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APROBAT: 

Viceprim-ministru  

Ministrul economiei 

Stephane Christophe BRIDE 

 

_______________________ 

 

RAPORTUL DE ACTIVITATE 

al Agenției Proprietății Publice pentru semestrul I, anul 2015 

 

Întru realizarea politicii statului în domeniul administrării şi deetatizării proprietăţii publice, activităţilor postprivatizare, parteneriatului public - privat şi exercitării funcţiilor de 

proprietar al patrimoniului statului, în perioada vizată, Agenţia Proprietăţii Publice şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu obiectivele prevăzute în Planul său de activitate. 

  

 

Acţiuni 
Indicatori de produs/ 

rezultat 

Termen 

de realizare 

Responsabil 

 
Nivel de realizare/descriere succintă 

A. PRIVATIZAREA PROPRIETĂŢII PUBLICE DE STAT 

Obiectiv: Privatizarea proprietăţii publice de stat  

Organizarea şi desfăşurarea a două runde de 

privatizare a bunurilor proprietate publica de stat 

supuse privatizării, prin modalităţile prevăzute de 

legislaţie: 

Nr. concursuri și licitații 

desfășurate 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. de ședințe ale 

Comisiilor de privatizare a 

proprietăţii publice 

organizate și desfăşurate 

La decizia Comisiilor, în 

corespundere cu termenii 

prevăzuți de Regulamentele 

adecvate fiecărei modalități 

de privatizare 

 

 

 

 

Permanent 

Direcția 

privatizare 
Realizat. 

În perioada 03.04-22.05 a fost organizată și  

desfășurată  o rundă de privatizare, în cadrul 

căreia au fost expuse  55 bunuri, inclusiv: 

- la licitația cu strigare din 28.04 – 10 bunuri; 

- la concurs comercial(19 bunuri)  și la concurs  

investițional (2 bunuri)  organizate în perioada 

03.04-12.05.2015 

- la licitațiile desfășurate la Bursa de Valori în 

perioada 19 – 22.05  - 24 bunuri; 

 

Au fost organizate și desfășurate 5 ședințe ale 

Comisiilor de privatizare 

 

Organizarea procesului de privatizare a bunurilor 

proprietate publică a statului supuse privatizării 

 

 

La finele I trimestru / și pe 

parcursul anului 

Direcția 

privatizare  
Realizat. 

S-a conlucrat cu autorităţile administraţiei publice 
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Nr. scrisorilor înaintate 

nr. dosarelor perfectate / 

actualizate 

 

Contracte de achiziționare 

a serviciilor de evaluare 

 

 

 

Date recepționate 

 

 

 

 

 

 

Short-profile elaborate/ 

actualizate 

 

 

 

Concurs desfăşurat 
 
 

Nr. contractelor încheiate 
 

 

Nr. scrisorilor înaintate 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. comunicatelor 

 

 

 

 

 

 

 

I semestru 

 

 

 

 

I semestru 

 

 

 

 

 

 

Întreaga perioadă, după caz 

 

 

 

 

 

 

Semestrul I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întreaga perioadă 

centrale, agenţii economici supuşi privatizării, 

direcţiile Agenţiei, în scopul acumulării 

materialelor şi informaţiilor necesare perfectării 

dosarelor bunurilor supuse privatizării, fiind 

înaintate 115 scrisori   

- 76 dosare perfectate / actualizate 

 

A fost organizată evaluarea Întreprinderii de stat 

“Fabrica de sticlă din Chişinău” și Întreprinderii 

afiliate cu investiţii străine 100% “Sanatoriul - 

Sănătate”, Ucraina) 

S-a conlucrat cu Biroul Național de Statistică în 

vederea prezentării datelor din situațiile financiare 

pentru anul 2014 ale întreprinderilor de stat și 

societăților pe acțiuni cu cotă de stat supuse 

privatizării - datele solicitate au fost recepționate 

S-a elaborat / actualizat short-profilul pentru 

bunurile proprietate publică de stat supuse 

privatizării: 

10 – elaborate 

40 -  actualizate 

 

S-a organizat și desfășurat concursul de selectare a 

companiilor de brokeri -27  martie 2015; 
 

Au fost elaborate 5 proiecte de contracte privind 

prestarea serviciilor de brokeraj  

Informarea autorităţilor publice locale privind 

companiile de brokeri selectate - au fost expediate 

16 scrisori către APL care au în proprietate valori 

mobiliare 

 

S-a asigurat publicarea comunicatelor informative 

privind desfăşurarea procesului de privatizare şi 

rezultatele acestuia: 

- 4 comunicate informative şi  
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informative publicate 

 

Nr. scrisorilor înaintate 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. bunurilor privatizate, 

vizitelor organizate, 

consultațiilor acordate 

 

 

 

 

 

Nr. dosarelor prezentate 

Comisiei spre examinare 

 

Nr. contractelor de 

vânzare – cumpărare 

încheiate 

Nr. actelor de predare – 

primire eliberate 

 

Suma mijloacelor 

financiare transferate în 

bugetul de stat 

 

 

 

 

 

 

 

Permanent 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe parcursul anului 

 

 

 

 

Pe parcursul anului 

 

 

 

 

 

Permanent 

 

- 3 comunicate de presă 

S-au înaintat scrisori / comunicate informative  

către MAIE şi ambasadele ţărilor străine în RM - 

24  scrisori înaintate 

 

S-a asigurat familiarizarea potenţialilor 

cumpărători cu bunurile supuse privatizării,  

asigurarea asistenţei metodologice, consultaţiilor, 

organizarea vizitelor la întreprinderi, etc.: 

- 2 bunuri privatizate;  

- 10 vizite organizate; 

- acordate consultații 

 

S-au examinat materialele depuse pentru 

privatizarea încăperilor nelocuibile proprietate de 

stat date în locaţiune şi s-au prezentat la Comisie: 

- 6 seturi de materiale  

 

S-au elaborat proiectele contractelor de vânzare-

cumpărare şi acte de primire-predare a încăperilor 

nelocuibile privatizate; 

- 6 CVC încheiate 

- 6 acte de predare – primire perfectate. 

 

S-a asigurat ținerea evidenţei achitării bunurilor 

proprietate publică de stat privatizate: 

- în bugetul de stat au fost achitate mijloace 

financiare în sumă de 17,0 mil lei 

Obiectiv: Modificarea şi completarea legislaţiei din domeniul deetatizării  

Coroborarea actelor normative în domeniul 

privatizării  proprietăţii publice cu modificările 

operate în legislaţie 

Proiecte de hotărâri 

aprobate 

Pe parcursul perioadei Direcția 

privatizare 
Realizat. 

S-a conlucrat la elaborarea proiectului hotărârii de 

Guvern „Cu privire la aprobarea modificărilor 

şi completărilor în unele hotărâri ale 

Guvernului (12 acte normative), inclusiv: 

Hotărârile Guvernului nr. 919 din 30.07.2008; nr. 
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136 din 10.02.2009; nr.145 din 13.08.2008; nr. 

468 din 20.08.2008; nr. 945 din 20.08.2007 care 

reglementează procedurile de privatizare) este în 

proces de avizare repetată 

Conlucrarea la modificarea şi completarea 

legislaţiei. 

Nr. proiecte de legi și 

hotărâri examinate 

Pe parcursul perioadei Direcția 

privatizare 
Realizat. 

S-au examinat şi s-au expus opinii pe marginea 

proiectelor de legi şi hotărâri înaintate Agenţiei 

Proprietăţii Publice - toate actele normative 

conform competenței direcției au fost examinate si 

avizate. 

Obiectiv: Alte activităţi în domeniul privatizării proprietății de stat  

Activităţi conexe procesului de  privatizare  

 

 

 

 

Nr. scrisorilor elaborate 

 

 

 

Raport prezentat 

 

 

 

Informații și materiale 

prezentate 

 

 

 

 

Informații și materiale 

prezentate 

 

 

 

Nr. Comisiilor, grupurilor 

de lucru 

 

 

 

 

 

Conform termenilor 

stabiliți de Ministerul 

Finanțelor 

 

 

 

Conform prevederilor legii 

 

 

 

La solicitare 

 

 

 

 

 

La solicitare 

 

 

 

 

Întreaga perioadă 

 

Direcția 

privatizare 
Realizat. 

S-a elaborat pronosticul veniturilor în bugetul 

de stat, conform prevederilor  HG nr. 82 din 24 

ianuarie 2006 - au fost înaintate propuneri 

Ministerului Finanțelor privind elaborarea 

pronosticului veniturilor în bugetul de stat prin 

scrisoarea nr. 21- 775 din 26.02.2015; 

 
S-a conlucrat la elaborarea Raportului privind 

administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice în 

anul 2014 - prezentat Guvernului la 15.06.2015 

(scr. nr. 21-3301); 
 

S-a conlucrat la elaborarea informației către 

Guvern, privind executarea cerințelor Hotărârilor 

Curții de Conturi din anii 2013-2014 - au fost 

prezentate informația și materialele aferente (scr. 

nr. 03-661 din 23.06.2015); 
 

S-a conlucrat la elaborarea planurilor de finanțare 

pentru anul 2015, în baza bugetului de stat aprobat 

pe anul 2015 - a fost prezentată informația și 

materialele aferente (scr. nr. 07-472 din 

12.05.2015); 
 

S-a asigurat participarea în cadrul grupurilor de 

lucru, Comisiilor, consiliilor de administrare, etc. - 

s-a conlucrat în limita competențelor  atribuite; 
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Nr. dosarelor sistematizate 

și transmise în arhiva APP 

 

 

Nr. răspunsurilor elaborate 

 

 

 

 

Pe parcursul anului 

 

 

 

Permanent 

S-au sistematizat dosarele bunurilor privatizate şi 

s-au transmis în arhiva Agenţiei Proprietăţii 

Publice: 

- sistematizate 118 dosare; 

- transmise în arhivă – 43. 
S-au examinat interpelări ale Preşedinţiei, 

Parlamentului, Guvernului,  scrisorilor 

cetăţenilor, persoanelor juridice, autorităţilor 

administraţiei publice centrale şi locale, etc. - 68 

răspunsuri elaborate 

B. EVIDENȚA PATRIMONIULUI PUBLIC ȘI ANALIZA FINANCIARĂ 

Obiectiv: Perfecţionarea cadrului legislativ şi normativ  

1.1. Elaborarea proiectelor de hotărâri ale 

Guvernului precum şi modificarea şi completarea 

unor hotărâri de Guvern 

 

Proiecte de hotărâri de 

Guvern aprobate 

Trimestrul III IV Direcția 

evidența 

patrimoniului 

public și analiza 

financiară 

A fost elaborat: 

- și înaintat guvernului spre aprobare proiectul 

Hotărârii Guvernului pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la consolidarea 

pachetelor de acţiuni ale statului 

- și înaintat  proiectul Hotărârii Guvernului cu 

privire la modificarea şi completarea unor hotărâri 

ale Guvernului (inclusiv: Hotărârea Guvernului 

nr.414 din 21.06.2013, Hotărârea Guvernului 

nr.945 din 20.08.2007, Hotărârea Guvernului 

nr.482 din 29.03.2008, Hotărârii Guvernului 

nr.453 din 02.06.2010). 

1.2. Examinarea actelor normative înaintate de alte 

organe publice spre avizare. 

Nr. de acte normative 

examinate 

Trimestrul IV Direcția 

evidența 

patrimoniului 

public și analiza 

financiară 

Au fost examinate şi avizate 7 proiecte 

elaborate de alte organe publice şi înaintate 

Ministerului Economiei spre avizare. 

Obiectiv: Evidența patrimoniului public  

Ţinerea în versiune manuală şi electronică a 

Registrului patrimoniului public în conformitate cu 

prevederile Regulamentului privind Registrul 

patrimoniului public, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 675 din 06 iunie 2008 

Nr. dărilor de seamă 

acumulate şi verificate 

Nr. de demersuri elaborate                            

Nr. de consultări oferite 

Nr. înscrieri efectuate 

Permanent  Direcția 

evidența 

patrimoniului 

public și analiza 

financiară 

S-au acumulat şi verificat 157 dări de seamă 

privind patrimoniul public 

S-a conlucrat cu toate organele publice centrale  

privind prezentarea informației în forma stabilită 

și în măsură deplină. Au fost expediate 153 de 
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Nr. de înscrieri radiate, 

modificate 

Nr. de procese verbale 

întocmite, 

Nr. rapoarte statistice 

întocmite 

demersuri către autoritățile publice,  inclusiv 19 

demersuri repetat. S-a informat Guvernul referitor 

la autoritățile care nu au prezentat în termeni 

darea de seamă. 

Au fost efectuate: 765 înscrieri privind 

patrimoniul instituţiilor publice centrale,  1916 

înscrieri privind patrimoniul instituţiilor publice 

locale, 263 - înscrieri privind patrimoniul 

instituţiilor medico-sanitare. 

Au fost efectuate: 250 înscrieri privind 

patrimoniul întreprinderilor de stat,  488  înscrieri 

privind patrimoniul  întreprinderilor municipale. 

Au fost efectuate 165 înscrieri privind valoarea 

acţiunilor (cotelor sociale) proprietate publică în 

societăţile comerciale. 

Au fost efectuate 64 înscrieri privind bunurile 

proprietate de stat date în administrare economică 

societăţilor comerciale. 

Au fost efectuate 27 înscrieri privind 

parteneriatele public-private. 

Au fost efectuate 4020 înscrieri privind bunurile 

imobile proprietate publică a statului.  

Au fost confruntate 3938  înscrieri din varianta 

electronică a registrului patrimoniului public cu 

informaţia din dările de seamă prezentate de 

autorităţile publice, precum și cu Registrul 

bunurilor imobile, în scopul depistării 

divergenţelor.  



7 
 

Au fost efectuate 448 înscrieri noi; corectate 33 

înscrieri; radiate 133 înscrieri.  

A fost confruntată informația privind bunurile 

imobile gestionate de 5 APC cu informaţia 

prezentată pentru anii precedenţi. Au fost 

identificate 774 bunuri imobile pentru care nu au 

fost prezentate datele conform situației din 

01.01.2014. 

S-a efectuat controlul intern al subregistrelor RPP. 

Au fost întocmite 2 procese verbale. S-au 

autentificat 19 modificări/ rectificări efectuate de 

registratori si 15 înscrieri radiate în subr.nr.1, 2, 3, 

4 al RPP la situaţia din 01.01.2015. S-au 

autentificat 14 modificări/rectificări efectuate si 

118 înscrieri radiate în subr.nr.7 a RPP la situaţia 

din 01.01.2014. 

Au fost efectuate  ajustările necesare în softul 

respectiv, în corespundere cu modificările 

efectuate în Anexele la Regulamentul cu privire la 

Registrul patrimoniului public, aprobate prin HG 

nr.1010 din 10.12.2014. 

Au fost întocmite 23 rapoarte statistice privind 

mărimea şi circulaţia patrimoniului public. 

2.2. Întocmirea balanţei anuale a patrimoniului 

public şi prezentarea acesteia Guvernului RM. 

Balanţa perfectată 

prezentată în termen 

Până la 15.06.2015 Direcția 

evidența 

patrimoniului 

public și analiza 

financiară 

S-a generalizat informaţia privind patrimoniul 

public, s-a determinat valoarea patrimoniului care 

la 01.01.2015 constituia 85 505,54 mil lei. S-a 

prezentat informaţia privind patrimoniul public, in 

aspect teritorial si ministerial Biroului Naţional de 

Statistică în conformitate cu cerinţele HG nr.1008 

din 10.12.2015 „Cu privire la aprobarea 
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Programului lucrărilor statistice pe anul 2015” . 

S-a prezentat Guvernului balanţa anuală a 

patrimoniului public în aspect teritorial şi 

ministerial conform situației din 01.01.2015 și în 

comparație cu situația din 01.01.2014. 

Planificarea şi monitorizarea încasărilor la bugetul 

de stat a dividendelor aferente cotei de participare 

a statului în societăţile pe acţiuni şi defalcărilor din 

profitul net al întreprinderilor de stat 

Înaintarea propunerilor 

către Ministerul Finanţelor 

Informaţia generalizată 

prezentată Guvernului 

RM. 

Trimestrul III Direcția 

evidența 

patrimoniului 

public și analiza 

financiară 

S-a analizat  activitatea a 74 S.A. cu cotă de stat 

mai mare de 30 la sută şi a 226 Î.S. pe anul 2014 

și  s-au înaintat propuneri la proiectul Legii 

bugetului de stat pe anul 2016 privind volumul 

dividendelor şi defalcărilor ce urmează a fi 

încasate la bugetul de stat. S-au înaintat propuneri 

la proiectul Cadrului de cheltuieli pe termen 

mediu pe anii 2016-2018. 

S-a solicitat de la 25 autorităţi administrative 

centrale, informația detaliată privind repartizarea 

profitului net obţinut în a.2014 de S.A. cu cotă de 

stat şi/sau de Î.S. gestionate, inclusiv, mărimea 

dividendelor şi defalcărilor achitate în bugetul de 

stat, precum şi valoarea profitului net planificat 

pentru anul 2015.   

Obiectiv: Eficientizarea administrării proprietății publice și supravegherea gestionării patrimoniului public de către organele centrale de specialitate  

Elaborarea raportului anual privind administrarea 

proprietăţii publice, în conformitate cu prevederile 

art.7, lit. h) al Legii nr.121-XVI din 4 mai 2007 

privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii 

publice 

Nr. de dări de seamă sau 

rapoarte financiare 

examinate şi actualizate 

Nr. de agenți economici 

supuși analizei; 

 

Raportul elaborat 

 

Trimestrul II Direcția 

evidența 

patrimoniului 

public și analiza 

financiară 

S-au colectat, examinat și actualizat informaţia  

din 260 dări de seamă privind mărimea şi 

circulaţia proprietăţii şi din rapoartele financiare 

ale agenţilor economici pentru anul 2014. Au fost 

examinate 18 rapoarte privind administrarea 

proprietăţii publice prezentate de autorităţile 

publice centrale.  

S-a efectuat analiza activității economico-

financiară pentru 202 întreprinderi de stat și 58 

societăți  pe acțiuni cu cota mai mare de 30 la sută 
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si prin prisma a 9 indicatori de bază s-a determinat 

stabilitatea economico-financiară a agenţilor 

economici cu cotă de stat. 

S-a elaborat şi s-a prezentat Guvernului raportul 

anual privind administrarea şi deetatizarea 

proprietăţii publice pe anul 2014, care a inclus în 

sine următoarele compartimente: scopurile de 

bază ale administrării şi deetatizării proprietăţii 

publice; modificarea şi completarea legislaţiei în 

domeniul administrării şi deetatizării proprietăţii 

publice de stat în anul 2014; administrarea 

corporativă a întreprinderilor de stat şi societăţilor 

comerciale cu cotă majoritară de stat; deetatizarea 

proprietăţii publice; analiza economico-financiară 

a activităţii întreprinderilor de stat şi societăţile pe 

acţiuni cu cotă de stat mai mare de 30 la sută; 

eficienţa administrării de către organele centrale 

de specialitate a proprietăţii publice a statului; 

concluzii şi propuneri privind eficientizarea 

administrării şi deetatizării proprietăţii publice a  

statului. 

Supravegherea gestionării patrimoniului public de 

către organele centrale de specialitate 

Nr. de adresări examinate; 

Nr. de acorduri eliberate 

Pe parcursul perioadei   Direcția 

evidența 

patrimoniului 

public și analiza 

financiară 

S-au examinat materialele și s-au eliberat acorduri 

privind modificarea capitalului social şi a cotei 

statului pentru 9 societăţi pe acţiuni. 

S-au examinat materialele prezentate de 2 agenți 

economici şi s-a eliberat un acord privind gajarea 

bunurilor imobile. 

S-au examinat materialele prezentate de 2 agenți 

economici şi s-a eliberat un acord privind gajarea 

bunurilor imobile. 

Delegarea funcţiilor de administrare a proprietăţii 

de stat organelor centrale de specialitate în 

Nr. de demersuri perfectate 

Nr. de înscrieri efectuate; 

Pe parcursul perioadei Direcția 

evidența 

A fost solicitată şi examinată informaţia de la 27 

autorităţi ale administraţiei publice centrale 
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conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.833 din 

04.09.1997 cu privire la delegarea funcţiilor de 

administrare a proprietăţii de stat organelor 

centrale de specialitate 

Nr. acorduri adiţionale și 

anexe perfectate 

 

patrimoniului 

public și analiza 

financiară 

privind delegarea funcţiilor de reprezentare a 

statului în societăţile pe acţiuni cu cotă de stat 

şi/sau întreprinderile de stat.                                 

Au fost întocmite 272 solicitări către agenții 

economici cu cotă de stat pentru prezentarea dării 

de seamă, în conformitate cu  HG nr. 568 din 

06.05.2008; Au fost efectuate 1331 înscrieri în 

baza de date privind delegarea funcţiilor de 

reprezentare a statului în întreprinderi de stat şi 

societăţilor pe acţiuni cu cotă de stat și a imprimat 

informația respectivă pe purtători de hârtie. 

În rezultatul generalizării informației privind 

reprezentarea statului în Î.S. şi S.A. cu cotă de stat 

conform prevederilor HG nr.110 din 23.02.2011 şi 

HG nr.568 din 06.05.2008 au fost întocmite 10 

demersuri către autorităţile publice centrale 

privind neregularităţile identificate în procesul de 

administrare corporativă a entităţilor gestionate. 

Obiectiv: Asigurarea suportului desfășurării procesului de privatizare  

. Activităţi conexe procesului de privatizare Nr. dosare examinate 

Nr. fişe perfectate 

Nr. SA pentru care a 

calculat preţul unei acţiuni  

Nr. rapoarte statistice 

întocmite 

Nr. de înscrieri efectuate 

 

Pe parcursul perioadei  Direcția 

evidența 

patrimoniului 

public și analiza 

financiară 

Au fost examinate 42 dosare ale bunurilor supuse  

privatizării, fiind întocmite 27 fişe informative 

pentru societăţile pe acţiuni.  

S-a determinat prețul inițial de vînzare a acțiunilor 

statului pentru 26 societăți pe acțiuni.. S-a  ajustat 

softul cu privire la calcularea preţului unei acţiuni, 

în conformitate cu raportarea societăţilor pe 

acţiuni conform Sdandardelor Naţionale de 

Contabilitate.  

S-au elaborat 5 note informative privind 

privatizarea S.A. prin intermediul licitaţiilor 

republicane cu subscriere la acţiuni contra bonuri 
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patrimoniale şi Bursei de Valori; S-au întocmit 28 

de diverse rapoarte statistice. 

S-au întocmit 28 rapoarte statistice. 

S-au actualizat 87 de înscrieri a bazei de date cu 

privire la mărimea şi circulaţia proprietăţii de stat 

în societăţile pe acţiuni formate în procesul 

privatizării. 

S-au efectuat modificările necesare în softul 

respectiv  şi au fost elaborate module noi pentru 

formarea diverselor rapoarte. 

Obiectiv: Asigurarea transparenței și accesului la informație  

Prezentarea seturilor de date cu caracter public  

pentru a fi plasate pe portalul guvernamental al 

datelor deschise www.date.gov.md. 

Nr. actualizări 

 

Pe parcursul perioadei Direcția 

evidența 

patrimoniului 

public și analiza 

financiară 

S-a elaborat 6 seturi de date şi a plasat pe portalul 

guvernamental unic de date deschise 7 seturi de 

date cu caracter public, aferente activităţii 

Agenţiei: 

S-a elaborat catalogul de date cu caracter public 

care conţine informaţia referitor la 7 documente.        

5.2. Asigurarea accesului la informaţie a 

participanţilor la privatizarea bunurilor proprietate 

de stat 

Nr. consultaţii oferite 

Nr. informaţii oferite 

Nr. extrase perfectate  

Pe parcursul perioadei Direcția 

evidența 

patrimoniului 

public și analiza 

financiară 

S-au eliberat informaţii cu privire la plasarea 

bonurilor patrimoniale pentru 41 persoane fizice şi 

juridice. 

S-a selectat şi s-a format baza de date iniţială a 

registrului acţionarilor pentru 19 S.A.  la 

solicitarea registratorilor independenţi și CNA. 

Obiectivul : Asigurarea drepturilor şi atribuţiilor direcţiei  

Asigurarea realizării drepturilor şi atribuţiilor 

direcţiei 

Nr. de participări în cadrul 

şedinţelor 

Pe parcursul perioadei Direcția 

evidența 

patrimoniului 

public și analiza 

financiară 

S-a asigurat participarea la 7 ședințe  ale 

Grupurilor de lucru privind gestionarea 

întreprinderilor de stat şi societăţilor pe acţiuni din 

administrarea Ministerului Economiei (examinate 

circa 75 de chestiuni) și ale Comisiei privind 
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reorganizarea prin dezmembrare a 2 societăți din 

domeniul energetic; 

Au fost examinate 768 de demersuri (inclusiv dări 

de seama) și au fost înaintate 1073 adresări către 

autoritățile administrației publice si agenților 

economici. 

S-a conlucrat şi asistat echipa de audit a Curţii de 

Conturi în procesul de follow-up pe Hotărârea CC  

nr.45 din 13.09.2012; A fost selectată, calculată 

evoluţia în dinamică a valorii capitalului social şi 

cotei de participare a statului în societăţile pe 

acţiuni pentru anii 2011, 2012, 2013, 2014.                                                                      

Au fost întocmite şi prezentate 60 extrase din baza 

de date privind delegarea funcţiilor de 

reprezentare a statului în Î.S. şi S.A. cu cotă de 

stat pentru anii 2013-2014. 

S-a prezentat misiunii FMI rezultatele economico-

financiare ale întreprinderilor de stat şi societăţilor 

pe acţiuni cu cota statului mai mare de 30% pentru 

anul 2014 şi distribuţia datoriilor întreprinderilor 

în care statul deţine cote de participare pe surse de 

finanţare.   

S-a conlucrat şi asistat Misiunea  OECD/SIGMA   

pe problemele managementului întreprinderilor de 

stat. 

C. ADMINISTRAREA PROPRIETĂȚII PUBLICE 

Obiectiv: Perfecţionarea cadrului legislativ şi normativ  

Elaborarea şi perfecţionarea cadrului legislativ şi 

normativ, precum și a proiectelor ce țin de 

administrarea proprietății de stat 

Nr. proiecte aprobate  Pe parcursul perioadei  Direcția 

administrarea 

proprietății de 

Realizat. 

A fost elaborat: 

- proiectul legii privind proprietatea publică și 
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stat transmis spre avizare; 

- proiectul Legii „cu privire la întreprinderea de 

stat și întreprinderea municipală” 

- proiectul hotărârii Guvernului cu privire la 

modul de transmitere a bunurilor proprietate 

publică și transmis Guvernului spre aprobare 

- proiectul hotărârii Guvernului cu privire la 

aprobarea Regulamentului privind modul de 

delimitare a bunurilor proprietate publică pe 

domenii (public/privat). 

- proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la 

modificarea şi completarea unor hotărâri ale 

Guvernului (Hotărârea Guvernului nr.480 din 

28.03.2008, Hotărârea Guvernului nr.1428 din 

16.12.2008). 

- Au fost examinate și avizate 18 proiecte de acte 

normative înaintate de alte autorităţi publice. 

Obiectiv: Administrarea patrimoniului public  

Asigurarea integrităţii proprietăţii statului şi 

gestionării eficiente a patrimoniului public 

 

Nr. acte de predare - 

primire 

Nr. de adeverințe de 

privatizare perfectate 

Nr. copii ale actelor de 

estimare 

Nr. de acorduri perfectate 

Nr. proiecte de contracte 

examinate 

Nr. ședințe organizate  

Pe parcursul perioadei  Direcția 

administrarea 

proprietății de 

stat 

Realizat. 

- 1 indicație perfectată 

- 1 procură perfectată 

- 1 ordin perfectat 

- 2 adeverințe de privatizare perfectate 

- 9 copii ale actelor de estimare a fondurilor fixe 

- 8 acorduri perfectate 

- 74 proiecte de contracte și acorduri adiționale 

examinate 

- 50 obiecte verificate 

- 3 propuneri înaintate 

- 783 terenuri verificate 

Obiectiv: Recunoaşterea proprietăţii Republicii Moldova peste hotarele ei  

Participarea la negocierile  privind recunoaşterea 

dreptului de proprietate şi pregătirea proiectelor 

protocoalelor privind statutul juridic (dreptul de 

Nr. de protocoale 

coordonate și pregătite 

pentru semnare 

Pe parcursul perioadei  Direcția 

administrarea 

proprietății de 

Realizat. 

A fost organizată o ședință de lucru cu experţii 

Fondului Proprietăţii de stat al Ucrainei, în 
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proprietate) al bunurilor părţilor, amplasate pe 

teritoriul celeilalte părţi. 

stat vederea examinării problemelor ce ţin de 

reglementarea raporturilor de proprietate şi 

purtarea negocierilor privind recunoaşterea 

dreptului de proprietate asupra unor bunuri 

determinate; 

Participarea în cadrul grupurilor de lucru pentru 

examinarea problemelor relaţiilor bilaterale cu 

Ucraina, inclusiv şi în cadrul negocierilor, în 

vederea clarificării aspectelor patrimoniale a 

problemelor examinate 

 

Nr. participări la runde de 

negocieri 

Nr. participări la ședințe de 

lucru  

Pe parcursul perioadei  Direcția 

administrarea 

proprietății de 

stat 

Realizat. 

S-a participat în cadrul a două ședințe a grupului 

de experți de negocieri a acordului privind 

funcţionarea complexului hidroenergetic Nistrean. 

 

D. POSTPRIVATIZARE 

Obiectiv: Modificarea şi completarea legislaţiei din domeniul deetatizării  

Conlucrarea la modificarea și completarea actelor 

legislative şi normative  la modificările operate în 

legislație ce ţin de activitatea direcţiei şi Agenţiei 

 

Nr. proiectelor de legi și 

acte normative examinate 

Pe parcursul perioadei Direcția 

postprivatizare 

Realizat. 

S-a conlucrat la elaborarea proiectului hotărârii de 

Guvern „Cu privire la aprobarea modificărilor 

şi completărilor în unele hotărâri ale 

Guvernului (12 acte normative), inclusiv: 

Hotărârile Guvernului nr. 919 din 30.07.2008; nr. 

136 din 10.02.2009; nr. 468 din 20.08.2008; nr. 

945 din 20.08.2007). 

Obiectiv: Monitorizarea îndeplinirii obligaţiilor contractuale de către cumpărătorii bunurilor statului privatizate prin intermediul concursurilor comerciale şi 

investiţionale 

 

Monitorizarea îndeplinirii obligaţiilor contractuale 

de către cumpărătorii bunurilor proprietate a 

statului şi a rezultatelor activităţii economico-

financiare a întreprinderilor privatizate prin 

intermediul concursurilor investiţionale şi 

comerciale, în perioada postprivatizare în condiţiile 

Legii nr.121 – XVI din 04 mai 2007 privind 

administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice 

Nr. de bunuri monitorizate 

Nr. rapoarte de audit 

examinate  

Nr. de deplasări la 

întreprinderi 

Nr. de procese - verbale 

ale grupurilor de lucru 

interministeriale întocmite 

Nr. certificate eliberate  

 

Pe parcursul perioadei  Direcția 

postprivatizare 

Realizat. 

27  bunuri monitorizate 

11 rapoarte de audit  examinate 

8 deplasări la întreprinderile şi bunurile 

monitorizate 

8 procese verbale ale grupurilor de lucru 

perfectate 

la 2 cumpărători s-a aplicat penalitate pentru 

nerespectarea termenelor stabilite  în contractele 
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de vânzare-cumpărare 

4 seturi de materiale au fost pregătite pentru 

Comisia de concurs 

10 note informative întocmite 

1 acord adiţional perfectat 

5 Certificate perfectate şi eliberate 

Monitorizarea achitării preţului bunurilor 

privatizate cu achitarea în rate 

Nr. bunurilor privatizate cu 

achitarea în rate 

Suma tranşei, suma 

inflaţiei şi penalităţii 

achitate de cumpărător în 

bugetul de stat 

Pe parcursul perioadei  Direcția 

postprivatizare  

Realizat. 

4 bunuri privatizate cu achitarea în rate  

2,95 mil. lei au fost achitate în bugetul de stat  

Obiectiv : Conlucrarea cu administraţia publică locală în problemele ce ţin de activitatea postprivatizare în sectorul agroindustrial în condiţiile Legii nr.121 –XVI 

din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice. 

2 

Acordarea asistenţei metodologice în problemele 

ce ţin de determinarea cotei-părţi valorice a 

participantului la privatizare în bunurile atribuite în 

natură, reorganizarea şi privatizarea 

întreprinderilor intergospodăreşti, înregistrarea 

dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile 

atribuite drept cote-părţi valorice. 

Nr. de adresări 

Nr. grupurilor de lucru 

Pe parcursul perioadei  Direcția 

postprivatizare  

Realizat. 

acordarea asistenţei metodologice la 27 persoane 

fizice 

participarea la 1 grup de lucru 

 

Activităţi conexe procesului de postprivatizare Scrisori,răspunsuri 

perfectate 

Pe parcursul perioadei Direcția 

privatizare 

Realizat. 

Sistematizarea a 6 dosare pentru a fi transmise în 

arhivă. 

Perfectarea a 72 răspunsuri la interpelările 

autorităților administrației publice centrale și 

locale, cetățenilor și persoanelor juridice. 

     

E. PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT 

Obiectiv:Elaborarea și dezvoltarea cadrului legislativ și normativ în domeniul parteneriatului public-privat cadrului  

Armonizarea  cadrului normativ în domeniul 

parteneriatului public-privat și concesiunilor la 

Proiecte de hotărâre de 

Guvern elaborate/aprobate 

Trimestrul II Direcția 

parteneriat 

Realizat  

A fost înaintat autorităţilor administraţiei publice 
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standardele Uniunii Europene  public - privat centrale spre examinare  proiectul hotărârii de 

Guvern privind completarea şi modificarea 

anexelor nr.1 şi nr.2  la  Hotărârea Guvernului nr. 

419 din 18.06.2012 cu privire la aprobarea listei 

bunurilor proprietate a statului şi a listei lucrărilor 

şi serviciilor de interes public naţional propuse 

parteneriatului public – privat. 

Potrivit procedurilor prevăzute de legislaţie şi ca 

urmare a avizului Ministerului Justiției şi a 

concluziilor Raportului privind expertiza 

anticorupţie a Centrului Naţional anticorupţie, 

proiectul de act normativ, urmează a fi discutat în 

cadrul şedinţei Consiliului Naţional pentru 

parteneriatul public-privat, şi ulterior înaintat 

Guvernului spre aprobare. 

S-a conlucrat la  elaborarea proiectului hotărârii 

Guvernului ”Cu privire la modificarea şi 

completarea unor hotărâri ale Guvernului”, care 

include completări şi modificări la Hotărârea 

Guvernului nr. 476 din 04.07.2012.Actualmente, 

proiectul în cauză este în proces de avizare 

repetată, în legătură cu numirea noului Guvern. 

Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la 

modificarea şi completarea Guvernului nr. 245 

din 19.04.2012 cu privire la Consiliul Naţional 

pentru parteneriatul public-privat urmează a fi 

definitivat şi înaintat spre examinare şi avizare 

după procedura de numire şi confirmare a noului 

Guvern. Acțiunea a fost amânată pentru 

semestrul II a anului 2015. 
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Revizuirea  instrumentelor privind asigurarea 

implementării Legii nr. 179 din 10.07.2012 cu 

privire la parteneriatul public-privat; 

Proiecte de hotărâre de 

Guvern elaborate/aprobate 

Permanent Direcția 

parteneriat 

public - privat 

Realizat  

A fost examinate şi avizate 5 proiecte de acte 

legislative şi normative, după cum urmează: 

- proiectul legii „Cu privire la completarea şi 

modificarea Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XII 

din 28 martie 1995”. 

- proiectul privind aprobarea obiectivelor şi 

condiţiilor parteneriatului public-privat,precum şi 

cerinţele generale privind selectarea partenerului 

privat pentru parteneriatul public-privat privind 

concesionarea Zăcământului de apă minerală 

naturală “Cahul”. 

- proiectul Hotărârii de Guvern „Privind 

aprobarea proiectului Legii pentru modificarea şi 

completarea unor acte legislative” înaintat de către 

Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru. 

- proiectul Hotărârii de Guvern „Cu privire la 

aprobarea Regulamentului privind modul de 

transmitere a bunurilor mobile şi imobile 

achiziţionate, construite, reconstruite, reabilitate 

sau restaurate din costul mijloacelor Fondului 

naţional pentru dezvoltare regională şi alte surse”. 

-proiectul Hotărârii de Guvern despre aprobarea 

proiectului de lege „Privind organizarea evidenţei 

bunurilor confiscate, evaluării, păstrării, vânzării, 

transmiterii cu titlu gratuit şi nimicirii bunurilor 

confiscate, bunurilor fără stăpân, bunurilor 

sechestrate, corpurilor delicte, bunurilor trecute în 

proprietatea statului de drept de succesiune şi a 

comorilor”. 

Obiectiv: Consolidarea capacităților administrative ale autorităţilor publice în domeniul parteneriatului public-privat  

Consultarea autorităţilor administraţiei publice 

centrale şi locale privind implementarea 

proiectelor de parteneriat public-privat 

Participarea în cadrul 

grupurilor de lucru 

 

Permanent Direcția 

parteneriat  

public - privat 

Realizat.  

Colaboratorii direcţiei au participat la şedinţele de 

lucru în cadrul proiectelor PPP privind serviciul 

de radioterapie(MS); proiectul pentru construcția 

de locuinţe şi obiective social-culturale (MA);  
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parteneriat public-privat privind serviciul de 

laborator (Bălţi);  parteneriat public-privat privind 

Construcţia complexului locativ cu obiective de 

menire social-culturală al AŞM din strada 

Sprîncenoaia, nr. l, nr.5, mun. Chişinău" (AŞM); 

parteneriat public-privat privind serviciul de 

dializă (MS); „Managementul de concesiune a 

serviciilor de asigurare tehnică a teritoriului mun. 

Bălţi cu aparate de înregistrare foto-video”; 

„Parteneriat public-privat pentru video 

monitorizarea r. Criuleni; Parteneriat public-privat 

pentru video monitorizarea r. Leova; PPP privind 

reparația şi modernizarea Sanatoriului „Salvia” 

din s. Mihăileni, r. Râșcani; PPP privind 

,,Serviciul de gestionare a parcărilor controlate cu 

plată în mun. Chișinău”. 

Pe parcursul perioadei de raportare au fost avizate 

studiile de fezabilitate pentru 13 proiecte de 

Parteneriat public-privat, după cum urmează: 

- “Construcţia, amenajarea și exploatarea 

Complexului sportiv ,,Gravity-Park” ” or. Orhei; 

-  „Implementarea sistemului automatizat de 

supraveghere a circulației rutiere ,,Controlul 

Traficului în r. Rîșcani”; 

- ,,Concesionarea serviciilor de management al 

,,Parcului Logistic Agro-Industrial’’ din s. 

Sîngereii Noi, raionul Sîngerei; 

- Implementarea sistemului automatizat de 

supraveghere a circulației rutiere ,,Controlul 

Traficului în raionul Ialoveni” ; 

- Implementarea sistemului automatizat de 

supraveghere a circulației rutiere ,,Controlul 
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Traficului în raionul Anenii Noii”; 

- ,,Centrul de Agrement în incinta Casei de 

Cultură din sat. Cărpineni”; 

- ,,Centrul de Agrement în incinta Casei de 

Cultură din s. Cărpineni; 

- ,,Parc de agrement în s. Cărpineni, r. Hîncești  ; 

- ,,Serviciul de gestionare a parcărilor controlate 

cu plată în mun. Chișinău”; 

- Implementarea sistemului automatizat de 

supraveghere a circulației rutiere ,,Controlul 

Traficului în raionul Strășeni”; 

- ,,Formarea și gestionarea infrastructurii 

termoenergetice pe biomasă în or. Căușeni”; 

- Concesionarea serviciului public de salubrizare 

comuna Zastînca, r. Soroca; 

-Implementarea sistemului automatizat de 

supraveghere a circulației rutiere ,,Controlul 

Traficului în raionul Edineț” . 

Au fost acordate 81 consultaţii în domeniul 

parteneriatului public-privat 

Monitorizarea implementării  proiectelor de 

parteneriat public-privat şi concesiune 

participarea în cadrul 

comisiilor de selectare a 

partenerului privat/ 

concesionar 

Permanent Direcția 

parteneriat 

public – privat 

Au fost monitorizate 49 contracte de parteneriat 

public-privat şi concesiune înregistrate de către 

Agenţia Proprietăţii Publice în Registrul 

Patrimoniului Public 

Colaboratorii direcției au participat la şedinţele de 

selectare a partenerului privat pentru următoarele 

proiecte PPP: 

 - Construcţia complexului locativ cu obiective de 

menire social-culturală al AŞM din strada  

Sprîncenoaia, nr.l, nr.5, mun. Chişinău" (AŞM);  

- „Implementarea sistemului automatizat de 
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supraveghere a circulaţiei rutiere „Controlul 

traficului” în raionul Leova”; 

- Concesionarea serviciilor de management al 

,,Parcului Logistic Agro-Industrial’’ din s. 

Sîngereii Noi, raionul Sîngerei; 

-  „Implementarea sistemului automatizat de 

supraveghere a circulaţiei rutiere „Controlul 

traficului” în raionul Rîşcani” 

- „Implementarea sistemului automatizat de 

supraveghere a circulaţiei rutiere „Controlul 

traficului” în raionul Cahul”  

- ,,Serviciul de gestionare a parcărilor controlate 

cu plată în mun. Chișinău” 

Asigurarea  activităţii de secretariat a Consiliului 

Naţional pentru Parteneriatul public-privat 

Colectarea, procesarea şi 

păstrarea informaţiei 

privind organizarea 

ședințelor CNPPP. 

Monitorizarea 

implementării deciziilor 

CNPPP 

Permanent Direcția 

parteneriat 

public – privat 

Colaboratorii Direcţiei au asigurat secretariatul 

CNPPP, prin colectarea informației privind 

proiectele de parteneriat public-privat care 

urmează a prezentate Primului –ministru  pentru a 

fi discutate în ședința Consiliului. 

Asigurarea  activităţii Reţelei interministeriale de 

parteneriat public-privat 

Nr. de şedinţe organizate Permanent Direcția 

parteneriat 

public – privat 

Au fost organizate 2 şedinţe în cadrul proiectului 

Twinning privind consultarea reprezentanţilor 

APC – membri ai Reţelei interministeriale de 

parteneriat public-privat.  

Membrii Reţelei interministeriale de parteneriat 

public-privat s-au întrunit la  27 mai 2015 în 

cadrul Atelierului de instruire cu tematica „Studii 

de fezabilitate şi politici antifraudă pentru 

proiectele de parteneriat public-privat”organizat 

în comun cu experţii cooptaţi în Proiectul 

Twinning. 
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Obiectiv: Consolidarea capacităţilor administrative ale autorităţilor  publice în contextul implementării proiectului Twinning „Consolidarea sistemului de 

parteneriat public-privat în Republica Moldova”. Fortificarea relaţiilor în domeniul parteneriatului public-privat cu partenerii de dezvoltare externi 

 

Implementarea proiectului de TWINNING 

„Consolidarea sistemului de parteneriat public-

privat în Republica Moldova” 

Nr. de evenimente 

organizate 

Pe parcursul perioadei Direcția 

parteneriat 

public – privat  

Realizat. 

În semestrul I al anului 2015 în comun cu experţii 

cooptaţi în proiectul Twinning „Consolidarea 

sistemului de parteneriat public-privat în 

Republica Moldova” a fost organizate 9 

evenimente planificate  pentru semestrul II al 

anului 2015, dintre care menţionăm:  

-22 aprilie 2015 a fost organizat Atelierul de 

instruire cu tematica „Studii de fezabilitate şi 

politici antifraudă pentru proiectele de 

parteneriat public-privat”  la care au participat 

reprezentanţii Ministerului Economiei şi ai 

Agenţiei Proprietăţii Publice; 

- 27 mai 2015 a avut loc Atelierul de instruire 

„Studii de fezabilitate şi politici antifraudă pentru 

proiectele de parteneriat public-privat” . La 

atelier au participat reprezentanţi ai administraţiei 

publice centrale – membri ai Reţelei 

interministeriale de parteneriat public-privat . 

A fost organizată o rundă de Ateliere de instruire 

cu tematica „Prezentarea Manualului privind 

procedurile de implementare a proiectelor de 

parteneriat public-privat și a concesiunilor, 

experiența UE și a Republicii Moldova în 

domeniul proiectelor PPP” la careau fost invitaţi 

să participe reprezentanţi ai autorităţilor 

administraţiei publice locale din toate raioanele 

republicii, cât şi reprezentanţi ai serviciilor 

publice de stat din teritoriu, precum şi 
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reprezentanţi ai întreprinderilor private. 

Atelierele au avut în următoarele orașe: 

- or. Ungheni (02 iunie 2015); 

- mun. Bălţi (03 iunie 2015); 

- mun. Comrat (18 iunie 2015); 

- or. Orhei (23 iunie 2015) 

În comun cu experţii proiectului Twinning au fost 

asistate consultativ proiectele de parteneriat 

public-privat pilot: 

- Renovarea bazinului de înot al Universităţii de 

Educaţie Fizică şi Sport (Ministerul Educaţiei); 

 - Crearea Centrului Multimodal (Ministerul 

transportului şi Infrastructurii Drumurilor); 

- Proiectul Energie şi Biomasă promovat cu 

suportul PNUD Moldova. 
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Colaborarea cu Comisia Economică a Naţiunilor 

Unite pentru Europa (UNECE) 

Nr. de proiecte pilot 

consultate / nr. de 

evenimente 

Permanent Direcția 

parteneriat 

public - privat 

Realizat. 

Reprezentantul Agenţiei Proprietăţii Publice a 

participat în cadrul Conferinţei anuale privind 

parteneriatul public-privat „Zilele PPP” şi 

„Întrunirea experților PPP din cadrul UNECE” , 

care au avut loc in perioada 17-18 iunie la 

Londra, Marea Britanie. 

S-au inițiat măsurile  de organizare și desfășurare  

în prima jumătate a lunii noiembrie 2015, în 

Chișinău a întrunirii Consiliului Consultativ de 

Afaceri (BAB) în domeniul parteneriatului 

public-privat sub egida Comisiei Economice 

pentru Europa a Naţiunilor Unite. 

 Șeful unității PPP a participat la Conferința 

internaţională privind proiectul legii-model din 

CSI „Parteneriatul public-privat” organizată de 

autorităţile beloruse în colaborare cu Programul 

de dezvoltare din Belorusia, Banca Europeană 

pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi  Comitetul 

Executiv al CSI. 

Obiectiv:Asigurarea realizării atribuţiilor direcţiei  

Asigurarea realizării atribuţiilor direcţiei Nr. de şedinţe Pe parcursul perioadei Direcția 

parteneriat 

public – privat 

Realizat.  

Colaboratorii Direcţiei parteneriat public-privat au 

participat în cadrul a 17 ședințe a Grupurilor de 

lucru privind iniţierea si implementarea 

proiectelor de parteneriat public-privat; la 

şedinţele consiliilor de administrație a 

întreprinderilor de stat şi societăţilor comerciale 

cu cotă de stat, precum şi în cadrul comisiilor de 

cenzori. 
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S-a  actualizat informația privind proiectele PPP şi  

contractele de parteneriat public-privat, încheiate.. 

S-au examinat 119 adresări şi au fost elaborate 

129 răspunsuri la interpelările înaintate. 

F. ASIGURAREA JURIDICĂ 

Obiectiv: Reprezentarea Agenţiei Proprietăţii Publice în instanţele de judecată  

Asigurarea asistenţei juridice Agenţiei Proprietăţii 

Publice în soluţionarea litigiilor aflate pe rolul 

instanţelor de judecată 

Nr. cazurilor reprezentate 

în instanţă 

Nr. cererilor de chemare în 

judecată înaintate 

Nr. de dosare înregistrate 

Nr. de acte elaborate 

Permanent  Direcția juridică  Realizat parţial. 

S-a participat la toate şedinţele de judecată, în care 

Agenția a fost antrenată; 

Au fost intentate acțiuni în instanța de judecată în 

toate cazurile stabilite de fapt; 

Au fost întocmite acte de procedură necesare în 

toate cazurile; 

Asigurarea evidenței litigiilor. 

Obiectiv:Asigurarea legalităţii actelor şi documentelor  

Asigurarea legalităţii actelor şi documentelor 

elaborate de Agenţia Proprietăţii Publice 

Nr. acte examinate Permanent Direcția juridică 

 

 

Realizat. 

Au fost examinate toate materialele elaborate de 

către colaboratorii Agenției. 

Asigurarea legalităţii actelor şi documentelor 

înaintate spre coordonare Agenţiei Proprietăţii 

Publice 

Nr. acte normative 

examinate 

Permanent  Direcția juridică Realizat. 

Au fost examinate toate materialele parvenite. 

Obiectiv: Asigurarea asistenţei juridice subiecţilor parte al proceselor de administrare şi deetatizare a patrimoniului public  

Acordarea asistenţei juridice şi metodologice 

participanţilor la procedura de administrare şi 

deetatizare a bunurilor proprietate publică 

Nr. reclamaţii, demersuri, 

cereri, petiții 

Permanent  Direcția juridică Realizat. 

Au fost examinate toate adresările, reclamaţiile, 

demersurile, cererile și petițiile. 
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Obiectiv: Expertiza juridică în procesul de privatizare, postprivatizare şi evidenţa patrimoniului public  

Asigurarea expertizei juridice asupra procedurilor 

de expunere la privatizare/administrare a bunurilor 

proprietate publică a statului 

 

Nr. de dosare examinate şi 

consultaţiilor acordate 

Nr. de contracte şi acorduri 

elaborate 

Permanent  Direcția juridică Realizat.  

Au fost supuse expertizei juridice toate dosarele 

bunurilor supuse privatizării; 

Au fost elaborate în parte în termenii vizaţi, 

contractele de vânzare - cumpărare, conform 

rezultatelor concursurilor comerciale, 

investiţionale, licitaţiilor şi acordurilor la acestea; 

Au fost examinate toate cererile înaintate 

Agenţiei; 

Au fost supuse expertizei juridice toate actele 

înaintate comisiilor din cadrul Agenției. 

G. CONTABILITATE ŞI FINANŢE 

Obiectiv: Utilizarea mijloacelor băneşti în conformitate cu planurile de finanţare  

Monitorizarea utilizării corecte şi economice a 

mijloacelor băneşti, în conformitate cu planurile de 

finanţare 

Nr. ordine de plată și 

extrase 

Lunar  Direcția 

economico 

financiară 

Realizat. 

Au fost efectuate verificările soldurilor tuturor 

conturilor contabile, în termenii stabiliți; 

Au fost analizate toate sumele, întrate şi ieşite pe 

fiecare cont; 

Au fost întocmite şi prezentate, în termenii 

stabiliți; toate ordinele de plată ce ţin de 

salarizarea angajaților,  

Au fost întocmite 18 note contabile. 

Obiectiv: Realizarea procesului de raportare bugetară. Întocmirea şi prezentarea dărilor de seamă contabile în termenele stabilite  

Organizarea evidenţei contabile şi a sistemului de 

dări de seamă, monitorizarea executării devizelor 

de cheltuieli conform prevederilor legii bugetului 

pentru anul gestionar 

Nr. rapoarte  Pe parcursul perioadei  Direcția 

economico 

financiară 

Realizat.  

A fost întocmit  raportul de finanțare și prezentat 

Ministerului Economiei, în termenii stabiliți; 

Au fost întocmite dările de seamă privind suma 

venitului achitat şi impozitul reţinut din acesta cu 

prezentarea la Inspectoratul Fiscal de Stat; 
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Au fost întocmite toate rapoartele/fișele de 

verificare/declarațiile/dările de seamă şi 

prezentate în termenii stabiliți; 

Obiectiv: Asigurarea evidenţei privind salarizarea angajaţilor conform actelor Legislative în vigoare  

Asigurarea salarizării angajaţilor în conformitate 

cu prevederile actelor Legislative în vigoare 

Salariu calculat Lunar  Direcția 

economico 

financiară 

Realizat.  

A fost calculat salariul în termenii stabiliți; 

Au fost întocmite 70 ordine de plată; 

Au fost prezentate 6 note contabile; 

Au fost perfectate şi eliberate 8 certificate privind 

veniturile salariale. 

Obiectivul: Asigurarea evidenţei privind decontările cu titularii de avans/deplasări în interes de serviciu  

Coordonarea executării actelor normative în 

vigoare care se referă la cheltuieli ce ţin de 

delegarea salariaţilor 

Nr. de ordine de delegare 

Nr. de note 

Nr. de borderouri 

Note de contabilitate 

Lunar Direcția 

economico 

financiară 

Au fost1 primite şi întocmite 32 de deconturi de 

avans 

Au fost întocmite 9 note justificative 

Au fost întocmite 9 borderouri 

Au fost întocmite 6 note contabile 

Obiectivul: Asigurarea evidenţei şi circulaţia tuturor bunurilor materiale aflate la balanța Agenţiei.  

Asigurarea evidenţei şi circulaţia tuturor bunurilor 

materiale aflate la balanţa ministerului, calcularea 

uzurii mijloacelor fixe, participarea la inventarierea 

bunurilor materiale şi verificarea listelor de 

inventariere a bunurilor materiale cu datele din 

evidenţa contabilă 

Nr. documentelor primite 

(facturi, acte, foi de 

parcurs, etc.) 

Lunar Direcția 

economico 

financiară 

Toate bunurile au fost verificate şi înregistrare în 

evidenţa contabilă 

Obiectivul: Implementarea acţiunilor din documentele de politici  

Monitorizarea realizării tuturor documentelor de 

politici în care sunt incluse acţiuni ce ţin de 

Raportări Lunar,Trimestrial, 

Semestrial/la solicitare 

Direcția 

economico 

Toate raportările cu privire la realizarea acţiunilor 

din documentele de politici, care ţin de 
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competenţa  Agenţiei Proprietăţii Publice   financiară competenţa Agenţiei au fost prezentate în termen.  

H. POLITICI DE PERSONAL 

Obiectiv: Administrarea personalului prin planificarea, coordonarea, organizarea, desfășurarea, monitorizarea și evaluarea implementării în Agenție a procedurilor 

de personal 

 

Asigurarea necesarului de personal Nr. concursuri organizate Pe parcursul perioadei  Serviciul resurse 

umane 

Realizat. 

A fost asigurată organizarea și desfășurarea a trei 

concursuri de ocupare a funcției publice vacante.  

S – a organizat și coordonat procesul de integrare 

socioprofesională a noilor angajați și a perioadei 

de probă a funcționarilor publici debutanți. 

Dezvoltarea profesională a colaboratorilor Agenției 

Proprietății Publice 

Nr. instruiri profesionale  Pe parcursul  perioadei Serviciul resurse 

umane  

Realizat.  

A fost asigurată coordonarea și monitorizarea 

dezvoltării profesionale a colaboratorilor Agenției 

Proprietății Publice. 

Obiectiv: Evidența datelor și documentelor cu privire la colaboratorii Agenției  

Ținerea evidenței personalului: elaborarea 

proiectelor de acte administrative cu privire la 

angajarea, modificarea, suspendarea/încetarea 

raporturilor de serviciu/ de muncă, la instruirea, 

evaluarea colaboratorilor și ale altor proceduri de 

personal 

Nr. acte 

administrative/carnete de 

muncă/ dosare 

personale/legitimații de 

serviciu, etc.  

Pe parcursul perioadei  Serviciu resurse 

umane 

Realizat.  

Pe parcursul perioadei a fost asigurată elaborarea 

proiectelor actelor administrative cu privire la 

angajarea, modificarea, suspendarea/încetarea 

raporturilor de serviciu/ de muncă, la instruirea, 

evaluarea colaboratorilor și ale altor proceduri de 

personal și completarea carnetelor de munca (81 

acte administrative);  

Au fost pregătite și transmise materialele ce țin de 

activitatea Serviciului resurse umane în arhiva 

Agenției, în conformitate cu instrucțiunile si 

prevederile actelor normative , care reglementează 

modalitatea de arhivare a acestora. 

I. IMPLEMENTAREA ACȚIUNILOR DIN DOCUMENTELE DE POLITICI 

Obiectiv: Implementarea acțiunilor din documentele de politici 

Monitorizarea realizării acțiunilor din documentele 

de politici care țin de competența  Agenției 

Nr. raportări Lunar 

/trimestrial/semestrial/anual  

Direcția juridică 

Direcția 

Realizat.  

Toate raportările cu privire la realizarea acţiunilor 
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Proprietății Publice   privatizare 

Direcția 

administrarea 

proprietății  

publice  

Direcția  

evidență 

patrimoniului 

public și analiză  

financiară  

Direcția 

parteneriat 

public privat 

Direcția 

postprivatizare 

din documentele de politici, care ţin de 

competenţa Agenţiei au fost prezentate în termen. 

  

 

 Director adjunct  Angela SUSANU 


