
Raportul privind implementarea planului sectorial anticorupție 
 pentru trimestrul III al anului 2019 

I. Rezumatul executiv privind principalele progrese şi deficienţe  
Agenția Proprietății Publice  a realizat un șir de  activități stabilite în  Planul 

sectorial anticorupție în domeniul administrării și deetatizării proprietății publice 
pentru anii 2018-2020, preconizate pentru trimestrul III al anului 2019 ce țin, în 
particular, de elaborarea actelor normative în vederea eficientizării administrării 
întreprinderilor de stat și anume, a hotărîrilor de Guvern cu privire la fuzionarea unor 
întreprinderi, cu privire la transmiterea unor bunuri; cu privire la transmiterea părții 
sociale a unei societăți comerciale, modificarea și abrogarea unor hotărîri ale 
Guvernului. Întru realizarea prevederilor art. 19, alin. (3) lit. b) din Legea cu privire 
la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală nr. 246/2017 au fost desfășurate 
ședințe cu participarea administratorilor întreprinderilor de stat și a fost inițiată 
elaborarea proiectelor de hotărîri de Guvern cu privire la reorganizarea 
întreprinderilor de stat în alte forme juridice de reorganizare. 

De asemenea, în vederea aplicării corecte a legislaţiei naţionale aferente 
domeniului administrării corporative, Agenția a asigurat prezența la cursul de 
instruire organizat de Autoritătea Națională de Integritate a conducătorilor și 
adjuncților întreprinderilor de stat şi societăţilor pe acţiuni cu capital integral sau 
majoritar de stat implicați în gestionarea patrimoniului public, la care au fost 
abordate subiecte ce țin, inclusiv, de respectarea regimului juridic al conflictului de 
interese, respectarea regimului juridic al incompatibilității, restricțiilor și limitărilor. 

Totodată, în scopul realizării eficiente a acțiunilor de implementare a 
activităților planificate în Planul sectorial, în special Acțiunea 4.3. ”Instruirea 
funcționarilor publici în vederea cultivării integrităţii în sectorul public”, Agenția 
Proprietății Publice a solicitat Centrului Național Anticorupție organizarea cursului 
de instruire pentru angajații Agenției, cu abordarea subiectului integrității 
profesionale și instituționale. 
II. Progresul în implementarea planului sectorial de acţiuni în perioada de 
raportare 

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 

Indicator 2  
Pagina web oficială a 
Agenției Proprietății 

Indicator 3  Indicator 4  
Mijloace 
bugetare/ 



6 iunie 2008 ”Cu 
privire la registrul 
patrimoniului public”; 
număr de seturi de date 

Publice; număr de 
accesări la datele plasate 
 

Educare; 
transparență 
 

extrabugetare 

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 

 
 
 
 

A fost publicat  
Registrul patrimoniului 
public, care conține  
subregistrele 
patrimoniului  
instituțiilor publice; 
întreprinderilor de stat și 
municipale; 
acțiunilor/cotelor 
sociale proprietate 
publică  
și poate fi accesat on-
line: 
https://app.gov.md/ro/
advanced-page-
type/registrul-
patrimoniului-public. 
Pe pagina web a 
Agenției Proprietății 
Publice au fost plasate 
rapoartele de audit ale   
12 întreprinderi de stat 
si  30  societăți pe 
acțiuni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

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 

- -   

Agenția 
Proprietății 
Publice 
 
 
 
 

În luna august a avut loc 
Cursul de instruire cu 
participarea conducătorilor 
și adjuncților întreprinderilor 
de stat și societăților pe 
acțiuni în scopul cultivării 
integrității instituționale”, 
organizat de Autoritatea 
Națională  de Integritate 

1curs Listele de participanți  
(peste 40 de angajați ai 
întreprinderilor de stat și 
peste 30 angajați ai 
societăților pe acțiuni) 
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Academia de 
Administrare 
Publică 
(responsabilitate 
concomitentă) 

 - -   

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) 
 
 

A fost elaborată Hotărîrea 
Guvernului cu privire la 
transmiterea unor bunuri și  
modificarea Anexei nr 229 la 
Hotărîrea Guvernului 
nr.351/2005 ”Cu privire la 
aprobarea listelor bunurilor 
mobile proprietate publică a 
statului și la transmiterea 
unor bunuri imobile” 

Cu privire la aprobarea 
Regulamentului privind 
modelele unice ale Titlurilor 
de autentificare a dreptului 
deținătorului de teren, modul 
de completare, eliberare și 
păstrare a acestora 

A fost elaborat proiectul 
Hotărîrii Guvernului  cu 
privire șa transmiterea părții 
sociale a unei societăți 
comerciale, modificarea și 
abrogarea unor hotărîri ale 
Guvernului (transmiterea din   
administrarea ministerului 
Educației, Culturii și 
Cercatarii în administrarea 
Agenției Proprietății Publice 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

1 

Monitorul Oficial 
nr.290-294/638  
din 20.09.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
- număr unic 
336/MEI/2019 
 
 
 
 
Înaintat în ședința 
secretarilor de stat 
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a părții sociale în mărime de 
100% deținută de S.R.L. 
”Arena Națională”) 

Acţiunea 3.3. Implementarea Legii nr. 246 / 2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală 
Termenul de realizare: trimestrul 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; 
descurajare 

Indicator 4  
Mijloace 
bugetare/ 

extrabugetare 

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

A fost adoptată Hotărîrea 
Guvernului nr.425  
cu privire la reorganizarea 
prin fuziune (absorbţie) a 
Instituţiei publice 
„Serviciul Tehnologia 
Informaţiei şi Securitate 
Cibernetică”  
şi a Întreprinderii de Stat 
„MoldData” 

 
1 
 
 

Monitorul Oficial 
nr.273/590 din 
 02.09.2019 
 
 
 
 
 
 
 

  

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 4.3. 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  
Educație; 

etică 

Indicator 4  
Mijloace 
bugetare/ 

extrabugetare 

Centrul Național 
Anticorupție 

Seminar de 
instruire”Combaterea 
corupției prin fortificarea 
integrității durabile în 
Republica Moldova” 
Agenția Proprietății Publice 
a solicitat CNA  cursul de 
instruire ”Rigorile 
integrității profesionale și 
instituționale” pentru 
angajații APP. 

1 
 
 
 
 
1 solicitare 

2 participanți din cadrul 
APP 
 
 
 
 
Confirmare (desfașurare 
- octombrie 2019) 

  



Academia de 
Administrare 
Publică 
(responsabilitate 
concomitentă) 

Integrarea profesională în 
funcția publică 

 

1 1 participant din cadrul 
APP 

  

Prioritatea  5. Perfecţionarea 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 
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 acţiunii 5.5.     
Descrierea măsurilor întreprinse de către 
instituţiile responsabile de realizarea 
acţiunii: 

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 
 
 
 
 
 

 

- 

 7 acorduri pentru 
comercializarea 
activelor neutilizate în 
procesul tehnologic 
 
 8 acorduri pentru 
casarea bunurilor uzate, 
raportate la mijloacele 
fixe 
 
 
 

 
   

Registrul autorizațiilor 
pentru casarea, 
comercializarea și 
transmiterea în locațiune 
a mijloacelor fixe 
 
Registrul de casare a 
mijloacelor fixe 
 
 
 

  
 
 

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

Nu au fost identificate riscuri aferente implementării acţiunilor scadente la 
sfîrșitul trimestrului.  
IV. Propuneri de modificare şi ajustare a planului de acţiuni sectorial/ local 

În contextul realizării Acțiunii 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 solicitat Academiei de Administrare Publică și Ministerului 
Finanțelor - instutuții responsabile de implementarea activităților ce țin de realizarea 
acțiunii menționate, organizarea instruirii cenzorilor și auditorilor interni. 
 
 


