
Raportul privind implementarea planului sectorial anticorupție 
 pentru trimestrul II 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 II al anului 2019, ce țin, în 
particular, de identificarea bunurilor imobile ale întreprinderilor de stat aflate în 
administrarea Agenției Proprietății Publice și a bunurilor imobile ale entităților 
aflate în subordinea autorităților publice centrale/de specialitate, neînregistrate în 
Registrul bunurilor imobile. De asemenea, în scopul utilizării eficiente a bunurilor 
întreprinderilor de stat și societăților pe acțiuni cu cotă majoritară de stat au fost 
examinate materialele privind comercializarea activelor neutilizate în procesul 
tehnologic, casarea bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe și au fost eliberate 
acordurile corespunzătoare. A fost asigurată plasarea pe portalul guvernamental unic 
de date deschise www.date.gov.md a seturilor de date cu caracter public privind 
rezultatele activității economico-financiare ale întreprinderilor cu cotă majoritară 
publică de stat.  

Întru soluționarea problemei privind divergențele considerabile dintre 
numărul de întreprinderi de stat înregistrate în Registrul de stat al persoanelor 
juridice, ținut de I.P. ”Agenția Servicii Publice” și numărul întreprinderilor de stat 
înscrise în Registrul patrimoniului public, ținut de Agenția Proprietății Publice,  care 
este de circa 440 întreprinderi de stat, care nu activează mai mulți ani, iar de către 
autoritățile administrației publice centrale (succesorii fondatorilor acestora) pe 
parcursul anilor nu au fost întreprinse măsuri privind  relansarea sau lichidarea 
acestora, Agenția Proprietății Publice, în temeiul art. 14 alin. (3) din Legea 
nr.246/2017, în baza informației prezentate de Serviciul Fiscal de Stat despre 
persoanele juridice inactive, a promovat două hotărîri de Guvern, prin care s-a 
acceptat radierea din oficiu de către I.P. ”Agenția Servicii Publice” a 159 
întreprinderi de stat (H.G. nr.213 din 03.04.2019) și, respectiv, a 53 întreprinderi de 
stat (H.G. nr.278 din 03.04.2019).  

Acțiunea 1.4 din Prioritatea 1 ”Instruirea cenzorilor/ auditorilor interni în 
vederea verificării situaţiilor financiare a entităţilor cu capital de stat/monitorizării, 
gestionării patrimoniului public de stat transmis în administrare”, nu s-a realizat pe 
deplin, dat fiind că pînă în prezent nu a fost aprobat Regulamentul - model al 
comisiei de cenzori a întreprinderii de stat/municipale, aceasta urmînd a fi realizată 
ulterior în colaborare cu Ministerul Finanțelor și Academia de Administrare Publică. 
Acțiunea 5.6 ”Elaborarea criteriilor de integritate pentru părţile contractante la 
transmiterea patrimoniului public în gestiune economică” din Prioritatea 
5.”Perfecționarea managementului întreprinderilor de stat și a patrimoniului lor, va 



fi transpusă în hotărîri ale Guvernului cu privire la transmiterea  patrimoniului public 
în gestiune economică, prin includerea normelor de integritate pentru părțile 
antrenate în procesul de transmitere a patrimoniului. 
 
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 1.1.Inventarierea patrimoniului public; Identificarea bunurilor imobile neînregistrate în Registrul bunurilor imobile 
Termenul de realizare: Anual, cu raportarea pînă la 1 iulie. 
Instituţia responsabilă: Autoritățile publice centrale; Agenţia Proprietăţii Publice; Agenția Servicii Publice; întreprinderile 
de stat (responsabilitate concomitentă) 
Indicator de progres: Număr de acte normative elaborate/modificate; număr de bunuri noi identificate neînregistrate în 
Registrul bunurilor imobile 

Progresul în implementarea acţiunii 1.1. 
Descrierea măsurilor întreprinse de 
către instituţiile responsabile de 
realizarea acţiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres 
Indicator 1  
Număr de acte 
normative 
elaborate/modificate 
număr de bunuri noi 
identificate 
neînregistrate în 
Registrul bunurilor 
imobile 
 

Indicator 2  
Registrul 
patrimoniului public;  
Raportul privind 
administrarea și 
deetatizarea; Registrul 
bunurilor imobile 

Indicator 3  
Descurajare; 
recuperare 
 

Indicator 4  
Mijloace 

bugetare/prop
rii 

Autoritățile publice 
centrale 

Inventarierea, 
înregistrarea 
dreptului de 
proprietate şi 
monitorizarea 
eficientă a 
patrimoniului public 
de stat 

    

Cancelaria de Stat a 
Republicii Moldova 

 Nu au fost 
elaborate/modificate 
acte normative;  
 
Au fost identificate 
12 bunuri imobile ale 
entităților 
administrate de 
Cancelaria de Stat,  
neînregistrate în 
Registrul bunurilor 
imobile 

   



Ministerul 
Economiei și 
Infrastructurii 
 

 
 

Nu au fost 
elaborate/modificate 
acte normative; 
 
Au fost identificate 19 
bunuri imobile ale 
Î.S.„Moldelectrica 
(entitate administrată 
de MEI) 
neînregistrate în 
Registrul bunurilor 
imobile 

   

Ministerul 
Finanțelor 

 Nu au fost 
elaborate/modificate 
acte normative; 
Au fost identificate 
14 bunuri imobile ale 
entităților 
administrate de 
Ministerul Finanțelor,  
neînregistrate în 
Registrul bunurilor 
imobile 

   

Ministerul 
Sănătății, Muncii și 
Potecției Sociale 
 

 
 

Nu au fost 
elaborate/modificate 
acte normative; 
 Nu au fost 
identificate  bunuri 
imobile neînregistrate 
în Registrul bunurilor 
imobile 

   

Ministerul 
Educației, Culturii 
și Cercetării 

 Nu au fost 
elaborate/modificate 
acte normative; 
 Au fost identificate 
10 bunuri imobile ale 
entităților 
administrate de 
Ministerul Educației, 
Culturii și Cercetării,  
neînregistrate în 
Registrul bunurilor 
imobile 

   

Serviciul de 
Informații și 
Securitate 

  Nu au fost 
elaborate/modificate 
acte normative; 
Nu au fost identificate  
bunuri imobile 
neînregistrate în 
Registrul bunurilor 
imobile 

   

Ministerul Apărării  A fost inițiată 
modificarea Hotărîrii 
Guvernului 
nr.351/2005. 
Au fost identificate 31 
bunuri imobile    
neînregistrate în 
Registrul bunurilor 
imobile 

   

Ministerul 
Afacerilor Interne  

 A fost elaborat 
proiectul Hotărîrii de 
Guvern cu privire la 

   



modificarea și 
completarea Anexei 
18 la Hotărîrea 
Guvernului nr. 
351/2005 ”Cu privire 
la aprobarea listei 
bunurilor imobile 
proprietate publică a 
statului și la 
transmiterea unor 
bunuri imobile” 
Au fost identificate 
605 bunuri imobile 
neînregistrate în  
 Registrul bunurilor 
imobile  

Ministerul 
Agriculturii, 
Dezvoltării 
Regionale și 
Mediului  

 Nu au fost 
elaborate/modificate 
acte normative; 
 
Au fost identificate 2 
bunuri imobile ale 
entităților 
administrate de 
Ministerul 
Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale 
și Mediului 
neînregistrate în 
Registrul bunurilor 
imobile. 

   

Administrația 
Națională a 
Penitenciarelor 

 Se impune 
modificarea Hotărîrii 
Guvernului nr. 
351/2005  
”Cu privire la 
aprobarea listei 
bunurilor imobile 
proprietate publică a 
statului și la 
transmiterea unor 
bunuri imobile” 
Au fost identificate 
121 bunuri imobile 
neînregistrate în 
Registrul bunurilor 
imobile 

   

Agenția 
”Moldsilva” 

 Se impune 
modificarea Hotărîrii 
Guvernului nr. 
351/2005  
”Cu privire la 
aprobarea listei 
bunurilor imobile 
proprietate publică a 
statului și la 
transmiterea unor 
bunuri imobile” 
Au fost identificate 
489 bunuri imobile 
ale entităților 
administrate de  
Agenția Moldsilva, 

   



neînregistrate în 
Registrul bunurilor 
imobile 

Agenția Servicii 
Publice 

 Informația nu este 
disponibilă, deoarece 
în Registrul bunurilor 
imobile sînt indicate 
doar bunurile 
proprietate publică 
care au fost delimitate 
și înregistrate 

  
 
 

 

Agenția Proprietății 
Publice;  
Întreprinderile de 
stat  

 Au fost identificate 
3643 bunuri imobile 
ale întreprinderilor de 
stat, administrate de  
Agenția Proprietății 
Publice, 
neînregistrate în 
Registrul bunurilor 
imobile 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

Instruirea 
cenzorilor/ 
auditorilor interni în 
vederea verificării 
situaţiilor financiare 
a entităţilor cu 
capital de 
stat/monitorizării, 
gestionării 
patrimoniului public 
de stat transmis în 
administrare 

În lunile aprilie-mai 
au fost convocate 
adunările generale ale 
acționarilor la 31 
societăți pe acțiuni, la 
care au fost alese 
comisiile de cenzori 
în componență nouă. 
La întreprinderile de 
stat comisiile de 
cenzori vor fi 
desemnate după 
aprobarea de Guvern 
a Regulamentului -
model al comisiei de 
cenzori a 
întreprinderii de 
stat/municipale. 
Ulterior vor fi 
instruiți membrii 
comisiilor de cenzori. 

   



Academia de 
Administrare 
Publică 

Activitățile 
planificate la 
prioritatea 1, 
acțiunea1.4 nu au 
fost organizate din 
lipsa resurselor 
financiare. La 
comanda de stat 
sunt planificate 2 
cursuri de instruire 
care se vor 
desfășura în 
semestrul II al 
anului 2019  

   
 

 

Ministerul 
Finanțelor 

     

Progresul în implementarea acţiunii 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/ 
Surse de 
finanțare 
externă 

disponibile; 
granturi 

Agenția Proprietății 
Publice 

Implementarea 
soluţiilor de e-
administrare a 
patrimoniului 
public, inclusiv 
crearea unui modul 
electronic pentru 
plasarea şi 
accesarea datelor în 
regim online 

A fost inițiată 
procedura de achiziții 
publice privind 
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 

Indicator 2  
Pagina web oficială a 
Agenției Proprietății 
Publice; număr de 

Indicator 3  
Educare; 
transparență 
 

Indicator 4  
Mijloace 
bugetare/ 

extrabugetare 



privire la registrul 
patrimoniului 
public”; număr de 
seturi de date 

accesări la datele 
plasate 
 

 

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 inițiată 
procedura de 
modificare a Hotărîrii 
Guvernului nr.675/ 
2008 ”Cu privire la 
registrul 
patrimoniului public” 
care urmează a fi 
avizată în modul 
stabilit.  
 
 

Pe pagina web a 
Agenției Proprietății 
Publice a fost plasat 
Raportul privind 
administrarea și 
deetatizarea 
proprietății publice 
pentru anul 2018. 
Au fost plasate pe 
portalul 
guvernamental unic de 
date deschise 
(www.date.gov.md) 5 
seturi de date cu 
caracter public privind 
rezultatele activității 
economico-financiare 
a întreprinderilor cu 
cotă majoritară 
publică de stat, și 
anume:  
- balanța 
patrimoniului public 
pentru autoritățile 
publice centrale;  
- balanța 
patrimoniului public 
pentru unitățile 
administrativ-
teritoriale;  
- date privind 
societățile pe acțiuni 
în care statul deține 
cotă parte în capitalul 
social și date privind 
întreprinderile de stat; 
 - rezultatele și 
indicatorii economico-
financiari ai activității 
întreprinderilor de stat 
și societăților pe 
acțiuni cu cotă de stat 
mai mare de 25% din 
capitalul social; 
- date privind 
întreprinderile 
municipale. 
 
Datele plasate au fost 
accesate de 12 
ori. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

La solicitarea 
agenților economici 
în mod de lucru au 
fost oferite consultări 
pe domeniul vizat 

-   

Agenția Proprietății 
Publice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La 06.06.2019 a fost 
organizată o ședință 
de lucru privind 
situația economico-
financiară a 
întreprinderilor de 
stat din domeniul 
apelor și modalitatea 
de restructurare, 
conform cadrului 
legal. 
 
La 12.06.2019 a 
fost organizată o 
ședință de lucru 
privind modalitățile 
de casare/ 
comercializare/ 
transmitere a 
mijloacelor fixe 
neutilizate în 
procesul 
tehnologice de 
întreprinderile de 
stat din domeniul 
apelor, conform 
prevederilor 
cadrului legal 

2 Liste de participanți 
(reprezentantul CIR, 
dl Iu. Cecan, 
reprezentanții 
conducerii Agenției 
”Apele Moldovei” și 
administratorii 
întreprinderilor de stat 
din ramura respectivă) 
 
 
Liste de participanți 
(președinții consiliilor 
de administrație ai  
întreprinderilor de stat 
din domeniul apelor) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Academia de 
Administrare 
Publică 
(responsabilitate 
concomitentă) 

Curs de dezvoltare 
profesională: 
Managementul 
proprietății publice 

Perioada de 
desfășurare: 
17-18 aprilie 2019 
18-19 aprilie 2019 
 

Liste de participanți 
(funcționari publici 
din cadrul autorităților 
publice locale) 

  

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 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 
Economieie și 
Infrastructurii 

Indicator 3  
Protecție; 
desurajare 

Indicator 4  
Mijloace 
bugetare/ 
extrabugetare 

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

Prin Hotărîrea 
Guvernului  
nr.285/2019 au fost 
introduse 
completări la Anexa 
2,3 și 4 din 
Hotărîrea 
Guvernului cu 
privire la aprobarea 
listei terenurilor 
proprietate publică  
a statului din 
administrarea 
Agenţiei Proprietăţii 
Publice nr.161/2019 
și  la Anexa nr.9 la 
Hotărîrea 
Guvernului 
nr.351/2005 cu 
privire la aprobarea 
listelor bunurilor 
imobile proprietate 
publică a statului şi 
la transmiterea unor 
bunuri imobile. 
 
A fost aprobată 
Hotărîrea 
Guvernului  nr. 
270/2019 
cu privire la 
transmiterea şi 
schimbarea 
categoriei  
de destinaţie a unor 
terenuri 

 
A fost aprobată 
Hotărîrea 
Guvernului  nr. 
244/2019 
cu privire la 
reorganizarea Î.S. 
„Pulbere”, Î.S. 
„Magazinul  
Specializat de Arme 
„Dinamo-MA” şi 
Î.S. „Cartuş” 
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Monitorul Oficial 
nr.185-191/328  
din 07.06.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monitorul Oficial 
nr.178-184/303 
 din 31.05.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monitorul Oficial 
nr.148-158/274  
din 26.04.2019 
 
 
 
 
 
 
 

  

lex:HGHG20050323351
lex:HGHG20050323351
lex:HGHG20050323351


A fost elaborat 
proiectul Hotărîrii 
de  Guvern ”Cu 
privire la 
organizarea și 
desfășurarea 
concursului pentru 
selectarea și 
numirea membrilor 
consiliului de 
adminstrație/comisi
ei de cenzori 
întreprinderii de stat 
și condițiile de 
remunerare a 
acestora”  

A fost elaborat 
proiectul Hotărîrii 
de  Guvern ”Cu 
privire la 
deschiderea 
traficului rutier 
internațional pe 
barajul Nodului 
Hidrotehnic Costești 
Stînca de pe rîul 
Prut”  

A fost elaborat 
proiectul Hotărîrii 
de Guvern cu privire 
la transmiterea unor 
bunuri imobile” (de 
la balanța Î.S. 
”Calea Ferată din 
Moldova” și I.S. 
”Direcția de 
exploatare a 
imobilului” la ACC 
nr.55/751 și, 
respectiv, ACC 
56/156  

 
 

3 
 

   
 
În proces de avizare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proiecte înregistrate la 
Cancelaria de Stat 
 
 
 

Acţiunea 3.2. Implementarea Legii nr. 29/2018 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) 

  
 

Realizat  
în trimestrul I 

 
 
 
 

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 / 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.213/2019 cu 
privire la radierea 
unor întreprinderi 
de stat 
 
A fost adoptată 
Hotărîrea 
Guvernului 
nr.278/2019 cu 
privire la radierea 
unor întreprinderi 
de stat 
 
A fost elaborat 
proiectul Hotărîrii 
Guvernului pentru 
aprobarea unor acte 
normative vizînd 
funcţionarea Legii 
cu privire la 
întreprinderea de 
stat și întreprinderea 
municipală.   
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1 
 
 
 
 
 
 

Monitorul Oficial 
nr.132-138/255  
din 12.04.2019 
 
Monitorul Oficial 
nr.185-
191/326 din 07.06.201
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proiect -număr unic 
59/MEI/2018 
 

  

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.     
Realizarea indicatorilor de progres 



Descrierea măsurilor întreprinse de 
către instituţiile responsabile de 
realizarea acţiunii: 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serviciul resurse 
umane a remis prin 
intermediul poștei 
electronice către 
toți colaboratorii 
MEI următoarele 
prezentări: 
„Controlul 
integrității” 
„Depunerea 
declarației de 
avere și interese 
personale în 
format electronic” 
„Etica și 
integritate”  

„Regimul juridic al 
conflictelor de 
interese” 
Perioada de 
desfășurare: 
05.06.2019 

1 prezentare 
 (nr. de persoane 
instruite-efectivul 
MEI) 

 
 

Listele de participanți  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Centrul Național 
Anticorupție; 

     

Agenția Proprietății 
Publice; 

Participarea la 
Cursul de instruire 
”Integrarea 
profesională în 
funcția publică”, 
27.05-07.06.2019, 
organizat de 
Academia de 
Administrare 
Publică 

1 curs 
1 persoană instruită 

Listele de participanți   

Academia de 
Administrare 
Publică 
 (responsabilitate 
concomitentă) 
 

Curs de dezvoltare 
profesională “Etică 
și  integritate” 

Perioade de 
desfășurare: 

25-27 mai 2019; 
10-12 iunie 2019.  
 

 2 cursuri 

48 persoane instruite 

Listele de participanți 

(Funcționari publici 
cu funcții de 
conducere/execuție 
din cadrul autorităților 
administrației publice 
centrale) 

  

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.     
Realizarea indicatorilor de progres 



Descrierea măsurilor întreprinse de 
către instituţiile responsabile de 
realizarea acţiunii: 

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 

    
 

 
 

Academia de 
Administrare 
Publică 
(responsabilitate 
concomitentă) 

Curs de dezvoltare 
profesională 
“Integrarea 
profesională în 
funcția publică” 
Perioade de 
desfășurare: 
08–19 aprilie 2019; 
13–24 mai 2019; 
27 mai–07 iunie 
2019. 

2 cursuri 
48 persoane instruite 
 

Listele de participanți 

(Funcționari publici 
debutanți din cadrul 
autorităților 
administrației publice  
centrale și locale) 

 

  

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 5.3. Evaluarea conformităţii cadrului legal privind activitatea întreprinderilor de stat şi societăţilor pe acţiuni cu 
cota integrală sau majoritară de stat, pentru înlăturarea vulnerabilităţilor la corupţie 
Termenul de realizare: trimestrul III, 2018-pentru elaborare 
Instituţia responsabilă: Ministerul Economiei şi Infrastructurii; Centrul Național Anticorupție; Agenţia Proprietăţii Publice 
Academia de Adminstrare Publică (responsabilitate concomitentă) 
Indicator de progres: Raport privind neconformităţile identificate şi înlăturate; rapoarte de audit publicate pe paginile web 
oficiale ale entităţilor şi Agenţiei Proprietăţii Publice 

Progresul în implementarea acţiunii 5.3.     
Descrierea măsurilor întreprinse de 
către instituţiile responsabile de 
realizarea acţiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres 
Indicator 1  
Raport privind 
neconformităţile 
identificate şi 
înlăturate; rapoarte de 
audit publicate pe 
paginile web oficiale 
ale entităţilor şi 
Agenţiei Proprietăţii 
Publice 

Indicator 2  
Pagina web oficială a 
Ministerului 
Economiei şi 
Infrastructurii 

Indicator 3  
Educație; etică 

Indicator 4  
Mijloace 
bugetare/ 

extrabugetare 

Ministerul 
Economiei şi 
Infrastructurii 
Agenția Proprietății 
Publice; 
Centrul Național 
Anticorupție 
(responsabilitate 
comună) 

 Nu au fost 
identificate 
neconformități ale 
cadrului legal privind 
activitatea 
întreprinderilor de 
stat şi societăţilor pe 
acţiuni cu cota 
integrală sau 
majoritară de stat. 
 
Pe paginile web ale 
entităților (6 
întreprinderi de stat și 
27 societăți pe 
acțiuni)  sînt 
publicate rapoartele  
de  audit. 

  
 
 
 

 
 

 
 
 
 



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 
 
 
 
 
 

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

 
1 acord cu privire la 
casarea a 27 de unități 
(mijloace fixe) ale 
Î.S. „Moldelectrica”. 

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 semestrului/anului.  
 
IV. Propuneri de modificare şi ajustare a planului de acţiuni sectorial/ local 

În scopul coordonării și realizării eficiente a acțiunilor de implementare a 
activităților planificate în Planul sectorial, în special: 
Acțiunea 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 
legislației naționale aferente domeniului administrării corporative”, Acțiunea 4.1. ” 
Instruirea angajaților 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” și Acțiunea 4.3. ”Instruirea funcționarilor 
publici în vederea cultivării integrităţii în sectorul public”, propunem organizarea 
unei ședințe de lucru cu participarea reprezentanților autorităților responsabile de 
implementare, pentru a stabili gradul de implicare a fiecărei autorități, conform 
competențelor funcționale.   
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 


