
1 
 

Raport  privind implementarea 

 Planului de integritate a Agenției Proprietății Publice  

(elaborat potrivit raportării din data de 25 mai 2021) 

 

Centrul Național Anticorupție (CNA) a realizat evaluarea integrității instituționale în cadrul 

Agenției Proprietății Publice (APP) în perioada septembrie 2019-ianuarie 2020. Urmare acestei 

activități, conform recomandărilor oferite de CNA, entitatea publică a elaborat un Plan de integritate, 

aprobat prin ordinul Directorului APP nr.103 din 10.03.2020 și publicat pe pagina web:  

http://app.gov.md/actiuni-anticoruptie-3-355.  

Planul de integritate include măsuri cu referire la modificare cadrului normativ relevant 

activității desfășurate care urmează a fi realizate cu suportul Ministerul Economiei și Infrastructurii 

(MEI).  Documentul include 24 de acțiuni cu termen de realizare în perioada aprilie-mai 2020.  De 

menționat, că prin raportarea APP cu privire la executarea Planului de integritate efectuată în 

octombrie a.2020 a fost confirmată executarea doar a 6 acțiuni  (25%) din 24 de acțiuni planificate.      

Prin scrisoarea nr.13-02-3269 din 25.05.2021 APP a remis în adresa Centrului informația 

despre acțiunile întreprinse în vederea realizării ulterioare a Planului de integritate. Urmare 

informației obținute şi analizei efectuate s-a constatat o ameliorare semnificativă şi realizarea 

Planului de integritate în proporție de 83 la sută.    

 Informația detaliată privind realizarea Planului de integritate se prezintă astfel: 

 

nr. de acțiuni planificate    realizate   realizate parțial  nerealizate   

24   20  2 2 

 

În temeiul art.20 din Legea privind evaluarea integrității instituționale nr.325/2013, 

Planul de integritate al APP poate fi considerat realizat. 

 

Obiectivul nr.1: Consolidarea integrității instituționale 
 

 

  Acțiunea 1.1 Revizuirea cadrului normativ intern cu privire la angajarea şi promovarea 

agenților publici în bază de merit şi integritate profesională;   

Indicator de Performanță: Reglementări revizuite, elaborate şi implementate;  

Termen de realizare: 15.04.2020.   

Raportare APP:  Prin Ordinul APP nr.178-p din 15.07.2020 a fost aprobat Regulamentul 

cu privire la angajarea şi promovarea angajaților în cadrul Agenției Proprietății Publice. Totodată, 

prin Ordinul APP nr. 186-p din 18.05.2021 a fost completat Regulamentul cu privire la angajarea 

şi promovarea angajaților în cadrul Agenției Proprietății Publice cu prevederile art. 11 din Legea 

integrității  nr. 82/2017, și anume „La prezentarea documentelor de participare la Concurs, 

persoanele au obligația prezentării Cazierului judiciar. La angajarea persoanelor, APP 

înaintează demers către CNA de solicitare a eliberării Cazierelor privind integritatea 

profesională, inclusiv persoanele completează o Declarație pe propria răspundere  că, pe durata 

activității la locurile de muncă precedente, nu au încălcat prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 

325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrității instituționale). 

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins.   

Entitatea s-a conformat la recomandările expuse în Raportul de monitorizare din octombrie 

2020.  

http://app.gov.md/actiuni-anticoruptie-3-355
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Acțiunea 1.2. Revizuirea cadrului normativ intern privind respectarea regimului juridic 

al conflictelor de interese;   

Indicator de Performanță: Act intern elaborat, registru instituit; 

Termen de realizare: 10.04.2020    

Raportare APP: Conform cerințelor Legii privind declararea averii şi intereselor personale 

nr.133/17.06.2016, prin Ordinul Agenției Proprietății Publice nr. 01-p din 03.01.2017 a fost 

instituit Registrul declarațiilor privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese. 

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanta atins.  

Entitatea dispune de reglementări interne privind instituirea Registrului declarațiilor de 

conflict de interese, aprobate prin Ordinul nr.01-p/03.01.2017, potrivit cerințelor Legii privind 

declararea averii şi intereselor personale nr.133/17.06.2016.  

De menționat că obligația informării șefului ierarhic superior despre conflictul de interese 

în care se află  este reglementată de pct.4.6 din Codul de etică şi deontologie al angajaților APP, 

adoptat de Agenție la din 01 august 2020.   

Totuși luând în calcul fluctuația de personal şi perioada de circa 4 ani expirată de la 

aprobarea actului  administrativ dat, este recomandabil de a informa/informa repetat toți agenții 

publici cu Ordinul supra şi obligația declarării situațiilor de conflict de interese.     

  

Acțiunea 1.3.  Revizuirea cadrului normativ intern privind respectarea regimului juridic 

al cadourilor;   

Indicator de Performanță:  Acte interne ajustate, comisie de evaluare a cadourilor şi 

Registru instituit   

Termen de realizare:  30.04.2020  

Raportare APP:  Întru executarea prevederilor art.16 din Legea integrității nr.82/2017 și 

art.11 al Legii nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcționarului public și 

Regulamentul cu privire la regimul juridic al cadourilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.116 

din 26.02.2020, prin Ordinul Agenției Proprietății Publice nr.216 din 20 mai 2021 a fost  instituită 

Comisia de evidență și evaluare a cadourilor și persoana responsabilă de ținerea Registrului de 

evidență a cadourilor admisibile conform anexei nr.3 și Registrul de evidență a cadourilor 

inadmisibile conform anexei nr.5 al Regulamentului cu privire la regimul juridic al cadourilor, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.116 din 26.02.2020 

Constatare CNA:  Acțiune realizată. Indicator de performanță atins. 

 

Acțiunea 1.4. Revizuirea cadrului normativ intern cu privire la neadmiterea influențelor 

necorespunzătoare, declararea şi soluționarea acestora;   

Termen de realizare:   30.04.2020 

Raportare APP: : În scopul asigurării executării Legii nr.325/2013 privind evaluarea 

integrității instituționale și al Regulamentului – cadru cu  privire la evidența cazurilor de influență 

necorespunzătoare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.767/19.09.2014, prin Ordinul APP 

nr.222 din 21.05.2021 a fost instituit Registrul de evidență a cazurilor de influență 

necorespunzătoare în cadrul Agenției Proprietății Publice și Borderoul de evidență a accesului la 

Registrul de evidență a cazurilor de influență necorespunzătoare și numită persoana responsabilă 

de ținerea Registrului de evidență a cazurilor de influență necorespunzătoare în cadrul Agenției 

Proprietății Publice și de asigurarea confidențialității denunțurilor făcute și a registrului de 

evidență a cazurilor de influență necorespunzătoare.   
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 Constatare CNA:  Acțiune realizată. Indicator de performanță atins. 

  

Acțiunea 1.5.  Revizuirea cadrului normativ intern privitor la protecția avertizorilor de 

integritate la modificările survenite;   

Indicator de Performanță: Regulament elaborat, Registru instituit; 

Termen de realizare: 30.04.2020 

Raportare APP: În scopul asigurării executării Legii nr.122/2018 privind avertizorii de 

integritate și al Regulamentului privind procedurile de examinare și raportare internă a dezvăluirii 

practicilor ilegale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.23/22.01.2020, prin Ordinul Agenției 

Proprietății Publice nr.219 din 20.05.2021 a fost instituit Registrul dezvăluirilor practicilor ilegale 

și al avertizărilor de integritate în cadrul Agenției Proprietății Publice și numită persoana 

responsabilă de ținerea Registrului dezvăluirilor practicilor ilegale și al avertizărilor de integritate 

în cadrul Agenției Proprietății Publice și asigurarea confidențialității datelor colectate. 

Constatare CNA: Acțiune realizată, indicator de performanţă atins. 
 

Acțiunea 1.6.  Elaborarea Codului de conduită a agentului public din cadrul APP; 

Indicator de Performanță: Proiect elaborat; 

Termen de realizare: 04.05.2020 

Raportare APP:  Codul de etică și deontologie al angajaților Agenției Proprietății Publice 

a fost elaborat și aprobat prin ord. nr. 196-p din 01.08.2020.  

http://app.gov.md/cadrullegislativnormativ-3-344   

Constatare  CNA:   Acțiune realizată. Indicator de performanţă  atins.  

Codul de etică şi deontologie al angajaților Agenției Proprietății Publice, aprobat prin 

ordinul nr.196-p/01.08.2020 este plasat pe pagina web a APP. Este recomandabil ca Codul de 

conduită să fie inclus ca una din necesitățile de studiere la nivel de entitate, cu includerea 

subiectului în Planul de dezvoltare profesională internă pentru a.2021.  

  

Acțiunea 1.7 Asigurarea instruirii inițiale și continuă a angajaților APP privind 

măsurile de asigurare a integrității instituționale;   

Indicator de Performanță: Nr. de solicitări expediate în adresa CNA Nr. de instruiri 

efectuate; 

Termen de realizare: 30.04.2020 

Raportare APP : A fost elaborat Ordinul nr. 195 din 12.06.2020 ”Cu privire la aprobarea 

Planului de instruire profesională ”Integritate și anticorupție”. 

   La data de 27 octombrie 2020, cu suportul Centrului Național Anticorupție a fost organizat și 

desfășurat Cursul de instruire  pentru 50 de funcționari publici, cu tematica ”Integritate și 

Anticorupție”.  

   Scopul instruirii: Contribuirea la prevenirea efectivă a corupției, prin intermediul unor 

mecanisme îmbunătățite  și novatoare care facilitează – evaluarea riscurilor de corupție, expertiza 

coruptibilității proiectelor de acte normative, testarea integrității și conștientizarea publicului 

pentru a promova zero toleranță față de fenomenul dat. Totodată, la numirea în funcție, noului 

angajat i se aduc la cunoștință contra semnătură prevederile Legii integrității nr. 82/2017, Legii 

nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public și Codul de etică și deontologie al 

angajaților Agenției Proprietății Publice. 

http://app.gov.md/cadrullegislativnormativ-3-344
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    Iar la data de 29 octombrie 2020, a fost desfășurat un seminar de instruire ”Standarde de 

integritate în sectorul privat” cu participarea a 35 de  conducători ai întreprinderilor de stat și 

societăților comerciale cu cotă majoritară a statului.   

Constatare CNA:  Acțiune realizată. Indicator de performanţă atins.    

 Activitățile de instruire şi formare în domeniul integrității şi anticorupție urmează a fi 

prioritare pentru Agenție.   

 

Acțiunea 1.8.  Asigurarea instruirii în domeniul identificării factorilor de risc de corupție 

în proiectele de acte normative departamentale elaborate;   

Indicator de Performanță: Nr. de solicitări expediate în adresa CNA; Nr. de instruiri 

efectuate; Nr. de persoane instruite.     

Termen de realizare: 30.04.2020    

Raportare APP:  Prin demersul nr. 11-04-203 din 16.01.2020, APP a solicitat CNA 

organizarea instruirii vizate. A fost elaborat Ordinul nr. 195 din 12.06.2020 ”Cu privire la 

aprobarea Planului de instruire profesională ”Integritate și anticorupție”. 

 La data de 27 octombrie 2020, cu suportul Centrului Național Anticorupție, a fost organizat și 

desfășurat Cursul de instruire  pentru 50 de funcționari publici, cu tematica ”Integritate și 

Anticorupție”.  

  Scopul instruirii: Contribuirea la prevenirea efectivă a corupției, prin intermediul unor 

mecanisme îmbunătățite  și novatoare care facilitează – evaluarea riscurilor de corupție, expertiza 

coruptibilității proiectelor de acte normative, testarea integrității și conștientizarea publicului 

pentru a promova zero toleranță față de fenomenul dat. 

Totodată, prin demersul APP nr. 08-02-3209 din 20.05.2021 a fost solicitat suplimentar de la 

CNA, suportul privind organizarea instruirii nominalizate. 

Constatare CNA: Acțiune realizată.  

 Înlăturarea riscurilor de corupție în procesul elaborării proiectelor de acte constituie una 

din măsurile de control al integrității asigurat în interiorul entității publice. Aşa cum Agenția nu 

posedă experiență în domeniul dat, necesitatea organizării activităților de formare în vederea 

identificării riscurilor de coruptei în proiectele de acte normative departamentale este una 

indiscutabilă.       

 

Acțiunea 1.9. Asigurarea instruirii în domeniul identificării şi analizei riscurilor de 

corupție;   

Indicator de Performanță:  Nr. de solicitări expediate în adresa CNA; Nr. de instruiri 

efectuate; Nr. de persoane instruite;  

Termen de realizare: 30.04.2020  

Raportare APP:  Prin demersul nr. 11-04-203 din 16.01.2020, APP a solicitat CNA 

organizarea instruirii vizate. A fost elaborat Ordinul nr. 195 din 12.06.2020 ”Cu privire la 

aprobarea Planului de instruire profesională ”Integritate și anticorupție”. 

              La data de 27 octombrie 2020, cu suportul Centrului Național Anticorupție, a fost 

organizat și desfășurat Cursul de instruire  pentru 50 de funcționari publici, cu tematica ”Integritate 

și Anticorupție”.  

              Scopul instruirii: Contribuirea la prevenirea efectivă a corupției, prin intermediul unor 

mecanisme îmbunătățite  și novatoare care facilitează – evaluarea riscurilor de corupție, expertiza 
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coruptibilității proiectelor de acte normative, testarea integrității și conștientizarea publicului 

pentru a promova zero toleranță față de fenomenul dat. 

Totodată, prin demersul APP nr. 08-02-3209 din 20.05.2021 a fost solicitat suplimentar de 

la CNA, suportul privind organizarea instruirii nominalizate. 

Constatare CNA: Acțiune realizată.   

Managementul riscurilor de coruptei  este cea de a doua măsură de control intern al 

integrității dispusă de Legea integrității nr.82/2017. Totodată, Legea privind controlul financiar 

public intern nr.229/2010 instituie responsabilitatea conducătorilor de entități publice pentru  

asigurarea managementului riscurilor de coruptei. În acest context, implementarea unui 

management eficace de riscuri urmează a fi efectuat numai prin prisma studierii şi perceperii 

întregului proces, căt şi a particularităților riscurilor tipice şi specifice de coruptie.  
  

  Acțiunea 1.10. Asigurarea cercetării incidentelor de integritate constatate și aplicare 

sancțiunilor;   

Indicator de Performanță: Nr de incidente constatate; Nr de sancțiuni aplicate.    

Termen de realizare: 30.04.2020 

Raportare APP:  Mecanismul de cercetare este funcțional. Nu au fost constatate incidente     

Constatare CNA: Acțiune realizată.  

Intoleranța faţă de incidentele de integritate este una din măsurile de asigurare a integrității 

instituționale reglementată de Legea integrității nr.82/2017. Odată cu intrarea în vigoare a legii, 

obligațiile conducătorului entității publice şi a agenților publici vis-a-vis de măsura data nu pot fi 

limitate în timp, dar sunt cu termen de executare permanent.  

 

 

Obiectivul nr.2: Perfecționarea cadrului normativ intern și a procedurilor aferente 

executării proceselor de lucru 

 

Acțiunea 2.1. Identificarea oportunității revizuirii Legii nr.121/04.05.2007 privind 

administrarea şi dezetatizarea proprietății publice;   

Indicator de Performanță: Notă informativă elaborată; Proiect de modificare elaborat şi 

înaintat 

Termen de realizare: 20.04.2020    

Raportare APP:  Sunt în proces de elaborare propuneri de modificare a Legii nr. 121/2007 

prin prisma modificării actelor normative aferente executării legii. 

  Elaborarea proiectului de Lege cu privire la modificarea unor acte normative (reglementarea 

unor aspecte privind parteneriatul public-privat) care prevede inclusiv operarea modificărilor la 

Legea nr. 121/2007.  

  Urmare a examinării proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.121/2007 privind 

administrarea și deetatizarea proprietății publice (inițiativa legislativă a deputatului Vladimir 

Bolea nr. 413 din 5 octombrie 2020), Agenția Proprietății Publice prin avizul nr. 05-03-5345 din 

21.10.2020 și-a expus opinia vizavi de proiect, concomitent înaintând propuneri de îmbunătățire a 

acestuia, în contextul recomandărilor enunțate de Curtea de Conturi în rapoartele întocmite în 

rezultatul efectuării  procesului de audit. 

  Totodată, Agenția Proprietății Publice a remis avizul nr. 14-04-3545 din 27.07.2020 la 

proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 121/2007, elaborat de către un grup de deputați din 

Parlamentul Republicii Moldova. 
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   În vederea excluderii unor eventuali factori coruptibili, Agenția Proprietății Publice ulterior 

etapei de avizare și colectare a tuturor propunerilor instituțiilor implicate,  remite proiectele  sale 

de acte normative Centrului Național Anticorupție în vederea efectuării expertizei anticorupție, 

înainte de transmiterea acestuia spre aprobare Guvernului și recomandările Centrului Național 

Anticorupție sunt luate în considerare de către Agenție, la definitivarea proiectelor de acte 

normative.  

 Constatare CNA:  Acțiune realizată parţial.  

Entitatea urmează să se expună cu privire la recomandările înaintate de evaluator1 cu 

referire la modificarea Legii nr.121/2007 şi anume: competențele şi atribuțiile entităților implicate 

în procesul deetatizării proprietății publice; elaborarea actelor normative subordonate legii; 

excluderea conflictelor de norme identificate etc.  

Cât despre Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.121/2007 privind administrarea şi 

deetatizarea proprietății publice (art.17, 18, 22 ş.a.) elaborat de un grup de deputați2 este de 

remarcat că urmare efectuării expertizei anticorupție3  a proiectului dat au fost atestate unele norme 

care pot genera riscuri de corupție, precum necorelarea între prevederile proiectului cu prevederile 

art.13 din lege.  

În acest sens reiterăm importanța instituirii măsurii interne de identificare a factorilor de 

risc de corupție în proiectele de acte normative elaborate şi instruirea/formarea în acest domeniu,  

ca condiție indispensabilă a atingerii obiectivului de consolidare a integrității instituționale.   

 

Acțiunea 2.2. Elaborarea și promovarea actelor normative prevăzute de Legea 

nr.121/04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietății publice nereglementate 

până la această etapă;   

Indicator de Performanță:  Notă informativă elaborată; Proiecte de acte elaborate;    

Termen de realizare: 25.04.2020    

Raportare APP:    Întru identificarea soluțiilor în vederea sporirii transparenței procesului 

de  desfășurare a concursurilor de privatizare a bunurilor publice Agenția Proprietății Publice, pe 

parcursul anilor 2019-2021 au fost realizate misiuni de audit public extern conform Programului 

activității de audit a Curții de Conturi, având drept scop evaluarea conformității procesului de 

vânzare-cumpărare a acțiunilor statului deținute în S.A. „Tutun-CTC” şi colectarea datelor şi 

informațiilor pertinente şi exhaustive pentru susținerea constatărilor şi concluziei generale de audit 

referitoare la legalitatea şi conformitatea procesului de privatizare a Î.S. Compania Aeriană „Air 

Moldova”. 

 Întru asigurarea perfecționării cadrului normativ aferent administrării și deetatizării 

proprietății publice, Agenția Proprietății Publice, prin Ordinul nr. 198 din 19.06.2020 a instituit un 

Grup de lucru instituit pentru revizuirea cadrului normativ, inclusiv în contextul executării 

recomandărilor din hotărârile Curții de Conturi. 

Actualmente, de către Curtea de Conturi este în curs de desfășurare auditul conformității 

asupra privatizării bunurilor prin concursuri investiționale şi comerciale în anii 2019-2019. 

Ulterior aprobării Raportului se vor opera modificări la Hotărârea Guvernului nr. 919/2008, 

inclusiv prin prisma recomandărilor Curții de Conturi. 

 
1 pag.60-63 Raportul privind rezultatele evaluării instituționale în cadrul APP https://cna.md/public/files/Raport-

APPa0343.pdf  
2 http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/5266/language/ro-

RO/Default.aspx  
3 Raport de expertiză anticorupţie https://cna.md/report_view.php?l=ro&id=7206  

https://cna.md/public/files/Raport-APPa0343.pdf
https://cna.md/public/files/Raport-APPa0343.pdf
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/5266/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/5266/language/ro-RO/Default.aspx
https://cna.md/report_view.php?l=ro&id=7206
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Prin Hotărârea Guvernului nr. 23 din 03.03.2021 au fost operate modificări la Hotărârea 

Guvernului nr.453/2010 cu privire la modul de stabilire a prețului inițial de vânzare a acțiunilor 

proprietate publică supuse privatizării. 

Astfel, conform noilor prevederi ale hotărârii date, prețul inițial de expunere la privatizare 

pentru pachetele de acțiuni ale statului mai mari de 33% și părțile sociale (cote din S.R.L.) mai 

mari de 25% va fi stabilit urmare expertizei efectuate în conformitate cu Standardele internaționale 

de evaluare de către un evaluator independent. 

La pachetele de acțiuni ale statului și părțile sociale cu cota mai mică de 33% și respectiv 

25% - prețul inițial de expunere la privatizare se va stabili urmare efectuării calcului reieșind din 

valoarea capitalului propriu al societății. 

A fost elaborat și aprobat prin Ordinul APP nr. 480 din 09.12.2020 procesul operațional: 

Informarea privind expunerea la privatizare a bunurilor proprietate publică de stat:  

- prin concurs comercial și investițional, inclusiv în bază de proiecte individuale; 

- la licitații cu strigare pe piața reglementată a Bursei de Valori; 

- la licitații cu strigare și cu reducere. 

Procedură a fost plasată pe pagina oficială www.app.gov.md. (Procesul operațional 

”Informarea privind expunerea la privatizare a bunurilor proprietate publică de stat: prin 

concurs comercial și investițional, la licitații cu strigare pe piața reglementată (Bursa de 

Valori) și la licitații cu strigare și cu reducere” (temei - art.38 din Legea nr.121/2007) 

http://app.gov.md/po-informarea-expunerea-la-privatizare-bunurilor-propr-publ-stat-cc-ci-

licitatii-cu-strigare-bvm-licitatii-cu-strigare-cu-reducere-3-104) 

        Comunicatele informative privind expunerea la privatizare a bunurilor proprietate 

publică  de stat au fost publicate în Monitorul Oficial al RM, plasate pe pagina web a APP, remise 

Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, inclusiv Agenției de Investiții a Moldovei, 

precum și autorităților publice locale și societăților comerciale pentru mediatizare/înștiințare. 

Au mai fost elaborate 5 comunicate privind rezultatele expunerii la vânzare, plasate pe 

pagina web a APP. 

         La capitolul reorganizarea întreprinderilor de stat, se menționează, că pe parcursul 

anului 2020 și pînă la data de 01 mai 2021 au fost elaborate și prezentate spre avizare 9 proiecte 

de acte normative, și anume: 

• Număr unic 414/APP/2020 proiect de hotărâre de Guvern cu privire la 

reorganizarea unor întreprinderi de stat (reorganizarea Î.S. „Institutul de Cercetări Științifice în 

Construcții „INCERCOM”, Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”, Î.S. „Centrul de 

instruire „Inmacom-Didactic”, Î.S. „Centrul de Elaborări Economice și de Producție” și Î.S. 

„Centrul de instruire în domeniul relațiilor de muncă” prin fuziune (absorbție)). După finalizarea 

procesului de reorganizare prin fuziune (absorbție),  în temeiul art. 19 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 

246/2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală, Î.S. „Centrul de 

Metrologie Aplicată și Certificare”  va fi reorganizată prin transformare din întreprindere de stat în 

Societatea cu Răspunderea Limitată „Centrul Național de Încercări, Verificări, Instruiri și 

Certificări”, cu cota integrală de stat. 

• Număr unic 789/APP/2020 proiect de hotărîre de Guvern cu privire la 

reorganizarea unor întreprinderi de stat (reorganizarea Î.S. „Institutul Național de Cercetări și 

Proiectări în Domeniul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Arhitecturii 

„URBANPROIECT”, Î.S. „Institutul de Cercetare, Proiectare și Tehnologie „Energoproiect”, Î.S. 

„Institutul de Proiectări „Indalproiect”, Î.S. „Institutul de Proiectări de Stat „Iprocom” și Î.S. 

http://www.app.gov.md/
http://app.gov.md/po-informarea-expunerea-la-privatizare-bunurilor-propr-publ-stat-cc-ci-licitatii-cu-strigare-bvm-licitatii-cu-strigare-cu-reducere-3-104
http://app.gov.md/po-informarea-expunerea-la-privatizare-bunurilor-propr-publ-stat-cc-ci-licitatii-cu-strigare-bvm-licitatii-cu-strigare-cu-reducere-3-104
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„Institutul de Stat de Proiectare „RURALPROIECT” prin fuziune (absorbție)). După finalizarea 

procesului de reorganizare prin fuziune (absorbție), în temeiul art. 19 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 

246/2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală, Î.S. „Institutul Național 

de Cercetări și Proiectări în Domeniul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Arhitecturii 

„URBANPROIECT” va fi reorganizată prin transformare din întreprindere de stat în Societate cu 

Răspunderea Limitată  „URBANPROIECT”, cu cota integrală de stat . 

• Număr unic 142/APP/2020 proiect de hotărîre de Guvern cu privire la 

reorganizarea unor întreprinderi de stat (reorganizarea Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău” 

prin fuziune (absorbție) cu Î.S. „Aeroportul Internațional Mărculești”, în calitate de întreprindere 

absorbantă, cu cota integrală de stat). 

• Număr unic 18/APP/2021 proiect de hotărîre de Guvern cu privire la reorganizarea 

unor întreprinderi de stat ( reorganizarea Î.S. ”Portul Fluvial Ungheni” prin fuziune (absorbție) cu 

Î.S. ”Bacul Molovata”, în calitate de întreprindere absorbantă, cu cota integrală de stat). 

• Număr unic 1006/APP/2020 proiect de hotărîre de Guvern cu privire la 

reorganizarea unor întreprinderi de stat (reorganizarea Î.S. ”Detașamentul de Pază Paramilitară”, 

Î.S. ”Scutul Energetic” și Î.S. ”Servicii Pază a MAI”). 

După finalizarea procesului de reorganizare prin fuziune (absorbție),  în temeiul art. 19 alin. 

(3) lit. b) din Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală, 

Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”  va fi reorganizată prin transformare din întreprindere de 

stat în Societatea cu Răspunderea Limitată „Detașamentul de Pază Paramilitară”, cu cota integrală 

de stat. 

• Număr unic 915/APP/2020 proiect de hotărîre de Guvern cu privire la 

reorganizarea unor întreprinderi de stat (reorganizarea Î.S. ”Combinatul Republican de Instruire 

Auto” prin fuziune (absorbție) cu Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”, în calitate de 

întreprindere absorbantă, cu cota integrală de stat). 

• Număr unic 1030/APP/2020 proiect de hotărîre de Guvern cu privire la 

reorganizarea unor întreprinderi de stat (reorganizarea Î.S. ”Nodul Hidroenergetic Costești” prin 

fuziune (absorbție) cu Î.S. ”Direcția Nodului Hidrotehnic Costești-Stînca”, în calitate de 

întreprindere absorbantă, cu cota integrală de stat). 

• În conformitate cu prevederile pct.11 al Hotărârii Guvernului nr.23/2019, Agenția 

Proprietății Publice prun demersul nr.12-03-158 din 13.01.2021 a remis către Cancelaria de Stat 

cererea pentru înregistrarea proiectului Hotărârii Guvernului „Cu privire la reorganizarea unor 

întreprinderi de stat” ( reorganizarea Î.S ”Direcția Exploatarea Imobilului”, Î.S. ”Direcția Servicii 

pentru Corpul Diplomatic” și Î.S. ”Întreprinderea Experimentală Chimică ”Izomer”). După 

finalizarea procesului de reorganizare prin fuziune (absorbție),  în temeiul art. 19 alin. (3) lit. b) 

din Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală, Î.S. 

„Direcția pentru Exploatarea Imobilului”  va fi reorganizată prin transformare din întreprindere de 

stat în Societatea cu Răspunderea Limitată „Direcția pentru Exploatarea Imobilului”, cu cota 

integrală de stat. 

• În conformitate cu prevederile pct.179 al Hotărârii Guvernului nr.610/2018 pentru 

aprobarea Regulamentului Guvernului, Agenția Proprietății Publice prun demersul nr.12-03-2278 

din 15.04.2021 a remis către Cancelaria de Stat cererea pentru înregistrarea proiectului Hotărârii 

Guvernului „Cu privire la reorganizarea unor întreprinderi de stat”. Reorganizare prin transformare 

(5 societăți pe acțiuni și 18 societăți cu răspundere limitată, cu cota integrală de stat). 
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Constatare CNA:  Acțiune realizată. Indicator de performanță atins.   

  

Acțiunea 2.3. Înaintarea propunerilor privind revizuirea, ajustarea şi completarea 

Regulamentului cu privire la reprezentarea statului în societățile comerciale, aprobat prin HG 

nr.1053 din 11.11.2010;    

Indicator de Performanță:  Notă informativă elaborată; Proiect de modificare elaborat şi 

înaintat;  

Termen de realizare:  25.04.2020   

Raportare APP:  Ministerul Economiei și Infrastructurii, în calitate de autoritate care 

promovează politica statului în domeniul administrării şi deetatizării proprietății publice  a 

elaborat proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la reprezentarea statului în societățile 

comerciale cu capital public sau public-privat, în redacție nouă, care prevede inclusiv aprobarea  

Regulamentului cu privire la reprezentarea statului în societățile comerciale cu capital public sau 

public-privat, în redacție nouă. Agenția Proprietății Publice și-a expus poziția prin avizul nr. 14-

04-6404 din 14.12.2020. 

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins.  

Anunțul privind inițierea elaborării proiectului HG cu privire la reprezentarea statului în 

societățile comerciale cu capital public şi privat a fost plasat de Ministerul Economiei şi 

Infrastructurii pe pagina www.particip.gov.md la data de 01.09.2020.  

 

Acțiunea 2.4. Înaintarea propunerilor privind modificarea şi completarea Hotărârii 

Guvernului nr. 919 din 30.07.2008 cu privire la organizarea şi desfășurarea concursurilor 

comerciale şi investiționale de privatizare a proprietății publice;      

Indicator de Performanță:  Notă informativă elaborată; Proiect de modificare elaborat şi 

înaintat;    

Termen de realizare: 25.04.2020    

Raportare APP:  Prin Ordinul Agenției Proprietății Publice nr. 198 din 19.06.2020 a fost 

instituit un Grup de lucru pentru revizuirea cadrului normativ. Propunerilor privind modificarea şi 

completarea Hotărârii Guvernului nr. 919/2008 sunt în proces de elaborare. 

  Constatare CNA:  Acţiune nerealizată. Nu este atins indicatorul de performanță.   

  

Acțiunea 2.5.  Înaintarea propunerilor de modificare a „Regulamentului cu privire la 

modul de dare în locațiune a activelor neutilizate, aprobat prin HG nr. 483 din 29.03.2008;   

Indicator de Performanță:  Notă informativă elaborată Proiect de modificare elaborat şi 

înaintat;    

Termen de realizare: 25.04.2020    

Raportare APP: În anul 2020 nu au fost identificate neconcordanțe ale prevederilor 

Regulamentului cu privire la modul de dare în locațiune a activelor neutilizate, cu prevederile altor 

legi, sau constatate lacune în procesul de implementare. Astfel, nefiind necesară modificarea 

acestuia. Totodată sunt în proces de revizuire  procedurile de dare în locațiune a activelor 

neutilizate privind eliminarea posibilităților de privatizarea activelor date în locațiune, în lipsa unui 

concurs public. 

Constatare CNA:  Acţiune nerealizată.   

http://www.particip.gov.md/
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Factorii coruptibili identificați sunt expuși în Raportul privind rezultatele evaluării 

integrității instituționale în cadrul APP4 (pag. 42 şi 73).  

 

Acțiunea 2.6. Elaborarea Strategiei de comunicare a APP;      

Indicator de Performanță:  Strategie elaborată şi publicată pe pagina web. a entității;     

Termen de realizare: 05.05.2020    

Raportare APP:   Strategie elaborată şi publicată pe pagina web 
http://app.gov.md/strategia-de-comunicare-3-439 

Constatare CNA: Acțiune realizată.  

Document de politici elaborat până la aprobarea Planului de integritate, fapt confirmat prin 

perioada de executare a Planului calendaristic lunar al Strategiei de comunicare.  

 

 Acțiunea 2.7. Identificarea oportunității revizuirii Ghidului privind inițierea și 

implementarea proiectelor de parteneriat public-privat și concesiuni aprobat prin ordinul 

Agenției Nr. 80 din 14.11.2017, prin introducerea de garanții suplimentare privind 

independența decizională a agenților publici antrenați în acest proces;  

Indicator de Performanță:  Notă informativă elaborată; Ghid revizuit;    

Termen de realizare: 05.05.2020    

Raportare APP:   Prin Ordinul Directorului general al Agenției Proprietății Publice nr.198 

din 19 iunie 2020 a fost creat Grupul de lucru pentru revizuirea cadrului normativ, care a avut 

misiunea de a analiza și identifica întreg spectrul legislației și a actelor normative subordonate 

legii în vederea identificării deficiențelor de reglementare, oportunităților și maniera de intervenție 

în cadrul normativ.  

 Respectiv, a fost examinată oportunitatea modificării Ghidului privind inițierea și 

implementarea proiectelor de parteneriat public-privat și concesiuni aprobat prin ordinul Agenției 

Nr. 80 din 14.11.2017, însă prevederile acestuia corespund prevederilor legislației din domeniu în 

vigoare la moment, din care considerent nu a fost identificată oportunitatea modificării actului 

menționat  

Însă, s-a constatat necesitatea operării unui set de modificări la legislația în domeniu 

(parteneriat public-privat), inclusiv în contextul mai multor misiuni de audit efectuate de Curtea 

de Conturi în domeniul parteneriatelor public-private. 

În rezultat, Agenția Proprietății Publice a elaborat  proiectul de lege cu privire la 

modificarea unor acte normative (reglementarea unor aspecte privind administrarea proprietății 

publice), precum și nota cu argumentele de rigoare. Proiectul prevede modificarea Legii nr. 

179/2008 cu privire la parteneriatul public-privat inclusiv a prevederilor ce țin independența 

decizională a agenților publici antrenați în acest proces. 

Proiectul menționat a fost remis pentru înregistrare Cancelariei de Stat prin scrisoarea 

nr.09-03-6408 din 14 decembrie 2020, urmând ca acesta să fie promovat conform procedurilor 

prevăzute de Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative. 

După adoptarea proiectul de Lege cu privire la modificarea unor acte normative 

(reglementarea unor aspecte privind administrarea proprietății publice), Agenția va ajusta actele 

normative proprii, în speță Ghidul privind inițierea și implementarea proiectelor de parteneriat 

public-privat și concesiuni aprobat prin ordinul Agenției Nr. 80 din 14.11.2017, în corespundere 

cu prevederile legale noi adoptate. 

 
4 https://cna.md/public/files/Raport-APPa0343.pdf  

http://app.gov.md/strategia-de-comunicare-3-439
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Constatare CNA:  Acțiune realizată. Indicator de performanță atins.   

 

Acțiunea 2.8.  Revizuirea regulamentelor de funcționare a unităților structurale ale 

Agenției în vederea conformării activității acestora cu cadrul normativ în vigoare;   

Indicator de Performanță: Regulamente revizuite;     

Termen de realizare: 04.05.2020    

Raportare APP: Prin Hotărârea Guvernului nr. 969  din  22.12.2020 (în vigoare din 

31.12.2020) pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.902/2017 cu privire la organizarea şi 

funcționarea Agenției Proprietății Publice a fost aprobată o structura nouă a Agenției Proprietății 

Publice. Unele subdiviziuni au fost lichidate, iar altele reorganizate, respectiv, 09 Regulamente de 

funcționare a subdiviziunilor, care au necesitat revizuire sau elaborare au fost aprobate prin 

Ordinul APP nr. 47 din 01.03.2021 și  nr. 91 din 29.03.2021. 

Constatare CNA:  Acțiune realizată. Indicator de performanță atins.   

 

Acțiunea 2.9.  Promovarea și adoptarea Regulamentului privind modul de selectare şi 

numire a membrilor consiliului de administrație şi a comisiei de cenzori al întreprinderilor de 

stat şi condițiile de remunerare a acestora;   

Indicator de Performanță:  Notă informativă elaborată; Proiect de modificare elaborat şi 

înaintat.    

Termen de realizare: 04.05.2020    

Raportare APP:  Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului 

privind modul de selectare şi numire a membrilor consiliului de administrație şi a comisiei de 

cenzori al întreprinderilor de stat şi condițiile de remunerare a acestora, este promovat de către 

MEI. La etapa de avizare și definitivare, APP și-a expus obiecțiile prin demersurile: nr. 03-04-

2936 din 17.07.2019, nr. 14-04-2029 din 15.05.2020 și nr. 14-04-4222 din 24.08.2020.      

Constatare CNA:  Acțiune realizată. Indicator de performanță atins.   

 

Obiectiv nr.3: Eficientizarea sistemului organizatorica-juridic şi de control intern 

 

Acțiunea 3.1. Implementarea Standardelor Naționale de Control Intern;      

Indicator de Performanță:  Autoevaluare şi Declarația de răspundere managerială;     

Termen de realizare: 05.05.2020 

Raportare APP:  Autoevaluare şi Declarația de răspundere managerială semnată și 

publicată la 11.03.2021 pe http://app.gov.md/declaratia-privind- buna-guvernare-3-349 . 

Constatare CNA:  Acțiune realizată. Indicator de performanță atins.  

  

Acțiunea 3.2. Identificarea şi analiza proceselor de lucru vulnerabile la corupție şi a 

funcțiilor sensibile la corupție;       

Indicator de Performanță:  Nr. de procese identificate şi analizate;    

Termen de realizare: 30.04.2020    

Raportare APP:  Au fost identificate și analizate 12 procese operaționale, dintre care 7 

procese operaționale vulnerabile supuse riscului la corupție: 

1.«Organizarea și desfășurarea concursului comercial / investițional de privatizare a 

proprietății  publice»;  

2.«Organizarea și desfășurarea licitații cu strigare / cu reducere de privatizare a proprietății 

publice»;  

http://app.gov.md/declaratia-privind-%20buna-guvernare-3-349
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3.«Organizarea și desfășurarea privatizării încăperilor nelocuibile date în locațiune». 

4.«Organizarea și desfășurarea procesului de transmitere în arendă a terenurilor proprietate de 

stat la licitație cu strigare»;  

5.«Asigurarea administrării terenurilor proprietate publică de stat»;  

6.«Organizarea lucrărilor de delimitare a proprietății publice a UAT de nivelul I și II». 

7. Ocupare a funcției vacante prin concurs în cadrul APP. 

 Acțiunile de identificare și analizare a proceselor de lucru vulnerabile supuse riscului la 

corupție şi a funcțiilor sensibile la corupție în cadrul Agenției Proprietății Publice este în continuă 

desfășurare. 

Constatare CNA: Acțiune realizată parțial.   

  

Acțiunea 3.3. Instituirea Registrului consolidat al riscurilor, cu includerea riscurilor de 

corupție aferente activităților desfășurate;     

Indicator de Performanță: Registru instituit;      

Termen de realizare: 05.05.2020    

Raportare APP:  În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 

229/23.09.2010  privind controlul financiar public intern și implementarea sistemului de control 

intern managerial prin Ordinul nr.218 din 20.05.2021 în cadrul Agenției Proprietății Publice a fost 

instituit Registrul consolidat al riscurilor. 

 Constatare CNA:  Acțiune realizată. Indicator de performanță atins.  

 

Acțiunea 3.4.  Identificare de soluții în vederea sporirii transparenței procesului de 

parteneriat public-privat, inițierea de proiecte investiționale/desfășurarea concursurilor de 

privatizare a bunurilor publice;   

Indicator de Performanță:  Notă informativă elaborată, număr de soluții identificate şi 

elaborate;     

Termen de realizare:  05.05.2020   

Raportare APP:  Pe parcursul anilor 2019-2021 au fost realizate misiuni de audit public 

extern conform Programului activității de audit a Curții de Conturi, având drept scop evaluarea 

conformității procesului de vânzare-cumpărare a acțiunilor statului deținute în S.A. „Tutun-CTC” 

şi colectarea datelor şi informațiilor pertinente şi exhaustive pentru susținerea constatărilor şi 

concluziei generale de audit referitoare la legalitatea şi conformitatea procesului de privatizare a 

Î.S. Compania Aeriană „Air Moldova”. 

 Întru asigurarea perfecționării cadrului normativ aferent administrării și deetatizării 

proprietății publice, Agenția Proprietății Publice, prin Ordinul nr. 198 din 19.06.2020 a instituit un 

Grup de lucru instituit pentru revizuirea cadrului normativ, inclusiv în contextul executării 

recomandărilor din hotărârile Curții de Conturi. 

Actualmente, de către Curtea de Conturi este în curs de desfășurare auditul conformității 

asupra privatizării bunurilor prin concursuri investiționale şi comerciale în anii 2019-2019. 

Ulterior aprobării Raportului se vor opera modificări la Hotărârea Guvernului nr. 919/2008, 

inclusiv prin prisma recomandărilor Curții de Conturi. 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 23 din 03.03.2021 au fost operate modificări la Hotărârea 

Guvernului nr.453/2010 cu privire la modul de stabilire a prețului inițial de vânzare a acțiunilor 

proprietate publică supuse privatizării. 

Astfel, conform noilor prevederi ale hotărârii date, prețul inițial de expunere la privatizare 

pentru pachetele de acțiuni ale statului mai mari de 33% și părțile sociale (cote din S.R.L.) mai 
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mari de 25% va fi stabilit urmare expertizei efectuate în conformitate cu Standardele internaționale 

de evaluare de către un evaluator independent. 

La pachetele de acțiuni ale statului și părțile sociale cu cota mai mică de 33% și respectiv 

25% - prețul inițial de expunere la privatizare se va stabili urmare efectuării calcului reieșind din 

valoarea capitalului propriu al societății. 

A fost elaborat și aprobat prin Ordinul APP nr. 480 din 09.12.2020 procesul operațional: 

Informarea privind expunerea la privatizare a bunurilor proprietate publică de stat:  

- prin concurs comercial și investițional, inclusiv în bază de proiecte individuale; 

- la licitații cu strigare pe piața reglementată a Bursei de Valori; 

- la licitații cu strigare și cu reducere. 

Procedură a fost plasată pe pagina oficială www.app.gov.md. (Procesul operațional 

”Informarea privind expunerea la privatizare a bunurilor proprietate publică de stat: prin 

concurs comercial și investițional, la licitații cu strigare pe piața reglementată (Bursa de 

Valori) și la licitații cu strigare și cu reducere” (temei - art.38 din Legea nr.121/2007) 

http://app.gov.md/po-informarea-expunerea-la-privatizare-bunurilor-propr-publ-stat-cc-ci-

licitatii-cu-strigare-bvm-licitatii-cu-strigare-cu-reducere-3-104) 

          Comunicatele informative privind expunerea la privatizare a bunurilor proprietate 

publică  de stat au fost publicate în Monitorul Oficial al RM, plasate pe pagina web a APP, remise 

Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, inclusiv Agenției de Investiții a Moldovei, 

precum și autorităților publice locale și societăților comerciale pentru mediatizare/înștiințare. 

Au mai fost elaborate 5 comunicate privind rezultatele expunerii la vânzare, plasate pe 

pagina web a APP. 

            În vederea sporirii transparenței procesului de parteneriat public-privat, inițierea 

de proiecte Agenția a identificat următoarele soluții: 

-  publică pe pagina sa web oficială comunicatele privind inițierea parteneriatelor 

public-private; 

- contractele de parteneriat public-privat semnate de către Agenția Proprietății 

Publice; 

- colectează propunerile de parteneriat pentru includerea acestora în lista bunurilor 

proprietate a statului şi lista lucrărilor şi serviciilor de interes public național propuse 

parteneriatului public-privat aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.419/2012; 

- expune la avizare publică proiectul de modificare a listei  bunurilor proprietate a 

statului şi listei lucrărilor şi serviciilor de interes public național propuse parteneriatului public-

privat aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.419/2012, precum și actele aferente acestuia; 

- publică pe pagina web oficială informația referitoare la derularea proiectelor de 

parteneriat public-privat. 

Constatare CNA:  Acțiune realizată. Indicatori de performanță atinși.   

 

Acțiunea 3.5. Asigurarea transparentizării informațiilor cu privire la activitatea 

întreprinderilor de stat la care APP este fondator. Asigurarea perfectării și funcționării 

paginilor web ale acestora și publicarea informațiilor necesare în conformitate cu prevederile 

Legii nr. 246/2017.   

Indicator de Performanță:  Seturi de informații plasate pe paginile web;    

Termen de realizare:  05.05.2020   

http://www.app.gov.md/
http://app.gov.md/po-informarea-expunerea-la-privatizare-bunurilor-propr-publ-stat-cc-ci-licitatii-cu-strigare-bvm-licitatii-cu-strigare-cu-reducere-3-104
http://app.gov.md/po-informarea-expunerea-la-privatizare-bunurilor-propr-publ-stat-cc-ci-licitatii-cu-strigare-bvm-licitatii-cu-strigare-cu-reducere-3-104
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Raportare APP: Conform solicitării Agenției Proprietății Publice în adresa întreprinderilor 

de stat, inclusiv societăților pe acțiuni cu capital parțial sau majoritar public, întreprinderile care 

dețin pagini web oficiale au prezentat în perioada 26.07 - 28.07.2020, informația privind link-urile 

la directoriul unde sunt plasate informațiile cu privire la activitatea acestora.  

     Suplimentar, aducem la cunoștință că prin scrisoarea nr. 14-05-598 din 01.02.2021, Agenția 

a solicitat Președinților Consiliilor de administrație a întreprinderilor de stat, precum și ai 

Consiliilor societății să asigure plasarea pe pagina web a întreprinderii şi a fondatorului (Agenției), 

a Statutului întreprinderii, regulamentelor interne şi raportul auditorului întreprinderii. De 

asemenea, până la data de 1 mai a fiecărui an de gestiune, să asigure plasarea Raportului anual al 

întreprinderii, conform cerințelor art. 18 din Legea nr.246/2017  

 Constatare CNA:  Acțiune realizată. Indicator de performanță atins. 

Asigurarea transparenței şi accesul la informația de interese public sunt măsuri de asigurare 

a integrității instituționale cu termen de executare permanent atât pentru toate entitățile publice, 

indiferent de forma organizatorico-juridică.  

 


