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I. REZUMAT EXECUTIV 

 

Agenţia Apele Moldovei este autoritatea administrativă de gestionare a apelor şi a 

terenurilor fondului apelor din subordinea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale şi Mediului.  

Evaluarea integrității instituționale a fost realizată în perioada august-decembrie 

2019, în condiţiile Legii nr. 325/2013 privind evaluarea integrității instituționale şi a 

Metodologiei de identificare a riscurilor de corupţie în cadrul entităţilor publice, de 

identificare a agenţilor publici expuşi acestor riscuri şi de analiza a factorilor de risc care 

le generează, aprobată prin Ordinul directorului CNA nr. 50 din 20.03.2018. 

Scopul principal al acestui proces a constat în identificarea și evaluarea riscurilor de 

corupție, precum și recomandarea măsurilor de minimalizare/înlăturare a riscurilor de 

corupție din cadrul entităţii publice, sporirea responsabilității conducătorilor pentru 

dezvoltarea, menținerea și consolidarea climatului de integritate instituțională în entitate. 

Urmare a evaluării integrității instituționale, în cadrul Agenţiei Apele Moldovei au 

fost identificate o serie de probleme care afectează procesul de realizare a atribuţiilor în 

domeniile administrate, inclusiv: 

- cadrul normativ lacunar aferent domeniului resurselor de apă. Astfel, 

prevederile legale fac trimitere la regulamente, metodologii şi proceduri care până în 

prezent nu au fost aprobate de către Guvern. Ca exemplu pot servi prevederile Legii 

apelor nr.272/2011, care fac trimitere la 5 regulamente şi 2 metodologii/proceduri şi o 

reglementare ce urmau a fi aprobate de Guvern şi MADRM. Analogic, nu a fost aprobat 

de către Guvern regulamentul cu privire la modul de înstrăinare a terenurilor pentru 

crearea fâşiilor riverane de protecţie a apelor, stabilit de prevederile Legii nr.440/1995 cu 

privire la zonele şi fâşiile de protecţie a apelor râurilor şi bazinelor de apă.  

Totodată, lipsa normelor de sancţionare a fost identificată în procesul supravegherii 

asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţii, pentru nerespectarea de către factorii de 

decizie a prevederilor Legii cu privire la asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii    

nr. 171/2010. 

- neasigurarea climatului de integritate instituţională prin aplicarea deficitară a 

politicilor anticorupţie, precum şi a cerinţelor specifice de integritate profesională. 

Constatată lipsa totală de implementare a mecanismelor interne de denunţare şi tratare a 

influenţelor necorespunzătoare, manifestărilor de corupţie şi avertizărilor de integritate, 
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lipsa reglementărilor cu privire la regimul juridic al incompatibilităţilor, regimul juridic 

al cadourilor, regimului juridic al conflictelor de interese precum şi neasigurarea 

implementării reglementărilor cu privire la accesul la informaţii de interes public şi a 

normelor de etică şi deontologie.     

- factori de risc identificaţi în cadrul procesului de efectuare a supravegherii 

legale, financiare şi tehnice precum: neasigurarea înregistrării dreptului de proprietate 

asupra sistemelor centralizate de irigare la Agenţia Servicii Publice, nerespectarea 

procedurilor în procesul transmiterii în comodat a patrimoniului, formulare ambiguă a 

atribuţiilor, drepturilor şi responsabilităţilor unităţii de monitorizare şi supraveghere, 

discreţie excesivă a agenţilor publici în procesul de efectuare a supravegherii legale, 

financiare şi tehnice, lipsa reglementărilor interne cu privire la procedura de efectuare a  

supravegherii legale, financiare şi tehnice, lipsa cadrului normativ cu privire la 

sancţionarea factorilor de decizie din cadrul asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru 

irigare, pentru nerespectarea prevederilor legale.   

Deficienţele cadrului normativ, neasigurarea climatului de integritate 

instituţională şi factorii de risc constataţi în cadrul analizei proceselor de lucru 

generează riscuri de corupție, inclusiv abuz/depăşirea atribuţiilor de serviciu, conflict de 

interese, nedeclarării influenţelor necorespunzătoare şi utilizare 

neconformă/delapidarea fondurilor și/sau a patrimoniului. 
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II. ASPECTE METODOLOGICE 

 
În conformitate cu art. 8 al Legii apelor nr. 272/2011, Ministerul Agriculturii 

Dezvoltării Regionale şi Mediului este responsabil pentru reglementarea şi 

implementarea politicii de stat în domeniul gestionării resurselor de apă.   

Prin HG nr. 882 din 22.10.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei „Apele Moldovei”, structurii şi efectivul limită ale 

acesteia, AAM a fost desemnată ca autoritate administrativă de gestionare a apelor cu 

misiunea de implementare a politicii de stat în domeniul gospodăririi apelor, 

hidromelioraţiei, alimentării cu apă şi canalizării.   

În conformitate cu art. 6 al Legii 325/2013 privind evaluarea integrităţii 

instituţionale şi Metodologia de identificare a riscurilor de corupţie în cadrul entităţilor 

publice1, Centrul a selectat Agenţia „Apele Moldovei” pentru evaluarea integrităţii 

instituţionale, în baza următoarelor criterii: 

 

2.1 Criteriul activităţilor vulnerabile.   

În baza acestui criteriu entitatea publică este selectată dacă desfăşoară activităţi 

vulnerabile la corupţie. Activităţile vulnerabile pot fi legate de activitatea internă şi 

externă a entităţii publice.  

Conform pct. 7 al HG nr. 882/2014, pentru realizarea funcţiilor sale de bază, 

Agenţia exercită următoarele atribuţii: 

- gestionează terenurile fondului apelor, corpurile de apă de suprafaţă şi 

construcţiile hidrotehnice, proprietate publică a statului; 

- ţine evidenţa statistică de stat a utilizării apelor, evidenţa fondului apelor şi a celui 

hidroameliorativ, este responsabilă pentru elaborarea şi editarea Cadastrului de stat al 

apelor, formează banca de date în domeniu; 

- coordonează limitele de utilizare a apei pentru eliberarea autorizaţiei de mediu 

pentru folosinţa specială a apei; 

 

1 Metodologia de identificare a riscurilor de corupţie în cadrul entităţilor publice1, de identificare a agenţilor publici 

expuşi acestor riscuri şi de analiza a factorilor de risc care le generează, aprobată prin Ordinul directorului CNA     

nr. 50 din 20.03.2018  
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- asigură executarea şi monitorizează lucrările ce ţin de construcţia, întreţinerea, 

reconstrucţia şi demolarea obiectelor de gospodărire a apelor, hidroameliorative, de 

alimentare cu apă şi de canalizare; 

- implementează proiectele în domeniul managementului apelor, hidroamelioraţiei, 

alimentării cu apă şi canalizării; 

- coordonează documentaţia de proiect în domeniul gospodăririi apelor, în modul 

stabilit de legislaţie; 

Reieşind din atribuţiile funcţionale, AAM desfăşoară activităţi vulnerabile ca:  

•  gestionarea patrimoniului public;  

•  formarea şi gestionarea băncii de date în domeniul apelor; 

•  coordonarea eliberării autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei; 

•  monitorizarea lucrărilor ce ţin de construcţia, întreţinerea, reconstrucţia şi 

demolarea obiectelor de gospodărire a apelor 

Constatăm, că cele mai vulnerabile activităţi ale entităţii reprezintă atribuţiile de 

gestionare a patrimoniului public şi coordonarea eliberării autorizaţiei de mediu pentru 

folosinţa specială a apei . 

 

2.2 Criteriul statistic. 

Conform criteriului statistic sunt selectate entităţile publice cu privire la care există 

statistici despre nivelul perceput sau existent al corupţiei.  

La şedinţa Guvernului din 12.09.2018 a fost discutată activitatea AAM, fiind stabilit 

că în perioada 2014 – 2017, urmare a managementului defectuos la gestionarea a 11 stații 

de irigare a fost cauzat un prejudiciu de circa 59 de milioane de lei.  

În rezultatul investigaţiilor efectuate de CNA Au fost pornite mai multe cauze 

penale în privinţa factorilor de decizie din cadrul AAM şi entităţilor .  

Astfel, administratorul ÎS „Staţiunea Tehnologică pentru Irigare Cahul” şi şeful de 

sector al acesteia au vândut unui agent economic ţevi de oţel, ce aparţineau întreprinderii, 

cauzând un prejudiciu de peste 12 milioane de lei. Totodată, în perioada 2013-2015, cei 

doi ar fi organizat o schemă de înstrăinare frauduloasă a patrimoniului de stat din 

sistemul de irigare al raioanelor Cahul, Cantemir, Vulcăneşti şi Taraclia, mecanismul 
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constând în vânzarea abuzivă a elementelor din metal ale întreprinderii şi însuşirea 

banilor obţinuţi în urma înstrăinării2. 

Un alt caz de corupţie a fost constatat în acţiunile inginerului de sector şi directorul 

Î.S. “Staţiunea tehnologică pentru irigare Ungheni” din cadrul AAM, ar fi estorcat bani în 

sumă totală de 200 mii lei, pentru vânzarea la un preţ avantajos a plăcilor şi ţevilor de 

metal şi beton armat aflate la balanţa întreprinderii, în lipsa organizării unei licitaţii.  

În mod analogic în cadrul ÎS “Direcţia Nodului Hidrotehnic Costeşti-Stînca”, în 

perioada anilor 2011-2014 s-ar fi pretins şi primit 200 mii lei pentru comercializarea 

staţiilor de pompare a apei şi a ţevilor subterane, în lipsa unei licitaţii publice.3 

2.3 Criteriul neasigurării climatului de integritate. 

În baza acestui criteriu sunt selectate entităţile publice în cadrul cărora nu se asigură 

climatul de integritate instituţională.  

Conform informaţiilor prezentate precum şi a celor plasate pe pagina web a AAM, 

se constată că măsurile de asigurare a climatului de integritate instituţională nu sunt 

realizate conform prevederilor legale.  

Astfel, de către entitate nu au fost întreprinse măsuri pentru implementarea 

politicilor anticorupţie constatându-se preventiv următoarele deficienţe: 

➢ lipsa reglementărilor departamentale cu privire la regimul juridic al cadourilor ; 

➢ lipsa transparenţei informaţiei cu privire la monitorizarea executării contractelor 

de achiziţii publice conform cerinţelor pct. 34 din HG nr. 667/2016; 

➢ nerespectarea prevederilor HG nr. 188/2012 privitor la cerinţele minime 

obligatorii a informaţiei ce urmează fi publicată pe pagina web; 

➢ implementarea parţială a Standardelor Naţionale de Control Intern; 

Cultivarea integrităţii instituţionale este o responsabilitate a conducătorului entităţii 

publice şi a fiecărui agent public din cadrul acestei entităţi. Conform art. 10 al. 1 al Legii 

nr. 82/2017, climatul de integritate instituţională se cultivă prin realizarea următoarelor 

măsuri: angajarea şi promovarea agenţilor publici pe bază de merit şi integritate 

profesională, respectarea regimului de incompatibilităţi, conflicte de interese şi declararea 

 

2 https://cna.md/libview.php?l=ro&idc=5&id=1115&t=/Serviciul-relatii-publice/Comunicate-de-presa/Doi-sefi-ai-IS-Statiunea-

Tehnologica-pentru-Irigare-Cahul-banuiti-ca-ar-fi-prejudiciat-Agentia-Apele-Moldovei-cu-peste-12-000-000-de-lei 

 
3 http://moldova24.info/2016/02/un-inginer-si-un-director-de-la-apele-moldovei-retinuti-in-flagrant-de-cna/ 

https://cna.md/libview.php?l=ro&idc=5&id=1115&t=/Serviciul-relatii-publice/Comunicate-de-presa/Doi-sefi-ai-IS-Statiunea-Tehnologica-pentru-Irigare-Cahul-banuiti-ca-ar-fi-prejudiciat-Agentia-Apele-Moldovei-cu-peste-12-000-000-de-lei
https://cna.md/libview.php?l=ro&idc=5&id=1115&t=/Serviciul-relatii-publice/Comunicate-de-presa/Doi-sefi-ai-IS-Statiunea-Tehnologica-pentru-Irigare-Cahul-banuiti-ca-ar-fi-prejudiciat-Agentia-Apele-Moldovei-cu-peste-12-000-000-de-lei
http://moldova24.info/2016/02/un-inginer-si-un-director-de-la-apele-moldovei-retinuti-in-flagrant-de-cna/
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averilor şi intereselor personale, respectarea regimului cadourilor şi a normelor de etică şi 

integritate, asigurarea transparenţei procesului decizional şi accesului la informaţie, etc4.   

În procesul de evaluare au fost aplicate diferite tehnici de colectare şi analiză a 

informaţiilor, inclusiv aplicate proceduri analitice de obţinere a informaţiilor privind 

existenţa riscurilor de corupţie, accentul fiind plasat pe următoarele componente: 

•  Elaborarea şi remiterea spre completare a unui inventar al măsurilor anticorupţie 

în vederea aprecierii nivelului de implementare a politicilor anticorupţie şi asigurare a 

climatului de integritate; 

•  Evaluarea anticorupţie a cadrului normativ/departamental aferent activităţii 

entităţii publice, precum şi formularea de recomandări în vederea îmbunătăţirii acestuia şi 

excluderii factorilor de risc identificaţi; 

•  Evaluarea şi descrierea detaliată a activităţilor vulnerabile selectate, precum şi 

evaluarea factorilor şi riscurilor de corupţie identificate. 

•  Evaluarea activității „on-line” a entității publice prin monitorizarea permanentă a 

paginii web în vederea asigurării accesului la informații de interes public precum și 

asigurarea transparenței informaționale și decizionale;  

•  Examinarea și analiza materialelor cu privire la transmiterea în comodat a staţiilor 

centrale de irigare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  Art. 10 al. 1 al Legii integrităţii nr. 82 din 25.05.2017. 
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III. DESCRIEREA RISCURILOR DE CORUPŢIE 

 

3.1 FACTORI DE RISC EXTERNI. 
 

Factorii de risc externi sunt factorii aflaţi în afara controlului entităţii publice sau 

sectorului administrat.  

Pentru identificarea acestor factori a fost efectuată evaluarea cadrului normativ 

aferent domeniului gestionării resurselor de apă în baza Metodologiei de efectuare a 

expertizei anticorupție a proiectelor de acte legislative și normative5. 

Actul normativ de bază ce reglementează domeniul de activitate al entităţii este 

Legea apelor nr. 272/2011. Prevederile acesteia conţin mai multe deficienţe care ar putea 

genera riscuri de corupţie şi afecta legalitatea acţiunilor efectuate în cadrul exercitării 

atribuţiilor de serviciu.  

Prevederile Legii supra la art.15 alin.(2); art.191 alin.(1), (2) şi (5); art.192 alin.(4), 

art. 37 alin.(3); art. 43 alin.(1), art. 45 alin.(2) fac trimitere la mai multe metodologii 

proceduri şi regulamente care urmau a fi aprobate de Guvern în termen de 18 luni de la 

adoptarea actului normativ6. Ca rezultat, se constată că până în prezent actele normative 

menţionate nu au fost aprobate din care cauză aceste lacune fac ca prevederile legii să 

fie neaplicabile, lăsând la latitudinea discreţionară a subiecţilor legii de a decide 

modalitatea convenabilă propriilor sale interese.  

În mod analogic, nu a fost elaborat şi aprobat de Guvern, regulamentul stabilit în 

art. 11 alin. (3) al Legii nr. 440/1995 cu privire la zonele şi făşiile de protecţie a apelor 

râurilor şi bazinelor de apă. De menţionat, că acest regulament urma să reglementeze  

procedura de înstrăinare a terenurilor pentru crearea fâşiilor riverane de protecţie a 

apelor, de executare a lucrărilor de proiectare de creare şi îngrijire a plantaţiilor 

forestiere, precum şi de exercitare a controlului în acest domeniu. Majoritatea activităţilor                                   

fac parte din categoria celor vulnerabile, iar nereglementarea acestora acordă o discreţie 

factorilor de decizie de a decide într-o manieră convenabilă propriilor sale interese  şi 

generează producerea actelor de corupţie, abuz/depăşirea atribuţiilor de serviciu, conflict 

 

5  Metodologia de efectuare a expertizei anticorupție a proiectelor de acte legislative și normative aprobată prin 

Hotărârea Colegiului CNA Nr.6 din 20.10.2017 
6 Articolul 62 lit. (b) al Legii apelor nr. 272/2011 – Guvernul în termen de 18 luni de la adoptarea prezentei legi va 

elabora şi aproba actele necesare implementării ei.  
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de interese şi/sau favoritism, utilizare neconformă/delapidare a fondurilor şi/sau 

patrimoniului. 

O altă carenţă stabilită în cadrul normativ în domeniu, se referă la prezenta normelor 

de trimitere defectuoase care specifică răspunderea contravenţională. Astfel, art. 16 şi  

art. 17 al Legii nr. 440/1995 cu privire la zonele şi fâşiile de protecţie a apelor râurilor şi 

bazinelor de apă, stabileşte că persoanele vinovate de încălcarea prevederilor prezentei 

legi poartă răspundere în conformitate cu Codul cu privire la contravenţiile 

administrative act normativ care a fost abrogat odată cu adoptarea Codului 

contravenţional prin  Legea nr. 218/2008.   

Tot la acest capitol identificăm o lacună în prevederile art. 39 al. (5) a Legii            

nr. 171/2010 cu privire la asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii, care stabilesc că 

pentru neprezentarea de către membrii consiliului de administrare a informaţiei solicitate 

sau îngrădirea accesului la infrastructura de irigare în cadrul supravegherii legale, 

financiare şi tehnice, pot fi sancţionaţi potrivit legislaţiei în vigoare. Având în vedere că 

încălcările menţionate fac parte din categoria celor contravenţionale, în rezultatul analizei 

prevederilor Codului Contravenţional se constată lipsa cărorva reglementări privind 

sancţiunile aplicabile pentru aceste încălcări. Această carenţă face ca normele în cauză 

să aibă caracter declarativ care pot duce la imposibilitatea aplicării practice a acestor 

prevederi și, prin urmare, la responsabilizarea insuficientă a entităţilor responsabile 

pentru respectarea prevederilor legale. Totodată, în lipsa unor sancțiuni pentru 

încălcarea prevederilor de către subiecți, apare riscul că aceștia vor conștientiza 

impunitatea lor pentru abuzurile săvîrșite în procesul de aplicare a legii, ceea ce va 

perpetua admiterea încălcărilor legislaţiei. 

Un alt factor de risc care se află în afara controlului entităţii publice a fost 

identificat în cadrul procesului de alocare a resurselor financiare din contul bugetului de 

stat pentru întreţinerea digurilor de protecţie contra inundaţiilor. De menţionat că în 

gestiunea entităţii se află circa 801 km de diguri (r. Nistru, Prut şi alte râuri) care asigură 

protecţia de inundaţii a 90 localităţi şi circa 87 mii hectare de terenuri agricole. La 

moment, majoritatea digurilor se află în stare tehnică nesatisfăcătoare, iar majoritatea 

lucrărilor de reparaţie au fost stopate din cauza lipsei de finanţare. Spre exemplu în anul 

2018 din sursele proprii ale STI au fost efectuate lucrări de întreţinere curentă a 7.0 km 

de diguri.  
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 Deşi conform Hotărârii Guvernului nr. 751/2011 „Cu privire la aprobarea 

Programului de dezvoltare a gospodăririi apelor şi a hidroamelioraţiei în Republica 

Moldova pentru anii 2011-2020”, pentru reparaţia digurilor cu o lungime de 376 km      

pe râul Nistru şi Prut a fost prevăzută suma de 270 mln. lei din Fondul Ecologic Naţional, 

nu au fost finanţate careva proiecte.  

Lipsa finanţării de către stat a proiectelor pentru reparaţia digurilor, afectează în 

mod direct îndeplinirea atribuţiilor entităţii în domeniu administrat. În acelaşi timp de 

către stat nu este asigurată securitatea populaţiei care locuieşte în zonele care pot fi 

afectate de inundaţii din cauza stării nesatisfăcătoare a digurilor, fapt ce poate afecta 

direct dreptul la viaţă şi proprietate al persoanelor fizice şi juridice.  
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3.2 FACTORI DE RISC INTERNI. 

 

Factorii de risc interni sunt factorii aflaţi sub controlul entităţii publice. Pentru 

identificarea acestora în entitate a fost evaluat modul de implementare a politicilor 

naţionale şi sectoriale anticorupţie, precum şi cerinţele specifice de integritate 

profesională care asigură climatul de integritate profesională.  

Evaluarea factorilor de risc s-a efectuat în baza informaţiei prezentate de entitate cu 

privire la aplicarea mecanismelor de prevenire aprobate prin acte departamentale şi 

informaţia publică plasată pe pagina web. 

 

POLITICILE NAŢIONALE ŞI SECTORIALE ANTICORUPŢIE 

 

3.2 FACTORI DE RISC INTERNI. 

Factorii de risc interni sunt factorii aflaţi sub controlul entităţii publice. Pentru 

identificarea acestora în entitate a fost evaluat modul de implementare a politicilor 

naţionale şi sectoriale anticorupţie, precum şi cerinţele specifice de integritate 

profesională care asigură climatul de integritate profesională.  

Evaluarea factorilor de risc s-a efectuat în baza informaţiei prezentate de entitate cu 

privire la aplicarea mecanismelor de prevenire aprobate prin acte departamentale şi 

informaţia publică plasată pe pagina web. 

 

POLITICILE NAŢIONALE ŞI SECTORIALE ANTICORUPŢIE 

 

3.2.1 Angajarea şi promovarea agenţilor publici în bază de merit şi integritate 

profesională. 

Recrutarea şi promovarea agenţilor în cadrul entităţii publice se efectuează prin 

concurs public, conform criteriilor transparente şi obiective de selectare în bază de merit, 

calificare profesională, capacitate, competenţă şi integritate profesională, fără a admite 

favorizarea intereselor private şi a oricăror forme de discriminare pe motiv de sex, rasă, 

limbă, religie, opinii politice sau orice altă opinie, origine naţională sau socială, altor 
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forme de discriminare, în conformitate cu prevederile legislaţiei speciale care 

reglementează activitatea diferitor categorii de entităţi şi agenţi publici7. 

Conform HG nr. 882 din  22.10.2014 „Pentru aprobarea Regulamentului privind 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei Apele Moldovei, structurii şi efectivul limită” 

efectivul-limită de personal constituie 30 unităţi (1 unitate de personal auxiliar).  

Prin Ordinul APP nr. 290 din 19.11.2018 „Cu privire la constituirea Comisiei de 

concurs a AAM pentru ocuparea funcţiilor publice vacante” au fost desemnaţi membrii 

Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante din cadrul AAM.  

Procesul de angajare şi promovare în funcţie a funcţionarilor publici se efectuează în 

conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice prin 

concurs aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201/2009. În cadrul entităţii lipsesc 

careva reglementări cu privire la procedura de angajare prin concurs. 

Una din probleme identificate în procedura de angajare este omiterea solicitării 

cazierului de integritate profesională a persoanelor angajate. Astfel, în perioada 

2018/2019 fiind angajate 4 persoane, persoanele responsabile de procedura de angajare 

nu au asigurat solicitarea cazierului de integritate profesională în corespundere cu 

prevederile art. 11, al. 2 a Legii nr. 82/2017 şi HG nr. 767/2014 pentru implementarea 

Legii nr. 325/2013 privind testarea integrităţii profesionale. În lipsa unor informaţii 

privitor la integritatea profesională a agenţilor publici, ar putea fi angajate persoane care 

au dat dovadă de lipsă de integritate sau au picat testul de integritate.        

Pe pagina web a entităţii la modulul „Posturi vacante” sunt publicate anunţurile cu 

privire la iniţierea concursurilor de ocupare a funcţiilor publice vacante, în 2019 - 3 

anunţuri, 2018 – peste 20 anunţuri, inclusiv repetate.  Pe parcursul anilor 2018/2019, în 

rezultatul concursurilor publice au fost angajate 2/2 persoane. La situaţia din 01.09.2019 

în entitate erau vacante 8 funcţii publice (inclusiv o funcţie de conducere) ceia ce 

reprezintă circa 26% din statele de personal.   

Pentru îndeplinirea atribuţiilor şi atingerea obiectivelor, entitatea urmează să 

întreprindă acţiuni pentru suplinirea funcţiilor vacante. 

 

 
 

7 Alin. 1, art. 11 al Legii integrităţii nr. 82 din 25.05.2017. 
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Factori de risc identificaţi: 

➢ lipsa reglementărilor departamentale cu privire procedura de angajare prin 

concurs;  

➢ nesolicitarea cazierelor de integritate profesională. 

Concluzii: Se constată nerespectarea politicilor anticorupţie în procesul de 

angajare prin concurs şi riscul neîndeplinirii atribuţiilor entităţii urmare a unui număr 

mare de funcţii vacante.      

 

3.2.2 Regimul juridic al incompatibilităţilor, restricţiilor în ierarhie şi al 

limitărilor de publicitate.  

În conformitate cu art. 12 al Legii nr. 82/2017, pentru exercitarea eficientă şi 

dezinteresată a atribuţiilor agentului public, desfăşurarea activităţii sale profesionale este 

incompatibilă cu alte funcţii, calităţi sau activităţi, cu excepţia celor stabilite de cadrul 

normativ. Întru evitarea promovării intereselor personale şi asigurarea respectării 

interesului public, agentul public respectă restricţia de desfăşurare a activităţii 

profesionale în raporturi ierarhice nemijlocite cu o rudă directă sau cu o rudă prin 

afinitate în cadrul aceleiaşi entităţi publice. De asemenea, în activitatea profesională 

agentul public se supune limitărilor de publicitate pentru evitarea favorizării entităţilor 

din sectorul privat. 

Prevederile Legii nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul 

funcţionarului public, Cap. IV, Secţiunea III „Incompatibilităţi şi restricţii” 

reglementează regimului juridic al incompatibilităţilor, restricţiilor în ierarhie şi al 

limitărilor de publicitate.  

În cadrul analizei operaţionale efectuate, s-a stabilit că în entitate 3 angajaţi din 

anul 2018, desfăşoară şi alte activităţi înregistrând alte surse de venit decât de la locul de 

bază. De menţionat, că activitatea angajaţilor în cadrul altor entităţi publice/private nu 

este interzisă, dar urmează a fi raportată şi coordonată cu conducerea pentru evitarea 

situaţiilor de incompatibilitate şi conflicte de interese. Totodată, activităţile remunerate 

urmează a fi efectuate în afara orelor de muncă a serviciului de bază (AAM), sau cu 

acordarea unor concedii în conformitate cu legislaţia muncii.   

În anul 2018, toţi angajaţii (22 persoane) au fost informaţi conform prevederilor 

art. 12, alin. 3, lit. a) a Legii nr. 82/2017, despre regimului juridic al incompatibilităţilor, 
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restricţiilor în ierarhie şi al limitărilor de publicitate. De asemenea, entitatea a raportat că 

pe parcursul anilor 2018/2019 nu au fost stabilite cazuri de incompatibilităţi şi restricţii în 

ierarhie.  

 

3.2.3 Regimul juridic al conflictului de interese.  

În vederea asigurării servirii interesului public cu imparţialitate şi obiectivitate, 

agenţii publici, împreună cu conducătorul entităţii publice sânt obligaţi să identifice şi să 

trateze conflictele de interese care apar în activitatea lor profesională în termenele şi 

modul prevăzute de Legea nr.133/2016 privind declararea averii şi a intereselor 

personale.  

Prevederile art. 14 al Legii integrităţii nr. 82/2017 stabilesc obligaţii pentru agenţi 

publici şi conducători în legătură cu identificarea şi tratarea conflictelor de interese.  

Una din obligaţiile de bază ale conducătorului entităţii publice este neadmiterea de 

către agenţii publici din subordine a exercitării atribuţiilor de serviciu în situaţii care ar 

genera un conflict de interese real. În acest scop, pentru asigurarea raportării de către 

angajaţi a situaţiilor ce generează conflictul de interese, conducătorul trebuie să asigure 

ţinerea unei evidenţe a declaraţiilor de conflict de interese şi să desemneze o persoană 

responsabilă.   

În cadrul AAM nu este aprobat un ordin care ar stabili pe intern modul de declarare 

a conflictelor de interese, instituirea Registrului cu privire la evidenţa declaraţiilor cu 

privire la conflictul de interese precum şi desemnarea unei persoane responsabile.   

Pe parcursul anilor 2018/2019, în entitate nu au fost declarate sau constatate 

conflicte de interese. De asemenea angajaţii entităţii nu au beneficiat de instruiri privitor 

la procedura de declarare şi tratare a  conflictelor de interese. 

 Factori de risc identificaţi: 

➢ nerespectarea politicilor şi procedurilor anticorupţie; 

➢ sistem ineficient pentru formarea şi pregătirea agenţilor publici în domeniul 

integrităţii. 

Concluzii: Se constată nerespectarea politicilor anticorupţie şi neîndeplinirea 

obligaţiilor stabilite de art. 14, al. 3 a Legii nr. 82/2017 cu privire la implementarea 

regimului juridic al conflictelor de interese.  
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3.2.4 Regimul juridic al declarării averii şi intereselor personale. 

În vederea prevenirii îmbogăţirii nejustificate şi ilicite a agenţilor publici şi a evitării 

conflictelor de interese în activitatea lor, precum şi în vederea responsabilizării pentru 

asemenea fapte, agenţii publici sânt obligaţi să depună declaraţia de avere şi interese 

personale în conformitate cu prevederile Legii nr.133/2016 privind declararea averii şi a 

intereselor personale.  

În cadrul entităţii subiecţi ai declarării averii şi intereselor personale sunt toţi 

angajaţii cu excepţia aparatului auxiliar. Actualizarea Registrului electronic al subiecţilor 

declarării averii şi intereselor personale se efectuează de persoana desemnată din cadrul 

Serviciului resurse umane, în baza ordinului nr. 397P din 21.11.2017 „Cu privire la 

desemnarea persoanei responsabile de actualizarea permanentă a Registrului electronic a 

subiecţilor declarării averii şi intereselor personale”.      

 

3.2.5 Regimul juridic al cadourilor. 

Pentru a evita apariţia manifestărilor de corupţie în activitatea entităţilor publice, 

conducătorilor acestora şi agenţilor publici le este interzis să solicite sau să accepte 

cadouri (bunuri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj) care le sânt destinate 

personal sau familiei lor, dacă oferirea sau acordarea lor este legată direct sau indirect de 

desfăşurarea activităţii lor profesionale (cadouri inadmisibile). 

În cadrul AAM nu au fost întreprinse acţiuni în vederea implementării regimului 

juridic al cadourilor. Astfel, în entitate lipsesc careva reglementări interne cu privire la 

organizarea activităţilor aferente respectării regimului juridic al cadourilor, nu este 

desemnată Comisia de evidenţă şi evaluare, nu este instituit şi plasat pe pagina web 

Registrul special de evidenţă a cadourilor.  

Conform datelor prezentate, în perioada 2018/2019 angajaţii entităţii nu au declarate 

careva cadouri.     

De menţionat că în conformitate cu art. 16 al. 5 al Legii nr. 82/2017, conducătorul 

are obligaţia de asigura respectarea regimului juridic al cadourilor. 

 

Factori de risc: 

➢ nerespectarea politicilor şi procedurilor anticorupţie; 

➢ lipsa regulilor şi procedurilor care promovează etica şi integritatea; 
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➢ sistem ineficient pentru formarea şi pregătirea agenţilor publici în domeniul 

integrităţii. 

Concluzii: În cadrul entităţii nu este asigurată implementarea regimul juridic al 

cadourilor conform prescripţiilor art. 16 a Legii nr. 82/2016.  

 

3.2.6 Neadmiterea, denunţarea şi tratarea influenţelor necorespunzătoare,  

manifestărilor de corupţie şi protecţia avertizorilor de integritate. 

Neadmiterea, denunţarea, tratarea influenţelor necorespunzătoare şi protecţia 

avertizorilor de integritate reprezintă doua politici anticorupţie de bază care fortifică 

climatul de integritate instituţională în cadrul entităţilor publice.   

Mecanismul de denunţare şi tratare a influenţelor necorespunzătoare asigură 

activitatea profesională a agentului public în vederea servirii interesului public cu 

imparţialitate şi obiectivitate. Totodată, pentru buna funcţionare a entităţii publice în 

conformitate cu mandatul său legal şi pentru asigurarea neafectării drepturilor omului, a 

imaginii şi reputaţiei instituţiei, conducătorul şi agenţii publici trebuie să nu admită şi să 

denunţe neîntârziat încercările de implicare a lor în manifestări de corupţie.  

În baza pct. 5 al HG nr. 767/2014 „Pentru implementarea Legii nr. 325/2013 privind 

testarea integrităţii profesionale”, entitatea publică urma să elaboreze regulamente interne 

cu privire la evidenţa cazurilor de influenţă necorespunzătoare şi să desemneze 

persoana/subdiviziunea responsabilă de înregistrarea cazurilor de influenţă 

necorespunzătoare. Entitatea nu s-a conformat acestor prevederi şi nu a implementat un 

mecanism de denunţare şi tratare a influenţelor necorespunzătoare. 

În lipsa unei proceduri interne, agenţii publici nu vor putea denunţa manifestările de 

corupţie şi depune avertizările de integritate, precum şi nu se va asigura eficient protecţia 

avertizorului de integritate.  

Implementarea acestor politici reprezintă o obligaţie a conducătorului în  

consolidarea integrităţii instituţionale. 

 

Factori de risc: 

➢ nerespectarea politicilor şi procedurilor anticorupţie; 

➢ lipsa mecanismelor de denunţare şi tratare a influenţelor necorespunzătoare şi ; 

➢ lipsa regulilor şi procedurilor care promovează etica şi integritatea; 
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➢ sistem ineficient pentru formarea şi pregătirea agenţilor publici în domeniul 

integrităţii. 

Concluzii: În cadrul entităţii se constată lipsa totală de implementare şi funcţionare 

a mecanismelor de denunţarea şi tratarea influenţelor necorespunzătoare,  

manifestărilor de corupţie şi protecţia avertizorilor de integritate. 

 

3.2.7 Asigurarea transparenţei în procesul decizional. Asigurarea accesului la 

informaţii de interes public. 

Transparenţa decizională şi accesul la informaţie reprezintă principiile de bază ale 

bunei guvernări. Implementarea şi aplicarea acestor principii asigură o activitate 

transparentă a entităţii şi un control eficient din partea societăţii civile.  

Conform prevederilor art. 20 al Legii nr. 82/2017, desfăşurarea activităţii în mod 

transparent şi responsabil este asigurată prin crearea posibilităţilor de participare a 

cetăţenilor, a asociaţiilor constituite în corespundere cu legea şi a altor părţi interesate la 

procesul decizional din cadrul entităţii publice. În acest sens, conducătorul are obligaţia 

să instituie mecanisme de cooperare şi de parteneriat cu societatea prin adoptarea 

regulilor interne privind procedurile de informare, consultare şi participare în procesul de 

elaborare şi adoptare a deciziilor, prin întocmirea listei generale a părţilor interesate, 

precum şi prin desemnarea agenţilor publici responsabili de asigurarea transparenţei în 

procesul decizional din entitatea publică. 

Analizând pagina web a AAM se constată că aceasta conţine informaţii relevante cu 

privire la activitatea entităţii publice. Totodată, pct. 15 al HG nr. 188/2012 privind 

paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în rețeaua internet, stabileşte 

expres cerințe minime obligatorii a informaţiei ce urmează fi publicată pe paginile 

oficiale ale autorităţilor publice în vederea asigurării accesului la informațiile de interes 

public şi sporirii transparenţei în activitatea instituţională.  

Reieşind din prevederile menţionate, se constată că pe pagina web nu sunt 

actualizate sau lipsesc informaţiile cu privire la:  

• datele privind transparenţa în procesul decizional (neactualizată);  

• rapoartele analitice şi articolele informaţionale privind activitatea autorităţii 

publice (neactualizată); 
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• datele privind vizitele oficiale şi deplasările de serviciu ale conducătorilor şi 

delegaţiilor oficiale ale autorităţilor publice (lipsă informaţie); 

• date privind achiziţiile publice, anunţuri de intenţie, rezultate şi alte informaţii de 

interes public relevante domeniului (neactualizată); 

• modulul anticorupţie: persoană responsabilă, plan de integritate, documente de 

politici anticorupţie, raport privind implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie, 

informaţia privind liniile telefonice specializate anticorupţie şi/sau de informare, precum 

şi alte informaţii de interes public relevante domeniului. 

Privitor la respectarea politicii privind accesul la informaţie, constatăm că în 

perioada anului 2017, AAM a refuzat prezentarea informaţiei cu privire la achiziţiile 

publice către Asociaţia Obştească „Juriştii pentru Drepturile Omului”.   

AO „Juriştii pentru Drepturile Omului” a înaintat o acţiune în instanţa de judecată 

privind apărarea dreptului de acces la informaţie solicitând constatarea încălcării 

dreptului de acces la informaţie şi obligarea AAM de a prezenta informaţia completă cu 

privire la procedurile de achiziţii publică pentru perioada 2015-2017. 

Prin hotărârea Judecătoriei mun. Chişinău din 20.03.2018, cererea de chemare în 

judecată a fost admisă, fiind constatat faptul încălcării dreptului AO „Juriştii pentru 

Drepturile Omului” de acces la informaţia solicitată ce vizează furnizarea informaţiei 

privind procedurile de achiziţii publice.  

Totodată, instanţa a dispus încasarea de la AAM în beneficiul AO „Juriştii pentru 

Drepturile Omului” suma de 3000 lei cu titlu de cheltuieli pentru asistenţa juridică 

acordată.   

 

Refuzul prezentării unei informaţii publice către societatea civilă reprezintă o 

limitare a accesului la informaţii de interes public cu privire la activitatea entităţii publice 

şi încălcarea unui drept al cetăţenilor de a efectua un control public asupra activităţii 

entităţii publice. 

Contrar prevederilor art. 11, alin. 2, lit. b) a Legii nr. 982/2000 cu privire la accesul 

la informaţie, nu a asigurat desemnarea şi instruirea funcţionarilor responsabili pentru 

efectuarea procedurilor de furnizare a informaţiilor oficiale. Totodată, nu a fost aprobat 
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nici regulamentul cu privire la drepturile şi obligaţiile agenţilor publici în procesul de 

furnizare a documentelor, informaţiilor oficiale. 

Factori de risc: 

➢ nerespectarea politicilor şi procedurilor anticorupţie; 

➢ lipsa regulamentului intern cu privire la drepturile şi obligaţiile agenţilor 

publici în procesul de furnizare a documentelor, informaţiilor oficiale  

Concluzii: De către entitate nu este asigurată respectarea prevederilor HG           

nr. 188/2012 şi a procedurii de realizare a accesului la informaţie stabilit prin Legea nr. 

982/2000 cu privire la accesul la informaţie. 

3.2.8 Gestionarea transparentă şi responsabilă a patrimoniului public, a 

finanţelor rambursabile şi nerambursabile. 

În vederea valorificării raţionale, eficiente şi durabile a resurselor publice, precum şi 

a mijloacelor din fonduri externe, conducătorul entităţii publice şi agenţii publici asigură 

gestionarea alocaţiilor bugetare şi extrabugetare, administrează patrimoniul public în 

baza principiilor bunei guvernări şi garantează transparenţa achiziţiilor publice. 

Procedurile de achiziţii în cadrul entităţii sunt efectuate de grupul de lucru instituit 

prin Ordinul nr. 42 din 22.02.2019 „Cu privire la crearea grupului de lucru pentru 

achiziţii publice în anul 2019”. Ordinul menţionat stabileşte atribuţiile, drepturile şi 

obligaţiile pentru fiecare membru al grupului de lucru. În perioada 2018/2019 din partea 

reprezentanţilor societăţii civile nu au fost înregistrate cereri pentru includerea în grupul 

de lucru şi participarea la procedurile de achiziţii. 

Examinând modulul „Achiziţii” de pe pagina web a entităţii, identificăm că ultimul 

anunţ este publicat pentru procedura de achiziţii din 08.06.2017. Totodată, se constată o 

lipsă de transparenţă a informaţiei cu privire la atribuirea contractelor de achiziţii 

agenţilor economici precum şi a rapoartelor trimestriale/semestriale/anuale de 

monitorizare a executării contractelor. Ultima informaţie în acest sens reprezintă darea de 

seama privind realizarea procedurilor de achiziţii publice de valoare mică din anul 2017.  

Conform informaţiei plasată pe pagina web a Agenţiei Naţionale de Soluţionare a 

Contestaţiilor, în perioada 2018-2019 a fost examinată o contestaţie privind procedura de 

achiziţii efectuată de AAM, care a anulat decizia grupului de lucru din 22.07.2019, de 

atribuire a contractului în cadrul procedurii de achiziţie publică din 10.07.2019. Totodată, 
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AAM a fost obligată de a reevalua oferta desemnată câştigătoare, cu luare în consideraţie 

constatărilor din partea motivată a deciziei (ofertă anormal de scăzută).   

Referitor la gestionarea ineficientă a patrimoniului şi fondurilor publice, menţionăm 

că misiunile de audit a Curţii de Conturi8 a identificat mai multe problematici în 

activitatea entităţii. Astfel, auditul a constatat că urmare a investiţiilor efectuate în cadrul 

Proiectului „Tranziţia la agricultura performantă”, Agenţia Apele Moldovei nu a efectuat 

înregistrarea dreptului de proprietate asupra mai multor bunuri reabilitate în sumă de  

49,5 mln. lei, prin ce nu a fost asigurată pe deplin disponibilitatea patrimonială a statului.    

Totodată, mangementul ineficient a influențat atingerea rezultatelor de progres în 

monitorizarea resurselor de apă prin Sistemul Integrat a Resurselor de Apă, care a rămas 

a fi nefuncțional urmare a unei investiţii de 4,8 mil. lei. Implementarea şi funcționarea 

neeficace a sistemului generează lipsa unei monitorizări în timp real a cantității de apă şi 

neînregistrarea în proporții totale a datelor despre resursele de apă disponibile pentru 

dezvoltarea sectorului agricol, în special folosite în irigații9 

Factori de risc: 

➢ nerespectarea politicilor şi procedurilor anticorupţie; 

➢ lipsa transparenţei informaţiei cu privire la procedurile de achiziţii publice; 

➢ gestionarea ineficientă a patrimoniului şi fondurilor financiare.  

Concluzii: În cadrul entităţii se constată lipsa transparentei informaţiei cu privire 

la atribuirea contractelor în urma procedurilor de achiziţii publice. Se constată 

gestionarea ineficientă a patrimoniului şi fondurilor financiare. 

 

3.2.9 Respectarea normelor de etică şi deontologie. 

Pentru instituirea unui climat de încredere şi respect reciproc între cetăţeni şi 

entitatea publică, urmărind scopul creării şi menţinerii prestigiului, sporirii prestaţiei, 

eliminării birocraţiei şi manifestărilor de corupţie, conducătorii şi agenţii publici au 

 

8 Raportul auditului performanţei “Sunt gestionate în mod eficient şi eficace investiţiile în cadrul Proiectului 

“Tranziţia la agricultura performantă” prin aplicarea mecanismelor existente?” aprobat prin Hotărârea Curţii de 

Conturi nr. 17 din 02.04.2019. 

 
9 Obiectivul principal al SIRA este de a facilita colectarea și transmiterea datelor privind resursele de apă către 

instituțiile abilitate și părțile interesate, în vederea luării deciziilor de planificare pe termen scurt, precum și pe 

termen lung a gestionării durabile a resurselor de apă. 
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obligaţia să promoveze normele de etică şi deontologie şi să informeze publicul cu privire 

la conduita etică şi profesională în cadrul entităţii publice. 

Integritatea presupune comportamentul, realizarea atribuțiilor profesionale și luarea 

deciziilor de către managerii și angajații entității publice în mod etic, cu respectarea 

interesului public și a legislației în vigoare. 

Conform al. 2 art. 23, al Legii 82/2017, pentru consolidarea climatului de integritate 

profesională, conducătorii sunt obligaţi să instituie şi să implementeze norme de etică şi 

deontologie ţinând cont de specificul activităţii precum şi standardele naţionale şi 

internaţionale în domeniu. Analogic, prevederile Standardelor Naţionale de Control 

Intern nr. 1 „Etica și integritatea”, aprobate prin ordinul Ministerului Finanțelor             

nr. 189/2015, obligă entitatea să asigure faptul că angajaţii cunosc standardele 

corespunzătoare de comportament etic, inclusiv reglementările cu privire la prevenirea 

fraudelor şi corupţiei, raportarea fraudelor şi neregularităților, influenţelor 

necorespunzătoare precum şi altor încălcări. 

În cadrul AAM nu sânt aprobate reglementări interne cu privire la etică şi 

integritate. Majoritatea angajaţilor sunt funcţionari publici şi au obligaţia să respecte 

normele de conduită stabilite prin Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a 

funcţionarului public.  

Prin ordinul AAM nr. 122 din 22.11.2016 Cu privire la constituirea Comisiei de 

disciplină a Agenţiei Apele Moldovei, a fost creată Comisia de disciplină a entităţii, fiind 

desemnaţi membri. În acelaşi timp pentru buna activitate a Comisiei nu a fost elaborat şi 

aprobat un regulament de activitate al acesteia. În perioada 2018/2019 Comisia nu a 

examinat careva încălcări din partea angajaţilor    

Referitor la instruirea agenţilor publici în domeniul integrităţii s-a stabilit că pe 

parcursul anului 2018-2019 nu au fost petrecute careva activităţi de instruire privitor la 

măsurile de asigurare a integrităţii instituţionale. 

Factori de risc: 

➢ nerespectarea politicilor şi procedurilor, inclusiv anticorupţie; 

➢ lipsa regulilor şi procedurilor care promovează etica şi integritatea, cultura 

organizaţională deficitară; 

➢ sistem ineficient pentru formarea şi pregătirea agenţilor publici în domeniu 

integrităţii.   
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Concluzii: În cadrul entităţii lipsesc reglementări interne cu privire la etică şi 

integritate ce urmau a fi instituite conform prevederilor art. 23 al Legii nr. 82/2017.  

În vederea consolidării climatului de integritate instituţională, entitatea urmează să 

aprobe norme de etică şi deontologie obligatorii pentru toate categoriile de agenţi 

publici. 

 

3.2.10 Sisteme de control şi managementul riscurilor. 

În conformitate cu art. 15, 16 din Legea nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul 

financiar public intern, managerul entităţii publice este responsabil de organizarea 

sistemului de management financiar şi control în entitatea publică, iar în rezultatul 

autoevaluării, apreciază organizarea sistemului de management financiar şi control şi 

emite anual, pentru anul precedent, o declaraţie apreciind gradul de conformitate. 

Prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 4 din 09.01.2019 cu privire la aprobarea 

regulamentului privind autoevaluarea, raportarea sistemului de control intern 

managerial și emiterea Declarației de răspundere managerială, entitatea publică este 

obligată să efectueze autoevaluarea în scopul determinării funcționalității sistemului de 

control intern managerial, aprecierea gradului de conformitate a acestuia cu cadrul 

normativ în domeniu, elaborarea raportului anual privind controlul intern managerial, 

precum și emiterea Declarației de răspundere managerială. 

În perioada 2018-2019, entitatea nu a întreprins măsuri pentru autoevaluarea 

sistemului de control intern, aprecierea gradului de conformitate a acestuia cu cadrul 

normativ în domeniu şi elaborarea raportului anual privind controlul intern managerial. 

De asemenea, până la 1 martie nu a fost emisă şi plasată pe pagina web declaraţia de 

răspundere managerială10.   

Totodată, entitatea publică nu a desfășurat activități de identificare, descriere și 

evaluare internă a riscurilor de corupție în conformitate cu art. 27 al Legii nr. 82/2017. În 

acest context se menționează, că managementul riscurilor de corupție este un proces 

desfășurat în cadrul entităților publice prin care are loc evaluarea internă a riscurilor de 

 

10 Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 4 din 09.01.2019 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

autoevaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial şi emiterea Declaraţiei de răspundere managerială.  

Monitorul Oficial al R. Moldova, 13-21/110, 18.01.2019 
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corupție aferente activităților profesionale. Responsabilitatea pentru organizarea 

activităţilor de identificare și gestionarea riscurilor de corupție, conform prevederilor 

Legii nr. 229/2010 privind controlul financiar public intern, îi revine exclusiv 

conducătorului entității publice.  

În cadrul entităţii nu este instituit registrul riscurilor şi respectiv nu au fost 

întreprinse măsuri în vederea diminuării apariţiei riscurilor de corupţie. Astfel, 

conducătorul şi managerii de toate nivelele nu asigură implementarea conformă a 

sistemului de management financiar şi control prin: 

• stabilirea obiectivelor, indicatorilor de performanţă şi elaborarea planurilor 

anuale şi strategice; 

• managementul riscurilor asociate atingerii obiectivelor; 

• planificarea, monitorizarea şi raportarea privind realizarea obiectivelor şi 

performanţelor în raport cu resursele; 

• managementul eficient al resurselor umane şi asigurarea competenţelor necesare 

îndeplinirii sarcinilor; 

• documentarea proceselor de bază şi elaborarea procedurilor de lucru; 

• asigurarea eticii, integrităţii şi transparenţei în cadrul entităţii publice; 

• divizarea obligaţiilor şi responsabilităţilor; 

• implementarea procedurilor adecvate de prevenire şi detectare a fraudei şi 

corupţiei. 

În structura organizatorică a entităţii este prevăzut Serviciul de audit intern cu o 

unitate de auditor intern angajat în anul curent. Pe parcursul activităţii au fost efectuate 3 

misiuni de audit privitor la activitatea asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţii şi 

fostelor întreprinderi de stat. Deşi în cadrul misiunilor de audit au stabilite cazuri de 

delapidare şi utilizare neconformă a fondurilor şi patrimoniului nu au fost întreprinse 

toate măsurile pentru înlăturarea încălcărilor stabilite, precum şi sesizarea organelor de 

drept competente. Totodată, subdiviziunea de audit intern nu a asigurat efectuarea 

activităţilor aferente de evaluare şi perfecţionare a sistemului de control intern managerial 

şi îmbunătăţire proceselor de lucru desfăşurate. 

Factori de risc: 

➢ nerespectarea politicilor şi procedurilor, inclusiv anticorupţie; 
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➢ lipsa regulilor şi procedurilor care promovează etica şi integritatea, cultura 

organizaţională deficitară; 

➢ lipsa răspunderii manageriale la gestionarea optimă a resurselor conform 

obiectivelor entităţii publice. 

Concluzii: În cadrul AAM nu se asigură implementarea sistemul de control intern 

managerial în modul stabilit de Legea nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul financiar 

public intern şi ordinele Ministerului Finanţelor. Neexecutarea politicilor şi procedurilor 

de consolidare a sistemului de control intern managerial generează apariţia riscurilor de 

corupţie şi nerealizarea obiectivelor strategice şi operaţionale. 

 

3.2.12 Respectarea regimului de restricţii şi limitări în legătură cu încetarea 

mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu şi cu migrarea agenţilor 

publici în sectorul privat (pantuflajul). 

Pentru funcţionarea entităţii publice în interes public şi în afara conflictelor de 

interese, persoanele care au ocupat o funcţie publică, inclusiv o funcţie publică cu statut 

special sau o funcţie de demnitate publică, precum și alți subiecţi ai declarării averii şi 

intereselor personale, care au migrat în sectorul privat, conducătorii entităţilor publice, 

agenţii publici subiecți ai declarării averii și intereselor personale şi autorităţile 

anticorupţie responsabile urmează să asigure respectarea regimului de restricţii şi limitări 

în legătură cu încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu, completat, 

după caz, cu reguli specifice fiecărei categorii de agenţi publici, prevăzute în legislaţia 

specială care reglementează activitatea categoriei respective.  

Conform prevederilor al. 2 art. 24 a Legii nr. 82/2017, agenţii publici subiecţi ai 

declarării averii şi intereselor personale sunt obligaţi să comunice în scris, în termen de 3 

zile lucrătoare, conducătorului entităţii publice în care activează sau, după caz, Autorităţii 

Naţionale de Integritate despre toate ofertele de muncă pe care intenţionează să le accepte 

dacă aceste locuri de muncă pot genera un conflict de interese. Astfel, în vederea 

asigurării respectării regimului juridic al restricţiilor şi limitărilor postangajare, foştii 

agenţi publici sunt obligaţi să: 

a) să evite obţinerea beneficiilor neprevăzute de lege sau de contractul individual de 

muncă datorită funcţiei deţinute anterior, inclusiv datorită informaţiilor de serviciu 

obţinute în exercitarea funcţiei respective; 
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b) să evite, timp de un an, angajarea în organizaţii comerciale şi necomerciale dacă, 

pe parcursul ultimului an de activitate în cadrul entităţii publice, înainte de încetarea 

mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu, a avut atribuţii directe de 

supraveghere şi/sau control al acestor organizaţii; 

c) să evite, timp de un an, încheierea contractelor comerciale cu entitatea publică în 

care a activat pe parcursul ultimului an înainte de încetarea mandatului, a raporturilor de 

muncă sau de serviciu; 

d) să evite, timp de un an, exercitarea atribuţiilor de reprezentare a intereselor 

persoanelor fizice şi juridice în faţa entităţii publice în care a activat pe parcursul 

ultimului an înainte de încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu. 

Reieşind din competenţa şi atribuţiile entităţii, conducătorul urmează să întreprindă 

acţiunile administrative necesare pentru asigurarea respectării regimului juridic al 

restricţiilor şi limitărilor postangajare.    

Factori de risc: 

➢ nerespectarea politicilor şi procedurilor, inclusiv anticorupţie; 

➢ lipsa regulilor şi procedurilor care promovează etica şi integritatea, cultura 

organizaţională deficitară. 

Concluzii: Pentru asigurarea regimului juridic al restricţiilor şi limitărilor 

postangajare se recomandă întreprinderea de către conducătorul entităţii a acţiunilor 

administrative necesare în conformitate cu art. 24 al Legii integrităţii. 
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3.3 FACTORI DE RISC OPRERAŢIONALI 

 

Factorii de risc operaţionali sunt factorii care rezultă din procedurile şi procesele de 

lucru din cadrul entităţii publice.  

Reieşind din activităţile vulnerabile pe care le desfăşoară entitatea, pentru analiză şi 

descriere a fost selectat procesul de transmitere, monitorizare şi supraveghere a 

sistemelor de irigare.   

Analiza detaliată a procesului de lucru elucidează modalitatea de funcţionare a 

acestuia şi permite identificarea factorilor de risc operaţionali care au stat la baza apariţiei 

incidentelor de integritate, precum şi depistarea altor factori de risc care eventual pot 

genera riscuri de corupţie.   

Cadrul normativ ce reglementează procesul de lucru: 

- Legea cu privire la asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigații, nr. 171/2010; 

- Hotărârea Guvernului nr. 198/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind 

modul de transmitere a sistemelor de irigare în folosinţă gratuită (comodat) către 

asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii; 

Entităţi publice şi private implicate: 

- Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului; 

- Agenţia Apele Moldovei; 

- Asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigații 

Procesul de transmitere, monitorizare şi supraveghere a sistemelor de irigare.  

În conformitate cu pct. 5 al Hotărârii Guvernului nr. 882 din 22.10.2014, misiunea 

Agenţiei Apele Moldovei ca autoritate administrativă este implementarea politicii de stat 

în domeniul gospodăririi apelor şi hidroamelioraţiei, alimentării cu apă şi canalizării.    

Întru realizarea misiunii, una din atribuţiile de bază a AAM este asigurarea  

exploatării şi întreţinerea sistemelor hidroameliorative.  

Infrastructura de irigare gestionată de AAM şi întreprinderile de stat (STI) este 

compusă din 88 sisteme centralizate de irigare care asigură irigarea pe suprafaţa a 130.6 

mii hectare de terenuri irigabile şi drenarea a 58 mii terenuri agricole.   
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Administrarea ineficientă a sistemelor de irigare a generat în timp atingerea unui 

grad înalt de uzură precum şi distrugerea/descompletarea echipamentului de irigare.  

Conform Studiului diagnostic al infrastructurii de irigare aflate în gestiunea Agenţiei 

Apele Moldovei11 în rezultatul evaluării sării tehnice a componentelor SCI s-a stabilit că  

din 88 staţii centralizate de irigare 11 au fost transmise în comodat, iar din restul 77 de 

staţii doar 21 (27%) sunt în stare funcţională, iar 56 (73%) SCI sunt nefuncţionale sau 

distruse.  

Pentru asigurarea eficienţei sistemului naţional de irigaţii, în cadrul activităţilor 

desfăşurate în cadrul Proiectului „Compact”12 s-a iniţiat implementarea unui concept 

potrivit căruia utilizatorii finali se unesc în asociaţii şi participă nemijlocit la exploatarea 

şi întreţinerea sistemelor centralizate de irigare. Pentru realizarea acestui concept în 

practică de către Parlament a fost aprobată Legea nr. 171/2010 cu privire la asociaţiile 

utilizatorilor de apă pentru irigaţii, iar de către Guvern Hotărârea nr. 198/2013 pentru 

aprobarea Regulamentului privind modul de transmitere a sistemelor de irigare în 

folosinţă gratuită (comodat) către asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii. 

 Conform procedurii stabilite de HG 198/2013, bunurile proprietate publică din 

domeniul privat al statului se transmit în folosinţă gratuită (comodat) pentru o durată de 

până la 30 de ani, în conformitate cu documentele care confirmă dreptul de proprietate, 

posesie sau folosinţă a acestora. 

O problemă identificată la această etapă este neînregistrarea de către AAM a 

dreptului de proprietate asupra bunurilor parte componentă a SCI.  

 

În lipsa unor proceduri de control între MADRM și instituțiile administrative din 

subordine, iresponsabilitatea specialiștilor Agenției ,,Apele Moldovei”, executarea cu 

întârziere a lucrărilor de proiectare a sistemului de drenaj în cadrul SCI Cahul de 

către FDDM și neutilizarea construcțiilor efectuate prin investiții la SCI Chircani-

Zârnești au dus la neînregistrarea proprietății statului în valoare de 49,8 mil. lei, 

investirea bunurilor în sumă de 0,6 mil. lei fără  producerea rezultatelor așteptate, 

 

11 Studiul diagnostic al infrastructurii de irigare aflate în gestiunea Agenţiei Apele Moldovei. 2017 INTEXNAUCA 
12 Proiectul Compact realizat de Fondul Provocările Mileniului Moldova în baza Acordului din 06.05.2011. 
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ineficacitatea sistemului de desecare, neasigurarea în deplină măsură a posibilei 

activități durabile a AUAI13. 

 

De menţionat că în baza pct. 14 al HG 198/2013, AAM este obligată să asigure 

înregistrarea bunurilor imobile aflate în folosinţă (inclusiv a întreprinderilor de stat) la 

subdiviziunile competente ale Agenţiei Servicii Publice până la începerea procesului de 

inventariere.  

Conform informaţiilor prezentate de Agenţia Apele Moldovei, la situaţia din 

01.01.2019,  12 staţii centrale de irigare în valoare totală de 125.1 mln. lei nu sunt 

înregistrate la organele cadastrale din cadrul Agenţiei Servicii Publice. 

 

Neasigurarea înregistrării dreptului de proprietate la ASP nu asigură pe deplin 

disponibilitatea patrimonială a statului şi poate genera riscuri de fraudă şi corupţie ca: 

delapidarea proprietăţii publice, abuzul/depăşirea atribuţiilor de serviciu, conflictul de 

interese, traficul de influenţă, etc. 

Procesul de transmitere a SCI în comodat se iniţiază ca urmare a înaintării unei 

cereri din partea Asociaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii (AUAI) către AAM. 

Cererea se depune după ce mai mult de 51% din proprietarii terenurilor irigabile sunt de 

acord de a primi în gestiune SCI. Voinţa majorităţii membrilor asociaţiei respective 

urmează a reflectată prin aprobarea unei decizii de către Consiliului de administraţie.     

În baza cererii înaintate, ministrul MADRM emite un ordin cu privire la 

transmiterea bunurilor în folosinţă gratuită către asociaţie stabilind termenul limită de 

transmitere, componenţa numerică a comisiei de inventariere şi termenul limită pentru 

efectuarea controlului efectiv al bunurilor şi perfectarea proceselor verbale de primire-

predare a bunurilor. 

Prin ordinul MADRM nr. 6 din 29.01.2015 „Cu privire la crearea comisiilor de 

inventariere a sistemelor de irigare Blindeşti, Leova Sud şi Chircani Zîrneşti” s-a 

stabilit termenul limită pentru transmitere în comodat data de 15.05.2015. Deşi în 

reabilitarea SCI Chircani Zîrneşti în cadrul proiectului FDDM au fost investite circa 

309.6 mln. lei până la moment nu au fost efectuate formalităţile de transmitere către 

 

13 Curtea de Conturi Hotărârea nr. 17 din 02.04.2019 
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asociaţie. De facto patrimoniul SCI este exploatat de către asociaţie.    

 

Transmiterea şi utilizarea patrimoniului SCI în lipsa unui contract de comodat 

poate genera riscul delapidării utilajului şi limitează dreptul AAM de a solicita reparaţia 

acestuia în cazul producerii unor defecţiuni pe perioada utilizării de către asociaţie.     

AAM cu acordul fondatorului şi în baza contractului de comodat încheiat cu 

Asociaţia transmite sistemul de irigare în folosinţă pe o perioadă determinată de până la 

30 de ani şi fără plată. Asociaţia la rândul ei este obligată să înregistreze, în termen de 3 

luni, contractul de comodat la subdiviziunile competente ale Agenţiei Servicii Publice. 

Din acest moment AAM are responsabilitatea de monitorizare şi supraveghere legală 

financiară şi tehnică. 

Conform art. 36 a Legii nr. 171/2010, organul de specialitate al administraţiei 

publice centrale de specialitate responsabil pentru problemele ce ţin de managementul 

irigaţiilor urmează să creeze unitatea de monitorizare şi supraveghere. În cadrul AAM 

aceste responsabilităţi sunt îndeplinite de către Direcţia hidroamelioraţie, monitorizare şi 

supraveghere (DHMS). Această subdiviziune a fost creată ca urmare a participării 

entităţii în cadrul Proiectului „Compact”, cu atribuţii de bază în domeniul consultanţei şi 

asistenţei asociaţiilor în procesul de gestionare a patrimoniului SCI transmis în comodat. 

Procesul de monitorizare şi supraveghere este reglementat de Capitolul V al Legii 

nr. 171/2010. Examinând cadrul normativ respectiv se identifică mai multe lacune şi 

factori de risc care pot genera riscuri de corupţie în cadrul aplicării acestora în practică. 

Astfel, al. 2 art. 36 al Legii nu specifică clar atribuţiile unităţii de monitorizare şi 

supraveghere, în procesul gestionării patrimoniului transmis în comodat. Această lacună 

generează riscuri de corupţie prin faptul nereglementării depline în cadrul normativ intern 

a atribuţiilor, obligaţiilor, drepturilor şi responsabilităţilor.      

Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Direcţiei hidroamelioraţie, 

monitorizare şi supraveghere, la capitolul funcţii de bază şi atribuţii nu specifică 

atribuţia de supraveghere şi monitorizare a patrimoniului transmis în comodat. Unica 

prevedere în acest sens se referă la atribuţia de acordare a serviciilor de consultanţă şi 

asistenţă asociaţiilor de apă pentru irigaţii de ordin juridic, contabil şi tehnic (pct. 6.7 

pct.11).     
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Un alt factor de risc identificat în Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea 

Direcţiei hidroamelioraţie, monitorizare şi supraveghere, se conţine în prevederile pct. 7 

care stabilesc drepturile subdiviziunii. Astfel, subpuctul 6 stabileşte dreptul subdiviziunii 

de a efectua supravegherea tehnică şi a modului de utilizare a sistemelor de irigare 

transmise în folosinţă. Aceste prevederi contravin normelor art. 39 a Legii nr. 171/2010 

care impun obligaţia unităţii de monitorizare şi supraveghere să efectueze supravegherea 

tehnică a sistemului de irigare. Stabilirea unui drept al entităţii publice în loc de o 

obligaţie poate genera riscuri de corupţie prin acordarea posibilităţii de a acţiona în mod 

discreţionar în situaţia în care agentul public urmează să acţioneze în mod imperativ. 

Factorul de risc rezidă din discreţia agenţilor publici de a utiliza formulările permisive ale 

competenţelor după bunul său plac, astfel încât să evite realizarea obligaţiilor ce ar trebui 

să le revină. Asemenea discreţii pot fi folosite în mod abuziv de către agentul public 

pentru a obţine recompense necuvenite pentru a exercita sau nu atribuţiile de serviciu.    

De menţionat că această problemă a fost identificată şi sesizată de CC în Raportul 

auditului performanţei „Sunt gestionate în mod eficace investiţiile în cadrul Proiectului 

„Tranziţia la agricultura performantă””14. 

  

Extras: Direcția nominalizată a fost învestită de către Agenția ,,Apele Moldovei”, 

regulamentar, doar cu dreptul de a efectua ,,supravegherea tehnică a SCI” transmise în 

folosință gratuită către AUAI, ceea ce contravine cadrului legal, care prevede 

obligativitatea îndeplinirii acestei responsabilități. Situația dată invocă ezitarea 

sarcinilor delegate de către legiuitor, prin neasigurarea întreținerii eficiente a 

infrastructurii transmise. 

 

Notă: Până în prezent nu au fost efectuate careva modificări în cadrul normativ 

intern privitor la stabilirea clară a atribuţiilor, drepturilor şi responsabilităţilor 

subdiviziunii la această etapă.   

Formularea ambiguă sau nereglementarea clară a atribuţiilor entităţii publice şi 

respectiv a subdiviziunii responsabile în domeniu acordă dreptul agenţilor publici de a 

 

14 Hotărârea Curţii de conturi nr. 17 din 02.04.2019 cu privire la aprobarea Raportului auditului performanţei „Sunt 

gestionate în mod eficace investiţiile în cadrul Proiectului „Tranziţia la agricultura performantă”. 
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executa într-o manieră convenabilă atribuţiile de serviciu având posibilitatea de a le 

interpreta în versiunea preferată sau a deroga de la ele.     

Conform art. 38, 39 al Legii nr. 171/2010 supravegherea efectuată de subdiviziunea 

responsabilă este divizată în două categorii: 

- supravegherea legală şi financiară; 

- supravegherea tehnică.   

Procesul de supraveghere legală şi financiară este reglementat de prevederile art. 38 

al Legii nr. 171/2010. În baza acestora funcţionarul autorizat al unităţii de monitorizare şi 

supraveghere are dreptul de a inspecta registrele Asociaţiei la solicitarea a cel puţin 30 

membri ai Asociaţiei care pretind existenţa unor incorectitudini în funcţionare sau în 

cazul în care analiza rapoartelor financiare se constată probe evidente de încălcări 

financiare sau legale.   

Analizând cadrul normativ în raport cu activităţile desfăşurate în practică 

identificăm că entitatea dispune de dreptul de a efectua inspecţii doar în cazurile stabilite 

de legislaţie. Normele stabilite restricţionează dreptul şi respectiv obligaţia entităţii de a 

iniţia inspecţii în alte cazuri când entitatea este sesizată despre gestionarea frauduloasă 

care poate afecta patrimoniul transmis în comodat. Astfel, la sesizarea comună a unui 

număr de până la 29 de membri ai asociaţiei despre existenţa unor incorectitudini în 

activitatea acesteia, iniţierea unei inspecţii poate fi considerată ilegală din cauza că 

normele legale stabilesc că o astfel de sesizare poate fi depusă de cel puţin 30 membri.  

Pentru asigurarea integrităţii patrimoniului entitatea urmează să reacţioneze la 

fiecare sesizare despre fapte privitor la activitatea neconformă a asociaţiei. Astfel, în 

acest sens urmează a fi revizuite temeiurile de iniţiere a inspecţiilor la asociaţii, precum şi 

instituirea unor inspecţii obligatorii (exemplu: odată la doi/trei ani).  

Totodată, în cadrul normativ intern lipseşte o instrucţiune/metodologie a procedurii 

de efectuare supravegherii legale şi financiare, temeiurilor de iniţiere din oficiu a 

inspectării registrelor asociaţiei, drepturile şi obligaţiile funcţionarului şi asociaţiei în 

cadrul inspectării, decizia/aprobarea rezultatelor inspectării şi termenul de executare a  

prescripţiile, acţiunile ce urmează a fi întreprinse in cazul neexecutării acestora, etc.  

A doua categorie de supraveghere efectuată de subdiviziunea DHMS reprezintă 

supravegherea tehnică a sistemului de irigare. Procesul dat este reglementat de 

prevederile ar. 39 a Legii nr. 171/2010. Conform prevederilor legale supravegherea 
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tehnică reprezintă o obligaţie de baza a subdiviziunii entităţii în vederea asigurării 

integrităţii patrimoniului transmis în comodat asociaţiei utilizatorilor de apă pentru 

irigare. 

În mod analogic situaţiilor expuse supra, în procesul de supraveghere tehnica a 

staţiilor de irigare sunt identificaţi factori de risc care pot afecta exercitarea eficientă a 

atribuţiilor de serviciu. Astfel, deşi normele legale15 impun obligaţia subdiviziunii de a 

efectua supravegherea tehnică a sistemului de irigare transmis în comodat, cadrul 

normativ intern16 la acest capitol stabileşte doar obligaţia de a oferi consultanţă şi 

asistenţă asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigare în probleme de ordin juridic, 

contabil şi tehnic. Nivelul mare de discreţie al subdiviziunii este materializat prin faptul 

includerii în regulamentul de activitate al subdiviziunii a drepturilor de efectuare a 

supravegherii tehnice şi a modului de utilizare a sistemelor de irigare transmise în 

folosinţă gratuită către asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii, participare la 

transmiterea sistemelor de irigare în folosinţă gratuită, etc., care prin prisma normelor 

legale urmau fi reflectate ca obligaţii.          

Conform prevederilor alin. 4, art. 39 a Legii nr. 171/2010, procedura de 

supraveghere tehnică se realizează de către funcţionarul autorizat al unităţii de 

monitorizare şi supraveghere în cadrul inspecţiilor patrimoniului transmis în comodat. În 

mod similar supravegherii legale şi financiare, cadrul normativ acordă agentului public o 

discreţie prin reglementarea doar a dreptului entităţii de a iniţia inspecţii tehnice a 

infrastructurii, nu şi a obligaţiei de a interveni în cazuri ce pot cauza daune/prejudicii 

patrimoniului.  

Factorul de risc identificat la această etapă reprezintă lipsa unei instrucţiuni cu 

privire la procedura de efectuare a inspecţiei tehnice, care ar stabili obligaţiile agenţilor 

publici, periodicitatea efectuării inspecţiilor, prescripţiile înaintate pentru efectuarea 

lucrărilor de urgenţă şi profilactice în vederea prevenirii cauzării daunelor sau deteriorării 

proprietăţii de stat.   

 

15 Articolul 39 (1) Unitatea de monitorizare şi supraveghere efectuează supravegherea tehnică a sistemului de 

irigare. Legii nr. 171/2010; 

 
16 Pct. 6  subpct. 11 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Direcţiei hidroamelioraţie, monitorizare şi 

supraveghere aprobat prin ordinul nr. 54 din 24.06.2015 
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Totodată, analizând procesul de efectuare a inspecţiilor şi actele perfectate se 

constată că acestea sunt efectuate pe blanchete elaborate în mod individual fără a fi 

aprobate prin careva ordin intern al conducerii sau alte acte normative. Actele perfectate 

nu descriu detaliat concluziile asupra inspecţiei efectuate şi nu stabilesc termeni concreţi 

cu privire la înlăturarea deficienţelor tehnice identificate. 

În aspect juridic blancheta actelor de inspecţii conţine deficienţe privitor la 

indicarea subdiviziunii Agenţiei Apele Moldovei „Unitatea monitorizare şi 

supraveghere”, care în structura entităţii nu se regăseşte cu o aşa denumire. În acest sens 

urmează a fi efectuate modificări în organigrama şi regulamentele interne în vederea 

conformării cu cadrul legal.     

Conform al.2 art. 39 a Legii nr. 171/2010, asociaţiile sunt obligate să prezinte 

informaţii cu privire la întreţinerea şi starea infrastructurii transmise în folosinţă conform 

formei aprobate de unitatea de monitorizare şi supraveghere. Pentru nerespectarea acestor 

prevederi, neprezentarea altor informaţii şi documente ce ţin de exploatarea şi întreţinerea 

infrastructurii precum şi îngrădirea accesului funcţionarului autorizat al unităţii de 

monitorizare şi supraveghere pentru inspectare, reprezentanţii Asociaţiei pot fi 

sancţionaţi potrivit legislaţiei în vigoare.  

Analizând modul de aplicare în practică a acestor prevederi se constată că până la 

moment nu au fost identificate cazuri de sancţionare a reprezentanţilor Asociaţiilor. 

Astfel, procesul de sancţionare care stabileşte răspunderea potrivit legislaţiei în vigoare 

conţine factori de risc prin utilizarea normelor de trimitere defectuoase care nu pot fi 

stabilite în cadrul normativ. Această carenţă face ca normele în cauză să aibă caracter 

declarativ care pot duce la imposibilitatea aplicării practice a acestor prevederi și, prin 

urmare, la responsabilizarea insuficientă a entităţilor responsabile pentru respectarea 

prevederilor legale. 

 

Concluzii: Evaluarea procesului de transmitere, monitorizare şi supraveghere a 

sistemelor de irigare transmise în comodat Asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru 

irigare a identificat mai multe vulnerabilităţi şi factori de risc operaţionali, precum:   

➢ neasigurarea înregistrării dreptului de proprietate asupra sistemelor 

centralizate de irigare la Agenţia Servicii Publice; 

➢ nerespectarea procedurilor în procesul transmiterii în comodat a patrimoniului; 



 36 

➢ formulare ambiguă a atribuţiilor, drepturilor şi responsabilităţilor unităţii de 

monitorizare şi supraveghere; 

➢ discreţie excesivă a agenţilor publici în procesul de efectuare a supravegherii 

legale, financiare şi tehnice; 

➢ lipsa reglementărilor interne cu privire la procedura de efectuare a  

supravegherii legale, financiare şi tehnice; 

➢ lipsa cadrului normativ cu privire la sancţionarea factorilor de decizie din 

cadrul asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigare, pentru nerespectarea 

prevederilor legale.   
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3.4 FACTORI DE RISC INDIVIDUALI 

 

Factorii de risc individuali sunt factorii care pot motiva un agent public să admită 

manifestări de corupţie şi să acţioneze contrar climatului de integritate instituţională.  

Pentru identificarea factorilor de risc au fost acumulate informaţiile relevante cu 

privire la incidentele de integritate comise de către agenţii publici din cadrul Agenţiei 

Apele Moldovei în timpul îndeplinirii obligaţiunilor de serviciu. Este de menționat că 

cazurile analizate în calitate de incidente de integritate au fost produse în cadrul 

întreprinderilor de stat care au fost transmise către Agenţia Proprietăţi Publice. 

Conform Registrului de evidenţă a informaţiilor despre infracţiuni, în perioada 

anilor 2016-2019, CNA şi Procuratura Anticorupţie au examinat două cauze penale cu 

privire la acţiunile ilegale ale factorilor de decizie din cadrul Agenţiei Apele Moldovei şi 

instituţiilor subordonate. 

În rezultatul analizei incidentelor de integritate se constată că ambele cauze penale 

au fost pornite pe faptul corupţiei pasive şi delapidării bunurilor aflate în gestiunea 

întreprinderii de stat, cu folosirea situaţiei de serviciu. Acţiunile agenţilor publici sau 

manifestat prin primirea mijloacelor financiare ce nu li se cuvin pentru a îndeplini acţiuni 

contrar funcţiei deţinute şi a obligaţiilor de serviciu. Astfel, agentul public a efectuat 

înstrăinarea bunurilor aflate în gestiune în lipsa unei proceduri publice care urma a fi 

respectată.  

Producerea unui asemenea incident de integritate este rezultatul unei supravegheri 

inadecvate din partea managerului şi neimplementării totale a sistemului de control intern 

managerial şi al politicilor anticorupţie.  

De menţionat, că de rând cu factorii de risc identificaţi, delapidarea şi utilizarea 

neconformă a fondurilor/patrimoniului a fost generată de un management defectuos atât 

la nivelul Agenţiei Apele Moldovei cât şi a fostelor întreprinderi subordonate. Doar în 

perioada 2014-2017, urmare a gestionării ineficiente a patrimoniului a 11 STI a fost 

cauzat un prejudiciu statului în valoare de 59 mln. lei. Această situaţie a fost constatată în 

rezultatul analizei activităţii în domeniu şi discutată la şedinţa Guvernului din 
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12.09.2018, unde s-a decis sesizarea Procuraturii Generale pentru verificarea situaţiei din 

sectorul public de irigare.17    

  Urmare a celor expuse, identificăm că manifestarea comportamentului corupţional 

în procesul de gestionare a patrimoniului a fost generată de următorii factori de risc: 

➢ managementul defectuos; 

➢ supraveghere managerială inadecvată la toate nivelele;  

➢ neimplementarea sistemului de control intern managerial 

➢ neimplementarea politicilor/măsurilor de asigurare a integrităţii 

instituţionale;  

➢ lipsa normelor şi procedurilor care promovează etica şi integritatea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 https://noi.md/politica/filip-satul-de-iresposabilitatea-celor-de-la-apele-moldovei 

 

https://noi.md/politica/filip-satul-de-iresposabilitatea-celor-de-la-apele-moldovei
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IV. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 

 

Evaluarea integrităţii instituţionale în cadrul Agenţiei Apele Moldovei a identificat 

factori de risc care afectează activitatea entităţii publice. Conducerea entităţii nu a 

implementat măsurile de asigurare a climatului de integritate instituţională în vederea 

minimalizării factorilor de risc, fapt ce a generat prezenţa şi manifestarea unor asemenea 

riscuri de corupţie precum: 

• Riscul  delapidării fondurilor/patrimoniului; 

• Riscul coruperii active/pasive;  

• Riscul admiterii abuzului/depăşirii atribuțiilor de serviciu;  

• Riscul admiterii conflictului de interese; 

• Riscul nedeclarării influenţelor necorespunzătoare; 

• Riscul nerespectării regimului cadourilor. 

 

Matricea analizei acestor riscurilor de corupție conform nivelului de expunere a 

entității bazată pe o combinație dintre nivelul probabilității de apariție şi a nivelului 

impactului riscului se prezintă astfel: 

 

IMPACT ÎNALT  
Riscul coruperii 

active/pasive 

Riscul delapidării 

fondurilor/ 

patromoniului 

IMPACT MEDIU  

 

Riscul  

admiterii conflictelor 

de interese 

Riscul  

abuzului/depășirii 

atribuțiilor de 

serviciu 

IMPACT SCĂZUT 
 

 

Riscul nerespectării 

regimului cadourilor 

Riscul nedeclarării 

influenţelor 

necorespunzătoare 

 

PROBABILITATE 

MICĂ 

PROBABILITATE 

MEDIE 

PROBABILITATE 

ÎNALTĂ 
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Urmare a acestei analize se constată necesitatea prioritară de intervenție în vederea 

eliminării sau minimalizării impactului acestor riscuri în activitatea entității publice.  

În vederea excluderii vulnerabilităților instituţionale şi riscurilor de corupţie 

menţionate se recomandă: 

 

În domeniul consolidării climatului de integritate: 

1. Elaborarea şi aprobarea reglementărilor departamentale cu privire la procedura de 

angajare prin concurs şi stabilirea criteriilor de selectare în bază de merit şi de integritate 

profesională conform art. 10 al. 2 a Legii nr. 82/2017. 

2. Informarea agenţilor publici în momentul începerii raporturilor de muncă sau de 

serviciu, cu privire la regimul juridic al incompatibilităţilor, al restricţiilor în ierarhie şi al 

limitărilor de publicitate. 

3. Instituirea unei proceduri de raportare de către agenţii publici a desfăşurării altor 

activităţi inclusiv remunerate în entităţile publice/private, raporturi de rudenie în cadrul 

entităţii publice, şi a altor situaţii care pot genera incompatibilităţi şi conflicte de interese. 

4. Elaborarea şi aprobarea actelor administrative aferente respectării regimului 

juridic al cadourilor în cadrul entităţii publice. Desemnarea membrilor comisiei de 

evidenţă şi evaluare a cadourilor şi asigurarea condiţiile necesare activităţii lor. 

5. Instituirea şi publicarea pe pagina web a entităţii publice a Registrului special de 

evidenţă a cadourilor; 

6. Elaborarea şi aprobarea procedurii de organizare a activităţilor de denunţare şi 

tratare a influenţelor necorespunzătoare de către agenţii publici. Asigurarea evidenţei şi 

instituirea registrului special a cazurilor de influenţă necorespunzătoare exercitată asupra 

agenţilor publici; 

7. Elaborarea şi aprobarea procedurii de denunţare a dezvăluirilor practicilor ilegale, 

avertizărilor de integritate şi de asigurare a protecţiei agenţilor publici; 

8. Desemnarea structurii/persoanei responsabile de înregistrarea dezvăluirilor 

practicilor ilegale și al avertizărilor de integritate; 

9. Asigurarea înregistrării în condiţii de confidenţialitate a dezvăluirilor practicilor 

ilegale și al avertizărilor de integritate depuse de către agenţii publici în Registrul 

dezvăluirilor practicilor ilegale și al avertizărilor de integritate al entităţii publice; 

10. Desemnarea agenţilor publici responsabili de asigurarea transparenţei în 

procesul decizional din entitatea publică. Asigurarea informării publicului asupra 



 41 

organizării procesului decizional în conformitate cu cerinţele al. 2, art. 20 a Legii 

integrităţii nr. 82/2017. 

11. Elaborarea şi aprobarea regulamentului cu privire la drepturile şi obligaţiile 

agenţilor publici în procesul de furnizare a documentelor, informaţiilor oficiale. 

Desemnarea agenţilor publici responsabili pentru efectuarea procedurilor de furnizare a 

informaţiilor oficiale şi asigurarea instruirii acestora. 

12. Asigurarea transparenţei activităţii entităţii în conformitate cu HG nr. 188/2012 

privind paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în rețeaua internet. 

13. Asigurarea publicării pe pagina web a informaţiei complete şi depline cu privire 

la iniţierea procedurilor de achiziţii publice şi atribuirii contractelor. 

14. Asigurarea elaborării şi plasării pe pagina web a rapoartelor 

trimestriale/semestriale/anuale cu privire la monitorizarea executării contractelor de 

achiziţii publice conform cerinţelor pct. 34 din HG nr. 667/201618. 

15. Instituirea şi implementarea normelor de etică şi deontologie în conformitate cu 

Standardele Naţionale de Control Intern nr. 1 „Etica și integritatea”, aprobate prin ordinul 

Ministerului Finanțelor nr. 189/2015. Publicarea pe pagina web a entităţii publice a 

normelor de etică şi deontologie.  

16. Implementarea sistemului de management financiar şi control în conformitate cu 

prevederile: 

- Legii nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern;  

- Ordinul MF nr. 159 din 05.11.2015 cu privire la aprobarea Standardelor naţionale 

de control intern; 

- Ordinul MF nr. 4 din 09.01.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

autoevaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial şi emiterea Declaraţiei 

de răspundere managerială; 

17. Dispunerea acţiunilor administrative necesare în vederea evitării timp de un an: 

- a conflictelor de interese, în legătură cu angajarea fostului agent public în 

organizaţiile comerciale şi necomerciale după încetarea raporturilor de serviciu; 

 

18 Hotărârea Guvernului nr. 667 din 27.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului 

de lucru pentru achiziţii. Monitorul Oficial al R. Moldova, 150/711, 31.05.2016 
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- a încheierii contractelor comerciale cu organizaţia comercială în care fostul agent 

public sau persoanele apropiate acestuia deţin cote în capitalul social ori lucrează în 

structuri de conducere sau de revizie; 

- a reprezentării de către fostul agent public a intereselor persoanelor fizice şi 

juridice în faţa entităţii publice pe care o conduce; 

18. Instruirea agenţilor publici cu privire la măsurile de asigurare a integrităţii 

instituţionale. 

În domeniul procesului de lucru: 

19. Asigurarea înregistrării dreptului de proprietate a tuturor staţiilor centralizate de 

irigare la Agenţia Servicii Publice. 

20. Reglementarea în al. 2 art. 36 al Legii nr. 171/2010, HG nr. 882/2014 pentru 

aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei „Apele 

Moldovei”, structurii şi efectivului limită a acestuia şi cadrul normativ intern a atribuţiilor 

de monitorizare şi supraveghere a patrimoniului transmis în comodat. 

21. Asigurarea respectării procedurii legale de transmitere în comodat a staţiilor 

centralizate de irigare. 

22. Efectuarea modificărilor în cadrul normativ intern şi actualizarea fişelor de post 

în vederea stabilirii clare a atribuţiilor, drepturilor, obligaţiilor şi responsabilităţilor 

unităţii de monitorizare şi supraveghere; 

23. Elaborarea şi aprobarea unei instrucţiuni/metodologii cu privire la procedura de 

efectuare a supravegherii legale, financiare şi tehnice; 

24. Efectuarea modificărilor în organigrama şi structura organizatorică a entităţii în 

vederea conformării cu al. 1 art. 36 a Legii nr. 171/2010; 

25. Reglementarea în cadrul normativ a normelor de sancţionare pentru 

nerespectarea prevederilor Legii nr. 171/2010 de către factorii de decizie din cadrul 

asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţii;   

Îmbunătăţirea cadrului normativ: 

26. Excluderea deficienţelor identificate, elaborarea şi aprobarea modificărilor în 

cadrul normativ/departamental în baza recomandărilor: 

➢ Legea apelor nr. 272/2011; 

➢ Legea cu privire la zonele şi fâşiile de protecţie a apelor râurilor şi bazinelor de 

apă nr. 440/1995; 
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➢ Legea nr. 171/2010 cu privire la asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii; 

Hotărârea Guvernului nr. 882 din 22/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei „Apele Moldovei”, structurii şi efectivului-limită ale 

acesteia; 

 

27. Elaborarea şi aprobarea regulamentelor, procedurilor şi metodologiilor indicate 

în art.12 alin.(2); art.191 alin.(1),(2),(5); art.192 alin.(4); art.37 alin.(3); art.43 alin.(1); 

art.45 alin.(2) din Legea apelor nr. 272/2011; 

28. Elaborarea şi aprobarea regulamentului indicat în art.11 alin.(3) din Legea cu 

privire la zonele şi fâşiile de protecţie a apelor râurilor şi bazinelor de apă nr. 440/1995. 

29. Reexaminarea cadrului normativ intern (documente normative, metode de 

investigare) aplicat în cadrul exercitării atribuţiilor de serviciu. 
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V. RAPORT DE EVALUARE A CADRULUI NORMATIV 

 

Lista actelor normative în domeniu 

 

1. Legea apelor nr. 272/2011;  

2. Legea cu privire la zonele şi fâşiile de protecţie a apelor râurilor şi bazinelor de apă              

nr. 440/1995; 

3. Legea nr. 171/2010 cu privire la asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii; 

 4. Hotărârea Guvernului nr. 882 din 22/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei „Apele Moldovei”, structurii şi efectivului-limită ale 

acesteia; 

 5. Acte normative interne. 

Legea apelor nr. 272/2011 

1.  Art. 4. Regimul proprietăţii în domeniul apei 

(5) Terenul de sub apa iazului poate face parte atât din domeniul public, cît şi din 

domeniul privat. Orice persoană fizică sau persoană juridică poate să construiască un iaz 

pe terenul care îi aparţine cu drept de proprietate, fără bararea cursurilor de apă şi 

doar în condiţiile legislaţiei în vigoare. 

Obiecții: Prevederile al. 5, art. 4 fac trimitere la unele condiţii obligatorii pentru 

persoanele fizice şi juridice care doresc să construiască un iaz privat. Examinând cadrul 

normativ din domeniu se constată că careva condiţii ce urmau a fi aprobate în vederea 

reglementării condiţiilor obligatorii pentru construcţia iazurilor lipsesc.    

Prin urmare, aceste lacune legislative creează incertitudine în relaţiile pe care omit să le 

legifereze, lăsând la latitudinea discreţionară a subiecţilor legii de a decide modalitatea, 

convenabilă propriilor sale interese, contrare interesului public, de punere în aplicare a 

normelor prenotate. În acest context, prin deficienţa în continuitatea reglementărilor 

normative, cauzate de lipsa unor reglementări concrete la care fac trimitere prevederile 

al. 5, art. 4 a Legii nr. 272/2011, se generează riscul facilitării actelor de corupere, abuz 

de serviciu, depăşirea atribuţiilor de serviciu, conflict de interese și/sau favoritism, etc. 

Recomandări: Elaborarea şi aprobarea actelor normative care ar reglementa condiţiile 

indicate în al. 5, art. 4 a Legii nr. 272/2011. 

Factori de risc: 

• Lacună de drept 

• Lipsa/insuficiența transparenței 

funcționării entităților publice 

• Lipsa/ambiguitatea procedurilor 

administrative 

 

 

Riscuri de corupție: 

• Generale 

• Încurajarea sau facilitarea actelor de:  

- corupere activă/pasivă; 

- luare/dare de mită;  

- depăşire a atribuţiilor de serviciu; 

- trafic de influiență; 

-    conflict de interese/favoritism.  

2.  Art. 15. Registrul autorizaţiilor de mediu pentru folosinţa specială a apei 

(2) Structura şi conţinutul registrului menţionat la alin.(1) se stabilesc într-un 

regulament aprobat. 

Art. 191. Zonele protejate 

(1) Zonele protejate se identifică şi se cartografiază de autoritatea administrativă de 

gestionare a apelor şi, respectiv, de autoritatea competentă pentru supravegherea 

sănătăţii publice, în modul stabilit prin regulament aprobat de către Guvern. 

(2) lit. d) zonele sensibile la nutrienţi, inclusiv zonele vulnerabile şi zonele sensibile, în 
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special cele din aglomerări fără staţii de epurare a apelor uzate, cele în care se produc 

deversări ale apelor uzate insuficient sau necorespunzător tratate şi cele în care nu se 

atestă sisteme pentru tratarea biologică a apelor uzate, identificate în baza unei 

metodologii aprobate de către Guvern; 

(5) Modul de colectare, prelucrare, păstrare şi utilizare a datelor Registrului zonelor 

protejate, precum şi responsabilitatea autorităţilor publice cu atribuţii în domeniu privind 

furnizarea informaţiilor şi datelor necesare instituirii şi ţinerii registrului se stabilesc 

prin regulament aprobat de către Guvern.  

Art. 192. Construcţiile hidrotehnice 

(4) Structura, conţinutul, modul de colectare, prelucrare, păstrate şi utilizare a datelor 

Registrului construcţiilor hidrotehnice, precum şi responsabilitatea autorităţilor publice 

cu atribuţii în domeniu privind furnizarea informaţiilor şi datelor necesare instituirii şi 

ţinerii registrului respectiv se stabilesc prin regulament aprobat de către Guvern.  

Art. 37. Cerinţele de calitate a mediului pentru ape 

(3) Organul central al administraţiei publice în domeniul mediului identifică apele sau 

corpurile de apă cărora le sînt aplicabile cerinţele de calitate a mediului pentru ape sau 

care au nevoie de protecţie în vederea susţinerii unor anumite activităţi în aceste zone, în 

conformitate cu o procedură stabilită de Guvern. 

Art. 43. Prevenirea poluării din activităţi agricole 

(1) Identificarea apelor care sînt sau care ar putea fi afectate de poluare din activităţi 

agricole şi desemnarea suprafeţelor de teren care au scurgere în apele respective ca fiind 

zone vulnerabile se efectuează de către organul central al administraţiei publice în 

domeniul mediului, în consultare cu fiecare comitet al districtului bazinului hidrografic, 

în baza unui regulament aprobat de Guvern.  

Art. 45. Folosinţa apelor subterane 

(2) În zonele în care nu există surse necesare de apă de suprafaţă, dar există rezerve 

suficiente de ape subterane, inclusiv cu proprietăţi potabile, se permite folosirea acestora 

în alte scopuri decît cel al alimentării cu apă potabilă şi menajeră în baza unor 

reglementări aprobate. 

Obiecții Se constată că procedurile şi mecanismele menţionate supra nu au o 

reglementare legală şi respectiv, actele normative în cauză nu pot fi identificate în 

sistemul legislativ în vigoare. 

Prin urmare, aceste lacune legislative creează incertitudine în relaţiile pe care omit să le 

legifereze, lăsând la latitudinea discreţionară a subiecţilor legii de a decide modalitatea, 

convenabilă propriilor sale interese, contrare interesului public, de punere în aplicare a 

articolelor prenotate. În acest context, prin aplicarea neuniformă şi prin deficienţa în 

continuitatea reglementărilor normative, cauzate de lipsa unor norme concrete la care fac 

trimitere prevederile enumerate din Legea nr.272/2011, se generează riscul facilitării 

actelor de corupere, abuz de serviciu, depăşirea atribuţiilor de serviciu, conflict de 

interese și/sau favoritism, utilizare neconformă a fondurilor și/sau a patrimoniului, 

delapidarea fondurilor și/sau a patrimoniului. 

Recomandări:  Elaborarea şi aprobarea regulamentelor, procedurilor şi metodologiilor 

indicate în art.12 alin.(2); art.191 alin.(1),(2),(5); art.192 alin.(4); art.37 alin.(3); art.43 

alin.(1); art.45 alin.(2) din Legea nr. 272/2011. 

Factori de risc: 

• Lacună de drept 

• Lipsa/insuficiența transparenței 

funcționării entităților publice 

• Lipsa/ambiguitatea procedurilor 

administrative 

Riscuri de corupție: 

• Generale 

• Încurajarea sau facilitarea actelor 

de:  

- corupere activă/pasivă 

- luare/dare de mită  
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- depăşire a atribuţiilor de serviciu 

- trafic de influiență 

-    conflict de interese și/sau 

favoritism 

3.  Art. 3. Obiectul de reglementare a legii 

(2) Următoarele activităţi sânt reglementate şi prin legi speciale: 

a) folosinţa apelor minerale naturale şi minerale medicinale, inclusiv termale; 

b) siguranţa digurilor şi altor structuri hidrotehnice; 

c) constituirea asociaţiilor de utilizatori de apă pentru irigare, precum şi transferul şi 

utilizarea infrastructurii pentru irigare de către asemenea asociaţii; 

d) pescuitul şi acvacultura, cu excepţia deversărilor de poluanţi provenite de la 

instalaţiile de acvacultură şi introducerii substanţelor periculoase în apă reglementate de 

prezenta lege; 

e) asigurarea alimentării cu apă, a deversării apelor uzate şi a serviciilor de tratare a 

apei pentru populaţie, comerţ şi industrie. 

Obiecții: Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, nu stabileşte noţiunea de 

lege specială. Totodată, nu toate activităţile prevăzute în alin.(2) art. 3, sunt reglementate 

prin legi speciale. Spre exemplu activităţile cu privire la siguranţa digurilor şi altor structuri 

hidrotehnice, precum şi folosinţa apelor minerale naturale şi minerale medicinale, inclusiv 

termale sunt reglementate prin hotărâri de Guvern19. Având în vedere că în textul articolului sunt 

utilizaţi termeni care nu sunt definiţi în legislaţie, precum şi reglementarea unor activităţi prin 

alte acte normative decât cel prescris, se recomandă revizuirea totală a prevederilor alin.2 art. 3 

al Legii.  

Recomandări: Înlocuirea termenului de legi speciale cu legi ordinare. În scopul 

reglementării unitare/uniforme se recomandă reexaminarea domeniilor ce urmează a fi 

reglementate prin lege, hotărâri de Guvern sau alte acte normative. 

Factori de risc: 

• Utilizarea termenilor care nu au o 

definiţie în legislaţie  

Riscuri de corupție: 

• Generale 

4.  Art 8. Organul central al administraţiei publice în domeniul mediului 

Organul central al administraţiei publice în domeniul mediului este responsabil de 

implementarea politicii de stat în domeniul gestionării resurselor de apă şi: 

b) efectuează monitorizarea stării şi a folosinţei resurselor de apă, ţine Cadastrul de 

stat al apelor; 

c) stabileşte instituţia subordonată în ale cărei atribuţii intră eliberarea autorizaţiilor de 

mediu pentru folosinţa specială a apei şi ţinerea Registrului autorizaţiilor de mediu 

pentru folosinţa specială a apei; 

Obiecții: Atribuţiile organului central al administraţiei publice în domeniul mediului 

urmează a fi reglementate in vederea neadmiterii unor suprapuneri între atribuţiile 

organul central şi instituţiile subordonate. În competenţa ministerului întră atribuţiile de  

elaborare, implementare şi monitorizare a  politicilor în domeniul gestionării resurselor 

de apă, iar atribuţiile operaţionale ca „efectuarea monitorizării stării şi a folosinţei 

resurselor de apă, ţinerea Cadastrul de stat al apelor” sunt exclusiv de competenţa 

autorităţii administrative de gestionare a apelor (AAM). Astfel, prevederile art. 8 

urmează a fi revizuite în vederea stabilirii clare a competenţei şi atribuţiilor organului 

central al administraţiei publice în domeniul gestionării resurselor de apă. 

 

19 1. 433/18.06.2012 Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind digurile de protecţie contra 

inundaţiilor; 

2. 57/11.02.2019 Hotărârea Guvernului pentru aprobarea regulamentelor sanitare privind exploatarea şi 

comercializarea apelor minerale naturale 
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Totodată, factori de risc coruptibili conţin şi normele art.8, lit. c) a Legii privitor la  

dreptul ministerului de a stabili instituţia subordonată în ale cărei atribuţii intră 

eliberarea autorizaţiilor de mediu pentru folosinţa specială a apei şi ţinerea Registrului 

autorizaţiilor de mediu pentru folosinţa specială a apei. Acest drept al ministerului ar 

putea genera situaţii de redirecţionare a competenţei de la o instituţie la alta.  

Mai mult, art. 14 al legii stabileşte expres că Cadastrul de stat al apelor se ţine de 

autoritatea administrativă de gestionare a apelor, iar ministerul nu poate realiza dreptul 

de a stabili o altă autoritate.         

Recomandări: Revizuirea atribuţiilor organului central al administraţiei publice în domeniul 

mediului stabilite în art. 8 al Legii nr. 272/2011, în vederea stabilirii clare a atribuţiilor şi 

neadmiterii unei suprapuneri a acestora pe domeniile administrate.   

Factori de risc: 

• Concurenţă externă a normelor de 

drept 

 

Riscuri de corupție: 

• Generale 

• Încurajarea sau facilitarea actelor de:  

- corupere activă/pasivă 

- depăşire a atribuţiilor de serviciu 

- trafic de influență 

- conflict de interese și/sau favoritism 

5.  Art. 13. Monitorizarea resurselor de apă 

(4) Prejudiciul cauzat prin acţiunile prevăzute la alin. (3) lit. a) şi b) se repară din contul 

alocaţiilor bugetare de stat sau din contul persoanelor autorizate care au cauzat 

prejudiciul, iar cel cauzat prin acţiunile de la lit. c) şi d) se repară în alt mod prevăzut 

de legislaţie. 

Obiecții: Cadrul normativ în domeniu nu prevede o procedură de recuperare a 

prejudiciului cauzat prin acţiunile prevăzute în art. 13 a Legii nr. 272/2011. Totodată, 

factori de risc identificăm în expresia în alt mod prevăzut de legislaţie. Aceasta 

reprezintă o normă de trimitere defectuoasă deoarece se face trimitere la un act normativ 

dificil de stabilit sau nu poate fi stabilit în cadrul normativ existent.  

Recomandări: Elaborarea şi aprobarea unei proceduri de recuperare a prejudiciului 

cauzat prin acţiunile prevăzute în art. 13 a Legii nr. 272/2011. Efectuarea modificărilor 

în vederea excluderii expresiei în alt mod prevăzut de legislaţie şi stabilirii actului 

normativ concret la care se face trimitere.  

Factori de risc: 

• Norme de trimitere defectuoase 

Riscuri de corupție: 

• Generale 

• Încurajarea sau facilitarea actelor de:  

- corupere activă/pasivă 

- luare/dare de mită  

- depăşire a atribuţiilor de serviciu 

- trafic de influență 

- conflict de interese și/sau favoritism 

6.  Art. 15. Registrul autorizaţiilor de mediu pentru folosinţa specială a apei 

(1) Registrul autorizaţiilor de mediu pentru folosinţa specială a apei se ţine de instituţia 

competentă. 

Obiecții: Prevederile al. 1 art. 15 nu stabilesc expres instituţia competentă responsabilă 

de ţinerea registrului autorizaţiilor de mediu pentru folosinţa specială a apei. Aceasta, în cumul 

cu normele art. 8 care stabilesc dreptul organului central al administraţiei publice în domeniul 

mediului de a stabili instituţia responsabilă de eliberarea autorizaţiilor de mediu pentru folosinţa 

specială a apei, reprezintă atribuţii formulate într-o manieră ambiguă şi o discreţie excesivă a 

ministerului care pot genera riscuri de corupţie prin transmiterea competenţei de la o instituţie la 
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alta care la rîndul său creează dificultăţi în exercitarea atribuţiilor respective.    

Recomandări:  Modificarea al. 1 art. 15 a Legii nr. 272/2011, în vederea stabilirii 

exprese a autorităţii responsabile de registrul autorizaţiilor de mediu pentru folosinţa specială 

a apei. 

Factori de risc: 

• Formulare ambiguă care admite 

interpretări abuzive 

•  

Riscuri de corupție: 

• Generale 

• Încurajarea sau facilitarea actelor de:  

- corupere activă/pasivă 

- luare/dare de mită  

- depăşire a atribuţiilor de serviciu 

- trafic de influență 

- conflict de interese și/sau favoritism 

7.  Art. 25. Cererea de eliberare a autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei 

(1) Cererea de eliberare a autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei se 

înaintează instituţiei competente. 

Obiecții: Termenul „instituţiei competente” este formulat într-o manieră ambiguă şi poate 

genera riscuri de corupţie sau crea dificultăţi în exercitarea atribuţiilor entităţii.    

Recomandări: Modificarea al. 1 art. 25 a Legii nr. 272/2011, în vederea stabilirii 

exprese a autorităţii responsabile de registrul autorizaţiilor de mediu pentru folosinţa specială 

a apei. 

Factori de risc: 

• Formulare ambiguă care admite 

interpretări abuzive 

 

Riscuri de corupție: 

• Generale 

• Încurajarea sau facilitarea actelor de:  

- corupere activă/pasivă 

- luare/dare de mită  

- depăşire a atribuţiilor de serviciu 

- trafic de influență 

- conflict de interese și/sau favoritism 

8.  Art. 30 Modificarea şi suspendarea autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei 

(2), lit. e) în cazul în care este necesară protejarea sănătăţii publice sau în alte cazuri 

excepţionale. 

Obiecții: Prevederile în alte cazuri excepţionale sunt formulate într-o manieră ambiguă 

determinând  posibilitatea de a le interpreta în versiunea preferată sau a deroga de la ele. 

Astfel, urmează de a indica concret cazurile excepţionale în care poate apărea dreptul sau 

obligaţia de a modifica sau suspenda autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a apei.  

Recomandări: Revizuirea prevederilor pct. 30 a Legii nr. 272/2011, în vederea indicării 

concrete a cazurilor excepţionale în care poate în care poate apărea dreptul sau obligaţia 

de a modifica sau suspenda autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a apei. 

Factori de risc: 

• Formulare ambiguă care admite 

interpretări abuzive 

 

Riscuri de corupție: 

• Generale 

• Încurajarea sau facilitarea actelor de:  

- corupere activă/pasivă 

- luare/dare de mită  

- depăşire a atribuţiilor de serviciu 

- trafic de influență 

- conflict de interese și/sau favoritism 

9.  Art. 31 Încetarea şi retragerea autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei 

(2) Instituţia competentă are dreptul să retragă autorizaţia de mediu pentru folosinţa 

specială a apei dacă este necesară realocarea de apă pentru un alt scop …. 
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Obiecții: Temeiurile de încetare şi retragere a autorizaţiei de mediu pentru folosinţa 

specială a apei, necesită a fi specificate pentru a nu admite o discreţie excesivă din partea 

autorităţii publice. Astfel, termenul pentru un alt scop este formulat într-o manieră 

ambiguă şi poate admite interpretări abuzive şi întemeia dreptul autorităţii în cazul 

încetării şi retragerii autorizaţiei de mediu.     

Recomandări: Revizuirea prevederilor pct. 31 a Legii nr. 272/2011, în vederea indicării 

concrete a temeiurilor şi scopurilor în care autoritatea publică poate înceta sau suspenda   
autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a apei. 

Factori de risc: 

• Formulare ambiguă care admite 

interpretări abuzive 

 

Riscuri de corupție: 

• Generale 

• Încurajarea sau facilitarea actelor de:  

- corupere activă/pasivă 

- luare/dare de mită  

- depăşire a atribuţiilor de serviciu 

- trafic de influență 

- conflict de interese și/sau favoritism 

10.  Art. 32 Prelungirea autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei 

(2) Instituţia competentă prelungeşte autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a 

apei, cu excepţia cazurilor în care: 

a) ordinea de priorităţi ale planului de gestionare a districtului bazinului hidrografic 

aplicabil prevede ca toată apa sau o parte din ea să fie realocată în alt scop; 

b) există alte motive de interes public pentru respingerea cererii de prelungire. 

Obiecții: Utilizarea termenilor ca în alt scop, alte motive de interes public, generează 

riscul discreţiei excesive din partea autorităţii publice care poate invoca excepţiile 

formulate ambiguu în cazurile în care nu doreşte să prelungească autorizaţia de mediu 

pentru folosinţa specială a apei. 

Recomandări: Revizuirea prevederilor pct. 31 a Legii nr. 272/2011, în vederea indicării 

concrete a scopurilor şi motivelor de interes public în care autoritatea publică poate 

refuza prelungirea autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei. 

Factori de risc: 

• Formulare ambiguă care admite 

interpretări abuzive 

 

Riscuri de corupție: 

• Generale 

• Încurajarea sau facilitarea actelor de:  

- corupere activă/pasivă 

- luare/dare de mită  

- depăşire a atribuţiilor de serviciu 

- trafic de influență 

- conflict de interese și/sau favoritism 

11.  Art. 41. Reglementarea deversării apei uzate 

(1) În cazul în care folosinţa apei implică deversarea apei uzate sau un alt proces de 

poluare a apei, la cererea de eliberare a autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a 

apei se anexează acordul de mediu la documentaţia privind evaluarea impactului asupra 

mediului sau, după caz, avizul expertizei ecologice de stat la documentaţia de proiect 

pentru procesul de deversare. 

Obiecții: Termenul după caz, generează riscul discreţiei excesive din partea autorităţii 

publice în procedura de acordate a actelor permisive. Astfel, în asemenea cazuri 

funcţionarii au posibilitatea în diferite cazuri de a solicita sau nu actele menţionate. 

Recomandări: Revizuirea prevederilor pct. 41 a Legii nr. 272/2011, în vederea indicării 

concrete a cazurilor în care pot fi solicitate unul sau ambele documente. 

Factori de risc: 

• Formulare ambiguă care admite 

interpretări abuzive 

Riscuri de corupție: 

• Generale 

• Încurajarea sau facilitarea actelor de:  
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 - corupere activă/pasivă 

- luare/dare de mită  

- depăşire a atribuţiilor de serviciu 

- trafic de influență 

- conflict de interese și/sau favoritism 

12.  Art. 52. Zonele de protecţie a apelor 

(2) În zonele de protecţie a apelor, anumite activităţi sînt interzise sau sînt reglementate 

în anumite condiţii conform legislaţiei. Posesorii de terenuri riverane sînt obligaţi să 

permită organelor competente realizarea măsurilor necesare, inclusiv a celor de 

monitorizare a apei şi a solului. 

Obiecții: Utilizarea termenilor ca anumite activităţi, generează riscul discreţiei excesive 

din partea autorităţii publice care poate admite interpretări abuzive într-un caz sau altul.   

Formularea în anumite condiţii conform legislaţiei, este neclară şi interpretabilă fiind 

dificil de stabilit de stabilit actul normativ la care se face trimitere.   

Recomandări: Revizuirea prevederilor pct. 52 a Legii nr. 272/2011, în vederea indicării 

concrete a activităţilor şi actelor normative care interzic sau reglementează aceste 

situaţii. 

Factori de risc: 

• Formulare ambiguă care admite 

interpretări abuzive 

• Norme de trimitere defectuoase 

 

Riscuri de corupție: 

• Generale 

• Încurajarea sau facilitarea actelor de:  

- corupere activă/pasivă 

- luare/dare de mită  

- depăşire a atribuţiilor de serviciu 

- trafic de influență 

- conflict de interese și/sau favoritism 

13.  Articolul 57. Controlul poluării 

(5) Decizia organului central al administraţiei publice în domeniul mediului poate fi 

atacată în instanţă de contencios administrativ. 

Obiecții: Cadrul juridic prin care se asigură reglementarea raporturilor administrative la 

înfăptuirea activităţii administrative şi a controlului judecătoresc este reglementat de 

Codul administrativ al RM aprobat prin Legea nr. 116/19.07.2018. La data intrării în 

vigoare a Codului au fost abrogate Legea contenciosului administrativ nr.793/2000 şi 

Legea nr.190/1994 cu privire la petiţionare. 

Recomandări: Reglementarea în al.5, art. 52 a Legii nr. 272/2011, a procedurii de 

contestare în conformitate cu prevederile Codul administrativ al RM aprobat prin Legea 

nr. 116/19.07.2018.  

Factori de risc: 

• Norme de trimitere defectuoase 

 

Riscuri de corupție: 

• Generale 

• Încurajarea sau facilitarea actelor de:  

- corupere activă/pasivă 

- luare/dare de mită  

- depăşire a atribuţiilor de serviciu 

- trafic de influență 

- conflict de interese și/sau favoritism 

Legea cu privire la zonele şi fâşiile  

de protecţie a apelor râurilor şi bazinelor de apă   

nr. 440/1995 

14.  Articolul 3. Zona de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă 

(2) În zona de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă se instalează un regim 

special de activitate economică. 
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(3) În cazul folosirii surselor de apă de suprafaţă pentru alimentarea centralizată cu apă 

în scopul satisfacerii necesităţilor de apă potabilă în locurile de captare a apei se stabilesc 

zone de protecţie sanitară, ce prevăd un regim special de exploatare. 

Obiecții: Prevederile ce stabilesc instalarea unui regim special de activitate economică 

şi un regim special de exploatare, restricţionează anumite activităţi ale agenţilor 

economici. Acestea sunt formulate ambiguu şi pot admite în diferite cazuri interpretări 

abuzive. Totodată, normele nu fac trimitere la actele normative (articolul) care stabilesc 

genurile de activitate care cad sub incidenţa acestor regimuri speciale.   

Recomandări: Definirea noţiunilor de regim special de activitate economică şi regim special 

de exploatare, şi efectuarea trimiterilor la articolele concrete ale actelor normative care 

reglementează activităţile care cad sub incidenţa acestor regimuri speciale.  

Factori de risc: 

• Formulări ambiguu care admit 

interpretări abuzive; 

 

 

 

Riscuri de corupție: 

• Generale 

• Încurajarea sau facilitarea actelor de:  

- corupere activă/pasivă 

- depăşire a atribuţiilor de serviciu 

- trafic de influență 

- conflict de interese și/sau favoritism 

15.  Articolul 11. Hotarele zonelor şi fîşiilor de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă 

(3) Modul de înstrăinare a terenurilor pentru crearea fîşiilor riverane de protecţie a 

apelor, de executare a lucrărilor de proiectare, de creare şi îngrijire a plantaţiilor 

forestiere, precum şi de exercitare a controlului în acest domeniu se stabileşte în 

regulamentul aprobat de Guvern.   

Obiecții: Se constată că procedurile şi mecanismele menţionate supra nu au o 

reglementare legală şi respectiv, actele normative în cauză nu pot fi identificate în 

sistemul legislativ în vigoare. 

Prin urmare, aceste lacune legislative creează incertitudine în relaţiile pe care omit să le 

legifereze, lăsând la latitudinea discreţionară a subiecţilor legii de a decide modalitatea, 

convenabilă propriilor sale interese, contrare interesului public, de punere în aplicare a 

articolelor prenotate. 

Recomandări: Elaborarea şi aprobarea regulamentului indicat în art.11 alin.(3) din 

Legea nr. 440/1995. 

Factori de risc: 

• Lacună de drept 

• Lipsa/ambiguitatea procedurilor 

administrative 

 

Riscuri de corupție:  

• Generale 

• Încurajarea sau facilitarea actelor de:  

- corupere activă/pasivă 

- luare/dare de mită  

- depăşire a atribuţiilor de serviciu 

- trafic de influiență 

•    conflict de interese și/sau favoritism 

16.  Articolul 16. Răspunderea pentru încălcarea modului de stabilire şi creare a zonelor şi 

fâşiilor de protecţie a apelor râurilor şi bazinelor de apă 

Persoanele cu funcţii de răspundere culpabile de încălcarea modului de stabilire şi creare 

a zonelor şi fâşiilor de protecţie a apelor râurilor şi bazinelor de apă, prevăzut la 

articolele 6-11, poartă răspundere în conformitate cu Codul cu privire la contravenţiile 

administrative. 

Articolul 17. Răspunderea pentru încălcarea regimului de folosire a teritoriului zonelor 

şi fâşiilor de protecţie a apelor râurilor şi bazinelor de apă 

Persoanele culpabile de încălcarea regimului de folosire a teritoriului zonelor şi fîşiilor 



 52 

de protecţie a apelor râurilor şi bazinelor de apă, prevăzut la articolele 13-15, poartă 

răspundere în conformitate cu Codul cu privire la contravenţiile administrative. 

Obiecții: Prevederile art. 16, 17 a Legii nr. 440/1995, stabilesc pentru nerespectarea 

prevederilor legale, răspunderea contravenţională în conformitate cu Codul cu privire la 

contravenţiile administrative. De menţionat, că odată cu aprobarea prin Legea nr. 

218/2008 a Codului contravenţional, Codul cu privire la contravenţiile administrative a 

fost abrogat. Astfel, prevederile menţionate conţin norme de trimitere defectuoase care 

fac referire la un act normativ care a fost abrogat. Acest tip de norme poate afecta 

legalitatea procesului de sancţionare contravenţională pentru încălcarea normelor 

stabilite. 

Recomandări: Înlocuirea în art. 16, 17 a Legii nr. 440/1995, a termenilor „Codul cu 

privire la contravenţiile administrative” cu „Codul contravenţional”. 

Factori de risc: 

• Norme de trimiteri defectuoase 

 

Riscuri de corupție: 

• Generale 

• Încurajarea sau facilitarea actelor de:  

- corupere activă/pasivă 

- luare/dare de mită  

- depăşire a atribuţiilor de serviciu 

- trafic de influență 

- conflict de interese și/sau favoritism 

Legea nr. 171/2010 

cu privire la asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii 

17.  Articolul 39 al.(5) În cazul în care membrii Consiliului de administrare nu prezintă, în 

termen de 30 de zile lucrătoare, informaţia solicitată conform alin.(2) şi (3) sau nu oferă 

acces la infrastructura de irigare conform alin.(4), aceştia pot fi sancţionaţi potrivit 

legislaţiei în vigoare. 

Obiecții: Prevederile al. 2 art. 39 conţine norme de trimitere defectuoase în care 

specifică răspunderea contravenţională pentru nerespectarea prevederilor legii.  

Analizând dispoziţiile Codului contravenţional, se constată lipsa reglementărilor privind 

sancţiunile aplicabile pentru aceste încălcări. Această carenţă face ca normele în cauză să 

aibă caracter declarativ care pot duce la imposibilitatea aplicării practice a acestor 

prevederi și, prin urmare, la responsabilizarea insuficientă a entităţilor responsabile 

pentru respectarea prevederilor legale. 

Totodată, în lipsa unor sancțiuni pentru încălcarea prevederilor de către subiecți, apare 

riscul că aceștia vor conștientiza impunitatea lor pentru abuzurile săvîrșite în procesul de 

aplicare a legii, ceea ce va perpetua săvîrșirea abuzurilor în cauză. 

Recomandări: Stabilirea, în conţinutul Codului Contravenţional, sancţiunilor pentru 

încălcările menţionate la art. 39 al Legii nr. 171/2010. 

Factori de risc: 

• Lacună de drept 

Riscuri de corupție: 

• Generale 

• Încurajarea sau facilitarea actelor de:  

- corupere activă/pasivă 

- luare/dare de mită  

- depăşire a atribuţiilor de serviciu 

- trafic de influență 

- conflict de interese și/sau favoritism 

Hotărârea Guvernului nr. 882 din 22/2014 
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Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei 

„Apele Moldovei”, structurii şi efectivului-limită ale acesteia 

18.  Pct. 1 Lista întreprinderilor de stat în care Agenţia “Apele Moldovei” exercită calitatea 

de fondator, conform anexei nr.3; 

Lista societăţilor pe acţiuni în care pachetul de acţiuni ale statului este administrat de 

Agenţia “Apele Moldovei”, conform anexei nr.4. 

Pct. 6-4) asigură exploatarea şi întreţinerea sistemelor hidroameliorative, de alimentare 

cu apă şi de canalizare, a digurilor de protecţie contra inundaţiilor, proprietate publică a 

statului, prin intermediul întreprinderilor de stat în care Agenţia exercită calitatea de 

fondator; 

Pct. 7 În scopul realizării funcţiilor sale de bază, Agenţia exercită, direct sau prin 

intermediul întreprinderilor de stat în care are calitatea de fondator, următoarele atribuţii 

principale: 

Pct. 7-11 exercită funcţia de beneficiar (în caz de necesitate, funcţiile de beneficiar pot fi 

transmise întreprinderilor de stat în care Agenţia exercită calitatea de fondator); 

Pct. 7-12 ţine evidenţa contabilă, coordonează lucrările privind întocmirea dărilor de 

seamă şi statistice ale întreprinderilor de stat în care Agenţia exercită calitatea de 

fondator; 

Pct. 7-13 elaborează măsuri privind organizarea activităţii şi controlul stării protecţiei 

muncii, securităţii tehnice şi antiincendiare la întreprinderile de stat în care Agenţia 

exercită calitatea de fondator; 

Pct. 7-14 organizează perfecţionarea şi recalificarea cadrelor Agenţiei, organizează 

atestarea profesională a efectivului întreprinderilor de stat în care Agenţia exercită 

calitatea de fondator; 

Pct. 8-4) să exercite funcţia de fondator al întreprinderilor, conform legislaţiei în vigoare; 

Pct.11-9) stabileşte obligaţiile directorilor adjuncţi şi ale şefilor subdiviziunilor 

structurale din cadrul Agenţiei, aprobă statul de personal al Agenţiei şi întreprinderilor 

de stat în care Agenţia exercită calitatea de fondator; 

Pct.11-10) numeşte în funcţie, modifică, suspendă şi încetează, în condiţiile legii, 

raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici din cadrul Agenţiei, angajează, 

modifică, suspendă şi încetează raporturile de muncă cu personalul contractual al 

Agenţiei, precum şi cu conducătorii întreprinderilor de stat în care Agenţia exercită 

calitatea de fondator; 

Pct.11-11) acordă premii şi alte stimulări angajaţilor Agenţiei şi conducătorilor 

întreprinderilor de stat în care Agenţia exercită calitatea de fondator, în cazurile şi în 

limitele prevăzute de lege; 

Obiecții: Prin HG nr. 806/2018 cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului, 

ministerele, alte autorităţi administrative centrale din subordinea Guvernului, precum şi 

autorităţile administrative din subordinea acestora au transmis Agenţiei Proprietăţii 

Publice întreprinderile de stat incluse în anexa nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.902/2017 

cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Proprietăţii Publice. Astfel, odată cu 

transmiterea întreprinderilor de stat a decăzut şi competenţa şi atribuţiile pe care le avea 

Agenţia Apele Moldovei în calitate de fondator.  

Recomandări: Revizuirea prevederilor HG 882/2014 în vederea excluderii 

competenţelor şi atribuţiilor ce se referă la gestionarea întreprinderilor de stat în care 

entitatea a exercitatt calitatea de fondator.    

Factori de risc: 

• Atribuţii improprii statutului entităţii 

publice 

Riscuri de corupție: 

• Generale 

• Încurajarea sau facilitarea actelor de: 

• corupere pasivă;  
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• conflict de interese 

• depăşire a atribuţiilor de serviciu. 

Acte normative interne 

19.  -  Положение о проведении планово-предупредительного ремонта на 

предприятиях водопроводно-канализационного-хозяйства. НИИ КВОВ ДКХ им. 

Панфилова, Москва, 1990; 

-  СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Москва, 

Госстрой СССР, 1985; 

-  СНиП 2.03.02-85 Канализация. Наружные сети и сооружения. Москва, Госстрой 

СССР, 1986; 

-  СНиП 3.05.04-85 Наружные сети и сооружения. Водоснабжения и канализации. 

Москва, Госстрой СССР, 1986; 

-  Пособие по проектированию сооружений подземных вод (к СНиП 2.04.02-84) 

Москва, Стройиздат, 1989; 

-  Пособие по проектированию сооружений для очистки и подготовки воды (к 

СНиП 2.04.02-84) Москва, ЦИТП, 1989; 

-  Справочное пособие. Проектирование сооружений для забора поверхностных 

вод (к СНиП 2.04.02-84) Москва, Стройиздат, 1990; 

-  Справочное пособие. Проектирование сооружений для очистки сточных вод (к 

СНиП 2.04.03-85) Москва, Стройиздат, 1990; 

-  СанПин 2.1.4.027-95. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов хозяйственно-питьевого назначения. Госкомсанэпиднадзор России, 

Москва, 2001; 

-  СанПин 2.1.4.559-96. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 

Госкомсанэпиднадзор России, Москва, 2001; 

-  ГОСТ 17.1.1.02-77* Охрана природы. Гидросфера. Классификация водных 

объектов; 

- ГОСТ 12.3.002-75* Система стандартов безопасности труда. Процессы 

производственные. Общие требования безопасности; 

-  ГОСТ 12.3.006-75* Система стандартов безопасности труда. Эксплуатация 

водопроводных и канализационных сооружений и сетей. Общие требования 

безопасности; 

- Правила по технике безопасности при эксплуатации водопроводно-

канализационного хозяйства. Москва, 1990; 

- Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок 

потребителей. Изд. 4-ое. Москва, 1986; 

- Сборник квалификационных характеристик должностей руководителей, 

специалистов и служащих жилищно-коммунального хозяйства; 

- Cборник тарифно-квалификационных характеристик профессий рабочих  

водопроводно-канализационного хозяйства, Кишинэу, 2001; 

Obiecții: Documentele normative, metode de investigare şi alte reglementări din această 

categorie, servesc ca instrucţiuni complementare la aplicarea actelor normative de bază 

şi reglementează unele proceduri care se efectuează în cadrul activităţilor de serviciu, 

autorizare/avizare/expertiză sanitară, etc. De menţionat, că unele din ele reprezintă 

cercetări ale unor specialişti în domeniu, iar altele nu sunt aprobate de autorităţile 

publice naţionale.  

Cadrul normativ, inclusiv departamental nu au aprobat şi nu fac trimitere la aceste 

instrucţiuni. În acest sens, pentru asigurarea legalităţii acţiunilor întreprinse în procesul 
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utilizării acestor metode, instrucţiuni, studii se impune necesitatea elaborării şi aprobării 

unor reglementări departamentale.    

Recomandări: Identificarea documentelor normative, metodelor de investigare şi altor 

instrucţiuni din această categorie care sunt aplicate în cadrul exercitării atribuţiilor de 

serviciu. Reglementarea pe interior/aprobarea acestora pentru aplicare în cadrul 

exercitării atribuţiilor entităţii. 

Factori de risc: 

• Ambiguitatea procedurilor 

administrative 

Riscuri de corupție: 

• Generale 

 


