
Raport privind implementarea 

Planului de integritate al Agenţiei Proprietăţii Publice 

(perioada de raportare martie-septembrie, 2020) 
 

 

Nr. 

d/o   

Măsuri de realizat 

(acţiuni) 

Indicatori 

de 

performanță  

Termen de 

realizare 

Subdiviziune 

responsabilă  

Nivel de realizare 

Obiectivul nr.1: Consolidarea integrității instituţionale  

1.1 Revizuirea cadrului 

normativ intern cu 

privire la angajarea şi 

promovarea agenților 

publici în bază de 

merit şi integritate 

profesională  

Reglementări 

revizuite, 

elaborate şi 

implementate  

15.04.2020 Serviciul 

resurse umane 

 

Regulamentul cu privire la angajarea şi 

promovarea angajaților în cadrul 

Agenției Proprietății Publice a fost 

aprobat prin Ordinul APP nr. 178-p din 

15.07.2020 

 

1.2 Revizuirea cadrului 

normativ intern 

privind respectarea 

regimului juridic al 

conflictelor de 

interese 

Act intern 

elaborat, 

registru 

instituit  

10.04.2020 Direcția 

securitate 

economică și 

gestiunea 

riscurilor  

 

Registru declarațiilor privind 

respectarea regimului juridic al 

conflictelor de interese a fost aprobat  

prin ordinul 01-p din 03.01.2017 

 

1.3 Revizuirea cadrului 

normativ intern 

privind respectarea 

regimului juridic al 

cadourilor   

Acte interne 

ajustate, 

comisie de 

evaluare a 

cadourilor şi 

Registru 

instituit 

30.04.2020 Direcția 

securitate 

economică și 

gestiunea 

riscurilor 

Registru de evidență a cadourilor 

admisibile nr. 3 din 10.06.2020 

Registru de evidență a cadourilor 

inadmisibile nr 4 din 10.06.2020 

1.4 Revizuirea cadrului 

normativ intern cu 

privire la 

neadmiterea 

influențelor 

necorespunzătoare, 

declararea şi 

soluționarea acestora  

Acte interne 

ajustate, 

Registru 

instituit 

30.04.2020 Direcția 

securitate 

economică și 

gestiunea 

riscurilor 

 

Registru pentru denunțarea influențelor 

necorespunzătoare asupra angajaților 

Agenției Proprietății Publice nr. 1 din 

03.08.2020.  

 

1.5 Revizuirea cadrului 

normativ intern 

privitor la protecția 

avertizorilor de 

integritate la 

modificările 

survenite 

Regulament 

elaborat, 

Registru 

instituit 

30.04.2020 Direcția 

securitate 

economică și 

gestiunea 

riscurilor  

Registru dezvăluirilor practicilor 

ilegale și al avertizorilor de integritate, 

aprobat prin ord. nr 47 din 04.07.2014  

 

1.6 Elaborarea Codului 

de conduită a 

agentului public din 

cadrul Agenţiei 

Proprietăţii Publice  

Proiect 

elaborat  

04.05.2020 Serviciul 

resurse umane 

 

Codul de etică și deontologie al 

angajaților Agenției Proprietății 

Publice a fost elaborat și aprobat prin 

ord. nr. 196-p din 01.08.2020. 

http://app.gov.md/cadrul-
legislativnormativ-3-344 

1.7  Asigurarea instruirii 

inițiale și continuă a 

angajaților APP 

privind măsurile de 

asigurare a 

integrității 

instituționale 

Nr. de 

solicitări 

expediate în 

adresa CNA 

Nr. de 

instruiri 

efectuate 

30.04.2020 Direcția 

monitorizare a 

patrimoniului 

public 

Serviciul 

resurse umane 

 

Planului de instruire profesională 

”Integritate și anticorupție, aprobat prin 

Ordinul nr. 195 din 12.06.2020 a fost 

expediat în format electronic către 

CNA pentru organizarea cursurilor. 

Ținând cont de situația de urgență în 

sănătate publică, instruirea la nivel de 

http://app.gov.md/cadrul-legislativnormativ-3-344
http://app.gov.md/cadrul-legislativnormativ-3-344


reglementate la 

art.10 al Legii 

integrității 

nr.82/2017, precum 

și privind 

răspunderea pentru 

lipsa integrității în 

sectorul public 

prevăzută la art. 43 al 

Legii 82/2017 

Nr. de 

persoane 

instruite  

 

APP și conducători ai IS din subordine 

nu a fost realizată. 

 

La numirea în funcție, noului angajat i 

se aduc la cunoștință contra semnătură 

prevederile Legii integrității nr. 

82/2017, Legii nr.25/2008 privind 

Codul de conduită a funcționarului 

public și Codului de Codul de etică și 

deontologie al angajaților Agenției 

Proprietății Publice. 

1.8 Asigurarea instruirii 

în domeniul 

identificării factorilor 

de risc de corupție în 

proiectele de acte 

normative 

departamentale 

elaborate 

Nr. de 

solicitări 

expediate în 

adresa CNA 

Nr. de 

instruiri 

efectuate 

Nr. de 

persoane 

instruite 

30.04.2020 Serviciul 

resurse umane, 

Direcția 

monitorizare a 

patrimoniului 

public, 

Direcția 

contencios și 

control al 

legalității 

Prin demersul nr. 11-04-203 din 

16.01.2020, APP a solicitat  CNA 

asigurarea instruirii.  

Instruirea la nivel de APP nu a fost 

realizată din cauza situației 

excepțională în R. Moldova 

 

1.9 Asigurarea instruirii 

în domeniul 

identificării şi 

analizei riscurilor de 

corupție 

Nr. de 

solicitări 

expediate în 

adresa CNA 

Nr. de 

instruiri 

efectuate 

Nr. de 

persoane 

instruite  

30.04.2020 Serviciul 

resurse umane, 

Direcția 

monitorizare a 

patrimoniului 

public,  

 

 

Prin demersul nr. 11-04-203 din 

16.01.2020, APP a solicitat CNA 

organizarea instruirii vizate.   

Instruirea la nivel de APP nu a fost 

realizată din cauza situației 

excepționale declarate în R. Moldova 

. 

 

 

1.1

0 

Asigurarea cercetării 

incidentelor de 

integritate constatate 

și aplicare 

sancțiunilor.  

Nr  de 

incidente 

constatate 

Nr de 

sancțiuni 

aplicate 

30.04.2020 Direcția 

securitate 

economică și 

gestiunea 

riscurilor, 

Comisia de 

disciplină 

Mecanismul de cercetare este 

funcțional. Nu au fost constatate 

incidente. 

      

Obiectiv nr.2:  Perfecționarea cadrului normativ intern și a 

procedurilor aferente executării proceselor de lucru 

 

2.1  Identificarea 

oportunității 

revizuirii Legii 

nr.121/04.05.2007 

privind administrarea 

şi deetatizarea 

proprietăţii publice 

Notă 

informativă 

elaborată 

Proiect de 

modificare 

elaborat şi 

înaintat 

20.04.2020 Toate 

subdiviziunile 

Sunt în proces de elaborare propuneri 

de modificare a Legii nr. 121/2007 prin 

prisma modificării actelor normative 

aferente executării legii. 

Elaborarea proiectului de Lege cu 

privire la modificarea unor acte 

normative (reglementarea unor aspecte 

privind parteneriatul public-privat) care 

prevede inclusiv operarea modificărilor 

la Legea nr. 121/2007.  

Remiterea avizului nr. 14-04-3545 din 

27.07.2020 la proiectul de lege pentru 

modificarea Legii nr. 121/2007, 

elaborat de către un grup de deputați din 

Parlamentul Republicii Moldova. 



2.2 Elaborarea și 

promovarea actelor 

normative prevăzute 

de Legea 

nr.121/04.05.2007 

privind administrarea 

şi deetatizarea 

proprietăţii publice 

nereglementate pînă 

la această etapă  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborarea de 

instrucțiuni interne 

privind uniformizarea 

și documentarea 

proceselor (și a 

subproceselor) de 

lucru (Exemplu: 

descrierea și 

uniformizarea 

practicii de 

consultare/avizare a 

întocmirii proiectelor 

de contracte/decizii; 

descrierea și 

uniformizarea 

procedurii de 

stabilire/identificare a 

modalității de 

privatizare) 

Notă 

informativă 

elaborată  

Proiecte de 

acte 

elaborate  

25.04.2020 Toate 

subdiviziunile 

Ministerul Economiei și Infrastructurii 

a publicat anunțul privind intenția de 

elaborare a proiectului hotărârii de 

Guvern cu privire la reprezentarea 

statului în societățile comerciale cu 

capital public sau public-privat, care a 

fost elaborat în temeiul art. 12 lit. d) și 

lit. e) din Legea nr. 121/2007 privind 

administrarea și deetatizarea 

proprietății publice și alte acte 

legislative și normative și are drept scop 

eficientizarea administrării proprietății 

publice prin implementarea cerințelor și 

recomandărilor înaintate prin Hotărârea 

Curții de Conturi nr. 45 din 13 

septembrie 2012 cu privire la raportul 

auditului performanței ”Activitatea 

desfășurată de reprezentanții statului, 

membrii consiliilor societăților 

comerciale și administratorii acestora 

este comensurabilă cu remunerarea 

lor?” finalizat cu adoptarea Hotărârii nr. 

17 din 19.06.2015. 

Anunțul poate fi vizualizat accesând 

următorul link  

https://particip.gov.md/proiectview.ph

p?l=ro&idd=7682  

APP își va expune poziția în etapa de 

avizare a proiectului.  

 

 Au fost actualizate procesele 

operaționale ce țin de organizarea și 

desfășurarea concursului comercial / 

investițional de privatizare a 

proprietății publice.  

 

2.3 Înaintarea 

propunerilor privind 

revizuirea, ajustarea 

şi completarea 

Regulamentului cu 

privire la 

reprezentarea statului 

în societăţile 

comerciale, aprobat 

prin HG nr.1053 din 

11.11.2010 

Notă 

informativă 

elaborată 

Proiect de 

modificare 

elaborat şi 

înaintat 

25.04.2020 Direcția 

administrare 

corporativă, 

metodologii și 

reglementări 

Prin scr. nr.06/1-6091 din 05.10.2020  

Ministerul Economiei și Infrastructurii 

a definitivat și prezentat Guvernului 

pentru examinare și aprobare proiectul 

hotărîrii de Guvern pentru aprobarea  

Regulamentului privind modul de 

selectare și numire a membrilor 

consiliului de administrație și a 

comisiei de cenzori al întreprinderilor 

de stat și condițiile de remunerare a 

acestora    

https://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=7682
https://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=7682


2.4 Înaintarea 

propunerilor privind 

modificarea şi 

completarea Hotărârii 

Guvernului nr. 919 

din 30.07.2008 cu 

privire la organizarea 

şi desfășurarea 

concursurilor 

comerciale şi 

investiționale de 

privatizare a 

proprietății publice. 

Notă 

informativă 

elaborată 

Proiect de 

modificare 

elaborat şi 

înaintat 

25.04.2020 Direcția 

privatizare și 

postprivatizare 

 

Direcția 

contencios și 

control al 

legalității 

În proces de elaborare a  propunerilor 

privind modificarea şi completarea 

Hotărârii Guvernului nr. 919/2008 

 2.5 Înaintarea 

propunerilor de 

modificare a 

„Regulamentului cu 

privire la modul de 

dare în locațiune a 

activelor neutilizate, 

aprobat prin HG nr. 

483 din 29.03.2008” 

Notă 

informativă 

elaborată 

Proiect de 

modificare 

elaborat şi 

înaintat 

25.04.2020 Direcția 

administrarea 

corporativă, 

metodologii și 

reglementări, 

În proces de realizare  

2.6 Elaborarea Strategiei 

de comunicare a APP 

Strategie 

elaborată şi 

publicată pe 

pagina web. a 

entității  

05.05.2020 Serviciul 

informare și  

comunicare cu 

mass-media 

În proces de realizare  

2.7 Identificarea 

oportunității 

revizuirii Ghidului 

privind inițierea și 

implementarea 

proiectelor de 

parteneriat public-

privat și concesiuni 

aprobat prin ordinul 

Agenției Nr. 80 din 

14.11.2017, prin 

introducerea de 

garanții suplimentare 

privind independența 

decizională a 

agenților publici 

antrenați în acest 

proces 

Notă 

informativă 

elaborată 

Ghid revizuit  

05.05.2020 Direcția 

parteneriat 

public privat 

 

Direcția parteneriat public privat în 

scopul excluderii carențelor legislative 

din domeniul parteneriatului public-

privat, dar și în contextul executării: 

- Hotărîrii nr. 69 din 27 noiembrie 2019 

cu privire la Raportul auditului 

conformității realizării parteneriatului 

public-privat aferent modernizării și 

eficientizării activității filialelor Î.S. 

„Gările și stațiile auto”; 

- Hotărîrii nr.1 din 24 ianuarie 2020 cu 

privire la aprobarea Raportului 

auditului conformității încheierii și 

executării prevederilor Contractului de 

parteneriat public-privat pentru 

concesionarea activelor Î.S. 

„Aeroportul Internațional Chișinău”;  

- Raportului Comisiei de control al 

finanțelor publice ( Parlamentului RM) 

nr. CFP-7 nr. 83 din 4 martie 2020 

privind audierea Raportului auditului 

conformității încheierii și executării 

prevederilor Contractului de parteneriat 

public-privat pentru concesionarea 

activelor Î.S. „Aeroportul Internațional 

Chișinău”; 

- Raportului Comisiei de control al 

finanțelor publice ( Parlamentului RM) 



nr. CFP-7 nr. 83 din 4 martie 2020 

privind audierea Raportului auditului 

conformității încheierii și executării 

prevederilor Contractului de parteneriat 

public-privat pentru concesionarea 

activelor Î.S. „Aeroportul Internațional 

Chișinău”; 

- Raportului Comisiei de control al 

finanțelor publice ( Parlamentului RM) 

nr. CFP-7 nr. 178 din 2 iunie 2020 

privind audierea Raportului auditului 

conformității realizării parteneriatului 

public-privat aferent modernizării și 

eficientizării activității filialelor Î.S. 

„Gările și stațiile auto”. 

 

A elaborat și a remis conducerii pentru 

coordonare un proiect de lege cu privire 

la modificarea unor acte normative 

(reglementarea unor aspecte privind 

parteneriatul public-privat). După 

adoptarea proiectului înaintat, urmează 

a fi revizuit Ghidul privind inițierea și 

implementarea proiectelor de 

parteneriat public-privat și concesiuni, 

în vederea aducerii acestuia în 

concordanță cu noile prevederi legale și 

în conformitate cu prevederile Legii nr. 

121/2018 cu privire la concesiunile de 

lucrări și concesiunile de servicii. 

2.8 Revizuirea 

regulamentelor de 

funcționare a 

unităților structurale 

ale Agenției în 

vederea conformării 

activității acestora cu 

cadrul normativ în 

vigoare. 

Regulamente 

revizuite 

04.05.2020 Toate 

subdiviziunile

Serviciul 

resurse umane 

-  generalizare. 

În proces de lucru. 

APP a elaborat proiectul Hotărîrii de 

Guvern privind modificarea Hotărîrii 

Guvernului nr.902/2017, în vederea 

inițierii procedurii de reorganizare a 

Agenției Proprietății Publice și l-a 

înaintat către Cancelaria de Stat pentru 

examinare în ședința Secretarilor de 

Stat. 
2.9 Promovarea și 

adoptarea 

Regulamentului 

privind modul de 

selectare şi numire a 

membrilor 

consiliului de 

administrație şi a 

comisiei de cenzori 

al întreprinderilor de 

stat şi condițiile de 

remunerare a 

acestora 

Notă 

informativă 

elaborată 

Proiect de 

modificare 

elaborat şi 

înaintat 

04.05.2020 Direcția 

administrarea 

corporativă, 

metodologii și 

reglementări, 

Direcția 

contencios și 

control al 

legalității 

Proiectul hotărârii Guvernului cu 

privire la aprobarea Regulamentului 

privind modul de selectare şi numire a 

membrilor consiliului de administrație 

şi a comisiei de cenzori al 

întreprinderilor de stat şi condițiile de 

remunerare a acestora, este promovat 

de către MEI. La etapa de avizare și 

definitivare, APP și-a expus obiecțiile 

prin demersurile: nr. 03-04-2936 din 

17.07.2019, nr. 14-04-2029 din 

15.05.2020 și nr. 14-04-4222 din 

24.08.2020. 

Obiectiv nr.3: Eficientizarea sistemului organizatorico-juridic şi de 

control intern 

 

3.1 Implementarea 

Standardelor 

Autoevaluare 

şi Declarația 

de 

05.05.2020 Serviciul audit 

intern 

 

Autoevaluare şi Declarația de 

răspundere managerială semnată și 

publicată la 02.03.2020. 



Naţionale de Control 

Intern    

răspundere 

managerială  

 http://app.gov.md/declaratia-privind-

buna-guvernare-3-349.  

3.2 Identificarea şi 

analiza proceselor de 

lucru vulnerabile la 

corupție şi a 

funcţiilor sensibile la 

corupție  

Nr. de 

procese 

identificate şi 

analizate 

30.04.2020 Toate 

subdiviziunile  

Serviciul 

resurse umane 

– generalizare. 

Au fost actualizate următoarele 

procese operaționale: 

1.«Organizarea și desfășurarea 

concursului comercial / investițional 

de privatizare a proprietății publice»;  

2.«Organizarea și desfășurarea licitații 

cu strigare / cu reducere de privatizare 

a proprietății publice»;  

3.«Organizarea și desfășurarea 

privatizării încăperilor nelocuibile date 

în locațiune». 

Este în desfășurare procesul de 

identificare a  proceselor de lucru 

vulnerabile la corupție şi a funcţiilor 

sensibile la corupție 

3.3 Instituirea 

Registrului 

consolidat al 

riscurilor, cu 

includerea riscurilor 

de corupție aferente 

activităților 

desfășurate 

Registru 

instituit  

05.05.2020 Serviciul audit 

intern, 

Direcția 

monitorizare a 

patrimoniului 

public 

 

Registrul consolidat al riscurilor, 

elaborat și aprobat  de directorul 

general al APP la 24 iunie 2020.  

 

3.4 Identificare de soluții 

în vederea sporirii 

transparenței 

procesului de 

parteneriat public-

privat, inițierea de 

proiecte 

investiționale/desfășu

rarea concursurilor 

de privatizare a 

bunurilor publice 

Notă 

informativă 

elaborată, 

număr de 

soluţii 

identificate şi 

elaborate  

05.05.2020 Direcția 

parteneriat 

public privat, 

Direcția 

privatizare și 

postprivatizare 

 

 

Au fost elaborate următoarele procese 

operaționale: 

1. Organizarea Comisiei pentru 

desfășurarea concursurilor comerciale 

și investiționale de privatizare a 

proprietății publice; 

2.Elaborarea și publicarea 

comunicatului informativ privind 

organizarea și desfășurarea concursului 

comercial /investițional; 

3.5 Asigurarea 

transparentizării 

informațiilor cu 

privire la activitatea 

întreprinderilor de 

stat la care APP este 

fondator. Asigurarea 

perfectării și 

funcționării paginilor 

web ale acestora și 

publicarea 

informațiilor 

necesare în 

conformitate cu 

prevederile Legii nr. 

246/2017. 

 

Seturi de 

informații 

plasate pe 

paginile web.

 

  

 

05.05.2020 Serviciul 

informare și 

comunicare cu 

mass-media, 

Direcția 

administrare 

corporativă, 

metodologii și 

reglementări, 

Direcția 

monitorizare a 

patrimoniului 

public 

A fost publicat Raportul privind 

administrarea și deetatizarea 

proprietății publice pentru 2019. 
http://app.gov.md/rapoarte-anuale-3-

364  

 

 

Urmare solicitării APP, întreprinderile 

de stat și societățile pe acțiuni cu 

capital parțial sau majoritar public,  

care dețin pagini web oficiale, au 

prezentat în perioada 26.07 - 

28.07.2020, link-urile la  informațiile  

cu privire la activitatea entităților.  

 

 


