Guvernului 

nr.445/2020 „Cu privire la 

modificarea și abrogarea 

unor hotărâri ale 

Guvernului”, iar la data de 

10.09.2020 a fost încheiat 

procesul de înregistrare în 

Registrul bunurilor imobile a 

bunului imobil amplasat în 

mun. Cahul. 

Serviciul Vamal (SV)  

Pe parcursul perioadei de 

raportare: au fost 

înregistrate 22 bunuri 

imobile (1 teren - PV 

Comrat; 1 teren - PV 

Ocnița; 3 construcții - PV 

Ocnița-Sochireni; 1 ghișeu 

unic – PV Sculeni; 1 garaj - 

PV Căușeni; 1 bloc sanitar-

PV Giurgiulești; 4 

pavilioane - PV Cahul; 2 

blocuri sanitare - PV 

Mirnoie; 1 clădire a 

generatorului - PV Mirnoie; 

1 clădire bloc sanitar - PV 

Tudora;  3 terenuri - PV 

Rezina; 2 construcții - PV 

Au fost înregistrate  

în total  24 bunuri 

imobile ale 

entităților 

administrate de 

Ministerul 

Finanțelor 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 
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Cahul, s. Roșu; 1 cazangerie 

- PV Căușeni);  

sunt în proces de înregistrare 

3 bunuri imobile (1 bloc 

sanitar și 2 pavilioane - PV 

Otaci). 

Inspecția Financiară (IF)  

Au fost efectuate modificări 

în Registrul bunurilor 

imobile, clădirea – anexă 

fiind separată de clădirea 

administrativă, cu atribuirea 

numerelor cadastrale 

separate.   

Agenția Achiziții Publice 

(AAP) Nu posedă bunuri 

imobile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Ministerul Sănătății, 

Muncii și Protecției 

Sociale 

- -    

Ministerul Educației, 

Culturii și Cercetării 

- - -   

Serviciul de 

Informații și 

Securitate 

Prin scr. nr.8/2-1534 din 

22.12.2020 Serviciul de 

Informații și Securitate a 

informat că  în urma 

inventarierii patrimoniului 

din gestiune nu au fost 

stabilite suplimentar bunuri 

imobile neînregistrate în 

Registrul Bunurilor Imobile 

 - 1   

Ministerul Apărării Prin scr. nr. 11-1571 din 

28.12.2020, Ministerul 

Apărării , cu privire la 

înregistrarea drepturilor 

patrimoniale pentru 

imobilele militare se  a 

comunicat, că odată cu 

finalizarea procesului de 

inventariere tehnică pentru 

28 construcţii a fost 

dezvoltat procesul de 

includere a acestor imobile 

în Lista bunurilor imobile 

proprietate publică a statului.  

Proiectul hotărârii de Guvern 

privind modificarea HG 

351/2005 cu privire la 

aprobarea listelor bunurilor 

imobile proprietate publică a 

statului și la transmiterea 

unor bunuri imobile a fost 

promovat, astfel anexa 2211 a 

hotărârii menționate s-a 

completat cu încă 28 

construcții administrate de 

Ministerul Apărării, iar 

ulterior aceste construcții au 

fost supuse procesului de 

      - 1   



8 
 

înregistrare cadastrală în 

RBI. 2. În ceea ce priveşte 

înregistrarea drepturilor de 

proprietate pentru terenurile 

administrate de către MA, se 

informează că odată cu  

instituirea comisiilor de 

delimitare de către APP la 

data de 04.05.2020, după 

cinci solicitări făcute de MA, 

a fost reluat procesul 

cadastral.  

Actualmente, pentru 4 

(patru) terenuri, 

administrațiile publice locale 

și adiacenții au refuzat 

nemotivat coordonarea 

materialelor de delimitare 

înaintate, astfel, conform 

cadrului normativ în vigoare 

materialele în cauză au fost 

expediate în adresa APP 

pentru luarea deciziei pe 

situația creată. Decizia în 

acest sens nu a fost luată.  

Materialele de delimitare a 2 

loturi de teren se află în 

proces de coordonare cu 

APP.  

Pentru 1 teren, la data de 04 

noiembrie 2020, Ministerul 

Apărării a solicitat de la APP 

eliberarea actului 

administrativ necesar pentru 

înregistrarea bunului imobil 

în Registrul bunurilor 

imobile gestionat de Agenția 

Servicii Publice. Până la 

moment, acest act nu a fost 

emis, astfel tergiversându-se 

esențial procesul de 

înregistrare cadastrală a 

loturilor de teren gestionate 

de Ministerul Apărării.  

Pentru 3 loturi de teren,  

procesele cadastrale la fel au 

fost iniţiate, însă din cauza 

refuzului APL-lor de a 

coordona  

materialele cadastrale, au 

fost sesizate instanţele 

judiciare.  

Ministerul Afacerilor 

Interne  

Prin scr. nr. 14/62 din 

11.01.2021 Ministerul 

Afacerilor Interne a 

informat: 

IGP – Au fost înregistrate 

următoarele bunuri: 

Bunul imobil din str. 

Mitropolitul Dosoftei 156; 

34 bunuri 

înregistrate în total  
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Bunul imobil din str. A. 

Mateevici 10. 

IGSU - Pe parcursul anului 

2020 a fost înregistrat 

dreptul de proprietate asupra 

1 construcții amplasate în or. 

Varta (extravilan) mun. 

Chișinău, 4 construcții în 

mun. Bălți, str. Lăpșneanu, 

17 și o construcție recent 

dată în exploatare în sat. 

Sănătătuca, r-nul Florești. 

Au fost finalizate lucrările de 

delimitare selectivă asupra 8 

terenuri și gestiunea 

economică a Inspectoratului 

și inițiate lucrări de 

delimitare pentru altele 4. 

După efectuarea 

modificărilor în Anexele 1 și 

3 a HG nr. 161/2019 (de 

competenta APP) urmează a 

fi înregistrat la ASP dreptul 

de proprietare asupra 

terenurilor delimitate. 

IGPF – În perioada de 

referință a fost înregistrat 

dreptul de proprietate  pentru 

26 de bunuri imobile. 

ARM -  În temeiul 

modificării Anexei nr.18 la 

HG nr.351 din 23.03.2005 

prin HG nr.48 din 

29.01.2020 – executat la 

nivel de 100%: Bunurile 

imobile înregistrate în 

Oficiile Teritoriale 

Cadastrale (OTC 

ASP):Chișinău (oficiu); 

Chișinău (depozit); Anenii 

Noi; Curchi; Orhei; Comrat; 

Florești – Oficiul Cadastral 

Florești. 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului  

- - -   

Administrația 

Națională a 

Penitenciarelor 

Prin scr nr 5/4 -4301 din 

23.12.2020, Administrația 

Națională a Penitenciarelor a 

informat că la data de 

08.11.2018 Agenția Servicii 

Publice a Departamentului 

Cadastru Serviciul Cadastral 

Teritorial Chișinău   a 

efectuat dosarul tehnic 

nr.0100/18/99702 din 

24.09.2018 pentru terenul cu 

nr. 0100505.142 pe care sunt 

Au fost înregistrate 

11 bunuri imobile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1   
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amplasate  și înregistrate 10 

construcții și dosarul tehnic 

nr. 0100/18/99697 din 

08.11.2018 pentru terenul cu 

nr. 0100505.143, pe care  

este   amplasată și 

înregistrată o  construcție. 

Au fost înregistrate 11 

bunuri imobile 

 

 

 

Agenția ”Moldsilva” Prin scr. nr. 01/03-2098 din 

24.12.20, Agenția 

”Moldsilva” a informat ca 

principala problemă în 

înregistrarea bunurilor o 

constituie lucrările de 

delimitare a terenurilor din 

fondul forestier. 

Întreprinderea de Stat pentru 

Silvicultură Chișinău- a 

înregistrat în Registrul 

bunurilor imobile  Terenul  

(0.3345ha) cu nr. cadastral 

01242020345; 

Întreprinderea de Stat pentru 

Silvicultură Edineț- a 

înregistrat în Registrul 

bunurilor imobile  Terenul 

cu nr. cadastral  

3401103.001; 

Întreprinderea de Stat pentru 

Silvicultură Glodeni-  

a înregistrat în Registrul 

bunurilor imobile  Terenul 

cu nr. cadastral  

4335101.002 

Au fost înregistrate  

3 bunuri imobile 

ale entităților 

administrate de 

Agenția 

”Moldsilva” 

1   

Agentia ”Apele 

Moldovei” 

 - -   

Agenția Relații 

Funciare și Cadastru 

Prin scr. nr.36/01-06/774 din 

23.12.2020 

Agenția Relații Funciare și 

Cadastru a informat că pe 

parcursul anilor precedenți 

de către Î.S. IPOT au fost 

executate lucrări de 

delimitare a bunurilor 

imobile (59 puncte RGN), 

amplasate în UTA Găgăuzia 

și raioanele Hîncești, Rezina 

și Sîngerei. Materialele 

cadastrale respective au fost 

trimise spre verificare și 

efectuarea recepției de către 

persoanele responsabile 

pentru recepție din cadrul 

Agenției Servicii Publice 

59 bunuri imobile 

transmise spre 

verificare nu au fost 

înregistrate 
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Agenția Servicii 

Publice 

Prin scr nr. 01/9382 din 

24.12.2020 Agenția Servicii 

Publice a informat despre 

înregistrarea a 3008 bunuri 

imobile  

3008 bunuri 

imobile înregistrate 

cu drept de 

proprietate publică 

a statului si 

autorităților publice 

locale 

1  

 

 

 

Agenția Proprietății 

Publice;  

Întreprinderile de 

stat  

Au fost inventariate și 

înregistrate bunuri imobile 

ale întreprinderilor de stat in 

care APP este fondator 

În Registrul 

bunurilor imobile 

sînt înregistrate  

7312   bunuri aflate 

în gestiunea 

întreprinderilor de 

stat  

  

 

 

 

 

 

 

Acţiunea 1.3. Monitorizarea patrimoniului transmis în locaţiune/arendă în scopul identificării abaterilor de la clauzele 

contractuale (destinaţie, preţ, termen). 

Termenul de realizare: Permanent, anual  

Instituţia responsabilă: Autorităţile publice centrale; Agenţia Proprietăţii Publice; Agenţia Servicii Publice; 

întreprinderile de stat şi societăţile pe acţiuni cu capital integral sau majoritar de stat (responsabilitate concomitentă) 

Indicator de progres: Număr de contracte verificate  

Progresul în implementarea acțiunii 1.3.     

Descrierea măsurilor întreprinse de către 

instituțiile responsabile de realizarea acțiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres 

Indicator 1  
 

 

Indicator 2  
 

Indicator 3  
Recuperare; 

descurajare 

 

Indicator 4  
Mijloace 

bugetare/ 

extrabugetare 

Autoritățile publice 

centrale; Agenţia 

Proprietăţii Publice; 

Agenţia Servicii 

Publice; 

întreprinderile de stat 

şi societăţile pe 

acţiuni cu capital 

integral sau majoritar 

de stat 

(responsabilitate 

concomitentă) 

Monitorizarea patrimoniului 

transmis în locațiune/arendă 

în scopul identificării 

abaterilor de la clauzele 

contractuale (destinație, preț, 

termen). 

Număr de contracte 

verificate 

Dări de seamă 

prezentate de 

autoritățile 

publice centrale şi 

întreprinderile de 

stat;  

  

Agenția Proprietății 

Publice 

Întreprinderile de stat 

 

506 contracte 

verificate   

   

societăţile pe acţiuni cu 

capital integral sau majoritar 

de stat 

294 contracte 

verificate   

   

Cancelaria de Stat Au realizat toţi indicatorii  

5 instituțiil din subordine   

 

I.P. „DGACGRM”: 309 – 

contracte de locațiune 

(prezentate); 

236 – acorduri adiționale de 

modificare a contractelor de 

locațiune (prezentate); 

26 – acorduri de rezoluțiune 

a contractelor de locațiune 

(prezentate); 

73 – contracte de comodat 

(prezentate); 

702 contracte 

verificate  în total  

Institutiile din 

subordine au 

prezentat: 

 

înscrisuri și 

informația 

relevantă pentru 

obținerea 

acordului 

prealabil de dare 

în locațiune a 

activelor 

neutilizate și a 

acordurilor de 

locațiune și 
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12 – acorduri adiționale de 

modificare a contractelor de 

comodat (prezentate); 

6 – acorduri de rezoluțiune a 

contractelor de comodat 

(prezentate). 

662 – numărul total de 

contracte verificate. 

IP „ASP”: 

28 – contracte de locațiune 

(prezentate); 

28 – numărul total de 

contracte verificate. 

IP „BACS”: 2 – contracte de 

locațiune (prezentate); 

2 – numărul total de 

contracte verificate; 

ÎS „Palatul Republicii”: 

9 – contracte de locațiune 

(prezentate); 

9 – numărul total de 

contracte verificate. 

AGEPI:  

1 – contract de locațiune 

(prezentat); 

1 – numărul total de 

contracte verificate. 

 

comodat - 

întocmite, 

coordonate și 

prezentate; 

proiectele 

contractelor de 

locațiune cu 

potențialii locatari 

- încheiate; 

proiectele 

contractelor de 

locațiune cu 

respectarea 

termenului, 

stabilit în acordul 

prealabil, precum 

și a condițiilor 

obligatorii1.- 

prezentate spre 

coordonare 

Cancelariei de 

Stat. 

Sursa: Sistemul 

de management a 

Documentelor 

Electronice, 

deținute de 

Cancelaria de 

Stat. 

Dovada: 

Evidențele 

Sistemului de 

management a 

Documentelor 

Electronice, 

deținute de 

Cancelaria de 

Stat. 

Ministerul Finanțelor  Prin scr. nr. 05-17/1  din 

05.01.2021 Ministerul 

Finanțelor a informat: 

Ministerul Finanțelor (MF)  

Au fost încheiate 11 

contracte de dare în 

locațiune/arendă a bunurilor 

imobile pe care le 

administrează.   

Toate contractele sunt 

verificate periodic în scopul 

monitorizării respectării 

prevederilor contractuale. 

Serviciul Fiscal de Stat 

(SFS)  

Au fost încheiate 51 

contracte de transmitere în 

locațiune/comodat a 

încăperilor nelocuibile ale 

SFS.   

În total au fost 

verificate  163 

contracte 

1    
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Toate contractele sunt 

verificate periodic în scopul 

monitorizării respectării 

prevederilor contractuale. 

Serviciul Vamal (SV)  

Au fost încheiate 101 

contracte de locațiune a 

bunurilor imobile.  

Toate contractele sunt 

verificate periodic în scopul 

monitorizării respectării 

prevederilor contractuale. 

Inspecția Financiară (IF)  

Nu au fost încheiate 

contracte de transmiteri a 

patrimoniului de la o 

persoană gestionară la alta. 

Agenția Achiziții Publice 

(AAP) Nu posedă bunuri 

imobile. 

Ministerul Sănătății, 

Muncii și Protecției 

Sociale 

     

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului 

     

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii  

Demers MEI nr 07-3522 din 

13.06.2020 privind 

coordonarea contractului de 

locațiune cu ANRE 

Nr de contracte 

verificate-1 

1   

Ministerul Educației 

Culturii și Cercetării, 

     

Serviciul de 

Informații și 

Securitate 

La activ SIS are contracte de 

locațiune încheiate – 5. 

Sursa de verificare- dări de 

seamă prezentate de I.S. 

”Litoral” și subunitatea de 

profil 

5 contracte de 

locațiune, verificate  

1   

Ministerul Afacerilor 

Interne 

IGP – Au fost întocmite 52 

de contracte de 

locațiune/arendă, care sunt 

monitorizate în permanență. 

IGPF - Numărul de contracte 

verificate – 5 contracte. 

Nu au fost depistate careva 

abateri. 

ARM – Pe parcursul 

trimestrului IV a.2020 a fost 

încheiat 1 contract de dare în 

locațiune a activelor 

neutilizate. 

IGC- Numărul de contracte 

verificate – 8 contracte.Nu 

au fost depistate careva 

abateri. 

STI- STI dispune de 3 

contracte de locațiune, care 

140 contracte 

verificate 
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sunt încheiate cu aplicarea 

prevederilor din Legea 

bugetului de stat, care 

aprobă tariful pentru 1 m2 de 

locațiune. Suprafața 

transmisă este utilizată 

conform destinației 

contractuale: 

instalarea terminalelor de 

primire a plăților electronice; 

oficii de lucru pentru 

angajații INSP a IGP; 

instalarea 1 antenă cu 

echipamentele respective. 

IGSU - Pe parcursul anului 

2020 de către IGSU au fost 

verificate 71 de contracte de 

locațiune. Monitorizarea 

patrimoniului din gestiunea 

IGSU transmis în locațiune 

se efectuează permanent de 

către persoanele responsabile 

din teritoriu. Abateri de la 

clauzele contractuale nu au 

fost înregistrate. 

Administrația 

Națională a 

Penitenciarelor 

Direcția generală  logistică și 

administrare - 

Contract comodat cu AO 

„Clubul sportiv de lupte 

ANTEU” -cantina. 

Penitenciarul nr. 2 – 

Lipcani-  

Contract de locaţiune cu 

SRL”CORNELIUS-

DESIGN”. -1 contract 

Penitenciarul nr. 4 – 

Cricova- Contracte de 

locaţiune SRL „Sorin Lux”.- 

1+6 

Contracte de comodat SRL 

„Ecopuritas”, SRL „ABS”, 

SRL „Angen Plus”, ÎS „Casa 

de comerţ DIP”, SRL „Auto-

Ares”, ÎS „Barbacaru 

Vasile”.- 1 

Penitenciarul nr. 7 – Rusca- 

La moment Penitenciarul 

nr.7-Rusca are încheiate 

contracte de locațiune cu: 

IMSP Centrul de sănătate 

Lăpușna – Pașcani și SA 

Posta Moldovei.  – 2+1 

Contract de comodat ÎS 

„Russca”.  

Contract de comodat SA 

„Zorile”, SRL 

„Stroimetcom”, SRL 

„ANAGRAMA-Grup”.- 3 

contracte 

5 contracte de 

locațiune/arendă 

verificate 

 

Contracte de 

comodat-11 

1   
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Penitenciarul nr. 10 – Goian- 

Contract de locațiune SRL 

„MS-FERM”-1 

Ministerul Apărării  Ministerul Apărării a 

informat că  entitățile din 

subordine  

întreprind măsuri de 

evidenţă a locatarilor şi 

bunurilor date în locaţiunec 

și asigură folosirea raţională 

a imobilulelor din dotare. 

Contractele de locațiune au 

fost supuse expertizei 

juridice și cadastrale de către 

specialiștii fondatorului și 

ulterior remise  în adresa 

MA pentru a fi înregistrate. 

Procedura înregistrării a fost 

periclitată de situația 

pandemică declarată de 

CNESP în țară. 

Se monitorizează locatarii 

conform registrului de 

evidența a debitorilor; 

 -la identificarea abaterilor 

legale, urmează a fi înainte 

somații și acțiuni în instanța 

de judecată.   

- prin hotărârea jud. Strășeni, 

(sediul  Central) din 

12.10.2020 a fost dispusă 

evacuarea forțată și  încasată 

suma de 181 963,07 lei (ce 

constituie datorie pentru 

locațiune) de la SRL ”Grand 

Auto Club”, care se află în 

procedură de insolvabilitate. 

La identificarea 

activelor/surselor, se va 

dispune încasarea acestora în 

dependență de rangul 

chirografar stabilit de legea 

insolvabilității.   

la identificarea creanțelor 

nestinse ce derivă din 

contractele de 

locațiune/arendă, materialele 

urmează a fi înaintate în 

instanțele judecătorești, 

conform procedurii, și 

Planului de acțiuni aprobat 

de fondator la 25.11.2020.  - 

la realizarea indicatorilor, se 

utilizează mijloace proprii 

disponibile 

 

- 1   

Agenția”Moldsilva” Sunt monitorizate 

contractele de arendă 

14 contracte de 

arendă verificate 

1    
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Agentia ”Apele 

Moldovei” 

- - -   

Agenția Relații 

Funciare și Cadastru 

S-au verifcat 19 contracte de 

locațiune încheiate de către 

I.S. ”INGEOCAD”, în care 

ARC exercită funcția de 

fondator 

19 contracte de 

locațiune verificate 

1        

Agenția Servicii 

Publice 

 

 

Contracte de 

locațiune/arendă înregistrate 

pentru bunurile imobile 

proprietate publică a statului 

și autorităților publice locale.  

Agenția Servicii 

Publice a informat 

despre 321 de 

contracte de 

locațiune/arendă 

înregistrate pentru 

bunurile imobile 

proprietate publică 

a statului și 

autorităților publice 

locale 

1   

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/cenzoril

or elaborat; număr 

de instruiri 

desfășurate 

Indicator 2  
Liste de 

participanți 

Indicator 3  
Protecție; 

descurajare 

Indicator 4  
Mijloace 

bugetare/ 

extrabugetare 

Agenția Proprietății 

Publice 

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,  

organizarea  în comun și 

desfășurarea cursurilor de 

instruire menționate pe 

parcursul anului 2020 

-    
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Academia de 

Administrare Publică 

 

 2 solictări de 

instruire 

   

Ministerul Finanțelor 

 

 2 solicitări de 

instruire 

   

Acţiunea 1.5. Implementarea soluțiilor de e –adminstrare a patrimoniului public, inclusiv crearea unui modul 

electronic pentru plasarea și accesarea datelor în regim online. 

Termenul de realizare: Permanent, începînd cu trimestrul IV, 2018. 

Instituţia responsabilă: Agenţia Proprietăţii Publice; Agenția de Guvernare Electronică (T-Government), 

(responsabilitate concomitentă) 

Indicator de progres: Implementarea soluţiilor de e-administrare a patrimoniului public, inclusiv crearea unui modul 

electronic pentru plasarea şi accesarea datelor în regim online 

Progresul în implementarea acţiunii 1.5.     

Descrierea măsurilor întreprinse de către 

instituţiile responsabile de realizarea acţiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres 

Indicator 1  
Platformă 

electronică de 

evidență și 

monitorizare a 

patrimoniului 

public creată; 

Modul electronic 

elaborat 

Indicator 2  
Pagina oficială 

web a Agenției 

Proprietății 

Publice 

 

Indicator 3  
Descurajare; 

transparență 

 

Indicator 4  
Mijloace 

bugetare/Surs

e de finanțare 

externă 

disponibile; 

granturi 

Agenția Proprietății 

Publice 

Implementarea soluțiilor de 

e-administrare a 

patrimoniului public, 

inclusiv crearea unui modul 

electronic pentru plasarea şi 

accesarea datelor în regim 

online 

A fost inclus în 

planul de achiziții 

pentru anul 2021 

elaborarea softului 

informațional 

automatizat 

”Registrul 

patrimoniului 

public” 

   

Agenția de 

Guvernare 

Electronică 

(T-Government) 

    

 

 

 

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 2.1 Publicarea în format deschis (cu posibilă reutilizare a datelor) a Registrului patrimoniului public, inclusiv a 

datelor privind gestionarea acestuia (cine îl gestionează, condiţiile şi termenul, profit sau pierdere); crearea paşaportului 

electronic al întreprinderilor de stat, al societăţilor pe acţiuni cu capital de stat (conducător, adresă juridică, date 

economice) 

Termenul de realizare: Permanent, cu raportarea în trimestrul III, 2018  

Instituţia responsabilă: Agenţia Proprietăţii Publice 

Progresul în implementarea acţiunii 2.1.     

Descrierea măsurilor întreprinse de către 

instituţiile responsabile de realizarea acţiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres 

Indicator 1  
Modificarea 

Hotărîrii 

Guvernului nr.675 

din 6 iunie 2008 

”Cu privire la 

registrul 

patrimoniului 

public”; număr de 

seturi de date 

Indicator 2  
Pagina web 

oficială a 

Agenției 

Proprietății 

Publice; număr de 

accesări la datele 

plasate 

 

Indicator 3  
Educare; 

transparență 

 

 

Indicator 4  
Mijloace 

bugetare/ 

extrabugetare 
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Agenția Proprietății 

Publice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicarea în format deschis 

(cu posibilă reutilizare a 

datelor) a Registrului 

patrimoniului public, 

inclusiv a datelor privind 

gestionarea acestuia (cine îl 

gestionează, condiţiile şi 

termenul, profit sau 

pierdere); crearea 

paşaportului electronic al 

întreprinderilor de stat, al 

societăţilor pe acţiuni cu 

capital de stat (conducător, 

adresă juridică, date 

economice 

  

 

- 

Pe pagina web a 

Agenției 

Proprietății 

Publice a fost 

plasat Raportul 

privind 

administrarea și 

deetatizarea 

proprietății 

publice pentru 

anul 2019; 

Registrul 

patrimoniului 

public, care 

conține 

Subregistrul 

patrimoniului 

instituțiilor 

publice; 

Subregistrul 

întreprinderilor de 

stat și municipale; 

Subregistrul 

acțiunilor/cotelor 

sociale proprietate 

publică, 

Subregistrul 

bunurilor 

proprietate 

publică de stat 

date în 

administrare 

economică 

societăților 

comerciale, 

Subregistrul 

parteneriatelor 

publice-private, 

care poate fi 

accesat on-line la 

adresa  

http://app.gov.md

/registrul-

patrimoniului-

public-3-384 și 

Balanța 

patrimoniului 

public, care 

conține: balanța 

patrimoniului 

public al 

autorităților 

publice centrale; 

balanța 

patrimoniului 

public al 

autorităților 

administrativ-

teritoriale 

(http://app.gov.m

 

 

 

 

 

 

http://app.gov.md/registrul-patrimoniului-public-3-384
http://app.gov.md/registrul-patrimoniului-public-3-384
http://app.gov.md/registrul-patrimoniului-public-3-384
http://app.gov.md/registrul-patrimoniului-public-3-384
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d/balanta-

patrimoniului-

public-3-385); 

Situațiile 

economico-

financiare ale 

activității 

întreprinderilor de 

stat și societăților 

pe acțiuni cu cotă 

de stat mai mare 

de 25% din 

capitalul social. 

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/ 

extrabugetare 

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii 

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 legislației naţionale 

aferente domeniului 

administrării corporative 

- -   

Agenția Proprietății 

Publice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din cauza situației 

pandemice a fost dificilă 

instruirea persoanelor din 

cadrul 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, 

însă Agenția a emis și 

expediat întreprinderilor de 

stat aflate în subordine, 

circulare și scrisori de 

informare, care au vizat 

aplicarea corectă a 

prevederilor Legii nr 246 din 
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23.11.2017 cu privire la 

întreprinderea de stat și 

întreprinderea municipală, în 

particular, pe domenii ce țin 

de gestionarea patrimoniului, 

convocarea și desfășurarea 

ședințelor consiliilor de 

administrație ale  

întreprinderilor, adoptarea 

deciziilor aferente 

repartizării profitului net, dar 

și alte subiecte propuse de 

Agenție sau parvenite din 

partea conducătorilor 

entităților din subordine (scr 

nr. 14-05-5760 din 

10.11.2020; scr nr. 12-05-

1575 din 26.03.2020; scr. 

nr.12-05-2264 din 

28.05.2020.) 

Academia de 

Administrare Publică 

(responsabilitate 

concomitentă) 

-     

Prioritatea 3. Remedierea lacunelor şi inconsistențelor 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 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 acțiunii 3.1. 

Descrierea măsurilor întreprinse de către 

instituțiile responsabile de realizarea acțiunii: 

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 
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Ministerul 

Economiei şi 

Infrastructurii; 

Agenţia Proprietăţii 

Publice 

(responsabilitate 

comună) 

 

Hotarărea Guvernului  nr. 

800  din  05.11.2020 

pentru modificarea Hotărârii 

Guvernului nr.161/2019 cu 

privire la aprobarea  

listei terenurilor proprietate 

publică a statului din 

administrarea  

Agenţiei Proprietăţii Publice 

   

Hotărîrea Guvernului nr. 

816  din  11.11.2020 

cu privire la transmiterea şi 

schimbarea categoriei  

de destinaţie a unor terenuri 

  

Hotărîrea Guvernului  nr. 

969  din  22.12.2020 

pentru modificarea Hotărârii 

Guvernului nr.902/2017 cu 

privire  

la organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei 

Proprietăţii Publice 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

Monitorul Oficial 

nr.293-303/942  

din 13.11.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitorul Oficial 

nr.293-303/956  

din 13.11.2020 

 

 

 

 

 

Monitorul Oficial 

nr.372-382/1147  

din 31.12.2020 

 

  

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: 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) 

Hotărîrea Guvernului nr. 

760  din  21.10.2020 

cu privire la dizolvarea 

(lichidarea) unor 

întreprinderi de stat 

  

 

1 Monitorul Oficial 

nr.272-277/894  

din 23.10.2020 

 

  

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) 
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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 

    

 

 

 

 

 

Centrul Național 

Anticorpuție 

     

Agenția Proprietății 

Publice 

A fost asigurată participarea 

la cursurile de instruire  

organizate de Academia de 

Administrare Publică: 

” Eficientizarea activității 

profesionale în administrația 

publică ” Perioada de 

desfășurare: 05-07.10.2020;  

23-25.11.2020;  

08-10.12.2020; 

10-12.11.2020); 

”Managementul 

conflictelor”: 

01 – 02 octombrie 2020;  

”Integrarea în funcția 

publică”(19-23.10.2020), 

”Leadership în administrația 

publică”:27-29.10.2020; 

 ”Elaborarea și evaluzarea 

politicilor publice”:  

02-06.11.2020;  

”Elaborarea și coordonarea 

proiectelor de acte 

normative”: 01-3.12.2020;  

”Recrutarea și selectarea 

personalului”:08-09.12.2020 

7 cursuri  

12 persoane din 

cadrul APP 

instruite 

listele de participanți   

Academia de 

Administrare Publică 

 (responsabilitate 

concomitentă) 

 Prin scr.f/n recepționată on-

line la 14.01.2021, 

Academia de Administrare 

Publică a informat despre 

realizarea următoarelor 

cursuri de instruire Cursuri 

de dezvoltare profesională 

“Etică și  integritate în 

sectorul public” 

Grup-țintă:  

18 cursuri de 

instruire; 

827 persoane 

instruite 

listele de participanți   
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Funcționari publici cu funcții 

de conducere/execuție din 

cadrul autorităților 

administrației publice 

centrale și locale 

Perioade de desfășurare: 

05-07 februarie 2020; 

26-28 februarie 2020; 

22-24 septembrie 2020; 

26-28 octombrie 2020 

Surse de verificare:  

http://aap.gov.md/ro/news/et

ica-%C8%99i-integritatea-

profesional%C4%83-

%C3%AEn-sectorul-public 

 

http://aap.gov.md/ro/news/et

ica-%C8%99i-integritatea-

profesional%C4%83-

%C3%AEn-sectorul-public-

0 

 

http://aap.gov.md/ro/news/et

ica-%C8%99i-integritatea-

profesional%C4%83-

%C3%AEn-sectorul-public-

1  

 

http://aap.gov.md/ro/news?p

age=14 

Curs de dezvoltare 

profesională “Integrarea 

profesională în funcția 

publică” 

Grup-țintă:  

Funcționari publici debutanți 

din cadrul autorităților 

administrației publice  

centrale și locale 

Perioade de desfășurare: 

10-14 februarie 2020; 

21-25 septembrie 2020; 

05-09 octombrie 2020; 

19-23 octombrie 2020; 

02-06 noiembrie 2020; 

07-11 decembrie 2020. 

 

Surse de verificare:  

http://aap.gov.md/ro/news/in

tegrarea-

profesional%C4%83-

%C3%AEn-

func%C8%9Bia-

public%C4%83-34  

 

http://aap.gov.md/ro/news/in

struirea-

func%C8%9Bionarilor-

publici-debutan%C8%9Bi 
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http://aap.gov.md/ro/news/in

tegrarea-

profesional%C4%83-

%C3%AEn-

func%C8%9Bia-

public%C4%83-35  

 

http://aap.gov.md/ro/news/in

tegrarea-

profesional%C4%83-

%C3%AEn-

func%C8%9Bia-

public%C4%83-36  

 

http://aap.gov.md/ro/news/in

tegrarea-

profesional%C4%83-

%C3%AEn-

func%C8%9Bia-

public%C4%83-37  

 

http://aap.gov.md/ro/news/in

tegrarea-

profesional%C4%83-

%C3%AEn-

func%C8%9Bia-

public%C4%83-38  

 

Curs de dezvoltare 

profesională „Achiziții 

publice. Gestionarea 

conflictului de interese în 

procesul de achiziții publice” 

Grup-țintă:  

Funcționari publici din 

cadrul autorităților 

administrației publice  locale 

 

Perioade de desfășurare: 

19-23 octombrie 2020; 

16-20 noiembrie 2020. 

Surse de verificare:  

http://aap.gov.md/ro/news/cu

rs-

%E2%80%9Eachizi%C8%9

Bii-publice-gestionarea-

conflictului-de-interese-

%C3%AEn-procesul-de-

achizi%C8%9Bii-publice-0 

 

http://aap.gov.md/ro/news/cu

rs-

%E2%80%9Eachizi%C8%9

Bii-publice-gestionarea-

conflictului-de-interese-

%C3%AEn-procesul-de-

achizi%C8%9Bii-

publice%E2%80%9D 
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Cursuri de formare 

managerială “Management și 

leadership” 

Grup-țintă:  

Funcționari publici de 

conducere din cadrul 

autorităților publice centrale  

Perioade de desfășurare: 

20 ianuarie – 10 februarie 

2020; 

26 februarie-15 mai 2020; 

15 iunie – 15 august 2020; 

01-23 octombrie 2020; 

10 septembrie – 30 

octombrie 2020; 

21 septembrie – 12 

noiembrie 2020 

Surse de verificare:  

http://aap.gov.md/ro/news/la

-academie-s-finalizat-cursul-

de-formare-

managerial%C4%83-

%E2%80%9Emanagement-

%C8%99i-

leadership%E2%80%9D 

 

http://aap.gov.md/ro/news/fo

rmare-managerial%C4%83-

%C3%AEn-domeniul-

management-%C8%99i-

leadership 

 

http://aap.gov.md/ro/news/fi

nalizarea-cursului-de-

dezvoltare-

managerial%C4%83-

%E2%80%9Emanagement-

%C5%9Fi-

leadership%E2%80%9D 

 

http://aap.gov.md/ro/news/m

anagement-%C8%99i-

leadership-un-nou-curs-de-

formare-

managerial%C4%83 

 

http://aap.gov.md/ro/news/fi

nalizarea-cursului-de-

dezvoltare-

managerial%C4%83-

%E2%80%9Cmanagement-

%C8%99i-

leadership%E2%80%9D 

 

http://aap.gov.md/ro/news/%

E2%80%9Cmanagement-

%C8%99i-

leadership%E2%80%9D 
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http://aap.gov.md/ro/news/al

-%C8%99aselea-curs-cu-

genericul-

%E2%80%9Cmanagement-

%C8%99i-

leadership%E2%80%9D-

finalizat-cu-succes 

Acţiunea 4.3. Instruirea funcţionarilor publici în vederea cultivării integrităţii în sectorul public 

Termenul de realizare: semestrial, începînd cu anul 2018 

Instituţia responsabilă: Centrul Național Anticorupție; Academia de Administrare Publică (responsabilitate 

concomitentă) 

Indicator de progres: Număr de instruiri desfăşurate; număr de persoane instruite; număr de solicitări de instruire 

transmise către Centrul Naţional Anticorupţie 

Progresul în implementarea acţiunii 4.3.     

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  
Transparență 

Indicator 4  
Mijloace 

bugetare/ 

extrabugetare 

Centrul Național 

Anticorupție 

Curs de instruire ”Integritate 

și anticorupție” 

27.10.2020 

1 Agenda, listele de 

participanți - 

33 de funcționari 

publici  din cadrul 

Agenției 

Proprietății 

Publice 

 

 

 

 

Academia de 

Administrare Publică 

(responsabilitate 

concomitentă) 

Cursuri de dezvoltare 

profesională “Etică și  

integritate în sectorul 

public”Grup-țintă: 

Funcționari publici cu funcții 

de conducere/execuție din 

cadrul autorităților 

administrației publice 

centrale și locale 

Perioade de desfășurare: 

05-07 februarie 2020;26-28 

februarie 2020; 

22-24 septembrie 2020; 

26-28 octombrie 2020 

Surse de verificare: 

http://aap.gov.md/ro/news/et

ica-%C8%99i-integritatea-

profesional%C4%83-

%C3%AEn-sectorul-public 

http://aap.gov.md/ro/news/et

ica-%C8%99i-integritatea-

profesional%C4%83-

%C3%AEn-sectorul-public-

0 

http://aap.gov.md/ro/news/et

ica-%C8%99i-integritatea-

16 cursuri de 

instruire; 

528 persoane 

instruite 

   

http://aap.gov.md/ro/news/etica-%C8%99i-integritatea-profesional%C4%83-%C3%AEn-sectorul-public
http://aap.gov.md/ro/news/etica-%C8%99i-integritatea-profesional%C4%83-%C3%AEn-sectorul-public
http://aap.gov.md/ro/news/etica-%C8%99i-integritatea-profesional%C4%83-%C3%AEn-sectorul-public
http://aap.gov.md/ro/news/etica-%C8%99i-integritatea-profesional%C4%83-%C3%AEn-sectorul-public
http://aap.gov.md/ro/news/etica-%C8%99i-integritatea-profesional%C4%83-%C3%AEn-sectorul-public-0
http://aap.gov.md/ro/news/etica-%C8%99i-integritatea-profesional%C4%83-%C3%AEn-sectorul-public-0
http://aap.gov.md/ro/news/etica-%C8%99i-integritatea-profesional%C4%83-%C3%AEn-sectorul-public-0
http://aap.gov.md/ro/news/etica-%C8%99i-integritatea-profesional%C4%83-%C3%AEn-sectorul-public-0
http://aap.gov.md/ro/news/etica-%C8%99i-integritatea-profesional%C4%83-%C3%AEn-sectorul-public-0
http://aap.gov.md/ro/news/etica-%C8%99i-integritatea-profesional%C4%83-%C3%AEn-sectorul-public-1
http://aap.gov.md/ro/news/etica-%C8%99i-integritatea-profesional%C4%83-%C3%AEn-sectorul-public-1
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profesional%C4%83-

%C3%AEn-sectorul-public-

1  

http://aap.gov.md/ro/news?p

age=14 

Progresul în implementarea acţiunii 4.4.   

Acţiunea 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   

Termenul de realizare: Permanent, cu raportare anuală 

Instituţia responsabilă: Minsterul Economiei și Infrastructurii, Agenția Proprietății Publice, Centrul Național 

Anticorupție (responsabilitate concomitentă) 

Indicator de progres: Număr de evenimente organizate; (consultări, dezbateri), anunțuri, rapoarte publicate, număr de 

persoane instruite; număr de solicitări de instruire transmise către Centrul Naţional  

Descrierea măsurilor întreprinse de către 

instituţiile responsabile de realizarea acţiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres 

Indicator 1  
Număr de 

evenimente 

organizate; 

(consultări, 

dezbateri), 

anunțuri, rapoarte 

publicatenumăr de 

persoane instruite; 

număr de solicitări 

de instruire 

transmise către 

Centrul Naţional 

Anticorupție  

Indicator 2  
paginile web 

oficiale a 

Ministerului 

Economiei și 

Infrastructurii și a 

Agenției 

proprietății 

Publice 

 

Indicator 3  
Transparență

, educație 

Indicator 4  
Mijloace 

bugetare/ 

extrabugetare 

Minsterul Economiei 

și Infrastructurii,  

Agenția Proprietății 

Publice, 

 Centrul Național 

Anticorupție 

(responsabilitate 

concomitentă) 

 

Curs de instruire  

Standarde de integritate în 

sectorul privat: 

 1. Corelaţia corupţie – 

anticorupţie – integritate 

 2. Politici anticorupţionale în 

sectorul privat   

3. Instituţionalizarea 

măsurilor de consolidare a 

integrităţii în sectorul privat 

 4. Integritatea în gestionarea 

patrimoniului public și 

prevenirea fenomenului de 

pantuflaj.  

5. Beneficiile implementării 

standardelor de integritate  

1 solictare 

transmisă  către 

CNA de APP 

 

1 instruire 

desfășurată 

 (30 de 

participanți); 

29.10.2020 

   

Prioritatea  5. Perfecționarea managementului întreprinderilor de stat şi a patrimoniului lor 

Rezultatele scontate:  

a) gestionarea eficientă a patrimoniului public, inclusiv majorarea încasărilor la bugetul de stat din dividende aferente 

cotei statului şi defalcări din profitul net;  

b) perfecţionarea managementului entităţilor cu capital de stat 

Progresul în implementarea acţiunii 5. 2. 

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 

Realizarea indicatorilor de progres 

http://aap.gov.md/ro/news/etica-%C8%99i-integritatea-profesional%C4%83-%C3%AEn-sectorul-public-1
http://aap.gov.md/ro/news/etica-%C8%99i-integritatea-profesional%C4%83-%C3%AEn-sectorul-public-1
http://aap.gov.md/ro/news/etica-%C8%99i-integritatea-profesional%C4%83-%C3%AEn-sectorul-public-1
http://aap.gov.md/ro/news?page=14
http://aap.gov.md/ro/news?page=14
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Descrierea măsurilor întreprinse de către 

instituţiile responsabile de realizarea acţiunii: 

Indicator 1  
Rapoarte privind 

implementarea 

măsurilor prevăzute 

în registrele 

riscurilor şi/sau în 

planurile de 

integritate publicate 

pe paginile web 

oficiale ale 

entităţilor 

Indicator 2  
paginile web 

oficiale ale 

entităţilor 

Indicator 3  
Etică, 

descurajare 

Indicator 4  
Mijloace 

bugetare 

Centrul Naţional 

Anticorupţie; 

Ministerul 

Economiei şi 

Infrastructurii; 

Agenţia Proprietăţii 

Publice 

(responsabilitate 

comună) 

 

Prin scr. nr. 14-05-6416 din 

14.12.2020 Agenţia 

Proprietăţii Publice a 

solicitat întreprinderilor de 

stat din subordine și 

societăților pe acțiuni cu 

capital integral sau majoritar 

de stat informații privind  

Registrele riscurilor de 

corupție, Planurile de 

integritate, link-ul de pe site-

ul întreprinderii unde sînt 

plasate registrele și 

informația privind 

implementarea acțiunilor 

anticorupție. 

O bună parte din entități nu 

dispun de pagini web din 

cauza lipsei mijloacelor 

financiare, dar si a 

persoanelor cu competență 

în elaborarea și mentenanța 

paginilor web. 

39  I.S si SA au 

raportat despre 

implementarea 

măsurilor prevăzute 

în registrele 

riscurilor şi/sau în 

planurile de 

integritate. 

6 entități au 

informat că au 

publicat pe pagina 

web informații cu 

privire la 

activitățile 

anticorupție 

 

 

 

 

 

 

Acțiunea 5.4 Efectuarea auditului de performanță şi a inspectărilor financiare la întreprinderile de stat şi societăţile pe 

acţiuni cu cota integrală sau majoritară de stat 

Termenul de realizare: Permanent cu verificare anuală 

Instituția responsabilă: Curtea de Conturi a Republicii Moldova; Agenţia Proprietăţii Publice; Ministerul Finanţelor 

(Inspecţia Financiară) (responsabilitate comună) 

Indicator de progres: Număr de activităţi 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 

Indicator 1  
Număr de activităţi 

de audit realizate; 

număr de inspectări 

financiare efectuate 

Indicator 2  
rapoarte de audit 

publicate pe 

pagina web; 

număr de 

recomandări 

implementate 

Indicator 3  
Educație; 

etică 

Indicator 4  
Mijloace 

bugetare/ 

extrabugetare 

Curtea de Conturi a 

Republicii Moldova 

Agenţia Proprietăţii 

Publice; Ministerul 

Finanțelor 

(responsabilitate 

comună) 

Efectuarea auditului de 

performanță şi a 

inspectărilor financiare la 

întreprinderile de stat şi 

societăţile pe acţiuni cu cota 

integrală sau majoritară de 

stat 

 

 

Pe parcursul anului 

2020 Inspecția 

Financiară a 

efectuat 66 

inspectări 

financiare la 

întreprinderile de 

stat și societățile pe 

acțiuni cu cota 
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parte a statului, în 

baza evaluării 

gradului sporit de 

risc. 

Acţiunea 5.5. Monitorizarea comercializării/ casării activelor neutilizate ale întreprinderilor de stat şi societăţilor pe 

acţiuni cu capital integral sau majoritar de stat 

Termenul de realizare: trimestrul III, 2018 

Instituţia responsabilă: Agenţia Proprietăţii Publice; Ministerul Economiei şi 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 

Indicator 1  
Număr de 

acorduri/refuzuri  

pentru 

comercializarea/ 

casarea mijloacelor 

fixe 

Indicator 2  
Registrul 

autorizațiilor 

pentru 

comercializarea/ 

casarea 

mijloacelor fixe 

Indicator 3 

Descurajare; 

protecție; 

transparență  

 

Indicator 4  
Mijloace 

bugetare 

Agenţia Proprietăţii 

Publice; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii 

(responsabilitate 

comună) 

Eliberarea acordurilor pentru 

comercializarea/ 

casarea mijloacelor fixe, 

eliberate entităților din 

administrare 

 

 

 

 

 

  La situația 

trimestrul IV, 2020 

au fost eliberate 

societăților pe 

acțiuni 3 autorizații 

pentru 

comercializarea 

activelor neutilizate 

în procesul 

tehnologic  

 

7 autorizații pentru 

casarea bunurilor 

uzate, raportate la 

mijloacele fixe, 

eliberate 

întreprinderilor de 

stat și  

3 autorizații pentru 

casarea bunurilor 

uzate, raportate la 

mijloacele fixe, 

eliberate 

societăților pe 

acțiuni 

 Refuzuri: total-3  

privind casarea 

bunurilor uzate, 

raportate la 

mijloacele fixe 

 

4 acorduri cu 

privire mijloacelor 

fixe ale Î.S. 

„Moldelectrica” 

(entitate 

administrată de 

MEI) 

Registrul 

autorizațiilor 

pentru casarea, 

comercializarea și 

transmiterea în 

locațiune a 

mijloacelor fixe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

III. Riscuri aferente implementării acțiunilor scadente la sfîrșitul 

semestrului/anului 

 

Unele din riscurile aferente implementării activităților din Planul sectorial 

anticorupție ce au drept obiectiv instruiri cu tematici privind gestionarea 

patrimoniului public de stat transmis în administrare, cultivarea integrității în sectorul 

public, organizarea de consultări şi dezbateri periodice cu reprezentanţii 

întreprinderilor de stat, diseminarea practicilor de integritate în domeniul gestiunii 

patrimoniului public, etc., au fost determinate de lipsa implicării plenare a instituțiilor 

pentru care în Planul sectorial anticorupție este prevăzută responsabilitatea comună 

sau concomitentă la realizarea acțiunilor, dar și starea de urgență pandemică instituită 

în țară care, implicit, a tergiversat realizarea în comun cu toate instituțiile 

responsabile, a instruirilor, rezumînd desfășurarea acestora preponderent la formatul 

on-line, sau la o prezență a unui număr mai mic de persoane interesate, fapt ce a redus 

din rezultatul scontat al implementării acestora. 

 

 


