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

  
I. Rezumatul executiv privind principalele progrese şi deficienţe 

Întru realizarea priorităților prevăzute în Planul sectorial de acțiuni, pe 
parcursul anului 2019, în particular, în trimestrul IV,  Agenția Proprietății Publice a 
realizat un șir de  activități concrete direcționate spre inventarierea, înregistrarea 
dreptului de proprietate și monitorizarea patrimoniului public, remedierea lacunelor 
și inconsistențelor actelor normative, perfecționarea managementului 
întreprinderilor de stat și a patrimoniului lor.  

La elaborarea raportului de monitorizare a fost utilizată informația colectată 
de la întreprinderile de stat, în care Agenția deține calitatea de fondator și de acționar 
în societățile pe acțiuni cu capital integral sau majoritar de stat, de la autoritățile 
centrale/ de specialitate și instituțiile responsabile conform planului. 

În scopul îmbunătățirii procesului de administrare a proprietății de stat, 
Agenția a asigurat inventarierea anuală a patrimoniului public și a identificat 
bunurile imobile ale entităților din administrare, care sînt în proces, sau urmează a 
fi înregistrate în Registrul bunurilor imobile. 

În scopul perfecționării managementului entităților de stat și utilizării 
raționale a patrimoniului acestora, la toate întreprinderile de stat si societățile pe 
acțiuni cu cota integrala sau majoritară de stat, în anul 2019, au fost efectuate 
inspecții financiare tematice privind activitatea economico-financiară în perioada 
01.01.2015-31.12.2018. 

În trimestrul IV al anului 2019, au fost promovate acte normative care au avut 
drept obiectiv consolidarea cadrului legal și remedierea lacunelor și inconsistențelor 
actelor normative, fiind elaborate proiectele actelor normative pentru eficientizarea 
administrării întreprinderilor de stat și municipale. Astfel, în vederea implementării 
Legii nr. 246 /2017 cu privire la întreprinderea de stat si întreprinderea municipală a 
fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr.484/2019 pentru aprobarea unor acte 
normative privind punerea în aplicare a Legii nr.246/2017 cu privire la 
întreprinderea de stat și municipală prin care au fost aprobate: Statutul-model al 
întreprinderii de stat; Statutul-model al întreprinderii municipale; Regulamentul-
model cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei 
vacante de administrator al întreprinderii de stat; Modelul contractului individual de 
muncă al administratorului întreprinderii de stat/municipale,  Regulamentul-model 
al consiliului de administraţie al întreprinderii de stat,  Regulamentul-model al 
comisiei de cenzori a întreprinderii de stat.  
  De asemenea, în temeiul Legii nr.246 /2017 cu privire la întreprinderea de stat 
si întreprinderea municipală s-a inițiat procesul de reorganizare a întreprinderilor de 
stat, care are la bază următoarele criterii:  

- optimizarea gestionării bunurilor patrimoniului public (terenurile și imobilele 
care nu sunt folosite în procesul tehnologic); 

- optimizarea costurilor şi cheltuielilor entităților cu capital de stat;  
- creşterea valorii întreprinderilor (de piaţă, de bilanț);  



- optimizarea procesului de achiziții: de materie primă, de servicii de transport 
etc; 

- concentrarea resurselor şi optimizarea utilizării acestora;   
Totodată, activitatea Agenției în procesul de reorganizare a întreprinderilor de 

stat s-a axat pe determinarea formelor juridice în care urmează să fie reorganizate 
întreprinderile de stat, dar și ajustarea cadrului normativ pentru reorganizarea 
întreprinderilor de stat în societăți pe acțiuni  sau societăți cu răspundere limitată.  

În conformitate cu prevederile Legii nr.29/2018 privind delimitarea 
proprietății publice și prevederilor pct. 9 din Regulamentul cu privire la organizarea 
și funcționarea Agenției Proprietății Publice, Agenția a fost mandatată cu 
competențe de realizare a politicii statului în domeniul delimitării proprietăţii 
publice, prin organizarea activității legate de delimitarea bunurilor proprietate 
publică după apartenență și domenii. În vederea consolidării cadrului legal privind 
delimitarea proprietății publice pe domenii și după  apartenență și impelmentării 
Legii nr. 29/2108, prin Hotărîrea Guvernului  nr. 63/2019 a fost aprobat 
Regulamentul privind delimitarea proprietății publice, iar prin Hotărîrea Guvernului  
nr. 80/2019 - Programul de stat pentru delimitarea bunurilor imobile, inclusiv a 
terenurilor proprietate publică, pentru anii 2019–2023. 

Delimitarea și înregistrarea bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor 
proprietate publică, în registrul bunurilor imobile se va realiza conform Programului 
de Stat în limitele mijloacelor bugetare sau din mijloacele financiare alocate pentru 
Proiectul „Înregistrarea şi evaluarea funciară”, finanțat de Banca Mondială.   

Un șir de măsuri din Planul sectorial de acțiuni în domeniul administrării și 
deetatizării proprietății publice țin de instruirea angajaților din cadrul autorităților 
publice centrale, a întreprinderilor de stat și societăților pe acțiuni cu capital integral 
sau majoritar de stat. În vederea realizării acestora, Agenția Proprietății Publice a 
asigurat participarea la mai multe cursuri de instruire care au avut drept obiectiv 
lichidarea fenomenului abuzului de putere și depășirii atribuțiilor de serviciu și 
tematică ce tine administrarea corporativă, de respectarea regimului juridic al 
conflictului de interese, respectarea regimului juridic al incompatibilității, 
restricțiilor și limitărilor, la care au participat inclusiv conducătorii și adjuncții 
întreprinderilor de stat. De asemenea, colaboratorii Agenției au participat la cursul 
de instruire organizat de Centrul Național Anticorupție cu abordarea subiectului 
integrității profesionale și instituționale și la cursurile de instruire organizate de 
Academia de Administrare Publică. 
   Pentru a asigura transparența în procesul de administrare a proprietății 
publice, Agenția Proprietății Publice a plasat pe pagina web a Agenției: 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; Raportul privind administrarea și deetatizarea proprietății 
publice pentru anul 2018. 

Pe portalul guvernamental unic de date deschise (www.date.gov.md) au fost 
plasate 5 seturi de date cu caracter public privind rezultatele activității economico-
financiare ale 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 utilizatori de peste 7363 de ori. 
 
II. Progresul în implementarea planului sectorial de acţiuni în perioada de 
raportare 

  
Prioritatea 1. Inventarierea, înregistrarea dreptului de proprietate şi monitorizarea eficientă a patrimoniului public de stat 
Rezultatele scontate:  
a) sporirea procesului de înregistrare a bunurilor proprietate de stat;  
b) micşorarea numărului bunurilor proprietate de stat neînregistrate în Registrul bunurilor imobile;  
c) îmbunătăţirea procesului de administrare a proprietăţii de stat;  
d) instituirea mecanismului de efectuare a controlului activităţii economico-financiare a entităţilor cu capital de stat;  
e) creşterea transparenţei în administrarea entităţilor cu capital de stat 
Acţiunea 1.2.Înregistrarea dreptului de proprietate 
Termenul de realizare: permanent, cu raportarea în trimiestrul IV. 
Instituţia responsabilă: Autoritățile publice centrale; Agenţia Proprietăţii Publice; Agenția Servicii Publice; întreprinderile de 
stat (responsabilitate concomitentă) 
Indicator de progres: Număr de bunuri noi înregistrate în Registrul bunurilor imobile 

Progresul în implementarea acţiunii 1.2. 
Descrierea măsurilor întreprinse de către 
instituţiile responsabile de realizarea 
acţiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres 
Indicator 1  
bunuri noi identificate 
înregistrate în Registrul 
bunurilor imobile 
 

Indicator 2  
Dări de seamă 
prezentate de 
autoritățile publice 
centrale și 
întreprinderile de 
stat; Registrul 
patrimoniului 
public;  

Indicator 3  
Descurajare; 
recuperare 
 

Indicator 4  
Mijloace 

bugetare/proprii 

Autoritățile publice 
centrale 

Inregistrarea dreptului 
de proprietate  

    

Cancelaria de Stat a 
Republicii Moldova 

     

Ministerul 
Economiei și 
Infrastructurii 

Au fost înregistrate 
bunurile aflate în 
gestiunea I.S. 
Moldelectrica  

Au fost înregistrate 4 
bunuri imobile ale 
entităților administrate de 
Ministerul Economiei și 
Infrastructurii 

   

Ministerul 
Finanțelor 

Ministerul Finanțelor 
(scr. nr 03-17/175 din 
29.11.2019) a informat 
că, 
Conform Certificatului 
din 10.01.2019, eliberat 
de IP ,,Agenția Servicii 
Publice”, a fost 
înregistrat dreptul de 

Au fost înregistrate 24 
bunuri imobile ale 
entităților administrate de 
Ministerul Finanțelor 

1   



proprietate asupra 
încăperii de 69,0 m2, nr. 
cadastral 
0100419.124.01.360, 
din str. Pușkin nr. 44.  
Serviciul Fiscal de Stat  
Au fost înregistrate 2 
bunuri imobile:  
Terenul pentru 
construcție, mun. 
Comrat str. 
Comsomolskaia, 20, 
numărul cadastral 
9601213.232, suprafața 
de 0,1969 ha;Teren 
pentru construcție, or. 
Anenii Noi, numărul 
cadastral 1001206.349, 
0.0028 ha + Garaj, 
numărul cadastral 
1001206.349.01, 
suprafața de 22,2 m.p..  
Serviciul Vamal  
La moment, Serviciul 
Vamal are înregistrate la 
ASP 226 bunuri imobile, 
dintre care, pe parcursul 
a 11 luni ale anului 
curent au fost 
înregistrate 21 bunuri 
imobile (1 teren-PV 
Larga, 3 construcții PV 
Larga, 16 construcții -
Giurgiulești, 1-garaj 
Comrat). 

Ministerul Sănătății, 
Muncii și Protecției 
Sociale 
 

Prin scr. 02/6638 din 
26.11.2019 Ministerul 
Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale a 
informat ca nu sunt 
bunuri identificate 
pentru a fi înregistrate în 
Registrul bunurilor 
imobile 

Nu au fost înregistrate 
bunuri imobile ale 
entităților administrate de 
Ministerul Sănătății, 
Muncii și Protecției 
Sociale 

1   

Ministerul Educației, 
Culturii și Cercetării 

Ministerul Educației, 
Culturii și Cercetării a 
informat  ca a solicitat 
prin scr. nr 04/2-09/2991 
din 11.06.2019; nr. 08/5-
09/5525 din 04.10.2019; 
nr. 08/2-09/6448 din 
12.11.2019, de la 
instituțiile/organizațiile 
din subordine 

 1   



expedierea în adresa 
ministerului a 
informațiilor referitoare 
la statutul juridic al 
construcțiilor.  După 
recepționarea 
informației va iniția 
modificarea HG nr. 
351/2005 

Serviciul de 
Informații și 
Securitate 

Prin scr. nr.1/1-1123 din 
02.12.2019 Serviciul de 
Informații și Securitate 
a informat că pe 
parcursul anului 2019 
suplimentar au fost 
înregistrate 3 bunuri 
imobile 

 3 bunuri imobile 1   

Ministerul Apărării Prin scr. nr. 11/1335 din 
29.11.2019 Ministerul 
Apărării a informat că 
desfășoară procedura de 
înregistrare cadastrală a 
533 de bunuri imobile 
situate pe terenurile cu 
destinație specială de 
apărare. 

1 bun imobil 
       

1   

Ministerul 
Afacerilor Interne  

Prin scr. nr. 44/3565 din 
04.12.2019 Ministerul 
Afacerilor Interne a 
informat că a fost  
elaborat proiectul de 
modif. a anexei 18 la 
HG. 351/2005 și 
prezentat autorităților 
spre avizare. 

Nu au fost înregistrate  
bunuri imobile ale 
entităților administrate de 
Ministerul Afacerilor 
Interne 

1   

Ministerul 
Agriculturii, 
Dezvoltării 
Regionale și 
Mediului  

"Institutul Ştiinţifico-
Practic de Horticultură 
şi Tehnologii 
Alimentare"- 1; 
Comisia de Stat pentru 
Testarea Soiurilor de 
Plante -6; Agenţia de 
Intervenţii şi Plăţi 
pentru Agricultură – 
1(scr. MADRM nr.05-
07/4620 din 11.12.2019) 

Au fost înregistrate 8 
bunuri imobile ale 
entităților administrate de 
Ministerul Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale și 
Mediului 

1   

Administrația 
Națională a 
Penitenciarelor 

Penitenciarul nr. 7 
Rusca 

A fost depusă o cerere 
la Serviciul cadastral 
teritorial Hîncești  a 
ASP în scopul 
înregistrării dreptului de 
folosință și o cerere de 
modificare a informației 
din registrul bunurilor 
imobile, ce ține de toate 

Au fost înregistrate 42 
bunuri imobile ale 
entităților administrate de 
Administrația Națională a 
Penitenciarelor 
 
 
 
 
 
 
 

1   



bunurile imobile 
gestionate în temeiul art. 
96 alin. (2) a Legii nr. 
300/2017 (5 bunri noi și 
26 bunuri reinregistrate) 

La data de 08.11.2018 
Agenția Servicii Publice 
Departamentul Cadastru 
Serviciul Cadastral 
Teritorial Chișinău   a 
efectuat dosarul tehnic 
nr.0100/18/99702 din 
24.09.2018 pentru 
terenul cu nr. 
0100505.142 pe care 
sunt amplasate  și 
înregistrate 10 
construcții și dosarul 
tehnic nr. 
0100/18/99697 din 
08.11.2018 pentru 
terenul cu nr. 
0100505.143. pe care  
este   amplasat și 
înregistrat o  
construcție. (Au fost 
înregistrate 11 bunuri 
imobile). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Agenția ”Moldsilva” Prin scr. nrAM-03/01-
1635 din 02.12.2019 
Agenția ”Moldsilva” a 
informat că pe parcursul 
anului 2019 bunuri 
imobile aflate în 
gestiune entităților 
subordonate nu au fost 
înregistrate 

Nu au fost înregistrate  
bunuri imobile ale 
entităților administrate de 
Agenția ”Moldsilva” 

1   

Agentia ”Apele 
Moldovei” 

Prin scr.nr. 06-04/1383 
din 02.12.2019) Agentia 
”Apele Moldovei” a 
informat ca în anul 2019 
au fost înregistrate 2 
bunuri imobile 

2 bunuri imobile 
înregistrate 

1   

Agenția Relații 
Funciare și Cadastru 

Prin scr. nr. 36/01 
06/715 din 25.11.2019 
ARFC a informat că  pe 
parcursul anilor 
precedenţi, de către Î. S. 
Institutul de Proiectări 
pentru Organizarea 
Teritoriului au fost 
executate lucrări de 
delimitare a bunurilor 
imobile (59 puncte ale 
RGN) amplasate în 
UTA Găgăuzia şi 

59 bunuri imobile 
înregistrate 

1   



raioanele Hînceşti, 
Rezina şi Sîngerei. 
Materialele cadastrale 
respective au fost 
transmise spre 
recepţionare şi 
înregistrare de către 
serviciile cadastrale 
teritoriale. 

Agenția Servicii 
Publice 

Prin scr. nr. 01/7187 din 
09.12.2019 Agenția 
Servicii Publice a 
informat despre 
înregistrarea a 3533 
bunuri imobile 
înregistrate cu drept de 
proprietate publică a 
statului si autorităților 
publice locale 

Au fost identificate 3533 
bunuri imobile înregistrate 
cu drept de proprietate 
publică a statului si 
autorităților publice locale 

1  
 
 

 

Agenția Proprietății 
Publice;  
Întreprinderile de 
stat  

Au fost inventariate și 
înregistrate bunuri 
imobile ale 
întreprinderilor de stat 
in care APP este 
fondator 

În Registrul bunurilor 
imobile sînt înregistrate  
6898 bunuri aflate în 
gestiunea întreprinderilor 
de stat  

1  
 
 
 
 
 
 
 

 

Acţiunea 1.3. Monitorizarea patrimoniului transmis în locaţiune/arendă în scopul identificării abaterilor de la clauzele contractuale 
(destinaţie, preţ, termen). 
Termenul de realizare: Permanent, anual  
Instituţia responsabilă: Autorităţile publice centrale; Agenţia Proprietăţii Publice; Agenţia Servicii Publice; întreprinderile de 
stat şi societăţile pe acţiuni cu capital integral sau majoritar de stat (responsabilitate concomitentă) 
Indicator de progres: Număr de contracte verificate  

Progresul în implementarea acţiunii 1.3.     
Descrierea măsurilor întreprinse de către 
instituţiile responsabile de realizarea 
acţiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres 
Indicator 1  
 
 

Indicator 2  
 
 

Indicator 3  
Recuperare; 
descurajare 

 

Indicator 4  
Mijloace 
bugetare/ 

extrabugetare 
Autorităţile publice 
centrale; Agenţia 
Proprietăţii Publice; 
Agenţia Servicii 
Publice; 
întreprinderile de 
stat şi societăţile pe 
acţiuni cu capital 
integral sau 
majoritar de stat 
(responsabilitate 
concomitentă) 

Monitorizarea 
patrimoniului transmis 
în locaţiune/arendă în 
scopul identificării 
abaterilor de la clauzele 
contractuale (destinaţie, 
preţ, termen). 

Număr de contracte 
verificate 

Dări de seamă 
prezentate de 
autorităţile publice 
centrale şi 
întreprinderile de 
stat;  

  

Agenția Proprietății 
Publice 

Întreprinderile de stat 
 

618 33   

societăţile pe acţiuni cu 
capital integral sau 
majoritar de stat 

276  13    

Ministerul 
Finanțelor 

Ministerul Finanțelor 
Au fost încheiate 12 
contracte de dare în 

125 de contracte    de 
locațiune 
41 de contracte de 
comodat 

1    



locațiune a bunurilor 
imobile pe care le 
administrează.  
Serviciul Fiscal de Stat  
Au fost încheiate 41 
contracte de transmitere 
în locațiune/comodat a 
încăperilor nelocuibile 
ale SFS.  
Toate contractele sunt 
verificate periodic în 
scopul monitorizării 
respectării prevederilor 
contractuale. 
 Serviciul Vamal  
Au fost încheiate 113 
contracte de dare în 
locațiune a bunurilor 
imobile. 

Ministerul Sănătății, 
Muncii și Potecției 
Sociale 

În conformitae cu 
Registrul electronic pe 
parcursul a.2019 au fost 
verificate contractele de 
arenda/locațiune 

85 de contracte de 
locațiune/arendă 

1   

Ministerul 
Agriculturii, 
Dezvoltării 
Regionale și 
Mediului 

Contracte de locațiune 
verificate 

54 de contracte de 
locațiune  

1   

Ministerul 
Economiei și 
Infrastructurii  

 Nu sunt bunuri date în 
locațiune/arendă 

1   

Ministerul Educației 
Culturii și Cercetării, 

     

Serviciul de 
Informații și 
Securitate 

Contracte de locațiune 
verificate 

9 contracte de locațiune, 
inclusiv 4 - pe teritoriul 
Ucrainei  

1   

Ministerul 
Afacerilor Interne 

Patrimoniul transmis în 
locațiune se 
monitorizează 
permanent 

1 contract de locațiune 1   



Administrația 
Națională a 
Penitenciarelor 

Penitenciarul nr. 1 
Taraclia -  2 contracte 
de arenda a terenurilor; 
Penitenciarul nr.2, 
Lipcani – 2 contracte de 
arenda a  terenurilor; 
Penitenciarul nr.4 
Criova -4 
contracte de locațiune; 
Penitenciarul nr. 5 
Cahul -3 contracte de 
locațiune; 
Penitenciarul nr7 
Russca- 4 contracte de 
locațiune; 
Penitenciarul nr.9 
Pruncul -1 contract de 
locațiune 
Penitenciarul nr 11 
Bălți-1; contract de 
locațiune 
Penitenciarul nr15 -1 
contract de locațiune; 
I.S. ”Brănești”-2 
contracte de locațiune 

20 contracte de arendă  1   

Ministerul Apărării Se monitorizează 
contractele, se țin la 
evidență bunurile date 
în locațiune. 

59 contracte de 
locațiune/arendă 

1   

Agenția”Moldsilva” Sunt monitorizate 
contractele de arendă 

6 contracte de arendă 1    

Agentia ”Apele 
Moldovei” 

Au fost încheiate 
contracte de comodat 

110 bunuri imobile 
transmise în comodat 
Asociației Utilizatorilor de 
Apă 

1   

Agenția Relații 
Funciare și Cadastru 

S-a verificat un contract 
de locaţiune încheiat de 
către Î.S. Institutul de 
Geodezie, Prospecţiuni 
Tehnice şi Cadastru 
„INGEOCAD”, în care 
Agenţia Relaţii Funciare 
şi Cadastru exercită 
funcţia de fondator. 

1 contract de locațiune 1   

Agenția Servicii 
Publice 
 
 
 
 
 
 

 571 contracte înregistrate 
pentru bunurile imobile 
proprietate publică a 
statului și autorităților 
publice locale  

1   

Acţiunea 1.4. Instruirea cenzorilor/ auditorilor interni în vederea verificării situaţiilor financiare a entităţilor cu capital de 
stat/monitorizării, gestionării patrimoniului public de stat transmis în administrare 
Termenul de realizare: Trimestrul IV, 2018 – aprobarea programului de instruire; trimestrul II, 2019 –desfăşurarea instruirilor  
Instituţia responsabilă: Agenţia Proprietăţii Publice; Academia de Administrare Publică; Ministerul Finanţelor 
Indicator de progres: Program de instruire a auditorilor/cenzorilor elaborat; număr de instruiri desfăşurate 

Progresul în implementarea acţiunii 1.4.     
Realizarea indicatorilor de progres 



Descrierea măsurilor întreprinse de către 
instituţiile responsabile de realizarea 
acţiunii: 

Indicator 1  
Program de 
 instruire a auditorilor/ 
cenzorilor elaborat; număr 
de instruiri desfăşurate 

Indicator 2  
Liste de participanți 

Indicator 3  
Protecție; 
desurajare 

Indicator 4  
Mijloace 
bugetare/ 
extrabugetare 

Agenția Proprietății 
publice 

     

 Academia de 
Administrare Publică 
 

”Control financiar 
public intern” 
 

26-27.11.2019; 
03-04.12.2019 (2 cursuri) 

55 persoane   

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

A fost aprobată 
Hotărîrea Guvernului  
Nr. 548/2019 pentru 
modificarea anexei nr.1 la 
Hotărîrea Guvernului 
nr.161/2019 cu privire  
la aprobarea listei 
terenurilor proprietate 
publică a statului din  
administrarea Agenţiei 
Proprietăţii Publice 
  
A fost aprobată 
Hotărîrea Guvernului  
nr. 529/2019 
cu privire la transmiterea 
părţii sociale a unei 
societăţi comerciale,  
la modificarea şi abrogarea 
unor hotărîri ale 
Guvernului 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monitorul Oficial 
nr.338-343/786 din 
15.11.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monitorul Oficial 
nr.329-336/765  
din 08.11.2019 
 

  

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 aprobată Hotărîrea 
Guvernului nr. 484/2019  
pentru aprobarea unor acte 
normative privind punerea 
în aplicare a  
Legii nr.246/2017 cu 
privire la întreprinderea de 
stat  
şi întreprinderea 
municipală 
 
A fost aprobată 
Hotărîrea Guvernului nr. 
531  din  
06.11.2019 
cu privire la reorganizarea 
prin fuziune (absorbţie) a 
Instituţiei publice 
„Direcţia generală pentru 
administrarea clădirilor 
Guvernului Republicii  
Moldova” şi a 
întreprinderilor de stat 
„Palatul Republicii”  
şi „Pensiunea din 
Holercani” 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monitorul Oficial 
nr.326-327/729 din 
02.11.2019  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monitorul Oficial 
nr.329-336/767 
din 08.11.2019 
  
 

- - 

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 4.1. 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.     
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 

Indicator 2  
Confirmări din partea 
instituțiilor 
responsabile (agenda, 
listele de participanți 

 

Indicator 3  
Educație; etică 

Indicator 4  
Mijloace 
bugetare/ 

extrabugetare 



Centrul Național 
Anticorupție 

Ministerul 
Economiei și 
Infrastructurii 

    
 

 
 
 
 

Centrul Național 
Anticorupție 

     

Agenția Proprietății 
Publice 

     

Academia de 
Administrare 
Publică 
 (responsabilitate 
concomitentă) 
 

Cursuri de dezvoltare 
profesională “Etică și  
integritate” 
Perioada: 
01-03 octombrie 2019; 
22-24 octombrie 2019; 
05-07noiembrie 2019; 
25-27 noiembrie 2019. 
“Integrarea profesională 
în funcția publică” 
Perioade de desfășurare: 
21 octombrie – 01 
noiembrie 2019; 
04-15 noiembrie 2019. 
“Achiziții publice” 
Perioada: 
01-03 octombrie 2019; 
29-31 octombrie 2019; 
12-14 noiembrie2019 

4cursuri (94 
persoane 
instruite) 
 
 
 
 
 
 
 
2 cursuri (50 
persoane 
instruite) 
 
 
 
3 cursuri (69 
persoane 
instruite) 

Funcționari publici cu 
funcții de 
conducere/execuție 
din cadrul autorităților 
administrației publice 
centrale și locale 
 
 
 
 
Funcționari publici 
debutanți din cadrul 
autorităților 
administrației publice  
centrale și locale  
 
Funcționari publici cu 
funcții de 
conducere/execuție 
din cadrul autorităților 
administrației publice 
centrale și  locale  

  

Acţiunea 4.3. Instruirea funcţionarilor publici în vederea cultivării integrităţii în sectorul public 
Termenul de realizare: semestrial, începînd cu anul 2018 
Instituţia responsabilă: Centrul Național Anticorupție; Academia de Administrare Publică (responsabilitate concomitentă) 
Indicator de progres: Număr de instruiri desfăşurate; număr de persoane instruite; număr de solicitări de instruire transmise către 
Centrul Naţional Anticorupţie 

Progresul în implementarea acţiunii 4.3.     
Descrierea măsurilor întreprinse de către 
instituţiile responsabile de realizarea 
acţiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres 
Indicator 1 Număr de 
cursuri de instruire 
desfășurate; număr 
de persoane instruite; 
număr de solicitări de 
instruire transmise către 
Centrul Național 
Anticorupție 

Indicator 2  
Confirmări din 
partea instituțiilor 
responsabile 
(agenda, listele de 
participanți 

 

Indicator 3  
Transparență 

Indicator 4  
Mijloace 
bugetare/ 

extrabugetare 

Centrul Național 
Anticorupție 

Seminarul de instruire 
”Rigorile  integrității 
profesionale și 
instituționale”; 
11.10.2019 
 
Participarea la atelierul 
de instruire 
”Combaterea corupției 
prin fortificarea 
integrității durabile în 
Republica Moldova” 

1 solicitare de instruire 
transmisă către Centrul 
Național Anticorupție 
1 seminar desfășurat 
(21 de persoane instruite) 
 
 
 
1 seminar 

Listele de 
participanți 

Funcționari publici  
din cadrul Agenției 
Proprietății Publice 

 
2 persoane instruite 
din cadrul APP 

 
 

 
 



Academia de 
Administrare 
Publică 
(responsabilitate 
concomitentă) 

Cursuri: “Etică și  
integritate” 
 

Perioada: 
01-03 octombrie 2019; 
22-24 octombrie 2019; 
05-07noiembrie 2019; 
25-27 noiembrie 2019. 
“Integrarea profesională 
în funcția publică” 
Perioada: 
21 octombrie – 01 
noiembrie 2019; 
04-15 noiembrie 2019 
“Achiziții publice” 
Perioada: 
01-03 octombrie 2019; 
29-31 octombrie 2019; 
12-14 noiembrie2019 
 

4 cursuri (94 persoane 
instruite) 
 
 
 
 
 
 
3 cursuri (50 persoane 
instruite) 
 
 
 
 
4 cursuri (94 persoane 
instruite) 
 

Funcționari publici 
cu funcții de 
conducere/execuție 
din cadrul 
autorităților 
administrației 
publice centrale și 
locale 
Funcționari publici 
debutanți din cadrul 
autorităților 
administrației 
publice  centrale și 
locale  
Funcționari publici 
cu funcții de 
conducere/execuție 
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 5.4 Efectuarea auditului de performanţă şi a inspectărilor financiare la întreprinderile de stat şi societăţile pe acţiuni cu 
cota integrală sau majoritară de stat 
Termenul de realizare: Permanent cu verficare anuală 
Instituţia responsabilă: Curtea de Conturi a Republicii Moldova; Agenţia Proprietăţii Publice; Ministerul Finanţelor (Inspecţia 
Financiară) (responsabilitate comună) 
Indicator de progres: Număr de activităţi de audit realizate; număr de inspectări financiare efectuate; rapoarte de audit publicate 
pe pagina web; număr de recomandări implementate 

Progresul în implementarea acţiunii 5.4    
Descrierea măsurilor întreprinse de către 
instituţiile responsabile de realizarea 
acţiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres 
Indicator 1  
Număr de activităţi de 
audit realizate; număr de 
inspectări financiare 
efectuate 

Indicator 2  
rapoarte de audit 
publicate pe pagina 
web; număr de 
recomandări 
implementate 

Indicator 3  
Educație; 

etică 

Indicator 4  
Mijloace 
bugetare/ 

extrabugetare 

Curtea de Conturi a 
Republicii Moldova 
Agenţia Proprietăţii 
Publice; Ministerul 
Finanțelor 
(responsabilitate 
comună) 

Efectuarea auditului de 
performanţă şi a 
inspectărilor financiare 
la întreprinderile de stat 
şi societăţile pe acţiuni 
cu cota integrală sau 
majoritară de stat 
 
La situația din 01 
noiembrie 2019, au fost 
efectuate 150 inspectări 
financiare la companiile 
aflate în proprietatea 
statului, în baza evaluării 
gradului sporit de risc. 

150 de inspectări 
financiare la companiile 
aflate în proprietatea 
statului efectuate de 
Inspectia financiară 
subordonată Ministerului 
Finanțelor 

   
 

 
 
 
 

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 
 
 
 
 
 

Pe parcursul trimestrului 
IV au fost eliberate 2 
acorduri pentru 
comercializarea activelor 
neutilizate în procesul 
tehnologic 
7 acorduri pentru casarea 
bunurilor uzate, raportate 
la mijloacele fixe 
2 refuzuri casarea 
bunurilor uzate, raportate 
la mijloacele fixe 
 

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

 
 

 
 
 
 

 

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

La situația trimestrul IV, 2019 Acțiunea 1.4 ”Instruirea cenzorilor/ auditorilor 
interni în vederea verificării situaţiilor financiare a entităţilor cu capital de 
stat/monitorizării, gestionării patrimoniului public de stat transmis în administrare” 
rămîne neimplementată. În scopul realizării acțiunii menționate, Agenția Proprietății 
Publice a expediat Academiei de Administrare Publică și Ministerului Finanțelor 
scr. nr. 11-04-4176 din 09.10.2019 prin care a solicitat organizarea cursului de 
instruire prevăzut la acțiunea menționată, în calitate de instituții responsabile de 
implementarea acțiunii.  

IV. Propuneri de modificare şi ajustare a planului de acţiuni sectorial/ local 
Propunem implicarea plenară  a instituțiilor responsabile   de implementarea 

și realizarea acțiunilor 4.1”Instruirea cenzorilor/ auditorilor interni în vederea 
verificării situaţiilor financiare a entităţilor cu capital de stat/monitorizării, 
gestionării patrimoniului public de stat transmis în administrare”, 4.3. ” Instruirea 
funcţionarilor publici în vederea cultivării integrităţii în sectorul publici”, 4.4  
”Organizarea de consultări şi dezbateri periodice cu reprezentanţii întreprinderilor 
de stat pentru a disemina bunele practici de integritate în domeniul gestiunii 
patrimoniului public şi prevenirea fenomenului de pantuflaj”, 5.3 ”Evaluarea 



conformităţii cadrului legal privind activitatea întreprinderilor de stat şi societăţilor 
pe acţiuni cu cota integrală sau majoritară de stat, pentru înlăturarea vulnerabilităţilor 
la corupţie” și 5.6 ”Elaborarea criteriilor de integritate pentru părţile contractante la 
transmiterea patrimoniului public în gestiune economică”, pentru a fi realizate pe 
parcursul anului 2020. 
 


