
 

 

Raportul pentru anul 2018 privind implementarea  

planului local anticorupţie pentru anii 2018-2020 

a Consiliului raional Basarabeasca  

 

 

 

I. Rezumatul executiv privind principalele progrese şi deficienţe  

 

Prezentul Raport este elaborat în baza rapoartelor prezentate de către 

subdiviziunile Consiliului raional Basarabeasca.  

Planul local anticorupţie pentru anii 2018-2020 al Consiliului raional 

Basarabeasca are ca scop realizarea  priorităţilor propuse şi anume: descurajarea 

agenţilor publici de  a fi implicaţi în acte de corupţie,  consolidarea eticii şi 

integritatea în cadrul Consiliului raional, protejarea avertizorilor de integritate şi 

victimelor corupţiei, asigurarea transparenţei în cadrul  instituţiei, respectarea 

principiilor generale care guvernează conduita profesională a funcţionarilor publici 

din cadrul entităţii ş.a.  

Pe parcursul anului 2018 subdiviziunile Consiliului raional au înregistrat o 

creştere în vederea consolidării integrităţii instituţionale; asigurării transparenţei 

decizionale prin prisma respectării accesului la informaţii de interes public a 

cetăţenilor,  gestionarea transparentă a patrimoniului public. În cadrul Consiliului 

rational a fost elaborat şi pus în aplicare Codul de conduită etică a funcţionarului 

public avînd ca obiectiv de bază asigurarea creşterii calităţii serviciului public, 

eliminarea birocraţiei şi a faptelor de corupţie din administraţia publică. 

În perioada de raportare s.a constatat o creştere a gradului de transparenţă a 

procedurilor de achiziţii publice prin publicarea planului annual de achiziţii 

publice, a anunţului de intenţie, darea de seamă pentru anul precedent. 

Dar, totodată, pe perioada de raportare se atestă rezultate modeste cum ar fi: 

nu toate subdiviziunile Consiliului raional dispun de pagină web sau dacă dispun 

nu este actualizată la timp; nu toate subdiviziunile Consiliului au instituit la nivelul 

cuvenit mecanismul de evidenţă a reclamaţiilor cetăţenilor privind calitatea 

serviciilor publice prestate, nu sunt elaborate şi aprobate planuri anuale de instruire 

în domeniul administrării şi gestionării patrimoniului public. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Progresul în implementarea planului sectorial/local de acţiuni în 

perioada de raportare 
 

Prioritatea 1:Consolidarea integrităţii instituţionale a APL prin prisma aplicării corespunzătoare 

a legislaţiei anticorupţie 
Acțiunea 1. Asiguarea respectării regimului de incompatibilităţi 
Termenul de realizare: permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres 
Instituția responsabilă: preşedintele şi vicepreşedinţii raionului, şefii subdiviziunilor Consiliului raional 

Indicator de progres: Numărul de cazuri de incompatibilităţi atestate şi soluţionate în cadrul Consiliului raional; 

                                          Numărul de sesizări la ANI cu privire la încălcarea regimului de incompatibilităţi. 

Progresul în implementarea acţiunii 1 

Descrierea măsurilor întreprinse de către 

instituţiile responsabile de realizarea acţiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres 
Indicator 1 

Numărul de cazuri de 

incompatibilităţi atestate şi 

soluţionate în cadrul 

Consiliului raional 

Indicator 2 

Numărul de sesizări la ANI 

cu privire la încălcarea 

regimului de 

incompatibilităţi 
 Subdiviziunile 

Consiliului raional fără 

statut de persoană 

juridică (Aparatul 

preşedintelui  

raionului; Secţia cultură; 

Serviciul construcţii, 

gospodărie comunală şi 

drumuri; Serviciul  

agricultură şi 

alimentaţie; Secţia 

economie; Serviciul 

relaţii funciare şi 

cadastru) 

Pe parcursul perioadei de 

raportare nu au fost 

atestate cazuri de 

incompatibilităţi, precum 

şi nici nu au fost depuse 

sesizări la ANI privind 

încălcarea regimului de 

incompatibilităţi 

 

 

 

 

0 
0 

 

Subdiviziunile 

Consiliului raional cu 

statut de persoană 

juridică: 

Direcţia finanţe; 

Pe parcursul perioadei de 

raportare nu au fost 

atestate cazuri de 

incompatibilităţi, precum 

şi nici nu au fost depuse 

sesizări la ANI privind 

încălcarea regimului de 

incompatibilităţi 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 Direcţia 

învăţămînt general;         0       0 

Direcţia 

asistenţă socială şi 

protecţie a familiei 

0 0 

                                              

Total                                            

instituții                                        

responsabile  

 

 

 

4 

 
 

 

 

 

0 

 

 

 

0 



Acţiunea 2. Asigurarea respectării regimului declarării averilor şi intereselor personale 

Termenul de realizare: permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres 

Instituţia responsabilă: Subiecţii declarării averilor, persoanele responsabile de colectarea declaraţiilor de  

                                              avere şi interese personale din cadrul subdiviziunilor Consiliului raional 

Indicator de progres: Numărul de agenţi publici angajaţi/ numiţi/cu mandatele validate pe parcursul semestrului  

                                          şi numărul de declaraţii depuse în momentul angajării/ numirii /validării mandatului.  

                                           Numărul total de agenţi publici angajaţi/numiţi/cu mandatele validate care activează în  

                                           entitatea publică pe parcursul semestrului şi numărul de declaraţii depuse anual.  

                                           Numărul de agenţi publici ale căror mandat/raporturi de muncă sau de serviciu au încetat          

                                           pe parcursul semestrului şi numărul de declaraţii depuse la încetarea   

                                           mandatului/raporturilor de muncă sau de serviciu pe parcursul semestrului respectiv. 

Progresul în implementarea acţiunii 2 

 
Descrierea măsurilor întreprinse de către 

instituţiile responsabile de realizarea 

acţiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres 
Indicator 1 

Numărul de agenţi 

publici 

angajaţi/numiţi/ 

cu mandatele 

validate pe 

parcursul anului                      

şi numărul de 

declaraţii depuse 

în momentul 

angajării/numirii 

/validării 

mandatului 

Indicator 2 

Numărul total de 

agenţi publici 

angajaţi/numiţi/ 

cu mandatele 

validate care 

activează în                                       

entitatea publică pe 

parcursul anului şi 

numărul de 

declaraţii depuse 

anual.  

Indicator 3 

Numărul de agenţi 

publici ale căror 

mandat/raporturi de 

muncă sau de serviciu 

au încetat pe  parcursul                                      

anului şi numărul de 

declaraţii depuse la 

încetarea                                             

mandatului/raporturilor 

de muncă sau de 

serviciu pe parcursul 

semestrului respectiv 
   Subdiviziunile 

Consiliului raional fără 

statut  

de persoană juridică 

(Aparatul preşedintelui  

raionului; Secţia 

cultură; Serviciul 

construcţii, gospodărie 

comunală şidrumuri; 

Serviciul  

agricultură şi 

alimentaţie; Secţia 

economie;  

Serviciul relaţii 

funciare şi cadastru) 

În cadrul subdiviziunilor 

au fost desemnate, prin 

act, persoane 

responsabile de 

actualizarea permanentă a 

registrului electronic al 

subiecţilor declarării 

averii şi a intereselor 

personale, precum şi de 

procesul de obţinere a 

semnăturilor electronice 

pentru subiecţii 

declarării.  

Persoanele responsabile 

acordă la solicitarea 

subiecţilor declarării 

consultanţă cu privire la 

completare şi prezentarea 

în termen a declaraţiei, 

folosirea corectă a 

semnăturii electronice.  

 

 

0 

 

 

24/24 

 

 

2/2 

 

Subdiviziunile 

Consiliului raional  cu 

statut de persoană 

juridică:  

 

            Direcţia 

finanţe; 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

8/8 

 

 

 

 

 

 

 

1/1 

 

Direcţia 

învăţămînt general; 

0 

 

3/3 

 

0/0 

 

 

             2/0 

 

7/7 

 

   0/0  Direcţia 

asistenţă socială şi 

protecţie a familiei 

Total instituții 

responsabile  

 

 

4 

 

2/0 

 

42/42 

 

3/3 



Acţiunea 3. Asigurarea respectării regimului conflictelor de interese şi neadmiterea favoritismului 

Termenul de realizare: permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres 

Instituţia responsabilă: Preşedintele raionului, persoanele responsabile de ţinerea Registrului privind 

conflictul de interese 

Indicator de progres: Numărul conflictelor de interese declarate. 

                            Numărul conflictelor soluţionate în cadrul entităţilor publice.  

                            Numărul conflictelor de interese sesizate la ANI.  

                                           Numărul actelor de constatare ale ANI cu privire la conflictele de interese.   

Progresul în implementarea acţiunii 3 

Descrierea măsurilor întreprinse de către 

instituţiile responsabile de realizarea 

acţiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres 

Indicator 1 

Numărul 

conflictelor de 

interese 

declarate 

Indicator 2 

Numărul 

conflictelor 

soluţionate în 

cadrul 

entităţilor 

publice 

Indicator 3 

Numărul 

conflictelor de 

interese sesizate 

la ANI 

 

Indicator 4 

Numărul 

actelor de 

constatare 

ale ANI cu 

privire la 

conflictele 

de interese 

Subdiviziunile 

Consiliului raional fără 

statut  

de persoană juridică  

 

Subdiviziunile 

Consiliului raional 

dispun de registre de 

evidenţă a 

conflictelor de 

interese. Sunt 

numite persoane 

responsabile de 

ţinerea Registrului. 

Pe parcursul anului 

2018 în Registrul 

privind conflictul de 

interese 

nu au fost 

înregistrate conflicte 

de interese, precum 

şi nici nu a fost 

sesizată ANI 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 Subdiviziunile 

Consiliului raional  cu 

statut de persoană 

juridică: 

 

Direcţia 

finanţe, 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 Direcţia 

învăţămînt general,  

0           0 0 0 

Direcţia 

asistenţă socială şi 

protecţie a familiei 

0           0 0 0 

Total instituții 

responsabile   

 

 

4 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

     0 

Acţiunea 4. Asigurarea respectării regimului cadourilor 

Termenul de realizare: permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres 

Instituţia responsabilă: Preşedintele raionului, şefii subdiviziunilor Consiliului raional, persoanele  

                                             responsabile de ţinerea Registrului de evidenţă a cadourilor 

Indicator de progres: Numărul cadourilor predate comisiilor de evidență și evaluare a cadourilor în cadrul  

                                           entităţii publice. 

                             Numărul şi suma cadourilor răscumpărate în cadrul Consiliului raional. 

Progresul în implementarea acţiunii 4 

 

Descrierea măsurilor întreprinse de către 

instituţiile responsabile de realizarea 

acţiunii: 

 

Realizarea indicatorilor de progres 

Indicator 1 

Numărul cadourilor predate comisiilor 

de evidență și evaluare a cadourilor în 

cadrul entităţii publice 

 

Indicator 2 

 Numărul şi suma 

cadourilor răscumpărate 

în cadrul Consiliului 

raional 



Subdiviziunile 

Consiliului raional fără 

statut  

de persoană juridică  

 

 

Subdiviziunile 

Consiliului dispun 

de registre de 

evidenţă a 

cadourilor, precum 

şi sunt desemnate 

persoane 

responsabile de 

ţinerea acestor 

registre. În perioada 

de raportare nu au 

fost înregistrate 

cadouri primite.  

 

 

0 

 

0 

 Subdiviziunile 

Consiliului raional  cu 

statut de persoană 

juridică: 

  

Direcţia 

finanţe, 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 Direcţia 

învăţămînt general,  

                0       0 

Direcţia 

asistenţă socială şi 

protecţie a familiei 

                0       0 

Total instituții 

responsabile  

 

4 

 

0 

 

0 

Acţiunea 5. Asigurarea neadmiterii, denunţării şi tratării influienţelor necorespunzătoare 

Termenul de realizare: permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres 

Instituţia responsabilă: Preşedintele raionului, şefii subdiviziunilor Consiliului raional, persoanele  

                                             responsabile de ţinerea Registrului de evidenţă a cazurilor de influienţă  

                                             necorespunzătoare 

Indicator de progres: Numărul cazurilor de influenţă necorespunzătoare denunţate.   

                                           Numărul cazurilor de influenţă necorespunzătoare soluţionate în cadrul subdiviziunilor  

                                           Consiliului raional. 

                                           Numărul cazurilor de influenţă necorespunzătoare denunţate la CNA/alte autorități  

                                           anticorupţie responsabile. 

Progresul în implementarea acţiunii 5 

Descrierea măsurilor întreprinse de către 

instituţiile responsabile de realizarea 

acţiunii: 

 

Realizarea indicatorilor de progres 

Indicator 1 

Numărul cazurilor 

de influenţă 

necorespunzătoare 

denunţate.   

Indicator 2 

Numărul cazurilor de 

influenţă 

necorespunzătoare 

soluţionate în cadrul 

subdiviziunilor                               

Consiliului raional. 

 

Indicator 3 

Numărul cazurilor 

de influenţă 

necorespunzătoare 

denunţate la 

CNA/alte autorități                                    

anticorupţie 

responsabile. 

Subdiviziunile 

Consiliului raional fără 

statut  

de persoană juridică  

 

 

Subdiviziuniel 

Consiliului dispun 

de registre 

denunţare a 

influenţelor 

necorespunzătoare, 

precum şi sunt 

desemnate persoane 

responsabile de 

ţinerea acestor 

registre. 

În perioada de 

raportare nu au fost 

denunţate cazuri de 

influienţă 

necorespunzătoare 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 Subdiviziunile 

Consiliului raional  cu 

statut de persoană 

juridică: 
 

Direcţia 

finanţe, 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 Direcţia 

învăţămînt general,  

0    0  0 

Direcţia 

asistenţă socială şi 

protecţie a familiei 

0    0  0 



Total instituții 

responsabile  

 

4 

 

0 

 

0 

 

0 

Acţiunea 6. Asigurarea neadmiterii şi denunţării manifestărilor de corupţie; protecţia avertizorilor de  

                       integritate 

Termenul de realizare: permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres 

Instituţia responsabilă: Preşedintele raionului, şefii subdiviziunilor Consiliului raional, persoanele 

responsabile de ţinerea Registrului de evidenţă a avertizorilor despre posibelele ilegalităţi   

Indicator de progres: Numărul manifestărilor de corupţie denunţate de către agenţii publici preşedintelui  

                                           raionului. 

                             Numărul avertizărilor de integritate depuse în cadrul Consiliului raional.  

                             Numărul avertizărilor de integritate transmise la CNA.  

                                           Numărul avertizorilor de integritate supuşi protecţiei. 

Progresul în implementarea acţiunii 6 

Descrierea măsurilor întreprinse de către 

instituţiile responsabile de realizarea 

acţiunii: 

 

Realizarea indicatorilor de progres 

Indicator 1 

Numărul 

manifestărilor de 

corupţie denunţate 

de către agenţii 

publici preşedintelui                                           

raionului 

Indicator 2 

Numărul 

avertizărilor 

de integritate 

depuse în 

cadrul 

Consiliului 

raional 

Indicator 3 

Numărul 

avertizărilor 

de integritate 

transmise la 

CNA 

Indicator 4 

Numărul 

avertizorilor 

de 

integritate 

supuşi 

protecţiei 

Subdiviziunile 

Consiliului raional fără 

statut  

de persoană juridică  

 

 

 

 

Pe parcursul 

perioade de 

raportare nu au fost 

înregistrate  

manifestări de 

corupţie denunţate 

de agenţii publici 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 Subdiviziunile 

Consiliului raional  cu 

statut de persoană 

juridică: 

Direcţia 

finanţe, 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 Direcţia 

învăţămînt general, 

 0 0           0          0 

 Direcţia 

asistenţă socială şi 

protecţie a familiei 

 0 0           0          0 

Total instituții 

responsabile  

 

4 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Acţiunea 7. Asigurarea intoleranţei faţă de incidentele de integritate 

Termenul de realizare: permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres 

Instituţia responsabilă: Preşedintele raionului, şefii subdiviziunilor Consiliului raional   

Indicator de progres: Numărul de sancţiuni disciplinare aplicate în cadrul subdiviziunilor Consiliului raional în    

                                           legătură cu incidentele de integritate admise de agenţii publici. 

                             Numărul sesizărilor depuse de către conducătorii entităţilor publice la autoritățile   

                            anticorupţie cu privire la incidentele de integritate ce constituie infracţiuni şi contravenţii. 

                                           Numărul de suspendări din funcţii ale agenţilor publici inculpaţi pentru infracţiuni de  

                                           corupţie sau conexe corupţiei 

Progresul în implementarea acţiunii 7 

Descrierea măsurilor întreprinse de către Realizarea indicatorilor de progres 



instituţiile responsabile de realizarea 

acţiunii: 

 

Indicator 1 

Numărul de 

sancţiuni 

disciplinare aplicate 

în cadrul 

subdiviziunilor 

Consiliului raional  

în legătură cu                           

incidentele de 

integritate admise 

de agenţii publici 

Indicator 2 

Numărul sesizărilor 

depuse de către 

conducătorii entităţilor 

publice la autoritățile 

anticorupţie                          

cu privire la incidentele 

de integritate ce constituie 

infracţiuni şi contravenţii 

 

Indicator 3 

Numărul de 

suspendări din 

funcţii ale 

agenţilor 

publici 

inculpaţi 

pentru 

infracţiuni de                                          

corupţie sau 

conexe 

corupţiei 

Subdiviziunile 

Consiliului raional fără 

statut  

de persoană juridică  

 

 

Pe perioada de 

raportare nu au fost 

înregistrate 

incidente de 

integritate de către 

funcţionarii publici 

 

0 

 

0 

 

0 

 Subdiviziunile 

Consiliului raional  cu 

statut de persoană 

juridică: 

Direcţia 

finanţe, 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 Direcţia 

învăţămînt general, 

 0       0            0 

 Direcţia 

asistenţă socială şi 

protecţie a familiei 

 0       0            0 

Total instituții 

responsabile   

 

4 

 

0 

 

0 

 

0 

Acţiunea 8. Asigurarea respectării accesului la informaţii de interes public 

Termenul de realizare: permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres 

Instituţia responsabilă: Preşedintele raionului, şefii subdiviziunilor Consiliului raional   

Indicator de progres: Numărul de solicitări de acces la informaţii, transmise în semestrul I al anului curent  

                                           subdiviziunilor Consiliului raional. 

                                           Numărul de refuzuri de acces la informaţii. 

                                           Numărul contestațiilor depuse în semestrul I al anului curent în instanţa de judecată  

                                           împotriva refuzului entităţii publice de a oferi acces la informaţii. 

                                           Numărul de hotărîri adoptate în semestrul I al anului curent de instanţele  

                                          de judecată privind obligarea entităţii publice de a oferi informaţiile solicitate.                                   

Progresul în implementarea acţiunii 8 

Descrierea măsurilor întreprinse de către 

instituţiile responsabile de realizarea 

acţiunii: 

 

Realizarea indicatorilor de progres 

 



Indicator 1 

Numărul de 

solicitări de 

acces la 

informaţii, 

transmise în 

anul 2018 
subdiviziunilor 

Consiliului 

raional 

Indicator 

2 

Numărul 

de refuzuri 

de acces la 

informaţii 

 

Indicator 3 

Numărul 

contestațiilor 

depuse în anul 

2018 în instanţa 

de                                   

judecată 

împotriva 

refuzului 

entităţii publice 

de a oferi acces 

la informaţii 

Indicator 4 

Numărul de 

hotărîri 

adoptate în 

anul 2018 de 

instanţele                                      

de judecată 

privind 

obligarea 

entităţii 

publice de a 

oferi 

informaţiile                                

solicitate 

Subdiviziunile 

Consiliului raional fără 

statut  

de persoană juridică  

Cererile parvenite 

din partea 

consilierilor raional, 

cetăţenilor şi din 

partea Promo-LEX 

s-au soluţionat fără 

refuzuri de acordare 

a informațiilor 

solicitate 

 

11 

 

0 

 

0 

 

0 

 Subdiviziunile 

Consiliului raional  cu 

statut de persoană 

juridică: 

 

Direcţia 

finanţe, 

 

 

 

 

 

Pe perioada de 

raportare nu au fost 

refuzuri de acces la 

informaţii 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 Direcţia 

învăţămînt general,  

Pe perioada de 

raportare nu au fost 

refuzuri de acces la 

informaţii 

          0         0              0            0 

Direcţia 

asistenţă socială şi 

protecţie a familiei 

Pe perioada de 

raportare nu au fost 

refuzuri de acces la 

informaţii 

          0         0              0            0 

Total instituții 

responsabile   

 

4 

 

11 

 

0 

 

0 

 

0 

Acţiunea 9. Asigurarea implementării şi respectării normelor de etică şi deontoligie 

Termenul de realizare: permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres 

Instituţia responsabilă: Preşedintele raionului, şefii subdiviziunilor Consiliului raional   

Indicator de progres: Elaborarea şi implementarea Codului de etică şi deontologie a autorităţii publice de nivelul  

                                           II. 

                             Numărul de instruiri şi de agenţi publici instruiţi cu privire la normele de etică şi  

                             deontologie. 

                                           Numărul de cazuri de încălcare a normelor de etică şi deontologie, sancţionate disciplinar 

Progresul în implementarea acţiunii 9 

Descrierea măsurilor întreprinse de către 

instituţiile responsabile de realizarea 

Realizarea indicatorilor de progres 



acţiunii: 

 
Indicator 1 

Elaborarea şi 

implementarea 

Codului de etică şi 

deontologie a 

autorităţii publice de 

nivelul  II                                     

 

Indicator 2 

Numărul de instruiri 

şi de agenţi publici 

instruiţi cu privire la 

normele de etică şi  

deontologie 

 

Indicator 3 

Numărul de cazuri 

de încălcare a 

normelor de etică 

şi deontologie, 

sancţionate 

disciplinar 

Subdiviziunile 

Consiliului raional fără 

statut  

de persoană juridică  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prin decizia 

Consiliului raional  

nr. 09/05 din 

21.12.2017 a fost 

aprobat  

Regulamentul de 

conduită etică a 

funcţionarilor 

publici din cadrul 

Consiliului raional  

care este plasat pe 

pagina oficială: 

basarabeasca.md, 

compartimentul 

„Transparenţă 

decizională” rubrica 

„regulamente”. 

În subdiviziunile 

Consiliului se 

respectă normele de 

etică şi deontologie 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 Subdiviziunile 

Consiliului raional  cu 

statut de persoană 

juridică: 

 

Direcţia 

finanţe, 

  

 

 

 

 

 

 

În Direcţia finanţe 

se respectă normele 

de etică şi 

deontologie 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

Direcţia 

învăţămînt general, 

În DÎG există Codul 

de etică al cadrului 

didactic şi constituit 

la nivel raional 

Consiliul de etică în 

conformitate cu 

Codul educaţiei  

1 24 0 

 Direcţia 

asistenţă socială şi 

protecţie a familiei 

În cadrul Direcţiei 

se respectă normele 

de etică şi 

deontologie 

   

Total instituții 

responsabile  

 

4 

 

2 

 

24 

 

0 

Acţiunea 10. Consolidarea unităţilor de audit intern în cadrul autorităţii publice de nivelul II 

Termenul de realizare: Timestrul II al anului 2019 

Instituţia responsabilă: Preşedintele raionului  

Indicator de progres: Elaborarea planului de audit intern 

Progresul în implementarea acţiunii 10 

Descrierea măsurilor întreprinse de către Realizarea indicatorilor de progres 



instituţiile responsabile de realizarea 

acţiunii: 

 

Indicator 1 

Elaborarea planului de audit intern 

Preşedintele 

raionului 

Pe parcursul 

perioadei de 

raportare a fost 

anunţat concurs de 

ocupare a funcţiei 

publice vacante de 

auditor inter, dar 

pînă la moment nu a 

fost depus nici un 

dosar 

 

 

 

 

0 

Prioritatea 2: Gestionarea patrimoniului public local în condiţii de legalitate, transparenţă  

                         şi eficienţă 

Acţiunea 11. Asigurarea gestionării transparente şi responsabile a patrimoniului public 

Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres 

Instituţia responsabilă: Contabilităţile subdiviziunilor Consiliului raional 

Indicator de progres: Numărul bunurilor patrimoniului public local înregistrate și evaluate. 

                              Desemnarea direcţiei responsabile de administrarea şi gestionarea patrimoniului APL de nivelul II 

Progresul în implementarea acţiunii 11 

Descrierea măsurilor întreprinse de către 

instituţiile responsabile de realizarea 

acţiunii: 

 

Realizarea indicatorilor de progres 

Indicator 1 

Numărul bunurilor 

patrimoniului public local 

înregistrate și evaluate 

Indicator 2 

Desemnarea direcţiei responsabile 

de administrarea şi gestionarea 

patrimoniului APL de nivelul II 

Subdiviziunile 

Consiliului raional 

fără statut de 

persoană juridică 

  

6 

Consiliul raional 

Subdiviziunile 

Consiliului raional 

cu  statut de 

persoană juridică: 

Direcţia asistenţă 

socială şi protecţie a 

familiei 

 

  

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Direcţia asistenţă socială şi 

protecţie a familiei 

 

Direcţia 

finanţe 

Nu are la balanţă 

patrimoniu 

       0 0 

Direcţia 

învăţămînt general  

Nu are la balanţă 

patrimoniu 

       0 0 

Total instituții 

responsabile   

 

 

4 

 

 

9 

 



Acţiunea 12. Asigurarea transparenței în procesul de administrare și gestionare a bunurilor patrimoniului public  

                         APL II 

Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres 

Instituţia responsabilă: Vicepreşedintele raionului pe probleme economice, Secţia economie, persoana  

                                              responsabilă de publicarea informaţiei pe pagina web a Consiliului raional 

Indicator de progres: Numărul anunțurilor privind desfășurarea licitațiilor de vânzare/locațiune/arendă a  

                                           bunurilor proprietate publică a APL II publicate în termeni stabiliţi conform legii,         

                                           inclusiv pe pagina web a Consiliului raional. 

                             Numărul informațiilor cu privire la rezultatele licitațiilor privind vânzarea/locațiunea/  

                             arenda bunurilor proprietate publică a APL de nivelul II.  

                                           Numărul dezbaterilor/consultărilor publice pe subiecte privind  gestionarea patrimoniului   

                                           public organizate. 

Progresul în implementarea acţiunii 12 

Descrierea măsurilor întreprinse de către 

instituţiile responsabile de realizarea 

acţiunii: 

 

Realizarea indicatorilor de progres 

Indicator 1 

Numărul anunțurilor 

privind desfășurarea 

licitațiilor de vânzare/ 

locațiune/arendă a                                         

bunurilor proprietate 

publică a APL II publicate 

în termeni stabiliţi conform 

legii, inclusiv                                      

pe pagina web a 

Consiliului raional. 

Indicator 2 

Numărul 

informațiilor cu 

privire la rezultatele 

licitațiilor privind 

vânzarea/ 

locațiunea/                              

arenda bunurilor 

proprietate publică a 

APL de nivelul II.  

Indicator 3 

Numărul 

dezbaterilor

/ 

consultărilo

r publice pe 

subiecte 

privind  

gestionarea 

patrimoniul

ui                                       

public 

organizate. 

Secţia economie 

 

Pe parcursul anului 

2018 nu s-a 

desfăşurat nici o 

licitaţie de 

vînzare/locaţiune/ 

arendă a bunurilor 

proprietate publică a 

APL de nivelul II 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

Subdiviziunile 

Consiliului raional  cu 

statut de persoană 

juridică (Direcţia 

finanţe, Direcţia 

învăţămînt general, 

Direcţia asistenţă 

socială şi protecţie a 

familiei 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

Total instituții 

responsabile  

 

 

4 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

Acţiunea 13. Instruirea specialiștilor în domeniul administrării și gestionării patrimoniului public 
Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres 

Instituţia responsabilă: preşedintele raionului, serviciul resurse umane 

Indicator de progres: Numărul persoanelor instruite 

                             Numărul cursurilor de instruire 

Progresul în implementarea acţiunii 13 

Descrierea măsurilor întreprinse de către 

instituţiile responsabile de realizarea 

acţiunii: 

 

Realizarea indicatorilor de progres 

Indicator 1 

Numărul persoanelor 

instruite 

Indicator 2 

Numărul cursurilor de instruire 

Subdiviziunile 

Consiliului raional  

fără statut de persoană 

juridică  

Pe parcursul 

perioadei de 

rapotrate nu au fost 

organizate şi 

 

0 

 

0 



Subdiviziunile 

Consiliului raional  cu 

statut de persoană 

juridică (Direcţia 

finanţe, Direcţia 

învăţămînt general, 

Direcţia asistenţă 

socială şi protecţie a 

familiei) 

desfăşurate instruiri 

pentru specialiști în 

domeniul 

administrării și 

gestionării 

patrimoniului public 

 

0 

 

0 

Total instituții 

responsabile  

 

4 

 

 

0 

 

0 

Prioritatea 3. Asigurarea transparenței și prevenirea corupției în procesul de planificare, 

desfășurare și monitorizare a achizițiilor publice. 

Acţiunea 14. Asigurarea transparenței în procesul de planificare, desfășurare și monitorizare a achizițiilor  

                         publice  

Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres 

Instituţia responsabilă: Secţia economie 

Indicator de progres: Publicarea Planului anual de achiziţii publice. 

                             Numărul anunțurilor de intenție publicate în Buletinul Achizițiilor Publice (BAP) și  pe  

                             pagina web a Agenţiei Achiziţii Publice (AAP). 

                             Rezultatele/anunțurile de atribuire,  publicate pe pagina web a Consiliului raional. 

                                            Rapoartele  anuale și semestriale privind executarea contractelor de achiziții publice  

                                            elaborate. 

Progresul în implementarea acţiunii 14 

Descrierea măsurilor întreprinse de către 

instituţiile responsabile de realizarea 

acţiunii: 

 

Realizarea indicatorilor de progres 

Indicator 1 

Publicarea 

Planului 

anual de 

achiziţii 

publice 

Indicator 2 

Numărul 

anunțurilor de 

intenție publicate 

în Buletinul 

Achizițiilor 

Publice (BAP) și  

pe pagina web a                         

Agenţiei Achiziţii 

Publice (AAP) 

Indicator 3 

Rezultatele/ 

anunțurile de 

atribuire,  

publicate pe 

pagina web a 

Consiliului 

raional şi în 

Buletinul 

Achizițiilor 

Publice (BAP) și  

pe pagina web a                         

Agenţiei 

Achiziţii Publice 

(AAP) 

Indicator 4 

Rapoartele  

anuale și 

semestriale 

privind 

executarea 

contractelor 

de achiziții 

publice                                        

elaborate 



Secţia economie 

- A fost elaborat 

Planul achiziţiilor 

publice pentru anul 

2018 şi publicat pe 

site-ul Consiliului 

raional: 

www.basarabeasca.

md/transparenţa/ach

iziţiipublice/planuri; 

- Anunţurile de 

intenţie nu s-au 

publicat, deoarece 

achiziţiile 

planificate nu 

contravin conform 

legislaţiei spre 

publicare (L. 

131/03.07.2018, 

art27 (4); 

- S-a elaborat 

Raportul anual de 

monitorizare a 

contractelor de 

achiziţie pentru anul 

2017, publicat pe 

site-ul Consiliului 

raional: 

www.basarabeasca

.md  

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

1 

Subdiviziunile 

Consiliului raional  cu 

statut de persoană 

juridică:  

Direcţia finanţe; 

  

 

 

 

      0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

      0 

Direcţia învăţămînt 

general; 

Anunţul de iniţiere a 

fost publicat în BAP 

şi s-a desfăşurat 

conform legislaţiei. 

Darea de a fost 

prezentată în 

termenii stabiliţi la 

AAP cu anunţul de 

recepţie 

 

      0 

 

2 

 

2 

 

      1 

Direcţia asistenţă 

socială şi protecţie a 

familiei 

Anunţul a fost 

publicat în BAP şi şi 

pe pagina web a 

AAP 

 

 

       1 

 

 

             1 

 

 

            1 

 

 

        1 

Total instituții 

responsabile  

 

4 

 

2 

 

3 

 

8 

 

3 

Acţiunea 15. Reglementarea internă a procesului de achiziţii publice 

Termenul de realizare: trimestrul II al anului 2018, permanent 

Instituţia responsabilă: Grupul de achiziţii publice 

Indicator de progres: Respectarea Regulamentului de activitate a grupului de lucru pentru achiziţii 

Progresul în implementarea acţiunii 15 

Descrierea măsurilor întreprinse de către instituţiile 

responsabile de realizarea acţiunii: 

 

Realizarea indicatorilor de progres 

Indicator 1 

Respectarea Regulamentului de activitate a 

grupului de lucru pentru achiziţii 

 

http://www.basarabeasca.md/transparenţa/achiziţii
http://www.basarabeasca.md/transparenţa/achiziţii
http://www.basarabeasca.md/transparenţa/achiziţii


Grupul de 

lucru pentru 
achiziţii publice 

A fost instituit grupul de lucru pentru achiziţiile 

publice şi elaborate funcţiile fiecărui membru al 

grupului de lucru în parte  prin dispoziţia 

preşedintelui raionului nr. 102 din 25.08.2016, 

care ulterior a fost modificată şi completată 

 

 

 

 

 

 

Se respectă 
Subdiviziunile 

Consiliului 

raional  cu statut 

de persoană 

juridică:  

Direcţia 

învăţămînt 

general 

 

 

 

 

 

Prin ordinul Direcţiei nr. 165 din 13.06.2018 a 

fost instituit grupul de lucru pentru achiziţii 

publice 

Direcţia 

asistenţă socială 

şi protecţie a 

familiei 

Prin ordinul Direcţiei nr. 37 din 06.02.2018 a 

fost instituit grupul de lucru pentru achiziţii 

Total 

instituții 

responsabile   

 

3 

 

 

             Se respectă 

Acţiunea 16. Consolidarea procesului de monitorizare a executării contractelor 

Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres 

Instituţia responsabilă: preşedintele raionului, Secţia economie 

Indicator de progres: Desemnarea direcţiei responsabile de monitorizarea procesului de executare a contractelor 

Progresul în implementarea acţiunii 16 

Descrierea măsurilor întreprinse de către instituţiile 

responsabile de realizarea acţiunii: 

 

Realizarea indicatorilor de progres 

Indicator 1 

Desemnarea direcţiei responsabile de 

monitorizarea procesului de executare a 

contractelor 

Secţia 

economie 

În funcţiile de bază a şefului Secţiei economie 

şi Serviciului construcţii, gospodărie 

comunală şi drumuri-mambri ai grupului de 

lucru sunt stipulate responsabilităţile de 

monitorizare a procesului de executare a 

contractelor 

 (dispoziţia preşedintelui raionului nr. 102 din 

25.08.2016) 

 

 

 

Secţia economie 

Subdiviziunile 

Consiliului 

raional  cu statut 

de persoană 

juridică 

(Direcţia 

învăţămînt 

general, Direcţia 

asistenţă socială 

şi protecţie a 

familiei 

Contabilii şefi sunt responsabili de executarea 

contractelor, fapt ce este stipulat în fişa 

postului 

Direcţia învăţămînt general 

Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei 

Total 

instituții 

responsabile 

 

 

3 
 

 

 

3 



Acţiunea 17. Atragerea în componenţa grupului de lucru pentru achiziţii a reprezentanţilor societăţii civile 

Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres 

Instituţia responsabilă: preşedintele raionului, Secţia economie 

Indicator de progres: Numărul solicitărilor de includere în componența grupului de lucru pentru achiziții din  

                                           partea societății civile. 

                             Numărul reprezentanților societății civile incluși în componența grupului de lucru pentru  

                            achiziții; 

                                           Numărul procedurilor de achiziție, la care au participat reprezentanții societății civile în  

                                           calitate de membri ai grupului de lucru pentru achiziții. 

Progresul în implementarea acţiunii 17 

Descrierea măsurilor întreprinse de către 

instituţiile responsabile de realizarea 

acţiunii: 

 

Realizarea indicatorilor de progres 

         Indicator 1 

Numărul solicitărilor 

de includere în 

componența grupului 

de lucru pentru 

achiziții din                                     

partea societății 

civile 

 

Indicator 2 

Numărul 

reprezentanților 

societății civile 

incluși în 

componența 

grupului de lucru 

pentru                             

achiziții 

Indicator 3 

Numărul procedurilor 

de achiziție, la care au 

participat 

reprezentanții 

societății civile în                                        

calitate de membri ai 

grupului de lucru 

pentru achiziții 

Secţia economie 
 

 

 

Pe perioada de raportare  

n-au parvenit solicitări din 

partea societăţii civile de a 

participa la procedurile de 

achiziţie desfăşurate 

 

 

0 

 

0 

 

0 

Subdiviziunile 

Consiliului 

raional  cu statut 

de persoană 

juridică 

(Direcţia 

finanţe, Direcţia 

învăţămînt 

general, Direcţia 

asistenţă socială 

şi protecţie a 

familiei 

 

0 

 

0 

 

0 

Total 

instituții 

responsabile   

 

4 

 

0 

 

0 

 

0 

Acţiunea 18. Asigurarea respectării regulilor de evitare a conflictelor de interese pe parcursul aplicării 

procedurii de atribuire a contractului de achiziţii 

Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres 

Instituţia responsabilă: Secţia economie, grupul de lucru pentru achiziţii 

Indicator de progres: Informarea membrilor grupului de lucru pentru achiziții privind regulile de evitare a  

                                           conflictelor de interese. 

                             Declarațiile de confidențialitate și imparțialitate semnate de către fiecare membru al  

                             grupului de lucru la fiecare procedură de achiziție publică. 

                                            Numărul de încălcări constatate/ măsurile întreprinse în vederea înlăturării încălcărilor  

                                           constatate 

Progresul în implementarea acţiunii 18 

Descrierea măsurilor întreprinse de către instituţiile Realizarea indicatorilor de progres 



responsabile de realizarea acţiunii: 

 
         Indicator 1 

Informarea 

membrilor 

grupului de lucru 

pentru achiziții 

privind regulile 

de evitare a                                     

conflictelor de 

interese. 

    Indicator 2 

Declarațiile de 

confidențialitate și 

imparțialitate 

semnate de către 

fiecare membru al 

grupului de                

lucru la fiecare 

procedură de 

achiziție publică. 

      Indicator 3 

Numărul de 

încălcări 

constatate/ 

măsurile 

întreprinse în 

vederea 

înlăturării 

încălcărilor                                          

constatate 

Secţia economie 
 

Înainte de deschiderea 

procedurilor de achiziţie publice 

secretarul grupului de lucru 

(responsabil de procedura de 

achiziţie) informează membrii 

grupului de lucru referitor la 

pachetele depuse de către 

operatorii economici şi fiecare 

semnează declaraţia de 

confidenţialitate şi imparţialitate 

(dovadă-declaraţiile semnate la 

fiecare procedură de AP păstrate 

în dosare) 

 

 

6 

 

 

40 

 

 

0 

Subdiviziunile 

Consiliului 

raional  cu statut 

de persoană 

juridică: 

 Direcţia 

învăţămînt 

general 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

0 

 Direcţia asistenţă 

socială şi 

protecţie a 

familiei 

5 5 0 

Total instituții 

responsabile  

 

3 

 

 

12 

 

50 

 

0 

Acţiunea 19. Prevenirea concurenței neloiale în achizițiile publice  

Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres 

Instituţia responsabilă: Secţia economie, grupul de lucru pentru achiziţii 

Indicator de progres: Numărul mediu de operatori economici participanți la o procedura de achiziție publică. 

                             Numărul procedurilor anulate din lipsa concurenței/ofertelor. 

                             Numărul contestațiilor depuse privind procedurile de achiziție desfășurate de APL de   

                             nivelul II. 

                                            Numărul de încălcări constatate/măsurile întreprinse în vederea înlăturării încălcărilor  

                                            constatate. 

Progresul în implementarea acţiunii 19 

Descrierea măsurilor întreprinse de către 

instituţiile responsabile de realizarea 

acţiunii: 

 

Realizarea indicatorilor de progres 

     Indicator 1 

Numărul 

mediu de 

operatori 

economici 

participanți la 

o procedura 

de achiziție 

publică. 

 Indicator 

2 

Numărul 

proceduri

lor 

anulate 

din lipsa 

concurenț

ei/ofertel

or. 

 

 Indicator 3 

Numărul 

contestațiilor 

depuse privind 

procedurile de 

achiziție 

desfășurate de 

APL de                               

nivelul II. 

         Indicator 

4                                        
Numărul de 

încălcări 

constatate/măs

urile 

întreprinse în 

vederea 

înlăturării 

încălcărilor                                             

constatate. 



Secţia economie 

Întru asigurarea 

participării pe larg a 

operatorilor economici 

la procedurile de 

achiziţii autoritatea 

contractantă a publicat 

anunţul de participare 

pe site-ul Consiliului 

raional: 

www.basarabeasca.md; 

BAP şi 

www.etender.gov.md 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

0 

 

 

0 

Subdiviziunile 

Consiliului raional  

cu statut de 

persoană juridică: 

Direcţia învăţămînt 

general 

 

 

 

 

 

 

Publicarea anunţurilor 

pe pagina BAP a 

Agenţiei achiziţii 

Publice 

 

 

 

 

1 

       

        

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

           

 

 

0 

Direcţia asistenţă 

socială şi protecţie 

a familiei 

S-a respectat procedura 

privind achiziţiile 

publice 

 

1 

       

       0 

 

0 

 

           0 

Total instituții 

responsabile - 3  

 

3  instituţii  au realizat 

toţi indicatorii 

 

 

5 

 

4 

 

0 

 

0 

Acţiunea 20. Instruirea specialiștilor în achiziții publice, a membrilor grupului de lucru pe achiziții din  

                         cadrul APL de nivelul II 

Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres 

Instituţia responsabilă: Preşedintele raionului, Secţia economie, Serviciul resurse umane 

Indicator de progres: Numărul specialiștilor, membrilor grupului de lucru pe achiziții instruiți. 

                                           Numărul instruirilor de care a beneficiat fiecare specialist în achiziții publice și membru al  

                                           grupului de lucru. 

Progresul în implementarea acţiunii 20 

Descrierea măsurilor întreprinse de către instituţiile responsabile 

de realizarea acţiunii: 

 

Realizarea indicatorilor de progres 

Indicator 1 

Numărul 

specialiștilor, 

membrilor grupului 

de lucru pe achiziții 

instruiți. 

          Indicator 2 

Numărul instruirilor 

de care a beneficiat 

fiecare specialist în 

achiziții publice și 

membru al                                          

grupului de lucru. 

http://www.basarabeasca.md/


Secţia economie 

Specialistul responsabil de achiziţii publice a 

beneficiat de 2 instruiri: 

-- în cadrul atelierului „Achiziţii publice 

conform procedurilor Ghidului Practic al 

Uniunii Europene (UE PraG) şi rolul APL în 

grupul de lucru, la data de 31.01.2018 organizat 

de GIZ; 

-- utilizarea SIA RSAP Mtender, organizat de 

IT CTIF la data de 15.10.2018; 

-- particularităţile procesului de achiziţii 

publice, organizat de AAP la data de 

13.12.2018; 

- La data de 08.02.2018 în incinta Consiliului 

raional cu susţinerea Ministerului Finanţelor şi 

AAP s-a organizat seminarul de instruire cu 

genericul „Platforma achiziţiilor electronice m-

tender la care au participat  specialişti din sfera 

bugetară, inclusiv membri ai grupului de lucru; 

-- În perioada 29-31 octombrie 2018 de către 

specialistul responsabil de AP (formator în 

teritoriu) au fost desfăşurate 4 cursuri de 

instruire cu genericul „SIA RSAP Mtender” şi 

modificarea ulterioară a Legii nr. 131/2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 

 

 

 

 

 

33 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

5 

Subdiviziunile 

Consiliului 

raional  cu statut 

de persoană 

juridică:  

Direcţia 

învăţămînt 

general 

 

 

 

 

 

 

 

Participarea la seminarul din 08.02.2018   

desfăşurat de către specialişti  în incinta 

Consiliului raional cu susţinerea Ministerului 

Finanţelor şi AAP cu tema „Platforma 

achiziţiilor electronice m-tender”   

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

Direcţia asistenţă 

socială şi 

protecţie a 

familiei 

S-a organizat instruirea internă a membrilor 

grupului de achiziţii publice 

 

0 

 

0 

Total instituții 

responsabile - 3  

 

Direcţia asistenţă socială şi protecţie a 

familiei  nu a realizat niciun indicator  

 

66 

 

9 

Prioritatea 4.  Sporirea calității serviciilor publice printr-un management eficient al  

                         resurselor umane 

Acţiunea 21. Asigurarea angajării şi promovării agenţilor publici pe bază de merit şi de integritate  

                         profesională  

Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres 

Instituţia responsabilă: Preşedintele raionului, şefii subdiviziunilor Consiliului raional, Serviciul resurse  

                                              umane 

Indicator de progres: Numărul de agenţi publici angajaţi prin concurs, transfer sau promovare.  

                             Numărul de anunțuri privind lansarea concursurilor de ocupare a funcțiilor publice   

                             publicate pe pagina web a Consiliului raional, panou informativ. 

                             Numărul de contestații depuse împotriva rezultatelor concursurilor organizate. 

                                            Numărul de agenţi publici angajaţi/reconfirmaţi în funcţii ca urmare a verificării conform                    

                                            Legii nr. 271/2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice 
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Descrierea măsurilor întreprinse de către Realizarea indicatorilor de progres 



instituţiile responsabile de realizarea 

acţiunii: 

 

Indicator 1 

Numărul 

de agenţi 

publici 

angajaţi 

prin 

concurs, 

transfer 

sau 

promovare

.  

 

Indicator 2 

Numărul de 

anunțuri privind 

lansarea 

concursurilor de 

ocupare a 

funcțiilor publice                               

publicate pe 

pagina web a 

Consiliului 

raional, panou 

informativ. 

Indicator 3 

Numărul de 

contestații 

depuse 

împotriva 

rezultatelor 

concursurilor 

organizate. 

 

Indicator 4                                     
Numărul de 

agenţi publici 

angajaţi/reconf

irmaţi în 

funcţii ca 

urmare a 

verificării 

conform  Legii                                                          

nr. 271/2008 

privind 

verificarea 

titularilor şi a 

candidaţilor la 

funcţii publice 

Subdiviziunile 

Consiliului raional  

fără statut de persoană 

juridică  

A fost emisă 

dispoziţia de 

modificare a 

raporturilor de 

serviciu prin transfer  

(dispoziţia nr. 09p 

din 27.04.2018) 

 

1 

 

1 

 (anunţat concurs 

la ocuparea 

funcţiei publice 

vacante de auditor 

intern, la care a 

fost prelungit 

termenul de mai 

multe ori din lipsa 

depunerii   

dosarelor) 

 

0 

 

0 

Subdiviziunile 

Consiliului raional  cu 

statut de persoană 

juridică 

Direcţia finanţe 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

         0 

 

 

 

 

           0 

 Direcţia învăţămînt 

general  

Au fost anunţate 

concursuri de 

ocupare a funcţiilor 

publice vacante, însă 

cetăţenii au un 

interes scăzut de a 

participa la 

concursurile 

anunţate 

 

0 

 

2 

edu-

basarabeasca.md 

 

0 

 

0 

Direcţia asistenţă 

socială şi protecţie a 

familiei 

Angajarea agenţilor 

publici pe bază de 

merit şi integritate 

profesională 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

Total instituții 

responsabile - 4  

  

2 

 

4 

 

0 

 

0 

Acţiunea 22. Asigurarea condițiilor și încurajarea participării în cadrul instruirilor, programelor de 

                         dezvoltare profesională pentru agenții publici și aleșii locali (domeniul de specialitate,  

                         integritate  anticorupție)                

Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres 

Instituţia responsabilă: Preşedintele raionului, şefii subdiviziunilor Consiliului raional, Serviciul resurse  

                                              umane 

Indicator de progres: Numărul  agenţilor publici şi aleşilor locali care au beneficiat de programe de dezvoltare  

                                           profesională 
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Descrierea măsurilor întreprinse de către instituţiile Realizarea indicatorilor de progres 



responsabile de realizarea acţiunii: 

 
Indicator 1 

Numărul  agenţilor publici şi aleşilor locali care au 

beneficiat de programe de dezvoltare profesională                                     

Subdiviziunile 

Consiliului raional 

fără statut de 

persoană juridică 

A fost desfăşurată o instruire la 

Universitatea Tehnică a 

Moldovei de către Centrul de 

Formare Continuă  în domeniul 

eficienţei energetice a clădirilor 

(Certificatul nr. 1060 

UTM/CFC) 

 

1 

Subdiviziunile 

Consiliului raional 

cu statut de persoană 

juridică (Direcţia 

finanţe, Direcţia 

învăţămînt general, 

Direcţia asistenţă 

socială şi protecţie a 

familiei) 

Pe perioada de raportare agenţii 

publici nu au participat la 

cursurile de  dezvoltare 

profesională la Academia de 

Administrare Publică 

 

0 

Total instituții 

responsabile  

 

4 

 

1 

Acţiunea 23. Evaluarea  performanțelor funcţionarilor publici  

Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres 

Instituţia responsabilă: Preşedintele raionului, vicepreşedinţii raionului, şefii subdiviziunilor Consiliului  

                                             raional 

Indicator de progres: Numărul evaluărilor efectuate. 

                                           Numărul funcționarilor supuși evaluării. 
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Descrierea măsurilor întreprinse de către 

instituţiile responsabile de realizarea 

acţiunii: 

 

Realizarea indicatorilor de progres 

Indicator 1 

Numărul evaluărilor efectuate. 
Indicator 2 

Numărul funcționarilor supuși 

evaluării. 

Subdiviziunile 

Consiliului raional 

fără statut de 

persoană juridică 

Conform 

prevederilor legale a 

fost emisă dispoziţia 

preşedintelui 

raionului prin care a 

fost stabilită 

perioada de evaluare 

a performanţelor 

profesionale ale 

funcţionarilor 

publici de conducere 

şi de execuţie, de la 

15 decembrie 2017 

 

 

21 

 

 

21 

Subdiviziunile 

Consiliului raional 

cu statut de persoană 

juridică  

Direcţia finanţe 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

7 

 Direcţia învăţămînt 

general  

 

3 

 

3 



Direcţia asistenţă 

socială şi protecţie a 

familiei 

pînă la 15 februarie 

2018, precum şi lista 

evaluatorilor şi 

contrasemnatarilor 

pentru fiecare 

funcţionar public 

evaluat. 

Fişele de evaluare 

au fost plasate în 

dosarele 

funcţionarilor 

publici de conducere 

şi execuţie 

 

6 

 

6 

Total instituții 

responsabile  

 

4 

 

 

37 

 

37 

Acţiunea 24. Instituirea unui mecanism de evidență a reclamațiilor cetățenilor privind calitatea serviciilor  

                         publice prestate 
Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres 

Instituţia responsabilă: Specialistul în domeniul relaţii cu publicul 

Indicator de progres: Boxă pentru reclamații instalată în cadrul APL. 

                             Rubrică pentru reclamații disponibilă pe pagina web a APL. 

                             Numărul cetățenilor nemulțumiți de calitatea serviciilor publice prestate. 

                             Numărul problemelor depistate.  

                             Raport privind evoluția calității serviciilor publice în viziunea cetățenilor/ 

                                            beneficiarilor elaborat și publicat. 
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Descrierea măsurilor întreprinse de către 

instituţiile responsabile de realizarea 

acţiunii: 

 

Realizarea indicatorilor de progres 

Indicator 1 

Boxă 

pentru 

reclamații 

instalată 

în  

cadrul 

APL 

Indicator 2 

Rubrică 

pentru 

reclamații 

disponibilă 

pe pagina 

web a APL 

Indicator 3 

Numărul 

cetățenilor 
nemulțumiți 
de calitatea 

serviciilor 

publice 

prestate 

Indicator 4 

Numărul 
problemelo

r depistate 

Indicator 5 

Raport 

privind 

evoluția 

calității 

serviciilor 

publice  

în  

viziunea 

cetățenilor/                                          
beneficiarilor 
elaborat și 

publicat 

Subdiviziunile 

Consiliului raional 

fără statut de 

persoană juridică 

Pe site-ul oficial: 

basarabeasca.md 
este rubrica „scrie 

preşedintelui” 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

Subdiviziunile 

Consiliului raional 

cu statut de persoană 

juridică (Direcţia 

finanţe, Direcţia 

învăţămînt general, 

Direcţia asistenţă 

socială şi protecţie a 

familiei) 

  

       0 

 

        0 

 

       0 

 

      0 

 

        0 



Total instituții 

responsabile  

 

4 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

Prioritatea 5. Îmbunătățirea comunicării cu cetățenii și transparenței activității APL 

 

Acţiunea 25. Îmbunătățirea  funcționării paginii web prin plasarea informațiilor exacte, complete și în timp  

                         util 

Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres 

Instituţia responsabilă: Secretarul Consiliului raional, persoana responsabilă de publicarea informaţiilor  

                                              pe pagina web a Consiliului raional 

Indicator de progres: Pagină web funcțională și actualizată permanent cu informații. 

                             Pagina web dispune de: 

- compartimente privind transparența decizională; consultări publice; servicii publice, achiziții publice. 

- programul de lucru al APL și subdiviziunile sale, cu indicarea zilelor și orelor de audiență a funcționarilor 

responsabili de furnizarea informațiilor, documentelor oficiale. 

- date despre Consiliul Raional, aleșii locali (nume, date de contact, afilierea politică). 

- un instrument online pentru depunerea plângerilor/reclamațiilor. 

- proiectele de decizie, materialele aferente, date despre organizarea ședințelor publice, etc. 
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 Realizarea indicatorilor de progres 

Descrierea măsurilor întreprinse de către 

instituţiile responsabile de realizarea 

acţiunii: 

 

Indicator 1 

Pagină web 

funcțională 

și actualizată 

permanent 

cu informații 

                    Indicator 2 

Pagina web dispune de: 

- compartimente privind transparența decizională; 

consultări publice; servicii publice, achiziții 

publice. 

- programul de lucru al APL și subdiviziunile sale, 

cu indicarea zilelor și orelor de audiență a 

funcționarilor responsabili de furnizarea 

informațiilor, documentelor oficiale. 

- date despre Consiliul Raional, aleșii locali (nume, 

date de contact, afilierea politică). 

- un instrument online pentru depunerea 

plângerilor/reclamațiilor. 

- proiectele de decizie, materialele aferente, date 

despre organizarea ședințelor publice, etc. 

Subdiviziunile  

Consiliului  

raional fără statut  

de persoană juridică 

Pe parcursul 

perioadei de 

raportare pagina 

web a Consiliului 

raional: 

basarabeasca.md 

permanent a fost 

actualizată cu 

informaţii utile 

 

1 

                        

                 1 

Subdiviziunile 

Consiliului raional 

cu statut de persoană 

juridică: 

 

 

 

  

Direcţia finanţe 

Pînă la moment 

Direcţia nu dispune 

de pagină oficială 

 

         0 

 

                        0 



Direcţia învăţămînt 

general 

Pagina web a 

Direcţiei: edu-

basarabeasca.md 

este funcţională şi se 

actualizează 

permanent 

 

1 

 

                        1 

Direcţia asistenţă 

socială şi protecţie a 

familiei 

Pînă la moment 

Direcţia nu dispune 

de pagină oficială 

 

        0 

 

                       0 

Total instituții 

responsabile   

 

4 

 

      2 

 

                                    2 

Acţiunea 26. Organizarea și publicarea informațiilor privind ședințele/ consultările publice pentru proiecte  

                         de decizie  
Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres 

Instituţia responsabilă: Secretarul Consiliului raional, Secţia administraţie publică, Subdiviziunea autor al  

                                              proiectului de decizie 

Indicator de progres: Numărul anunțurilor privind  ședințele consiliului raional/consultările publice ce urmează a  

                                          fi organizate. 

                            Numărul consultărilor publice organizate. 

                            Numărul participanților la consultările publice. 

                            Numărul recomandărilor primite din partea participanților la proiectele de decizii. 

                            Numărul  recomandărilor acceptate. 

                                        Sinteza recomandărilor la fiecare proiect de decizie consultat publicat pe pagina web a APL 
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Descrierea măsurilor 

întreprinse de către instituţiile 

responsabile de realizarea 

acţiunii: 

 

Realizarea indicatorilor de progres 

Indicator 1 

Numărul 

anunțurilor 

privind  

ședințele 

consiliului 

raional/ 

consultările 

publice  

ce urmează 

a   fi                                  

organizate 

Indicator 2 

Numărul 

consultărilo

r publice 

organizate 

Indicator 

3 

Numărul 

participa

nților 

 la  

consultăr

ile 

publice 

Indicator 4 

Numărul 

recomandă

rilor 

primite din 

partea 

participanț

ilor la 

proiectele 

de decizii. 

Indicator 5 

 

                            

Numărul  

recomand

ărilor 

acceptate 

Indicator 6 

Sinteza 

recomand

ărilor la 

fiecare 

proiect de 

decizie 

consultat 

publicat 

pe pagina 

web a 

APL 

Subdiviziunile  

Consiliului  

raional fără 

statut  

de persoană 

juridică 

Anunţurile de 

convocare a 

Consiliului în 

şedinţă au fost 

publicate pe 

site-ul: 

basarabeasca.

 

      

 

       6/0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 



Subdiviziunile  

Consiliului  

raional cu 

statut  

de persoană 

juridică 

(Direcţia 

finanţe, 

Direcţia 

învăţămînt 

general, 

Direcţia 

asistenţă 

socială şi 

protecţie a 

familiei) 

md  
Deasemenea 

au fost plasate 

toate proiectele 

de decizii, 

precum şi a 

fost publicat 

raportul anual 

privind 

transparenţa 

decizională. Pe 

parcursul 

anului 2018 nu 

a apărut 

necesitatea 

organizării 

consultărilor 

publice asupra 

proiectelor de 

decizie 

înaintate 

Consiliului 

raional spre 

examinare 

 

      

 

       0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

Total 

instituții 

responsabile  

 

 

 

4 

 

      

 

       6 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

Acţiunea 27. Asigurarea respectării transparenţei în procesul decizional 
Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres 

Instituţia responsabilă: Secretarul Consiliului raional, Secţia administraţie publică  

Indicator de progres: Rapoartele anuale privind transparenţa în procesul decizional publicate pe pagina web a  

                                            Consiliului raional 
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Descrierea măsurilor 

întreprinse de către instituţiile 

responsabile de realizarea 

acţiunii: 

 

Realizarea indicatorilor de progres 

Indicator 1 

Rapoartele anuale privind transparenţa în procesul decizional publicate pe 

pagina web a Consiliului raional 

Secretarul 

Consiliului 

raional,  

Secţia 

administraţie 

publică 

Raportul 

privind 

transparenţa în 

procesul 

decizional a 

fost publicat 

 

1 

Acţiunea 28. Plasarea informaţiei privind ajutorul social pe pagina web a Consiliului raional 
Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres 

Instituţia responsabilă: Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei  

Indicator de progres: Numărul informaţiilor privind ajutorul social plasate pe pagina web a  

                                            Consiliului raional 
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Descrierea măsurilor Realizarea indicatorilor de progres 



întreprinse de către instituţiile 

responsabile de realizarea 

acţiunii: 

 

Indicator 1 

Numărul informaţiilor privind ajutorul social plasate pe pagina web a  

Consiliului raional/ pagina web a programei SIAAS 

 

Direcţia 

asistenţă 

socială şi 

protecţie a 

familiei 

Plasarea 

informaţiei pe 

perioada de 

raportare 

privind 

ajutorul social 

a fost plasată 

pe pagina web 

a programei 

SIAAS la care 

au acces doar 

asistenţii 

sociali 

 

1 

 

 

III. Riscuri aferente implementării acţiunilor scadente la sfîrșitul 

semestrului/anului 

În procesul de implementare a Planului local anticorupţie pe anii 2018-2020 

nu au fost atestate oarecare riscuri aferente procesului respectiv. 

 

IV. Propuneri de modificare şi ajustare a planului de acţiuni sectorial/ 

local 

Planul este structurat la nivelul cuvenit. Pînă la moment, nu sunt careva 

propuneri de modificare şi ajustare a Planului local anticorupţie pentru anii 2018-

2020.  
 

 


