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Raportul alternativ a fost elaborat de către Clinica Juridică Universitară (CJU) în luna 

februarie 2021, în cadrul proiectului de monitorizare a politicilor anticorupție la nivelul 

raionului Edineț, în cadrul Programului de granturi mici pentru monitorizarea 

alternativă a planurilor anticorupție sectoriale și locale al proiectului „Lupta cu corupția 

prin consolidarea integrității în Republica Moldova”, implementat de PNUD Moldova cu 

suportul financiar al Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei.  

 

Toate opiniile aparțin autorilor și nu reprezintă neapărat poziția oficială a PNUD 

Moldova sau a instituțiilor finanțatoare.  
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GENERALITĂȚI  

Prezentul Raport alternativ este realizat pentru cel de-al 3-lea an de implementare a 

Planurilor locale anticorupție ale Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție  2017 - 

2020 pentru raionul Edineț și reliefează rezultatele monitorizării și evaluării politicilor și 

acțiunilor anticorupție realizate de entitățile implementatoare în perioada 1.01.2020 –

31.12.2020. Toate concluziile privind gradul de implementare a indicatorilor din 

documentul de politici anticorupție la nivelul raionului Edineț se referă la perioada anului 

2020 și nu reflectă situația, per general, pentru toată perioada de implementare a planului 

de acțiuni anticorupție 2018 – 2020. 

Strategia Națională de Integritate și Anticorupție 2017 – 2020, adoptată prin Hotărârea 

Parlamentului nr. 56 din 30.03.20171,  este preconizată spre realizare pentru o perioadă de 

4 ani, progresul căreia este urmărit prin rapoarte semestriale, anuale, intermediare și finale 

prezentate de către entitățile emitente și compilate într-un singur raport de monitorizare. 

De asemenea, rezultatele realizării acțiunilor anticorupție la nivel local sunt consemnate în 

rapoartele  de monitorizare alternativă din partea societății civile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Hotărârea Parlamentului nr.56 din 30.03.2017 privind aprobarea Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție pentru anii 

2017-2020 http://lex.justice.md/md/370789/  

Informațiile au fost colectate de către o echipă de monitori/toare: Raileanu Inna și 

Barbalat Maria și prelucrate sub aspect analitic de Tabarcea Olesea. Toate 

constatările au la bază date și informații colectate în mod oficial (petiții, scrisori și 

răspunsuri la acestea) și din surse publice (rapoartele) oficiale disponibile (pagini 

web ale entităților din domeniu, resursele video/TV/Media).   

 

Pentru alte detalii, vă rugăm să ne contactaţi la următoarea adresă: 

clinicabalti@gamil.com 

Adresa de contact: 

Mun. Bălți, str. Pușkin 38, corp V, oficiul 511, 

Republica Moldova 

Telefon de contact: +37323152476 

www.clinicajuridica.md  

 

Orice utilizare a unor extrase ori opinii ale autorului acestui Raport trebuie să conţină 

referinţă la I.P. „Clinica Juridică Universitară”. 

 

http://www.clinicajuridica.md/
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SUMAR EXECUTIV 
 

Scopul proiectului este monitorizarea politicilor anticorupție în autoritățile publice 

locale pentru a forma o opinie alternativă a societății civile privind situația în aplicarea 

politicilor, a identifica eventuale probleme și propune soluții de îmbunătăț ire a 

politicilor.  

Obiectivul general al procesului alternativ de monitorizare îl constituie analiza 

implementării Planului de acțiuni anticorupție la nivelul raionului Edineț pentru perioada 

1.01.2020 - 31.12.2020, la capitolul atingerii indicatorilor, respectării termenilor stabiliți, 

prin angajamentele asumate în documentul strategic: 

 Planul de acțiuni anticorupție la nivelul raionului Edineț pentru anii 2018-2020, 

aprobat prin Decizia nr 5/7 a Consiliului Raional Edineț din 10 iulie 2018, care include 

5 priorități: 

Prioritatea 1. Consolidarea integrității instituționale a APL prin prisma aplicării 

corespunzătoare a legislației anticorupție. 

Prioritatea 2. Gestionarea patrimoniului public local în condiții de legalitate, transparență și 

eficiență. 

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

desfășurare și monitorizare a achizițiilor publice. 

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

umane. 

Prioritatea 5. Îmbunătățirea comunicării cu cetățenii și transparenței activității APL-urilor. 

 
Aspecte metodologice. Procesul de monitorizare a fost efectuat în baza metodologiei 

stabilite de CNA pentru evaluarea implementării Planului local anticorupție pentru APL de 

nivelul II.2  O componentă a monitorizării sunt sondajele a două categorii de respondenți: a 

funcționarilor publici din CR Edineț privitor la familiarizarea cu PLA a CR Edineț și 

implementarea politicilor anticorupție în APL, precum și a populației din r. Edineț privind 

interacțiunea cu entitățile locale, fenomenul corupției în APL, accesibilitatea și calitatea 

serviciilor publice prestate. 

Generalizând rezultatele monitorizării implementării planului de acțiuni anticorupție a 

raionului Edineț pentru anul 2020, se constată un grad sporit de realizare a indicatorilor, 

dar și se conturează unele domenii problematice și deficitare, care se regăsesc și în alte 

raioane din nordul țării, identificate în procesul de monitorizare în perioada 2018 – 2020. 

                                                           
2
Monitoring and evaluation of the implementation of National Anti-corruption Strategies and Action Plans 

Methodology http://rai-see.org/wp-content/uploads/2015/05/Methodology_on_Monitoring_2015.pdf  
  

http://rai-see.org/wp-content/uploads/2015/05/Methodology_on_Monitoring_2015.pdf
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Rezultatele monitorizării atestă că, la calificativul gradul 

de realizare a planului de acțiuni anticorupție pentru anul 

2020, la nivelul raionului Edineț este de 5 acțiuni realizate 

(14,29%), 28 de acțiuni sunt realizate parțial (80%) și 2 

acțiuni nerealizate (5,71%).  

Cu privire la respectarea termenilor de realizare a 

acțiunilor din Plan, rezultatele monitorizării atestă că 

majoritatea acțiunilor din Plan – 30 (85,71%) sunt în 

desfășurare, 2 acțiuni (1,5%) au termen de 

implementare respectat,  2 acțiuni (1,5%) au termen 

depășit și 1 acțiune (3,0%) are termen de implementare 

respectat și este acțiune în desfășurare. 

 

Observația generală asupra gradului de implementare 

a Planului de acțiuni anticorupție a raionului Edineț, 

pentru anul 2020 este faptul că, deși, 80% dintre 

acțiunile documentului strategic sunt în desfășurare, 

acestea sunt realizate și îndeplinite de către autoritate, 

iar desfășurarea acestora este condiționată de tipul de 

indicator cantitativ și permanent care a fost setat 

pentru acțiuni. Per general, se înregistrează un progres 

mediu în politicile anticorupție implementate de 

unitatea administrativ-teritorială, precum asigurarea 

implementării managementului intern al riscurilor de 

corupţie și accesul la informație. 

Deficiențele depistate se mențin la acele acțiuni din cadrul documentului strategic, 

realizarea cărora depinde de un domeniu și un specialist anume, de care administrația 

raională, fie că nu dispune, fie că nu sunt resurse financiare suficiente pentru suplinirea 

funcției. De asemenea, persistă deficiențe și la capitolul auditului intern în cadrul 

autorității, exact din aceleași considerente de lipsă de cadre calificate. Ne îndeplinite, la 

final de perioadă, rămân și indicatorii de elaborare a Regulamentului cu privire la evidența 

cazurilor de influență necorespunzătoare, elaborarea Registrului de evidență a conflictelor 

de interese, Registru de evidență a cazurilor de influență necorespunzătoare în cadrul 

entității și publicarea pe pagina web a entității a Rapoartelor anuale și semestriale privind 

executarea contractelor de achiziții publice. 

La prioritatea 1 s-a înregistrat progres în procesul de realizare a acțiunii 2 Asigurarea 

respectării regimului declarării averilor şi intereselor personale, datorită faptului că, 

declarațiile de avere și intereselor personale se depun în format electronic direct la 

Autoritatea Națională de Integritate, care și este responsabilă pentru evidența acestora, 

fiind eliminată responsabilitatea autorității raionale de colectare și de transmitere către 

ANI.  

Prioritatea 2 este cea mai vulnerabilă, întrucât, în cadrul subdiviziunilor nu este ocupată 

funcția de specialist în domeniul patrimoniului public și drept rezultat, se atestă inexistența 
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Unității de audit intern, lipsa Cartelei de audit intern, a Planului strategic şi a Planurilor 

anuale ale activităţii de audit. Important este de menționat că înregistrarea și evaluarea 

bunurilor imobile la nivel local este o problemă actuală și similară pentru mai multe unități 

administrativ-teritoriale din țară. În mare parte, bunurile nu sunt înregistrate și luate la 

evidență în modul corespunzător, și nici evaluate la un preț real. Raionul Edineț se 

confruntă cu aceleași dificultăți de gestionare și administrare a patrimoniului public.  

La prioritatea 3 Asigurarea transparenței și prevenirea corupției în procesul de planificare, 

desfășurare și monitorizare a achizițiilor publice, progresele sunt modeste. Ordinul intern 

privind activitatea grupului de lucru cu specificarea comprehensivă a drepturilor și 

responsabilităților fiecărui membru a fost elaborat și aprobat. 

Grupul de lucru pentru achiziții de bunuri, lucrări și servicii al CR Edineț a fost creat 

conform Deciziei Nr. 6/3 din 30.06.2020 în număr de 10 persoane. Din acesta fac parte 

funcţionari şi specialişti din cadrul APL, iar, la necesitate, sunt antrenaţi, prin scrisoare, 

consultanţi, specialişti sau experţi în domeniul în care se efectuează achiziţia. Activitatea 

grupului de desfășoară în conformitate cu Regulamentul cu privire  la activitatea grupului 

de lucru pentru achiziţii, elaborat în conformitate cu Legea nr. 96/ 2007 privind 

achiziţiile publice și aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1380/2007. 

Totuși, este de remarcat că societatea civilă din raion rămâne a fi pasivă, cereri de includere 

în componența grupurilor de lucru pentru achiziții publice din partea societății civile în 

anul 2020 n-au parvenit. Se constată un număr extrem de mic al organizațiilor 

nonguvernamentale în raion, precum și lipsa activismului civic din partea cetățenilor, fapt 

ce se răsfrânge și asupra participării în cadrul grupurilor de lucru și a procedurilor de 

achiziții publice pe care le iniţiază şi desfăşoară entitatea publică. 

 

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

resurselor umane, s-a înregistrat un progres mediu, cu restanțe în atingerea indicatorilor la 

majoritatea acțiunilor.  Un astfel de progres lent este condiționat și de situația Pandemiei 

de Covid 19, declarată la 16 martie 2020 și până în prezent, care a restricționat 

interacțiunea personalului, dar și a limitat resursele umane în realizarea obligațiilor de 

serviciu. De asemenea, agenții publici din cadrul autorităţilor administraţiei publice 

centrale şi locale se confruntă cu schimbări frecvente ale cadrului normativ, cu necesități 

noi ale sectorului privat şi ale societăţii civile, cu cerinţe faţă de modernizarea serviciilor 

publice. Pentru a răspunde la aceste necesități, agenții publici trebuie să fie instruiți şi să-şi 

dezvolte permanent potenţialul atât personal, cât și profesional. 

 

La  prioritatea 5, îmbunătățirea comunicării cu cetățenii și transparenței activității APL-

urilor, s-a înregistrat un progres constant în procesul de realizare a acțiunilor planificate, la 

toți indicatorii stabiliți. Raionul Edineț înregistrează progrese la capitolul acces la 

informație cu caracter public solicitat. Consiliul Raional Edineț dispune de o pagină web 

informativă (www.edinet.md), care conține informații privind Consiliul Raional 

(conducerea, structura, subdiviziuni, comisii de specialitate, instituții raionale, funcții 

vacante); aleşii locali (nume, date de contact, afilierea politică); procesul decizional 

(compartiment sincronizat cu Registrul de stat al actelor locale http://edinet.md/deciziile-

consiliului-raional/); servicii desconcentrate (denumire, date de contact); achiziţii publice, 

http://www.edinet.md/
http://edinet.md/deciziile-consiliului-raional/
http://edinet.md/deciziile-consiliului-raional/
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anunțuri/știri, programul audienței cetățenilor, informații de contact ș.a. De asemenea, este 

elaborat instrumentul online pentru depunerea plângerilor/reclamațiilor “Lasă un 

răspuns”. Cu toate acestea, pe pagina web nu se regăsesc o serie de informații importante, 

în special: bugetul planificat; componența grupului de lucru pentru achiziții publice; date 

despre proiectele realizate, inclusiv de asistență tehnică, planificarea și administrarea 

patrimoniului public, ș. a.  

 

METODOLOGIA APLICATĂ 

Metodologia aplicată în procesul de monitorizare și elaborare a prezentului Raport 

corespunde cu recomandările internaționale de monitorizare și evaluare a strategiilor 

naționale anticorupție, precum Studiul „Metodologia Monitorizării și Evaluării 

Implementării Strategiilor Naționale Anti-corupție și a Planurilor de Acțiuni” realizat de 

Inițiativa Regională Anticorupție – RAI3. Astfel, metodologia aplicată conține următoarele 

metode și instrumente de monitorizare: 

 analiza cadrului legislativ național specific domeniului integrității și anticorupție; 

 analiza documentelor strategice ale entităților implementatoare: planurilor 

locale/raionale anticorupție  și rapoartele publice de progres pentru anul 2019;  

 analiza rapoartelor anuale, semestriale și tematice ale entităților anticorupție; 

 analiza paginilor oficiale ale entităților publice locale și celor de specialitate; 

 analiza mass-media națională și locală/informațiile publice relevante, inclusiv și analiza 

paginilor web ale instanțelor de judecată naționale (comunicate de presă, note 

informative, informații privind hotărârile instanțelor de judecată pe cauze de integritate 

relevante raioanelor țintă);  

 utilizarea metodei „cetățeanului activ” în testarea liniilor fierbinți anticorupție și 

solicitarea de informații cu caracter public privind indicatorii din planurile anticorupție; 

 chestionarea selectivă a angajaților consiliilor raionale și a primăriilor din toate 

localitățile din raion; 

 chestionarea selectivă a cetățenilor care au interacționat cu administrația publică locală; 

 contrapunerea datelor din diverse surse publice cu cele solicitate de la entități. 

 

Documente generale consultate în procesul de monitorizare și elaborare a Raportului au 

fost: 

 Strategia națională de integritate și anticorupție pentru anii 2017-2020 adoptată 

prin Hotărârea Parlamentului nr.56 din 30.03.2017, în vigoare din 30.06.2017, precum și 

anexa 1 – descrierea SNIA, anexa 2 – descrierea planurilor anticorupție și anexa 3 grila de 

evaluare;  

 Raportul de monitorizare şi evaluare a implementării Strategiei Naţionale de 

Integritate şi Anticorupţie pentru anii 2017-2020, Perioada de raportare: anul 2020, 

Semestrul I, elaborat de către Centrul Național Anticorupție 

https://www.cna.md/public/files/Raport_SNIA__sem_I_2020_.pdf . 

                                                           
3
 Monitoring and evaluation of the implementation of National Anti-corruption Strategies and Action Plans 

Methodology http://rai-see.org/wp-content/uploads/2015/05/Methodology_on_Monitoring_2015.pdf  

https://www.cna.md/public/files/Raport_SNIA__sem_I_2020_.pdf
http://rai-see.org/wp-content/uploads/2015/05/Methodology_on_Monitoring_2015.pdf
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Documente/surse specifice consultate în procesul de monitorizare și elaborare a Raportului 

au fost: 

 Raportul cu privire la implementarea planului  anticorupție pentru anul 2020, 

la nivelul raionului Edineț (document care nu este disponibil pe pagina web a 

CR Edineț); 

 Solicitări de informații către CR Edineț – 11 scrisori; 

 Solicitări de informații “Petiționar misterios” către CR Edineț – 2 scrisori (de la 

2 persoane fizice terțe); 

 Răspunsuri recepționate de la CR Edineț – 8 scrisori, inclusiv 1 pentru 

„Petiționarul misterios”; 

 Solicitări de informații către instituțiile de specialitate (ANI, Judecătoria Edineț 

(sediul Central), Procuratura raionului Edineț) - 13 scrisori; 

 Răspunsuri recepționate de la instituțiile de specialitate – 12 scrisori; 

 Actele de constatare emise de către inspectorii de integritate contestate aflate 

pe rol în instanță de judecată 

(http://ani.md/sites/default/files/Activitate%20judiciar%C4%83%2027.01.2

0.pdf). 

 

Resursele web consultate: 

 

 Pagina web a CR Edineț: https://edinet.md/;  

 Paginile web oficiale ale entităților de stat: www.ani.md, www.cna.md, 

www.procuratura.md, www.ombudsman.md, www.instante.justice.md, 

https://if.gov.md/, https://tender.gov.md/ro/bap, https://app.gov.md/ro, 

www.ccrm.md, www.competition.md; www.csj.md; 

 Informația din mass-media, în mod special, presa de presa locală:  

- http://news.click.md/topic/raionul-

edinet?fbclid=IwAR1W1hIEEWYbst2VzMBYo1fHRMYCmA6ka1mNiqw0KUsyA3nkV-

z3_4JLJEM;  

- https://feeds.casata.md/index.php?l=ro&action=raion&id=4100&fbclid=IwAR1BWIyU

FL3vM5aTUqLkpbB3MZ3goCiI4BXoMIubgUPSRtgiMqt8fDn551U; 

- https://stirideedinet.md/?fbclid=IwAR04Z_8ygO2pvngCpF0dUj8Bv7oONBoQ6Igpg-

PyqurYhRx1L4-C_VSBI4E; 

 

 Portalurile web și bazele de date publice: www.declaratii.ani.md; 

www.moldovacurata.md; www.anticoruptie.md;  www.zdg.md.  

Procesul de monitorizare a fost divizat în 2 etape: monitorizarea din oficiu și monitorizarea 

pe teren, care a inclus și chestionarea cetățenilor și a funcționarilor din cadrul 

administrației publice a raionului Edineț. 

Monitorizarea implementării planurilor locale anticorupție are la bază urmărirea 

progresului și gradului de realizare a indicatorilor cantitativi și calitativi, precum și 

http://ani.md/sites/default/files/Activitate%20judiciar%C4%83%2027.01.20.pdf
http://ani.md/sites/default/files/Activitate%20judiciar%C4%83%2027.01.20.pdf
https://edinet.md/
http://www.ani.md/
http://www.cna.md/
http://www.procuratura.md/
http://www.ombudsman.md/
http://www.instante.justice.md/
https://if.gov.md/
https://tender.gov.md/ro/bap
https://app.gov.md/ro
http://www.ccrm.md/
http://www.competition.md/
http://www.csj.md/
http://news.click.md/topic/raionul-edinet?fbclid=IwAR1W1hIEEWYbst2VzMBYo1fHRMYCmA6ka1mNiqw0KUsyA3nkV-z3_4JLJEM
http://news.click.md/topic/raionul-edinet?fbclid=IwAR1W1hIEEWYbst2VzMBYo1fHRMYCmA6ka1mNiqw0KUsyA3nkV-z3_4JLJEM
http://news.click.md/topic/raionul-edinet?fbclid=IwAR1W1hIEEWYbst2VzMBYo1fHRMYCmA6ka1mNiqw0KUsyA3nkV-z3_4JLJEM
https://feeds.casata.md/index.php?l=ro&action=raion&id=4100&fbclid=IwAR1BWIyUFL3vM5aTUqLkpbB3MZ3goCiI4BXoMIubgUPSRtgiMqt8fDn551U
https://feeds.casata.md/index.php?l=ro&action=raion&id=4100&fbclid=IwAR1BWIyUFL3vM5aTUqLkpbB3MZ3goCiI4BXoMIubgUPSRtgiMqt8fDn551U
https://stirideedinet.md/?fbclid=IwAR04Z_8ygO2pvngCpF0dUj8Bv7oONBoQ6Igpg-PyqurYhRx1L4-C_VSBI4E
https://stirideedinet.md/?fbclid=IwAR04Z_8ygO2pvngCpF0dUj8Bv7oONBoQ6Igpg-PyqurYhRx1L4-C_VSBI4E
http://www.declaratii.ani.md/
http://www.moldovacurata.md/
http://www.anticoruptie.md/
http://www.zdg.md/


Pagina 10 din 66 
 

realizarea acțiunilor specifice în termenii stabiliți în documentul strategic la nivelul 

raionului Edineț în perioada respectivă. 

Raportul de monitorizare prezintă rezultatele implementării planului local anticorupție al 

raionului Edineț cu evidențierea situațiilor specifice de progres/regres, deficiențelor și  

realizărilor atinse pe toate acțiunile incluse în PLA. 

De asemenea, raportul include rezultatele chestionării angajaților din cadrul AAPL Edineț 

privind familiarizarea cu planul local anticorupție la nivelul raionului, precum și cu 

obligațiunile/angajamentele realizate (33 persoane intervievate).  

O atenție deosebită s-a acordat analizei percepțiilor și experiențelor locuitorilor raionului 

Edineț privitor la fenomenul corupției, satisfacției acestora vis-a-vis de serviciile publice 

prestate de către APL, precum și opiniilor privind transparența procesului decizional la 

nivel de raion. În acest scop, a fost realizată chestionarea locuitorilor din orașul Edineț și 

câteva sate din raion. Astfel, au fost vizitate 5 localități: Chetroșica Nouă, Chetroșica Veche, 

Brătușeni și Șofrîncani. 

Au fost chestionate 103 persoane, dintre care 50 - din localitățile rurale și 53 - din orașul 

Edineț. Concluziile sondajului sunt prezentate în Capitolul V al prezentului raport. 

 

PROGRESUL PRIVIND IMPLEMENTAREA PLANULUI DE ACȚIUNI 

ANTICORUPȚIE LA NIVELUL RAIONULUI EDINEȚ 

Rezultatele implementării Planului de acțiuni anticorupție pentru perioada anului 2020 

este evaluat prin acordarea de calificative „acțiune realizată”, „acțiune nerealizată” și 

„acțiune realizată parțial” pentru atingerea indicatorilor cantitativi (procentuali sau 

numerici)  și calificative privind respectarea termenelor precum: 

-  „acțiune în desfășurare” pentru „termenul permanent, cu verificarea semestrială a 

indicatorilor de progres” și  „permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de 

progres” ; 

- „termen de implementare respectat sau depășit” pentru  „termen fix (de exemplu, 

trimestrul I,  anul 2020; trimestrul IV, anul 2020, etc); 

- „termen de implementare respectat, acțiune în desfășurare sau termen de 

implementare depășit” pentru  „termen fix (de ex. trimestru II 2019) și permanent ” 

De asemenea, s-a ținut cont și de decizia Grupului de monitorizare asigurat de către Centrul 

Național Anticorupție privind extinderea categoriilor de calificare a gradului de realizare a 

acțiunilor. Astfel, calificativele de realizare au fost modificate după cum urmează: „Realizat" 

- pentru 60% la 90% din indicatori realizaţi, „În proces de realizare” - pentru acțiunile cu 

indicatorii realizați între 30% - 60% sau indicatorii care presupun realizarea în continuu a 

acțiunii; „Parţial realizat" - pentru >30% din indicatori realizaţi, statutul cărora presupune 

finalitatea activităților pentru termenul stabilit de raportare, „Nerealizat" – pentru <30% 

din indicatori realizați. 
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Planul de acțiuni anticorupție la nivelul raionului Edineț pentru anii 2018-2020, aprobat prin 

Decizia nr. 5/7 a Consiliului Raional Edineț din 10 iunie 2018 are incluse 35 de acțiuni, 

structurate în 5 Priorități (formular tipizat).  

Întrucât în Planul de acțiuni anticorupție pentru anii 2018-2020 a CR Edineț, sunt indicați 

drept responsabili de realizarea acțiunilor reprezentanții Consiliului, șefii de diviziuni, 

subdiviziuni și direcțiile din cadrul acestuia/unității administrativ-teritoriale de nivel II 

(doar funcțiile, fără indicarea unor persoane concrete), ceea ce corespunde Hotărârii 

Guvernului nr. 676 din 29.08.20174, pentru a monitoriza mai facil PLA a CR Edineț au fost 

solicitate informații privind persoanele responsabile din cadrul AAPL a CR Edineț pentru 

toate prioritățile indicate în documentul strategic. 

Rezultatele monitorizării alternative a planului de acțiuni anticorupție a CR Edineț pentru 

anul 2020 efectuate în baza informațiilor publice privind politicile anticorupție și datelor 

colectate în cadrul cercetărilor pe teren sunt: 

 

 

                                                           
4 Potrivit HG 676/2017 privind aprobarea mecanismului de elaborare și coordonare a planurilor sectoriale și 

locale de acțiuni anticorupție pentru 2018 – 2020,  responsabile sunt doar unitățile administrativ – teritoriale 
de nivel II. 

Prioritatea 1. Consolidarea integrității instituționale a APL prin prisma aplicării 
corespunzătoare a legislației anticorupție. 
Rezultatele scontate: 
1. Climatul de integritate cultivat în cadrul APL de toate nivelurile. 
2. Încălcarea măsurilor de asigurare a integrităţii profesionale de către agenții publici din 
cadrul APL și aleșii locali sancționată. 
3. Unități de audit intern create şi funcționale. 
4. Sistem de gestiune a riscurilor, inclusiv riscurile de corupție, implementat. 

Nr. 
crt. 

Acţiunea Indicatorii de progres 

Calificativi 
Termenul 
de 
realizare 

Gradul de 
realizare 

1.  
 
 
 
Asigurarea respectării 
regimului de 
incompatibilităţi de 
restricţii în ierarhie şi de 
limitare a publicităţii 

Numărul de cazuri de 
incompatibilităţi şi 
restricţii în ierarhie 
atestate şi soluţionate în 
entităţile publice;  

Numărul de sesizări la 
ANI cu privire la 
încălcarea regimului de 
incompatibilităţi şi 
limitare a publicităţii;  

Numărul de persoane 
suspendate pentru 
asemenea încălcări.  

 
 
 
 
 
Acțiune în 
desfășurare 

 
 
 
 
 
Acțiune 
realizată 
parțial 
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În conformitate cu Raportul asupra planului local de acţiuni anticorupţie al Consiliului 
Raional Edineţ pentru anul 2020, administraţia raională Edineţ indică 4 cazuri de 
incompatibilităţi şi restricţii în ierarhie atestate şi soluţionate în entităţile publice și nici o 
sesizare expediată la Autoritatea Naţională de Integritate (ANI) cu privire la încălcarea 
regimului de incompatibilităţi şi limitare a publicităţii sau persoană suspendată pentru 
asemenea încălcări. Despre lipsa unor sesizări către ANI se atestă şi în răspunsul Nr. 
925/02/1-19 din 15.01.2020 formulat de aparatul Președintelui raionului Edineț la cererea 
Clinicii Juridice Universitare (CJU) Nr. 64 din 17.12.2020. 
 
Cu toate acestea, potrivit răspunsului oficial al ANI (Nr. 06/4772 din 12.10.2020) la 
scrisoarea CJU (Nr. 27 din 15.09.2020), inspectorii de integritate ai ANI au emis 3 acte de 
constatare a încălcării regimului juridic al incompatibilităţilor în care au fost vizaţi agenţi 
publici din cadrul Consiliului Raional Edineț: un consilier municipal Edineţ, un şef Direcţia 
Educaţie Edineţ şi un şef Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Edineţ. Actele de 
constatare sunt plasate pe pagina web a autorităţii (https://www.ani.md/ro/acte-
constatare), două dintre care au un caracter definitiv, iar unul a fost contestat în instanța de 
contencios administrativ. În toate cazurile, subiecţii vizaţi au fost incluşi în Registrul 
interdicțiilor gestionat de ANI şi decăzuţi din dreptul de a exercita funcții publice pe o 
perioadă de 3 ani din data destituirii din funcţia publică sau din data rămânerii definitive a 
actului de constatare, ori din data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii 
judecătoreşti prin care se confirmă existenţa stării de incompatibilitate. 
 
Faptul că, în anul 2020, au existat cazuri care ar avea tangență cu respectarea regimului de 
incompatibilități, de restricții în ierarhie şi de limitare a publicității, arată și rezultatele 
sondajului angajaţilor CR Edineţ, potrivit cărora doi respondenți din cei 33 s-ar fi aflat, în 
anul 2020, în situații de incompatibilitate. 
 
Acțiunea Nr. 1 din PLA este acțiune în desfășurare (are termen de realizare permanent și cu 
verificare semestrială a indicatorilor de progres) și acțiunea este realizată parțial, pe motiv 
că prezintă indicatori doar cantitativi. Această situație este una specifică pentru toate 
acțiunile care au asemenea indicatori și un termen de realizare permanent. Astfel, în 
cazurile în care se descrie progresul indicatorilor cantitativi, se atribuie în continuare 
calificativele „acțiune în desfășurare” și „acțiune realizată parțial”. 
 
De remarcat că, persoana responsabilă pentru implementarea și monitorizarea acțiunilor 
din Planul de acţiuni anticorupție al Consiliului Raional Edineț pentru anii 2018-2020 este 
Vicepreședintele raionului Edineț, în același timp fiind și Președintele grupului de lucru 
responsabil de Raportul Planului local de acţiuni anticorupție al Consiliului Raional Edineț 
(sursa: răspunsul CR Edineț Nr. 724/02/1-19 din 25.09.2020 la solicitarea de informaţii a 
CJU Nr. 35 din 16.09.2020). 
 

Nr. 
crt. 

Acţiunea Indicatorii de progres 

Calificativi 
Termenul 
de 
realizare 

Gradul de 
realizare 

 
 
 
 
 
 

 
Asigurarea respectării 
regimului declarării 
averilor şi intereselor 
personale 

Numărul de agenţi publici 
angajaţi/ numiţi/cu 
mandatele validate pe 
parcursul anului şi 
numărul de declaraţii 
depuse în momentul 

 
 
Acțiune în 
desfășurare 

 
 
Acțiune 
realizată 
parțial 

https://www.ani.md/ro/acte-constatare
https://www.ani.md/ro/acte-constatare
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În Raportul asupra planului de acţiuni anticorupţie al CR Edineț pentru anul 2020, 
administrația raională Edineț prezintă indicatorii pentru fiecare etapă la care agenţii 
publici se obligă să depună declaraţia de avere şi interese personale. Astfel: a) 45 declarații 
au fost depuse în momentul angajării/numirii/validării mandatului; b) 138 declarații au 
fost depuse anual de către agenții publici angajați/numiți/cu mandatele validate; și c) 81 
declarații au fost depuse la încetarea mandatului/raporturilor de muncă sau de serviciu pe 
parcursul anului 2020. Potrivit răspunsului Nr. 925/02/1-19 din 15.01.2020 a CR Edineț la 
solicitarea CJU Nr. 64 din 17.12.2020, constatăm că 18% din numărul total al declarațiilor 
anuale depuse în 2020, au fost din partea funcționarilor publici din Aparatul președintelui 
raionului Edineț, iar circa 24% - din partea consilierilor raionali. Aproape 4 % au constituit 
declarațiile anuale depuse de către conducătorii instituțiilor medico-sanitare publice din 
raionul Edineț. 
 
Potrivit informaţiilor disponibile, inclusiv publicului larg din Portalul declaraţiilor de avere 
şi interese personale plasat pe pagina web a ANI 
(https://declaratii.ani.md/searchDeclarations/index), pe parcursul perioadei de 
monitorizare, subiecţii declarării averii şi intereselor personale din cadrul Consiliului 
Raional Edineţ şi subdiviziunile subordonate, au depus 251 declaraţii de avere și interese 
personale, după cum urmează: a) 18 declarații depuse la angajare, validare mandat ori 
numire în funcţie; b) 175 declarații anuale; c) 13 declarații depuse la încetarea mandatului 
sau a raporturilor de muncă ori de serviciu, și d) 45 declarații cu caracter repetitiv (sursa 
de verificare - răspunsul ANI Nr. 06/4772 din 12.10.2020 la cererea CJU Nr. 27 din 
15.09.2020). 
 
În rezultat, constatăm că datele prezentate de administrația raională Edineț și cele 
prezentate de ANI nu corespund, or din momentul în care declarațiile se depun exclusiv în 

2. angajării/ numirii 
/validării mandatului;  

Numărul total de agenţi 
publici 
angajaţi/numiţi/cu 
mandatele validate care 
activează în entitatea 
publică pe parcursul 
anului şi numărul de 
declaraţii depuse anual;  

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 anului 
respectiv.  

https://declaratii.ani.md/searchDeclarations/index
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formă electronică (începând 1 ianuarie 2018 prin intermediul sistemului informațional „e-
integritate” de pe www.ani.md), pentru CR Edineț este dificil să țină evidența numărului 
agenților publici/subiecților care au depus declarațiile 
Subsidiar, menționăm că atât în PLA, cât și în Raportul pentru anul 2020 a CR Edineț, 
responsabilii de realizare a acțiunii nr. 2 sunt indicați președintele raionului și conducătorii 
subdiviziunilor, iar sursa de verificare a realizării acestei acțiuni sunt persoanele 
responsabile numite prin dispoziție/ordin al fiecărei subdiviziuni în parte. Cu toate acestea, 
există însă și alți subiecți care au obligația de a depune declarațiile de avere și interese 
personale, și anume conducătorii instituțiilor publice subordonate Consiliului Raional 
Edineț sau consilierii raionali în calitatea lor de aleși locali și demnitarii publici. 
 
Potrivit sondajului realizat de CJU cu angajații CR Edineț și subdiviziunilor subordonate 
acestuia, 24 de persoane din 33 intervievate susțin că au depus declarații de avere și 
interese personale (întrebarea Nr. 7 din chestionarul propus), fapt ce denotă un nivel înalt 
a îndeplinirii obligaţiei de declarare a averii şi intereselor personale din partea agenților 
publici din cadrul entității respective. 
 

 
Potrivit Raportului pe anul 2020 a CR Edineț, în vederea asigurării exercitării atribuțiilor 
de serviciu a agenților publici cu nepărtinire şi corectitudine și întru garantarea respectării 
regimului conflictelor de interese şi neadmiterea favoritismului, au fost declarate 8 cazuri 
de încălcare a regimului conflictelor de interese şi neadmitere a favoritismului soldate cu 
soluționarea în cadrul entității publice. Din răspunsul administrației raionale Edineț Nr. 
925/02/1-19 din 15.01.2020 la cererea CJU Nr. 64 din 17.12.2020, constatăm că 5 astfel de 
cazuri au fost atestate (ulterior soluționate) în rândul angajaților din cadrul Aparatului 
Președintelui raionului Edineț.  
 
În acest context, menționăm sondajul realizat de CJU în luna noiembrie 2020, unde doi 
funcționari publici intervievați au declarat că s-au aflat în situații de conflicte de interese, 
situații ce au fost raportate și soluţionate în cadrul entităţii (întrebarea Nr. 6 din 
chestionar). În același timp, unul din angajații Consiliului Raional a fost instruit pe subiectul 
soluționării conflictelor de interese (întrebarea Nr. 8 din chestionar). 
 
În Registrul conflictelor de interese declarate la ANI nu au fost înregistrate/declarate 
conflicte cu referire la subiecţii declarării averii şi intereselor personale din cadrul CR 

Nr. 
crt. 

Acţiunea Indicatorii de progres 

Calificativi 
Termenul 
de 
realizare 

Gradul de 
realizare 

 
 
 
 
 
3. 

 
 
 
 
Asigurarea respectării 
regimului conflictelor de 
interese şi neadmiterea 
favoritismului 

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.  

 
 
 
 
 
Acțiune în 
desfășurare 

 
 
 
 
 
Acțiune 
realizată 
parțial 

http://www.ani.md/
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Edineț şi subdiviziunile subordonate, menționează ANI în răspunsul oficial (Nr. 06/4772 
din 12.10.2020) oferit la cererea CJU Nr. 27 din 15.09.2020. Așadar, de către inspectorii de 
integritate ai ANI, nu au fost emise careva acte de constatare privind încălcarea regimului 
juridic al conflictelor de interese în privința agenților publici ai CR Edineț și subdiviziunilor 
subordonate. Nici în presa națională nu au fost identificate eventuale cazuri de încălcare, în 
anul 2020, a regimului conflictelor de interese şi neadmitere a favoritismului examinate de 
ANI în rezultatul sesizării responsabililor din raionul Edineţ. 
 
Administrația raională Edineţ nu raportează despre menținerea unui Registru de evidență 
a conflictelor de interese (sursa de verificare - răspunsul CR Edineț Nr. 724/02/1-19 din 
25.09.2020 la solicitarea CJU Nr. 35 din 16.09.2020 privind numărul și tipurile de registre 
deținute în cadrul entității), cu toate că menținerea unui asemenea registru ar putea înlesni 
monitorizarea cazurilor de conflicte de interese declarate/soluționate/sesizate la ANI şi 
actelor de constatare emise de ANI cu privire la conflictele de interese. 
 

 
În conformitate cu prevederile legale (art. 16 din Legea integrității nr. 82/2017), agenţilor 
publici le este interzis să solicite sau să accepte cadouri (bunuri, servicii, favoruri, invitaţii 
sau orice alt avantaj) care le sunt destinate personal sau familiei lor, dacă oferirea sau 
acordarea lor este legată direct sau indirect de desfăşurarea activităţii lor profesionale. De 
aceea, în scopul evitării manifestărilor de corupţie și asigurării respectării regimului 
cadourilor, CR Edineț are instituită Comisia de evaluare și evidență a cadourilor și elaborat 
Registrul de evidență a cadourilor. Președintele acestei comisii este Vicepreședintele 

Nr. 
crt. 

Acţiunea Indicatorii de progres 

Calificativi 
Termenul 
de 
realizare 

Gradul de 
realizare 

4.  
 
 
 
Asigurarea respectării 
regimului cadourilor 

Comisia de evaluare și 
evidență a cadourilor 
instituită și funcțională; 
Numărul cadourilor 
predate comisiilor de 
evidență și evaluare a 
cadourilor în cadrul 
entităţilor publice; 
Numărul şi suma 
cadourilor răscumpărate 
în cadrul entităţilor 
publice;  

Numărul de cadouri 
inadmisibile, transmise 
agenţiei anticorupţie şi 
numărul de dosare penale 
şi contravenţionale 
instrumentate;  

Registrele de evidenţă a 
cadourilor publicate pe 
paginile web ale 
entităţilor publice.  

 
 
 
 
Acțiune în 
desfășurare 

 
 
 
 
Acțiune 
realizată 
parțial 
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raionului Edineț, desemnat și responsabil de completarea și păstrarea Registrului de 
evidență a cadourilor (sursa de verificare - răspunsul APL Nr. 724/02/1-19 din 25.09.2020 
la cererea CJU Nr. 35 din 16.09.2020). Potrivit declarațiilor administrației raionale, 
evaluarea cadourilor recepționate de Comisie și răscumpărate în cadrul entității se face de 
către contabila șefă. 
 
Deși, administrația raională Edineț, raportează privind publicarea pe paginile web ale 
entităților publice a Registrelor de evidență a cadourilor, din analiza paginii web a CR 
Edineț (www.edinet.md), la data întocmirii prezentului raport, identificăm lipsa unor 
asemenea informații. În rezultat, constatăm neîndeplinirea obligaţiei legale de către 
conducătorul entității publice de a asigura publicarea pe pagina web a entităţii publice a 
registrului special de evidenţă a cadourilor, în corespundere cu art. 16 alin. (5) lit. g) din 
Legea integrității Nr. 82 din 25.05.2017.  
 
În ceea ce privește Comisia de evaluare și evidență a cadourilor, la fel, nu identificăm 
careva informații relevante cu referire la activitatea sau componența acesteia, cu toate că 
pagina web a CR Edineț (http://edinet.md/comisii-de-specialitate/) sunt prezentate 6 
comisii: Comisia consultativă pentru economie, buget şi administrarea bunurilor, juridică, 
numiri și imunități; Comisia consultativă pentru probleme sociale şi asistență medicală; 
Comisia consultativă pentru agricultură și industrie; Comisia consultativă protecția 
mediului și amenajarea teritoriului, ecologie; Comisia consultativă construcţii şi 
infrastructură și Comisia consultativă învățământ, tineret, cultură, sport şi mijloace de 
informare, or Comisia de evaluare și evidență a cadourilor nu este Comisie de specialitate? 
 
Cu referire la cadourile predate comisiilor de evidență și evaluare a cadourilor în cadrul 
entității publice și a celor răscumpărate, în anul 2020 nu au fost 
recepționate/înregistrate/răscumpărate cadouri, iar potrivit răspunsului Direcţiei 
Generale Teritoriale „Nord” a CNA (Nr. 12/3485 din 25.09.2020) la solicitarea CJU (Nr. 29 
din 15.09.2020), agenţii publici din cadrul CR Edineţ şi a subdiviziunilor sale nu au raportat 
cadouri inadmisibile. 

În rezultat, realizarea acțiunii 4 presupune un complex de indicatori, care fac dificilă 
atribuirea calificativilor. Însă, reieșind din faptul că, termenul de realizare este unul 
permanent, cu verificare semestrială a indicatorilor de progres, această acțiune este în 
desfășurare.  
 

Nr. 
crt. 

Acţiunea Indicatorii de progres 

Calificativi 
Termenul 
de 
realizare 

Gradul de 
realizare 

5. 

Asigurarea neadmiterii, 
denunţării şi tratării 
influenţelor 
necorespunzătoare 

Numărul cazurilor de 
influenţă 
necorespunzătoare 
denunţate;  
 
Numărul cazurilor de 
influenţă 
necorespunzătoare 
soluţionate în cadrul 
entităţilor publice;  
 

Acțiune în 
desfășurare 

Acțiune 
realizată 
parțial 

http://www.edinet.md/
http://edinet.md/comisii-de-specialitate/
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În conformitate cu Raportul asupra planului local de acţiuni anticorupţie al CR Edineț 
pentru anul 2020, cazuri de influență necorespunzătoare denunţate/soluţionate în cadrul 
entităţilor publice sau cazuri denunţate la CNA/alte autorități anticorupție responsabile, în 
anul 2020, nu au fost.  
 
Această informație corespunde cu informația prezentată din partea Direcției Generale 
Teritoriale „Nord” a CNA prin răspunsul Nr. 12/3485 din 25.09.2020 la solicitarea CJU Nr. 
29 din 15.09.2020, dar și celei prezentate de CR Edineț prin răspunsul Nr. 926/02/1-19 din 
23.12.2020 din 15.01.2020 la cererea CJU Nr. 65 din 17.12.2020 cu privire la informația de 
interes public referitoare la indicatorii de la acțiunea nr. 5. 
 
Nici în instanțele de judecată nu se află pe rol dosare cu obiectul cauzei legate de influențe 
necorespunzătoare (potrivit portalului național al instanțelor din țară 
www.instance.justice.md). 
 
Consiliul Raional Edineț nu are elaborat și nu deține un Registru de evidență a cazurilor de 
influență necorespunzătoare în cadrul entității (sursa de verificare - răspunsul APL la 
solicitarea CJU (Nr. 724/02/1-19 din 25.09.2020 la Nr. 35 din 16.09.2020 privind tipurile 
de registre deținute în entitate) și nici nu are elaborat un Regulament cu privire la evidența 
cazurilor de influență necorespunzătoare. În acest sens, menționăm Regulamentul-cadru cu 
privire la evidenţa cazurilor de influenţă necorespunzătoare, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului Nr. 767/2014 pentru implementarea Legii Nr. 325 din 23.12.2013 privind 
testarea integrităţii profesionale, de prevederile căruia entitatea poate ține cont în 
elaborarea propriului Regulament intern de care are nevoie. 
 
Acțiunea 5 din PLA este o acțiune în desfășurare, așa precum are un termen de realizare 
permanent, cu verificare semestrială a indicatorilor de progres. O considerăm realizată 
parțial, pentru că prezintă indicatori doar cantitativi. 
 

Numărul cazurilor de 
influenţă 
necorespunzătoare 
denunţate la CNA/alte 
autorități anticorupţie 
responsabile.  

Nr. 
crt. 
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de 
realizare 

Gradul 
de 
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re 

6. 

Asigurarea neadmiterii și 
denunţării manifestărilor 
de corupţie; protecţia 
avertizorilor de 
integritate 

Regulament privind 
organizarea activităţilor 
de denunţare a 
manifestărilor de 
corupţie, adoptat;  

Numărul manifestărilor 
de corupţie denunţate de 
către agenţii publici 
conducătorilor 

Acțiune în 
desfășurare 

Acțiune 
realizat
ă 
parțial 
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Potrivit Legii Nr. 122 din 12.07.2018 privind avertizorii de integritate, angajații entității 
publice sunt în drept să depună dezvăluiri ale practicilor ilegale, să fie recunoscuți în 
calitate de avertizori de integritate și să beneficieze de protecție. Acest act normativ 
prevede mecanismele de dezvăluire precum și drepturile persoanei care a efectuat-o, 
inclusiv drepturile asigurate în cazul în care persoana este recunoscută drept avertizor de 
integritate, precum și obligațiile conducătorului entității respective și a autorităților de 
resort de a asigura respectarea acestor drepturi.  
 
Din informațiile parvenite din partea administrației raionale Edineț și celor prezentate în 
Raportul pe anul 2020, constatăm că entitatea dispune de un Regulament privind 
organizarea activităților de denunțare a manifestărilor de corupție, însă pe pagina web 
(www.edinet.md) acesta nu este publicat. În același timp, la data elaborării prezentului 
raport, pe pagina web nu identificăm nici o informație referitoare la organizarea activităţii 
de denunţare a manifestărilor de corupţie, nici o modalitate de raportare a practicilor 
ilegale în calitate de avertizori de integritate (un număr de telefon anticorupție, o adresă de 
e-mail, o rubrică), și nici alte informații utile și necesare unui angajat pentru a dezvălui 
ilegalitățile din cadrul entității publice. 
 
În ceea ce privește manifestările de corupție și avertizările de integritate depuse în cadrul 
entităților publice și cele transmise la CNA, administrația raională Edineț raportează lipsa 
unor asemenea cazuri atât în Raportul asupra planului local de acţiuni anticorupţie pentru 
anul 2020, cât și în răspunsul Nr. 926/02/1-19 din 15.01.2020 (la interpelarea CJU Nr. 65 
din 17.12.2020). Despre lipsa unor sesizări cu privire la incidentele de integritate și cazuri 
de corupție ce ar viza agenții publici din cadrul CR Edineț, se atestă și în răspunsul CNA Nr. 
12/3485 din 25.09.2020 și Nr. 18/6078 din 02.10.2020 oferit la cererea CJU (Nr. 29 din 
15.09.2020) de solicitare a informației cu referire la indicatorii de progres ai acțiunii nr. 6 
din PLA.  
 
Reieșind din prevederile PLA, Raportului anual, răspunsului Nr. 724/02/1-19 din 
25.09.2020 oferit de CR Edineț privind tipurile de registre deținute în entitate și discuțiilor 
purtate cu reprezentanții administrației publice, constatăm că APL nu dispune de un 
Registru al dezvăluirilor practicilor ilegale și al avertizorilor de integritate și de o persoană 
care ar fi responsabilă de menținerea și completarea acestui Registru. Prin urmare, la fel ca 
și în cazul acțiunii nr. 4, constatăm neîndeplinirea obligaţiei legale de către conducătorul 
entității publice de a desemna persoana/subdiviziunea responsabilă de recepționarea, 
înregistrarea dezvăluirilor interne și întreprinderea acțiunilor de examinare și de 
soluționare a acestora, precum și de ţinerea Registrului dezvăluirilor practicilor ilegale şi al 

entităţilor publice;  

Numărul avertizărilor de 
integritate depuse în 
cadrul entităţilor 
publice.  

Numărul avertizărilor de 
integritate transmise la 
CNA;  

Numărul avertizorilor de 
integritate supuşi 
protecţiei.  

http://www.edinet.md/
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avertizărilor de integritate (în conformitate cu pct. 3, Capitolul I din Regulamentul privind 
procedurile de examinare și raportare internă a dezvăluirilor practicilor ilegale aprobat 
prin Hotărârea de Guvern Nr. 23 din 22.01.2020). 
 

 
În privința indicatorilor cantitativi de la acțiunea nr. 7, CR Edineț declară lipsa unor 
sancțiuni disciplinare aplicate în anul 2020 în legătură cu incidentele de integritate admise 
de agenții publici, lipsa unor sesizări depuse în anul 2020 la CNA cu privire la incidentele 
de integritate ce constituie infracțiuni și contravenții și lipsa unor cazuri de suspendări din 
funcții a agenților publici inculpați pentru infracțiuni de corupție sau conexe corupției 
(sursa de verificare - Raportul CR Edineț pentru anul 2020 și răspunsul Nr. 926/02/1-19 
din 23.12.2020 din 15.01.2020 a APL la cererea CJU Nr. 65 din 17.12.2020). În confirmarea 
informației cu referire la sesizările cu privire la incidentele de integritate ce constituie 
infracţiuni şi contravenţii, menționăm răspunsul Direcţiei Generale Teritoriale „Nord” CNA 
Nr. 12/3485 din 25.09.2020 la solicitarea CJU Nr. 29 din 15.09.2020. Astfel, în anul 2020, 
de către Preşedintele raionului Edineţ nu au fost depuse sesizări cu privire la incidentele de 
integritate, iar Direcția nu a instrumentat careva procese sau cauze penale sau procese pe 
cazuri de corupţie ce ar viza persoane publice din cadrul CR Edineţ. 
 
Cauze penale şi contravenţionale pe subiecte de corupţie ce vizează agenţii publici din 
cadrul CR Edineţ şi subdiviziunilor subordonate nu au fost înregistrate/examinate nici de 
Procuratura Anticorupție și nici de Judecătoria Edineț, fapt confirmat prin răspunsul 
instanței (Nr. 19136 din 05.10.2020 la cererea CJU Nr. 31 din 16.09.2020).  
 
Cu toate acestea, în anul 2020, Procuratura Anticorupție a investigat cauze penale şi 
contravenţionale în care au vizat persoane publice din raionul Edineț din cadrul 
autorităților administrației publice locale și instituțiilor publice. Așadar, potrivit 

Nr. 
crt. 

Acţiunea Indicatorii de progres 
Calificativi 
Termenul 
de realizare 

Gradul de 
realizare 

7. 
Asigurarea intoleranţei 
faţă de incidentele de 
integritate 

Numărul de sancţiuni 
disciplinare aplicate în 
cadrul entităţilor publice 
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.  

Acțiune în 
desfășurare 

Acțiune 
realizată 
parțial 



Pagina 20 din 66 
 

răspunsului Oficiului Nord al Procuraturii Anticorupţie Nr. 2272 din 28.09.2020 la 
solicitarea de informaţie a CJU Nr. 29 din 16.09.2020, stabilim investigarea unei cauze 
penale în care au fost vizate acţiunile persoanelor publice din cadrul Primăriei or. Cupcini, 
mun. Edineţ, prin prisma comiterii infracţiunii prevăzute de art. 329 alin. (1) din Codul 
Penal. În același timp, au fost instrumentate două procese contravenţionale în care au fost 
vizate acţiunile unei persoane publice din cadrul Primăriei mun. Edineţ, prin prisma 
comiterii contravenţiei prevăzute de art. 298 alin. (4) din Codul Contravenţional al RM şi 
acţiunile unei persoane publice din cadrul ÎM “Direcţia Gospodăriei Locativ Comunale” 
Edineţ, prin prisma comiterii contravenţiei prevăzute de art. 295 alin. (3) din Codul 
Contravenţional.  
 
În ceea ce priveşte cauza penală în care au fost vizate acţiunile persoanelor publice din 
cadrul Primăriei or. Cupcini, mun. Edineţ prin prisma comiterii infracţiunii prevăzute de 
art. 329 alin. (1) din CP, Oficiului Nord al Procuraturii Anticorupţie, ne comunică despre 
remiterea acesteia conform competenţei în gestiunea organului de urmărire a 
Inspectoratului de Poliţie Edineţ. În ceea ce privește procesele contravenţionale 
instrumentate, acestea au fost finisate cu aplicarea sancţiunii sub formă de amendă 
contravenţională: pe art. 298 alin. 4 Cod Contravenţional a fost aplicată de procuror 
amendă sub formă de 200 u.c., iar pe art. 295 alin. (3) - amendă sub formă de 25 u.c. (sursa 
de referință - răspunsul Nr. 2593 din 02.11.2020 la solicitarea CJU Nr. 51 din 20.10.2020). 
 
Reieșind din cele expuse, constatăm că suspendări din funcţii ale agenţilor publici din 
cadrul CR Edineţ inculpaţi pentru infracţiuni de corupţie sau conexe corupţiei nu au fost 
aplicate. Totodată, din analiza paginii web a CR Edineț a portalurilor oficiale ale presei 
naționale nu identificăm mențiuni cu referire la incidentele de integritate admise în anul 
2020 de către agenţii publici din cadrul APL și a subdiviziunilor sale.   
 

Nr. 
crt. 

Acţiunea Indicatorii de progres 
Calificativi 
Termenul 
de realizare 

Gradul de 
realizare 

8. 
Asigurarea respectării 
accesului la informaţii de 
interes public 

Persoanele responsabile 
de accesul la informaţii de 
interes public, desemnate 
în cadrul autorităţii;  

Numărul de solicitări de 
acces la informaţii, 
transmise anual entităţii 
publice;  

Numărul de refuzuri de 
acces la informaţii;  

Numărul contestațiilor 
depuse anual în instanţa 
de judecată împotriva 
refuzului entităţii publice 
de a oferi acces la 
informaţii;  

Numărul de hotărâri 
adoptate anual de 

Acțiune în 
desfășurare 

Acțiune 
realizată 
parțial 
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În cadrul monitorizării alternative a Planului local de acțiuni anticorupție al CR Edineț, am 
constatat deschiderea entității publice în ceea ce privește furnizarea datelor la solicitările 
de informații formulate atât din partea monitorilor CJU, cât și a “Petiționarului Misterios”. 
Accesul la informația publică solicitată a fost asigurat și prin respectarea termenilor legali 
de furnizare a informațiilor către solicitant, inclusiv prin utilizarea căilor de transmitere a 
răspunsurilor (prin poștă și adresă electronică). CR Edineț are desemnate persoanele 
responsabile de accesul la informații de interes public care, potrivit Raportului asupra 
planului local de acţiuni anticorupţie al CR Edineț pentru anul 2020, sunt 4 la număr. 
Referindu-ne la numărul solicitărilor de acces la informații de interes public 
recepționate/înregistrate în anul 2020 și numărul refuzurilor exprimate de APL în acest 
sens, avem în vedere 11 solicitări de informații și 0 refuzuri de acces la informații. Această 
informație corespunde cu cea oferită de administrația raională Edineț prin răspunsul Nr. 
926/02/1-19 din 23.12.2020 la solicitarea CJU Nr. 65 din 17.12.2020. 
 
În această ordine de idei, menționăm sondajul angajaților CR Edineț în cadrul căruia circa 
jumătate din totalul respondenților (17 angajați) au răspuns că ar cunoaște cazuri în care 
cetățenii au solicitat informații cu caracter public pe parcursul anului 2020 fără a preciza 
însă, numărul total de solicitări parvenite (întrebarea nr. 14 din chestionar).  
 
Că nu au existat refuzuri de acces la informații, subsidiar contestații depuse în instanța de 
judecată, în anul 2020, împotriva refuzului CR Edineț de a oferi acces la informații, 
constatăm din analiza portalului (https://www.instante.justice.md), în instrumentarea 
instanțelor de judecată neregăsindu-se careva contestații cu obiectul refuzului de acces la 
informații. În acest sens, menționăm și răspunsul Judecătoriei Edineţ Nr. 19136 din 
05.10.2020 la cererea CJU Nr. 31 din 16.09.2020, potrivit căruia instanța națională nu a 
înregistrat şi nu a examinat contestaţii împotriva refuzului CR Edineţ de a oferi acces la 
informaţii de interes public în perioada anului 2020. În rezultat, nu au fost adoptate nici 
hotărâri ale instanțelor de judecată privind obligarea entităţii publice de a oferi informaţii. 
 
Pe pagina web a CR Edineț identificăm rubrica “Contactaţi Aparatul Preşedintelui” 
(https://edinet.md/contactati-aparatul-presedintelui/) unde sunt prezentate informaţii 
din Codul Administrativ al RM privind modalităţile de depunere a petiţiei şi conţinutul său 
(art. 72-77), însă nu identificăm nici o rubrică a petițiilor online unde cetățenii ar putea 
adresa întrebări sau solicita informații. Așa precum pagina (www.edinet.md) este 
predestinată de a facilita accesul cetățenilor la informații privind activitatea Consiliului 
Raional Edineț și a subdiviziunilor subordonate lui, ar fi bine ca toate rubricile și 
subrubricile create să fie actualizate permanent cu informații și date pe interesul publicului 
larg. 
 
În scopul de a identifica cum respectă administrația raională Edineț prevederile legale și 
termenii atunci când cetățenii solicită informații de interes public, CJU a utilizat 
instrumentul „Petiționarul Misterios”. Astfel, în adresa entității publice au fost formulate și 
expediate două scrisori din partea a două persoane fizice terțe care, au solicitat furnizarea 
informației privind banii cheltuiți de CR Edineț, în anul 2020, pentru lucrările de reparație 
și întreținere a drumurilor publice locale pe care le gestionează şi a informației privind 
lucrările de modernizare a infrastructurii preconizate şi realizate de APL în anul 2020. În 

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

https://www.instante.justice.md/
https://edinet.md/contactati-aparatul-presedintelui/
http://www.edinet.md/
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primul caz, petiţionarul a rugat furnizarea informației în format electronic la adresa de e-
mail, iar în al doilea caz - la adresa de reședință. Ca urmare, la data de 28.12.2020, a fost 
recepționat răspunsul Nr. 875/02/1-19 prin care administrația raională Edineț a informat 
despre banii cheltuiți, în anul 2020, pentru lucrările de reparație și întreținere a drumurilor 
publice locale pe care le gestionează. Răspunsul a fost recepționat în termeni legali, pe 
adresa de e-mail a petiționarului (așa precum acesta solicitase în scrisoare), cât și la adresa 
sa de reședință și este considerat a fi unul complet și complex. 
 
Constatăm că, acțiunea 8 înregistrează progres, fapt ce rezultă și din răspunsurile primite 
la solicitările de informații cu caracter public din partea APL. 
 

 
CR Edineţ are adoptate Codurile de etică şi deontologie, însă nu are elaborate și aprobate 
Planurile anuale de instruire, inclusiv de instruire continuă. Este puțin confuză informația 
raportată de către administrația raională Edineț în privința instruirilor și agenţilor publici 
instruiţi în anul 2020 cu privire la normele de etică şi deontologie, așa precum notează cifra 
7 la acest indicator de progres fără a specifica însă la care din componentele indicatorului 
se referă: 7 instruiri au avut loc, ori 7 agenți publici au fost instruiți în vederea respectării 
normelor de etică şi deontologie? 
 
Răspunsul Nr. 926/02/1-19 din 15.01.2020 la cererea CJU Nr. 65 din 17.12.2020 induce 
claritatea necesară în acest sens, administrația raională Edineț informându-ne despre 
instruirea a 7 agenți publici, în anul 2020, cu privire la normele de etică și deontologie.  
 
Potrivit aceleiași surse de verificare, a Raportului CR Edineț pentru anul 2020 de 
implementare a PLA și a informațiilor disponibile pe portalurile web, constatăm lipsa unor 
cazuri de încălcare a normelor de etică şi deontologie sancţionate disciplinar în decursul 
anului 2020. Cu toate acestea, considerăm că încălcări a normelor de etică și conduită ar fi 
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Gradul de 
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9. 

Asigurarea 
implementării şi 
respectării normelor de 
etică şi deontologie 

Adoptarea codurilor de 
etică şi deontologie pentru 
entităţile 
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care nu au astfel de 
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instruire, inclusiv de 
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Numărul de instruiri şi de 
agenţi publici instruiţi cu 
privire la normele de etică 
şi deontologie;  
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sancţionate disciplinar.  
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realizată 
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existat, doar că acestea nu s-au soldat cu aplicare de sancțiuni, or nu au fost raportate în 
modul corespunzător. În acest context, vom avea în vedere rezultatele sondajului realizat 
cu angajații CR Edineț și subdiviziunilor subordonate, unde 6 respondenți din 33 au invocat 
cunoașterea unor cazuri de încălcare a normelor de etică și conduită din partea colegilor. 
 
În lumina celor prezentate, ar fi bine ca APL să elaboreze și implementeze un Cod de etică 
pentru aleșii locali în scopul de a preveni cazurile de încălcare a eticii, normelor și 
moralității profesionale, precum și să organizeze instruiri interne pe subiectul normelor de 
etică şi deontologie, în special pentru angajații care sunt noi în exercitarea atribuțiilor sale 
de serviciu.  
 

 
Asigurarea respectării regimului de restricţii şi limitări în legătură cu încetarea mandatului, 
a raporturilor de muncă sau de serviciu şi migrarea agenţilor publici în sectorul privat 
(pantuflaj), reprezintă o măsură de cultivare a integrității instituționale. Pentru anul 2020, 
administrația raională Edineț raportează 4 agenți publici care şi-au încetat mandatul, 
raporturile de muncă sau de serviciu; 5 oferte de muncă/de angajare oferite agenţilor 
publici în cadrul organizaţiilor comerciale comunicate de către agenţii publici înainte de 
încetarea mandatului/raporturilor de muncă și nici un contract comercial refuzat de către 
entităţile publice din motivul că în organizaţiile comerciale activează persoane care au fost 
agenți publici în cadrul entităţilor publice. 
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crt. 
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de realizare 

Gradul de 
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10. 

Asigurarea respectării 
regimului de restricţii şi 
limitări în legătură cu 
încetarea mandatului, a 
raporturilor de muncă 
sau de serviciu şi 
migrarea agenţilor 
publici în sectorul privat 
(pantuflaj) 

Numărul anual de agenţi 
publici care şi-au încetat 
mandatul, raporturile de 
muncă sau de serviciu;  

Numărul ofertelor de 
muncă sau de angajare 
oferite agenţilor publici în 
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către agenţii publici 
înainte de încetarea 
mandatului, a 
raporturilor de muncă sau 
de serviciu;  

Numărul de contracte 
comerciale refuzate anual 
de către entităţile publice 
din motivul că în 
organizaţiile comerciale 
activează persoane care, 
pe parcursul ultimului an, 
au fost agenți publici în 
cadrul entităţilor publice.  

Acțiune în 
desfășurare 

Acțiune 
realizată 
parțial 
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Aceste date corespund cu datele recepționate din partea CR Edineț prin răspunsul CR 
Edineț Nr. 926/02/1-19 din 15.01.2020 la cererea CJU Nr. 65 din 17.12.2020 cu referire la 
indicatorii de progres de la acțiunea nr. 10, potrivit căruia au fost angajați 5 funcționari 
publici în anul 2020 și nu au fost refuzate contracte cu privire la contractele comerciale. 
 
Deși indicatorul cantitativ privind agenții publici care şi-au încetat mandatul, raporturile de 
muncă sau serviciu de la acțiunea nr. 10 din PLA pare a fi asemănător indicatorului de la 
acțiunea nr. 2 care vizează agenții publici ale căror mandat/raporturi de muncă sau de 
serviciu au încetat pe parcursul anului, aceste date nu trebuie confundate. Delimitarea se 
face de cauza din care a încetat mandatul sau raportul de muncă a agentului public (în cazul 
nostru, de migrarea agentului public în sectorul privat). 
 

 
Evaluarea internă a riscurilor de corupţie reprezintă un instrument important în vederea 
excluderii posibilității de manifestare a fenomenului și întru eficientizarea activităţii 
profesionale. În vederea asigurării implementării managementului riscurilor de corupție, 
CR Edineţ are elaborat Registrul riscurilor, care include și riscurile de corupţie, ce este 
completat şi menţinut de către specialistul principal din cadrul Serviciului Juridic (sursa de 
verificare - răspunsul APL Nr. 724/02/1-19 din 25.09.2020 la cererea formulată de CJU cu 
Nr. 35 din 16.09.2020).  
 
Registrul riscurilor nu a fost identificat ca fiind publicat pe pagina web a CR Edineț 
(www.edinet.md), dar a fost consultat fizic în cadrul vizitelor de monitorizare realizate la 
sediul APL. Așadar, înscrisuri cu referire la riscurile de corupție pentru anul 2020 nu au 
fost identificate. Din discuțiile purtate cu reprezentanții din administrația raionului Edineț, 
completarea registrului cu riscurile de corupţie după incidentele de integritate se face după 
necesitate. Acest fapt se indică și în Raportul CR Edineț pentru anul 2020 de implementare 
a PLA.  
 
Subsecvent, administrația raională raportează elaborarea anuală a Raportului privind 
implementarea măsurilor de tratare a riscurilor, însă la data întocmirii prezentului Raport 
alternativ de monitorizare, documentul nu este plasat pe pagina web a APL. În acest 
context, menționăm art. 21 alin. (3) din Legea integrității Nr. 82 din 25.05.2017, care 
stabilește responsabilitatea pentru conducătorul entităţii publice şi agenţii publici 

Nr. 
crt. 

Acţiunea Indicatorii de progres 
Calificativi 
Termenul 
de realizare 

Gradul de 
realizare 

11. 

Asigurarea 
implementării 
managementului 
riscurilor de corupţie 

Registrele riscurilor, care 
includ și riscurile de 
corupţie, elaborate;  

Completarea registrului 
riscurilor cu riscurile de 
corupţie după incidentele 
de integritate din cadrul 
entităţilor publice;  

Raportul privind 
implementarea măsurilor 
de tratare a riscurilor, 
elaborat anual.  

Acțiune în 
desfășurare 

Acțiune 
realizată  

http://www.edinet.md/
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desemnaţi responsabili pentru efectuarea procedurilor de furnizare a informaţiilor oficiale 
în funcţie de competențele stabilite, să asigure accesul efectiv la registrele de informaţii 
deţinute, care vor fi completate în conformitate cu legislaţia cu privire la registre. 
 
Acțiunea nr. 11 conține indicatori de progres cu privire la elaborarea/adoptarea unor acte 
normative/documente/instrumente, iar așa încât Registrul riscurilor și Raportul au fost 
elaborate de entitatea publică, considerăm această acțiune realizată.  
 

 
Conform PLA, acţiunea nr. 12 are un termen fix de realizare: trimestrul II, anul 2019 și nu 
este relevantă pentru perioada curentă de monitorizare. 
 
Cu toate acestea, administrația raionului Edineț raportează inexistența Unității de audit 
intern, lipsa Cartelei de audit intern, a Planului strategic şi a Planurilor anuale ale activităţii 
de audit. Potrivit declarațiilor conducătorilor subdiviziunilor Consiliului Raional, realizarea 
acțiunii nr. 12 nu se face posibilă din considerentul lipsei unui specialist în domeniul 
auditului. Cu toate acestea, din analiza paginii web a APL (www.edinet.md) nu au fost 
identificate nici o informație cu privire la iniţierea sau desfăşurarea unui concurs pentru 
ocuparea funcţiei publice vacante de auditor intern în cadrul entității. 
 
Prin urmare, acțiunea este nerealizată, iar termenul de realizare depășit, așa precum nici 
Cartela de audit intern și nici Planul strategic şi planurile anuale ale activităţii de audit nu 
au fost elaborate, aprobate și puse în aplicare. 
 

 

Nr. 
crt. 

Acţiunea Indicatorii de progres 
Calificativi 
Termenul 
de realizare 

Gradul de 
realizare 

12. 
Crearea și consolidarea 
unităților de audit intern 
în cadrul autorității 

Unitate de audit intern 
creată și funcțională;  

Cartela de audit intern, 
planul strategic şi 
planurile anuale ale 
activităţii de audit, 
aprobate de către 
entitatea publică.  

 
Termen de 
implementar
e depășit 
 

Acțiune 
nerealizată 

Prioritatea 2. Gestionarea patrimoniului public local în condiții de legalitate, 
transparență și eficiență. 
Rezultatele scontate: 
1. Sistem de proceduri privind modul de gestionare a patrimoniului la nivelul local, 
implementat. 
2. Proces transparent de vânzare/locațiune/arendă a bunurilor patrimoniului public local, 
asigurat. 
3. Bunurile patrimoniului public la nivelul local, înregistrate și evaluate corespunzător. 

Nr. 
crt. 

Acţiunea Indicatorii de progres 

Calificativi 

Termenul de 
realizare 

Gradul de 
realizare 

http://www.edinet.md/
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Drept unul din indicatorii cantitativi de progres de la acțiunea nr. 13 din PLA sunt bunurile 
patrimoniului public local înregistrate și evaluate. Cu toate că nu se specifică, în mod 
expres, natura ori calificarea dată de lege a bunurilor respective, precizăm faptul că se au în 
vedere doar bunurile imobile. În primul rând, din considerentul că acestea sunt relevante 
domeniului de administrare publică, subsidiar sunt supuse înregistrării și evidenței 
obligatorii.  
 
Important este de menționat că, înregistrarea și evaluarea bunurilor imobile la nivel local 
este o problemă actuală și similară pentru mai multe unități administrativ-teritoriale din 
țară. În mare parte, bunurile nu sunt înregistrate și luate la evidență în modul 
corespunzător, și nici evaluate la un preț real. Raionul Edineț se confruntă cu aceleași 
dificultăți de gestionare și administrare a patrimoniului public, acest domeniu fiind unul 
vulnerabil pentru majoritatea autorităților administrației publice locale.  
 
Potrivit Raportului pentru anul 2020 asupra implementării PLA, au fost înregistrate și 
evaluate 13 bunuri. Nu este clar dacă aceste date se referă la bunurile deja existente și 
aflate în gestionarea APL ori la noile bunuri imobile apărute în patrimoniul public raional 
ca rezultat al transmiterii de la alte unități administrativ - teritoriale sau de la stat, spre 
exemplu. 

13. 

Asigurarea gestionării 
transparente şi 
responsabile a 
patrimoniului public şi a 
asistenţei externe 

Numărul bunurilor 
patrimoniului public local 
înregistrate și evaluate;  

Informaţia privind 
gestionarea patrimoniului 
entităţilor publice 
publicată;  

Informaţia privind 
atragerea şi gestionarea 
asistenţei externe, 
publicată; 

Numărul informațiilor 
privind planificarea și 
administrarea lucrărilor 
de construcții publicate pe 
pagina web;  

Rapoartele entităţii 
publice care a atras 
fonduri externe cu privire 
la rezultatul 
(performanţa) obţinut în 
urma acestei asistenţe;  

Planurile anuale şi 
trimestriale de achiziţii 
publice ale entităţii 
publice, publicate pe 
pagina web oficială. 

Acțiune în 
desfășurare 

Acțiune 
realizată 
parțial 
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Referindu-ne la informaţiile privind gestionarea patrimoniului; atragerea şi gestionarea 
asistenţei externe; planificarea și administrarea lucrărilor de construcții, drept sursa 
principală de verificare a realizării acestor indicatori de progres conform PLA, constituie 
pagina web a entității (www.edinet.md). În rezultatul analizei paginii web, la data 
întocmirii prezentului Raport, nu identificăm careva informații relevante și nici 
anunțuri/noutăți ce ar viza achizițiile publice de lucrări. Toate informațiile privind 
realizarea procedurilor de achiziții de lucrări sunt disponibile pe pagina web Mtender 
(https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1584538163884?tab=clarification).  
 
În ceea ce privește planurile anuale şi trimestriale de achiziţii publice ale entităţii pentru 
anul 2020, la rubrica “Achiziții publice - Planul de achiziții” sunt plasate doar planurile 
anuale începând cu anul 2017 până în prezent (http://edinet.md/wp-
content/uploads/2020/06/Plan-achizitii-dp.pdf). 
 

Nr. 
crt. 

Acţiunea Indicatorii de progres 

Calificativi 

Termenul de 
realizare 

Gradul de 
realizare 

14. 

Asigurarea 
transparenței în 
procesul de 
administrare și 
gestionare a bunurilor 
patrimoniului public 
local 

Numărul anunțurilor 
privind desfășurarea 
licitațiilor de 
vânzare/locațiune/arend
ă a bunurilor 
patrimoniului public local 
publicate în termeni 
rezonabili, inclusiv pe 
pagina web a APL;  

Numărul informațiilor cu 
privire la rezultatele 
licitațiilor/concursurilor/
negocierilor de 
vânzare/locațiune/ 
arendă a bunurilor 
patrimoniului public local 
aduse la cunoștința 
publicului prin 
intermediul panourilor 
informative, paginii web a 
APL;  

Numărul 
audierilor/dezbaterilor/c
onsultărilor publice pe 
subiecte privind  
gestionarea patrimoniului 
public organizate;  

Numărul persoanelor care 
au solicitat îmbunătățirea 

Acțiune în 
desfășurare 

Acțiune 
realizată 
parțial 

http://www.edinet.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1584538163884?tab=clarification
http://edinet.md/wp-content/uploads/2020/06/Plan-achizitii-dp.pdf
http://edinet.md/wp-content/uploads/2020/06/Plan-achizitii-dp.pdf
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Asigurarea transparenței în procesul de administrare și gestionare a bunurilor 
patrimoniului public local contribuie la respectarea angajamentelor autorităților 
prestatoare de servicii publice față de cetățeni. În rezultatul analizei informațiilor plasate 
pe pagina web a CR Edineț, la data întocmirii prezentului Raport, nu au fost identificate 
careva anunțuri sau rezultate în privința licitațiilor de vânzare/locațiune/arendă a 
bunurilor patrimoniului public local, cu toate că administrația raionului Edineț raportează 
34 de anunțuri publicate în anul 2020, inclusiv pe pagina web a APL. Chiar dacă 
informațiile au fost plasate pe panourile informative, considerăm că această modalitate de 
publicare prevăzută de lege nu asigură posibilitatea deplină de participare a tuturor 
părților interesate la licitațiile publice precum și informarea publicului despre rezultatele 
acestor licitații. 
 
Cu referire la numărul audierilor/dezbaterilor/consultărilor publice pe subiecte privind  
gestionarea patrimoniului public, avem în vedere anunțul referitor la inițierea elaborării 
deciziei Consiliului raional Edineț din 14 decembrie 2020 cu privire la locațiunea unor 
încăperi cu suprafața de 29,77 (http://edinet.md/wp-content/uploads/2020/12/moscalu-
ANUN%C8%9A-dp.pdf). În ceea ce privește numărul actelor normative și deciziilor APL pe 
subiecte privind gestionarea patrimoniului public, facem referire la decizia CR Edineț din 
28 ianuarie 2020 cu privire la aprobarea listei bunurilor imobile proprietate publică a 
raionului Edineț (https://actelocale.gov.md/ral/act/cu-privire-l-rbr-listei-bunurilor-
imobile-proprietate-ubli-raionului-edine-430717.html) şi la Regulamentul privind modul 
de posesiune, de folosinţă şi de dispoziţie asupra patrimoniului raionului Edineţ, aprobat 
prin decizia CR Edineţ nr. 1/7 din 26 februarie 2016 (http://edinet.md/consiliul-raional-
edinet__trashed/anunt-de-initiere-a-proiectelor-de-decizii/). 
 
În concluzie, ținem să menționăm că, Raportul asupra planului de acţiuni anticorupţie al CR 
Edineț pentru anul 2020 nu prezintă date cantitative la 4 indicatori de progres de la 
acțiunea nr. 14, ceea ce ne face să credem că APL nu a dus evidența informațiilor cu referire 
la administrarea și gestionarea bunurilor patrimoniului public local pe parcursul anului 
2020. 
 
 
 
 
 
 
 

condițiilor de trai și/sau 
atribuirea terenurilor de 
pământ pentru 
construcția caselor 
individuale de locuit;  

Numărul actelor 
normative și deciziilor 
APL pe subiecte privind 
gestionarea patrimoniului 
public publicate în presa 
locală.  

http://edinet.md/wp-content/uploads/2020/12/moscalu-ANUN%C8%9A-dp.pdf
http://edinet.md/wp-content/uploads/2020/12/moscalu-ANUN%C8%9A-dp.pdf
https://actelocale.gov.md/ral/act/cu-privire-l-rbr-listei-bunurilor-imobile-proprietate-ubli-raionului-edine-430717.html
https://actelocale.gov.md/ral/act/cu-privire-l-rbr-listei-bunurilor-imobile-proprietate-ubli-raionului-edine-430717.html
http://edinet.md/consiliul-raional-edinet__trashed/anunt-de-initiere-a-proiectelor-de-decizii/
http://edinet.md/consiliul-raional-edinet__trashed/anunt-de-initiere-a-proiectelor-de-decizii/
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Conform PLA, acţiunea nr. 15 are un termen fix de realizare, şi anume trimestrul IV, anul 
2018. Administrația raionului Edineț nu raportează privind elaborarea/adoptarea 
Regulamentului intern de gestionare a patrimoniului public local și desemnarea persoanei 
responsabile de administrarea și gestionarea patrimoniului public. În pofida acestui fapt, 
din discuțiile purtate cu reprezentanții APL și potrivit Raportului de monitorizare a 
implementării SNIA pentru anii 2017-2020, perioada de raportare: semestrul I al anului 
2020 (https://www.cna.md/public/files/Raport_SNIA__sem_I_2020_.pdf), CR Edineț a 
asigurat elaborarea, adoptarea și publicarea Regulamentului intern de gestionare a 
patrimoniului public local.  
 
În ceea ce privește persoana responsabilă de administrarea și gestionarea patrimoniului 
public din cadrul CR Edineț, este vorba despre specialistul principal din cadrul Direcției 
Agricultură, Relații Funciare și Cadastru (DARFC Edineț), tot el fiind și cel care gestionează 
Registrul terenurilor proprietate publică deținut în cadrul entității. Datele de contact ale 
specialistului principal nu sunt publicate pe pagina web a APL, însă este plasat numărul de 
telefon și adresa de e-mail a DARFC Edineț în rubrica “Informații de contact” 
(http://edinet.md/informatii-de-contact/). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Acţiunea Indicatorii de progres 

Calificativi 

Termenul 
de realizare 

Gradul de 
realizare 

15. 

Elaborarea, adoptarea și 
publicarea 
Regulamentului intern 
de gestionare a 
patrimoniului public 
local 

Regulament intern de 
gestionare a 
patrimoniului public local 
elaborat, aprobat și 
publicat; 

Desemnarea persoanei 
responsabile de 
administrarea și 
gestionarea patrimoniului 
public și publicarea 
datelor de contact. 

Termen de 
implementar
e respectat 

Acțiune 
realizată 

https://www.cna.md/public/files/Raport_SNIA__sem_I_2020_.pdf
http://edinet.md/informatii-de-contact/
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CR Edineț are elaborat și aprobat Registrul terenurilor proprietate publică (potrivit 
răspunsului CR Edineț Nr. 724/02/1-19 din 25.09.2020 la solicitarea de informaţii a CJU 
Nr. 35 din 16.09.2020 privind numărul şi tipul de registre deţinute de entitate), cu toate că 
acesta nu este publicat pe pagina web a autorității. Registrul este menținut în cadrul DARFC 
Edineț, iar persoana responsabilă de completarea și păstrarea Registrului este specialistul 
principal din cadrul subdiviziunii. 
 
Totodată, cu referire la numărul terenurilor-proprietate publică delimitate și înregistrate în 
Registru, am identificat că, pe parcursul anului 2020, DARFC Edineț a coordonat 20 de 
dosare pentru delimitarea terenurilor proprietate publică, însă nu dispune de informații 
despre înregistrarea terenurilor respective (sursa de verificare - răspunsul Nr. 37 din 
04.11.2020 la cererea CJU Nr. 42 din 16.10.2020). Cu toate acestea, Raportul entității 
pentru anul 2020 de implementare a PLA indică 11 terenuri delimitate și înregistrate, ceea 
ce creează confuzii în privința datelor furnizate de entitate, or în acest caz avem în vedere 
distincția dintre terenurile aflate în proprietatea publică a statului și terenurile aflate în 
proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale? Deci, la care din aceste terenuri 
s-a referit APL? 
Acțiunea nr. 16 o considerăm acțiune realizată, din considerentul că, indicatorii cantitativi 
au fost realizați, iar Registrul terenurilor proprietate publică a fost elaborat și aprobat.  
 

Nr. 
crt. 

Acţiunea Indicatorii de progres 

Calificativi 

Termenul 
de realizare 

Gradul de 
realizare 

16. 

Delimitarea și 
înregistrarea tuturor 
terenurilor în terenuri 
proprietate publică a 
statului şi terenuri 
proprietate publică a 
unităţilor administrativ-
teritoriale, inclusiv a 
terenurilor ce ţin de 
domeniul public sau cel 
privat 

Registru al terenurilor 
proprietate publică 
elaborat, aprobat, 
actualizat permanent și 
publicat; 

Numărul terenurilor – 
proprietate publică 
delimitate și înregistrate 
în Registru. 

Acțiune în 
desfășurare 

Acțiune 
realizată 

Nr. 
crt. 

Acţiunea Indicatorii de progres 

Calificativi 

Termenul 
de realizare 

Gradul de 
realizare 

17. 

Elaborarea, adoptarea și 
publicarea 
Regulamentului cu 
privire la atribuirea 
terenurilor de pământ 
pentru construcția 
caselor individuale de 
locuit 

Regulamentul cu privire la 
atribuirea terenurilor de 
pământ pentru 
construcția caselor 
individuale de locuit 
elaborat, adoptat și 
publicat pe pagina web a 
APL 

Termen de 
implementar
e depășit 

Acțiune 
nerealizată 
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Conform PLA, acţiunea nr. 17 are un termen fix de realizare: trimestrul III, anul 2018.  
 
Persoanele juridice şi fizice interesate în atribuirea terenurilor în alte scopuri decât cele 
agricole, înaintează organelor administraţiei publice locale cereri privind coordonarea 
preliminară a amplasării obiectului, indicând suprafaţa preliminară a lotului, locul unde 
doresc să amplaseze obiectul, caracteristica lui tehnică, necesitatea asigurării cu reţele 
tehnice, posibilitatea cooperării cu alte întreprinderi. Terenurile libere, destinate pentru 
construcţia locuinţelor sunt atribuite cetăţenilor în proprietate din fondurile proprietăţii 
publice în baza planurilor urbanistice generale ale localităţilor, proiectelor şi schemelor de 
organizare a teritoriului. Potrivit informației deținute, inclusiv celei raportate de către 
administrația raională, CR Edineț nu dispune de terenuri care ar putea fi atribuite în 
conformitate cu procedura legală, subsidiar nu a identificat necesitatea elaborării și 
adoptării Regulamentului cu privire la atribuirea terenurilor de pământ pentru construcția 
caselor individuale de locuit.  
 
Drept urmare, considerăm acțiunea nr. 17 ca fiind nerealizată. 
 

 
Pentru anul 2020, CR Edineț prezintă instruirea a 90 de persoane în domeniul administrării 
și gestionării patrimoniului public și realizarea a 5 cursuri de instruire în acest sens.  
 
Informațiile prezentate de APL Edineț le considerăm confuze din mai multe motive. În 
primul rând, numărul specialiștilor instruiți este unul extrem de mare în raport cu numărul 
funcționarilor publici indicați pe pagina web a CR Edineț. În rândul doi, în Raportul de 
monitorizare a implementării SNIA pentru anii 2017-2020, perioada de raportare: 
semestrul I al anului 2020 
(https://www.cna.md/public/files/Raport_SNIA__sem_I_2020_.pdf, lipsesc informații cu 
referire la instruirea persoanelor din cadrul acestei autorități publice, iar instruirea a 90 de 
persoane în decursul unui semestru (II) al anului 2020 ar fi o misiune dificilă. În rândul 
trei, remarcăm situația epidemiologică de COVID-19 din țară pentru care se face 
raportarea, situația de urgență instituită în țară și perioadele de carantină în care s-au aflat 
angajații CR Edineț, care cu siguranță au influențat procesului de instruire, chiar dacă 
cursurile de instruire ar fi avut loc online. În rândul patru, potrivit rezultatelor sondajului 
angajaților CR Edineț și a subdiviziunilor sale, nici o persoană din cele din 33 intervievate, 
nu a menționat că ar fi beneficiat în anul 2020 de instruire în domeniul administrării și 
gestionării patrimoniului public. În rândul cinci, pe pagina web a entității 
anunțuri/știri/noutăți cu privire la organizarea sau desfășurarea unor asemeni instruiri 
tematice în anul 2020, nu au fost identificate. 
 

Nr. 
crt. 

Acţiunea Indicatorii de progres 

Calificativi 

Termenul 
de realizare 

Gradul de 
realizare 

18. 

Instruirea specialiștilor 
în domeniul 
administrării și 
gestionării 
patrimoniului public 

Numărul persoanelor 
instruite; 

Numărul cursurilor de 
instruire. 

Acțiune în 
desfășurare 

Acțiune 
realizată 
parțial 

https://www.cna.md/public/files/Raport_SNIA__sem_I_2020_.pdf
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În acest context, menționăm că orice funcționar are obligația de a-şi perfecţiona, în mod 
continuu, abilităţile şi pregătirea profesională, iar fiecare autoritate publică are obligația de 
a asigura organizarea unui proces sistematic şi planificat de dezvoltare profesională 
continuă a funcţionarului public. În această privință, a fost elaborat la nivel național un 
Program de instruire a funcţionarilor publici pentru anii 2016-2020 ce a fost aprobat prin 
Hotărârea de Guvern Nr. 970 din 11.08.2016. 
 

 

 
Administrația raională menționează că bugetul a fost executat, precum și Planul de achiziții. 
Bugetul însă nu este disponibil de a fi consultat de cetățeni, așa precum nu este publicat pe 
pagina web a APL (www.edinet.md), la fel și anunțul privind organizarea consultărilor 
publice a proiectului bugetului. În acest context, ne expunem în privința actului normativ 
național care stabileşte procedurile de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare şi 
adoptare a deciziilor - Regulamentul cu privire la procedurile de consultare publică cu 
societatea civilă în procesul decizional, aprobat prin Hotărârea Nr. 967 din 09.08.2016 cu 
privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional. 
Potrivit acestui Regulament (pct. 5, Capitolul I), autoritatea publică asigură accesul la 
proiectele de decizii şi la materialele aferente prin publicarea lor obligatorie pe pagina web 
oficială a autorităţii publice, precum şi pe pagina web www.particip.gov.md. 
 
Planul de achiziții pentru anul 2020 a fost elaborat și publicat pe pagina web a APL 
(http://edinet.md/wp-content/uploads/2020/06/Plan-achizitii-dp.pdf), fiind întocmit în 
conformitate cu anexa nr. 1 la Regulamentul cu privire la modul  de calculare a valorii 
estimative a contractelor de achiziții publice și planificarea acestora. În ceea ce privește 
achizițiile de valoare mică, pe pagina web nu se regăsesc careva informații pe acest subiect. 

Prioritatea 3. Asigurarea transparenței și prevenirea corupției în procesul de 
planificare, desfășurare și monitorizare a achizițiilor publice. 
Rezultatele scontate: 
1.Transparență și acces la informație la toate etapele procesului de achiziție publică 
efectuate de APL asigurat. 
2. Membrii grupului de lucru pentru achiziții și specialiștii pe achiziții publice din cadrul 
APL instruiți și pregătiți corespunzător. 
3. Încălcarea măsurilor de integritate instituțională și regimului conflictelor de interese de 
către membrii grupului de lucru pentru achiziții sancționată. 
4. Combaterea concurenței neloiale în domeniul achizițiilor publice asigurată. 

Nr. 
crt. 

Acţiunea Indicatorii de progres 

Calificativi 

Termenul 
de realizare 

Gradul de 
realizare 

19. 

Corelarea procesului de 
achiziții cu planurile de 
dezvoltare a localității, 
antrenarea societății în 
procesul de identificare 
a necesităților, evitarea 
achizițiilor inutile și 
neplanificate 

Bugetul consultat înainte 
de aprobare, elaborat; 

Planul de achiziții 
elaborat și publicat pe 
pagina web a instituției; 

Achizițiile efectuate 
conform planului de 
achiziții. 

Termen de 
implementar
e respectat 

Acțiune 
realizată 

http://www.edinet.md/
http://www.particip.gov.md/
http://edinet.md/wp-content/uploads/2020/06/Plan-achizitii-dp.pdf
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Totodată, nu este publicată Darea de seamă privind realizarea achiziţiilor publice de 
valoare mică, elaborarea căreia este obligatorie pentru entitatea publică. 
 

 

Potrivit Raportului asupra planului de acţiuni anticorupţie al CR Edineț pentru anul 2020, 
de către APL au fost publicate 79 de anunțuri de intenție în Buletinul Achizițiilor Publice și 
pe pagina web a Agenţiei Achiziţii Publice.  

Din analiza surselor de verificare, pe parcursul anului 2020, de către Aparatul Președintelui 
raionului Edineț au fost inițiate și derulate 9 proceduri de achiziții publice, iar anunțurile 
de participare la desfășurarea procedurilor de achiziții au fost publicate pe pagina Mtender 
(www.mtender.gov.md) și pe pagina web a Consiliului Raional (răspunsul Nr. 870/02/1-20 
și Nr. 871/02/1-20 din 17.12.2020 la solicitările de informații a CJU Nr. 56 și 57 din 
27.11.2020). 
 
Cu referire la rezultatele/anunțurile de atribuire publicate pe pagina web a APL, constatăm 
că administrația raională nu a publicat pe pagina sa web anunțurile de participare/inițiere 
a procedurilor de achiziție și nici rezultatele achizițiilor, chiar dacă potrivit planului de 
achiziție pentru anul 2020 (http://edinet.md/wp-content/uploads/2020/06/Plan-
achizitii-dp.pdf), urmau să fie realizate cel puțin 24 proceduri de achiziții (preponderent 
achiziții dintr-o singură sursă).  
 
În pofida faptului că, pagina web a CR Edineț prezintă o rubrică destinată achizițiilor 
publice, identificăm foarte puțină informație plasată la subrubricile acesteia: “Anunț de 
intenție”, “Planul de achiziții”, “Anunț de participare”, “Anunț de atribuire”.  

Nr. 
crt. 

Acţiunea Indicatorii de progres 

Calificativi 

Termenul 
de realizare 

Gradul de 
realizare 

20. 

Asigurarea 
transparenței în 
procesul de planificare, 
desfășurare și 
monitorizare a 
achizițiilor 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 APL; 

Numărul anunțurilor 
publicate în presa locală și 
regională; 

Rapoartele  anuale și 
semestriale privind 
executarea contractelor 
de achiziții publice 
elaborate și publicate pe 
pagina web a APL. 

Acțiune în 
desfășurare 

Acțiune 
realizată 
parțial 

http://www.mtender.gov.md/
http://edinet.md/wp-content/uploads/2020/06/Plan-achizitii-dp.pdf
http://edinet.md/wp-content/uploads/2020/06/Plan-achizitii-dp.pdf
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Totodată, constatăm că Rapoartele anuale și semestriale privind executarea contractelor de 
achiziții publice, la data elaborării prezentului Raport, nu sunt publicate pe pagina web a 
APL, deși CR Edineț a raportat pe marginea elaborării și publicării a acestor documente 
(sursa de verificare - Raportul de monitorizare a implementării SNIA pentru anii 2017-
2020, perioada de raportare: semestrul I al anului 2020 și Raportul asupra planului local de 
acţiuni anticorupţie al CR Edineț pentru anul 2020). În acest context, consemnăm că, 
indiferent de faptul că achizițiile de valoare mică au reglementări și proceduri mai simple, 
autoritatea contractantă are obligația de a asigura și în cazul acestor achiziții, utilizarea 
eficientă a resurselor financiare, transparenţa, obiectivitatea şi imparţialitatea procesului 
de achiziţie, precum şi încrederea publică faţă de acesta. Ca urmare, pentru a asigura 
transparența achizițiilor publice, CR Edineț trebuie să utilizeze cât mai eficient mass-media 
locală și regională prin publicarea anunțurilor de intenție/atribuire/rezultate/rapoarte.  
 
Reieșind din considerentul că grupul de lucru pe achiziții este cel responsabil de asigurarea 
monitorizării executării contractelor de achiziţie publică și de întocmirea rapoartelor în 
acest sens (cu publicarea ulterioară a acestora pe pagina web a autorităţii contractante), 
considerăm neîndeplinirea obligațiilor de rigoare de către membrii grupului de lucru 
pentru achiziții. 
 

 
Administrația raională Edineț a comunicat despre elaborarea și aprobarea  
Ordinului intern privind activitatea grupului de lucru cu specificarea comprehensivă a 
drepturilor și responsabilităților fiecărui membru. 
 
Grupul de lucru pentru achiziții de bunuri, lucrări și servicii al CR Edineț a fost creat 
conform Deciziei Nr. 6/3 din 30.06.2020 în număr de 10 persoane (sursa de verificare - 
răspunsul APL Nr. 870/02/1-20 din 17.12.2020 la cererea CJU Nr. 58 din 27.11.2020). Din 
grupul de lucru fac parte funcţionari şi specialişti din cadrul APL, iar la necesitate sunt 
antrenaţi, prin scrisoare, consultanţi, specialişti sau experţi în domeniul în care se 
efectuează achiziţia. Activitatea grupului de desfășoară în conformitate cu Regulamentul cu 
privire  la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii, elaborat în conformitate cu 
Legea Nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice și aprobat prin Hotărârea 
Guvernului Nr. 1380 din 10 decembrie 2007. 
 
Potrivit PLA, acțiunea nr. 21 are un termen fix de realizare cu caracter permanent, şi anume 
trimestrul II, anul 2018. În pofida faptului că Ordinul intern privind activitatea grupului de 
lucru a fost creat în trimestrul II al anului 2020, termenul de realizare prevăzut de PLA se 
consideră respectat, iar acțiunea realizată. 

Nr. 
crt. 

Acţiunea Indicatorii de progres 

Calificativi 

Termenul 
de realizare 

Gradul de 
realizare 

21. 
Reglementarea internă a 
procesului de achiziții 
publice 

Ordinul intern privind 
activitatea grupului de 
lucru ca specificarea 
comprehensivă a 
drepturilor și 
responsabilităților 
fiecărui membru este 
elaborat și aprobat. 

Termen de 
implementar
e respectat, 
acțiune în 
desfășurare 

Acțiune 
realizată 
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Consolidarea procesului de monitorizare a executării contractelor și efectuarea 
modificărilor în contracte, a fost asigurată de către CR Edineț pe tot parcursul anului 2020. 
Entitatea dispune de o persoană responsabilă de monitorizarea procesului de executare a 
contractelor. Este vorba despre specialistul în achiziții publice care, în cadrul grupului de 
lucru îndeplinește funcția de secretar. În ceea ce privește asigurarea prezentării lunare a 
Rapoartelor de monitorizare către grupul de lucru pentru achiziții, această acțiune, la fel, a 
fost realizată de către APL. 
 
Potrivit informațiilor raportate de APL, în anul 2020, au fost operate 4 acorduri de 
modificare a contractelor. De asemenea, nu au existat contracte neperformante examinate 
în ședința grupului de lucru, cu luarea deciziilor în contextul acestora, iar față de operatorii 
economici executori ai contractelor de achiziții, penalități nu au fost aplicate. În 
confirmarea acestor date, menționăm răspunsul APL Nr. 871/02/1-20 din 17.12.2020 la 
cererea CJU Nr. 57 din 27.11.2020 și lipsa oricărei informații pe pagina web a Consiliului 
Raional (www.edinet.md) referitoare la acordurile de modificare a contractelor de achiziții 
publice. 

Nr. 
crt. 

Acţiunea Indicatorii de progres 

Calificativi 

Termenul 
de realizare 

Gradul de 
realizare 

22. 

Consolidarea procesului 
de monitorizare a 
executării contractelor și 
efectuarea modificărilor 
în contracte 

Persoana responsabilă de 
monitorizarea procesului 
de executarea a 
contractelor desemnată; 

Rapoartele de 
monitorizare sunt 
prezentate lunar grupului 
de lucru pentru achiziții; 

Numărul acordurilor de 
modificare a contractelor 
din numărul  totalul de 
acorduri adiționale 
semnate examinate și 
aprobate de grupul de 
lucru; 

Numărul contractelor 
neperformante  examinate 
în ședință grupului de 
lucru, cu luarea deciziilor 
în contextul acestora; 

Valoarea penalităților 
aplicate; 

Numărul de sesizări a 
organelor competente. 

Acțiune în 
desfășurare 

Acțiune 
realizată 
parțial 

http://www.edinet.md/
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În primul rând, trebuie să remarcăm faptul că, Raportul asupra planului de acţiuni 
anticorupţie al CR Edineț pentru anul 2020 nu prezintă nici o informație cu privire la 
indicatorii de progres de la acțiunea nr. 23. 
 
Conducându-ne de toate informațiile colectate în timpul monitorizării PLA, am stabilit că 
CR Edineț nu menține un Registru de evidență al cererilor parvenite de la societatea civilă, 
iar cereri din partea societății civile de includere în componența grupului de lucru pentru 
achiziții nu au parvenit. Ca rezultat, nici un reprezentant al societății civile nu a fost inclus, 
în anul 2020, în componența grupului de lucru și nu a participat în calitate de membru al 
grupului de lucru pentru achiziții în cadrul procedurilor desfășurate de către entitatea 
publică (răspunsul CR Nr. 871/02/1-20 din 17.12.2020 la solicitarea de informaţii a CJU Nr. 
57 din 27.11.2020). În această privință, se atestă o situație dezolantă așa precum 
reprezentanții societății civile nu au participat/nu s-au implicat deloc, în anul 2020, în 
procesul de achiziții publice. Desigur că, trebuie să remarcăm numărul extrem de mic al 
organizațiilor nonguvernamentale în raion, precum și lipsa activismului civic din partea 
cetățenilor, fapt ce se răsfrânge și asupra participării în cadrul grupurilor de lucru și a 
procedurilor de achiziții publice pe care le iniţiază şi desfăşoară entitatea publică. 
 
În această ordine de idei, menționăm Regulamentul cu privire la activitatea grupului de 
lucru pentru achiziţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului Nr. 667 din 27.05.2016, care 
prevede situația că autoritatea contractantă va include, în mod obligatoriu, în componenţa 
grupului de lucru (pentru fiecare procedură de achiziţie în parte), reprezentanţi ai 
societăţii civile în cazul în care a fost depusă o cerere scrisă în acest sens, ulterior fiind 

Nr. 
crt. 

Acţiunea Indicatorii de progres 

Calificativi 

Termenul 
de realizare 

Gradul de 
realizare 

23. 

Încurajarea participării 
societății în componența 
grupului de lucru prin 
crearea unei liste de 
ONG-uri care vor primi 
înștiințări la anunțarea 
achizițiilor și includerea 
în componența grupului 
de lucru pentru achiziții 
a reprezentanților 
societății civile 

Registrul de evidență a 
cererilor parvenite de la 
societatea civilă întocmit; 

Numărul cererilor 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. 

Acțiune în 
desfășurare 

Acțiune 
realizată 
parțial 
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emisă şi o decizie specială (ordin) sau dispoziţie ce va fi publicată obligatoriu pe pagina 
web a autorităţii contractante şi/sau afişată public în cadrul autorităţii. 
 

 
Potrivit informațiilor furnizate de reprezentanții administrației raionale Edineț (răspunsul 
Nr. 870/02/1-20 din 17.12.2020 la cererea CJU Nr. 58 din 27.11.2020), pe parcursul anului 
2020, în cadrul procedurilor de achiziții publice, membrii grupului de lucru au semnat 80 
de declarații de confidențialitate și imparțialitate. În același timp, încălcări comise de către 
membrii grupului de lucru în cadrul procedurilor efectuate nu au fost constatate. Despre 
lipsa oricăror date privind conflictele de interese în achizițiile publice, constatăm şi din 
sursele mass-media, inclusiv pagina web a Autorității Naționale de Integritate 
(www.ani.md). 
 
CR Edineț raportează în privința instruirii membrilor grupului de lucru pentru achiziții 
privind regulile de evitare a conflictelor de interese, în confirmarea acestui fapt, fiind, atât 
Raportul de monitorizare a implementării SNIA pentru anii 2017-2020 (perioada de 
raportare: semestrul I al anului 2020), cât și rezultatele sondajului realizat de CJU în luna 
noiembrie 2020 cu angajații CR Edineț. 
 

Nr. 
crt. 

Acţiunea Indicatorii de progres 

Calificativi 

Termenul 
de realizare 

Gradul de 
realizare 

24. 

Asigurarea respectării 
regulilor de evitare a 
conflictelor de interese 
pe parcursul aplicării 
procedurii de atribuire a 
contractului de achiziții 

Membrii grupului de lucru 
pentru achiziții informați 
și instruiți 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. 

Acțiune în 
desfășurare 

Acțiune 
realizată 
parțial 

Nr. 
crt. 

Acţiunea Indicatorii de progres 

Calificativi 

Termenul 
de realizare 

Gradul de 
realizare 

25. 
Prevenirea concurenței 
neloiale în achizițiile 
publice 

Numărul de participări a 
membrilor grupului de 
lucru pentru achiziții 
informați la instruiri 

Acțiune în 
desfășurare 

Acțiune 
realizată 
parțial 

http://www.ani.md/
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Cu referire la indicatorul de progres ce vizează informarea/instruirea membrilor grupului 
de lucru pentru achiziții, autoritatea publică raională indică 14 participări a membrilor 
grupului de lucru pentru achiziții informați la instruiri privind regulile de combatere a 
concurenței neloiale în procesul de achiziție publică. Cu toate acestea, nici pagina web a 
Agenției de Achiziții Publice (AAP) și nici pagina web a CR Edineț, nu prezintă careva date 
relevante acestui subiect, or regulile de combatere a concurenței neloiale în procesul de 
achiziție publică au fost abordate în cadrul unor instruiri ordinare realizate în anul 2020 de 
către AAP sau CR Edineț.  
 
În ceea ce privește numărul mediu de operatori economici participanți la o procedura de 
achiziție publică, CR Edineț raportează cifra 1-6, ceea ce înseamnă că, în anul 2020, la o 
procedură de achiziție ar fi participat cel puțin un operator economic, și maxim 6 operatori. 
Totuși, considerăm că este nevoie de puțină claritate în acest sens, așadar vom menționa 
răspunsul oferit de administrația raională (Nr. 870/02/1-20 din 17.12.2020) la solicitarea 
de informații a CJU (Nr. 58 din 27.11.2020), potrivit căruia, la procedurile de achiziții, 
derulate în 2020, au participat 31 de operatori economici, corespunzător, numărul mediu 
de operatori economici participanți constituie 3,45 (31:9). De asemenea, din lipsa 
concurenței/ofertelor a fost anulată o procedură de achiziții publice, cauza anulării fiind 

privind regulile de 
combatere a concurenței 
neloiale în procesul de 
achiziție publică; 

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; 

Numărul de încălcări 
constatate/Măsurile 
întreprinse în vederea 
înlăturării încălcărilor 
constatate; 

Numărul sesizărilor 
depuse de către APL la 
Agenția Achiziții Publice, 
Consiliul Concurenței, 
Centrul Național 
Anticorupție. 
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numărul insuficient de ofertanți participanți la procedură (mai puțin de 3 operatori 
economici). 
 
Această informație nu corespunde informației oferite de către Agenția Achiziții Publice prin 
răspunsul Nr. 27/216-1073 din 30.09.2020 la demersul CJU Nr. 25 din 15.09.2020, potrivit 
căruia în anul 2020, din lipsa concurenței/ofertelor au existat 5 proceduri anulate de CR 
Edineţ. Totodată, menționăm că AAP a supus monitorizării 3 proceduri de achiziţii: cu 
privire la lucrările de construcţie a clădirii arhivei raionale (Anexa) din or. Edineţ (Licitaţie 
Publică); cu privire la lucrările de reparaţii şi întreţinere a drumurilor publice locale 
gestionate de CR Edineţ (Licitaţie Publică); și cu privire la serviciile de transportare a 
elevilor: 7:30-8:10 s. Alexandreni - mun. Edineţ, 13:30-14:30 mun. Edineţ - s. Alexandreni, 
8:00 s. Şofrîncani-s. Brătuşeni-or. Cupcini, 14:30 or. Cupcini-s. Şofrîncani-s. Brătuşeni 
(Cererea Ofertelor de Preţuri). Cu referire la încălcările comise de CR Edineț în cadrul 
procedurilor de achiziţii monitorizate de Agenția de Achiziții Publice și măsurile/acţiunile 
întreprinse în vederea înlăturării încălcărilor constatate, Agenția ne comunică despre 
existența mai multor încălcări rămase neremediate, după cum urmează: nerespectarea 
termenilor de depunere a ofertelor de la data publicării sau transmiterii 
anunțului/invitaţiei de participare (zile depline); DUAE incomplet sau completat 
necorespunzător (în cazul LP privind lucrările de construcţie a clădirii arhivei raionale 
(Anexa) din or. Edineţ); nerespectarea prevederilor legale privind cerințele de calificare (în 
cazul LP privind lucrările de reparaţii şi întreţinere a drumurilor publice locale gestionate 
de CR Edineţ); termenul de deschidere a ofertelor stabilit în sistem diferă de termenul 
stabilit în invitația/anunțul de participare și/sau documentația de atribuire; documentația 
de atribuire incompletă sau completată necorespunzător; și necompletarea, completarea 
defectuoasă sau discriminatorie a cerințelor în anunțul de participare sau documentația de 
atribuire (în cazul COP privind serviciile de transportare a elevilor).  

Față de procedurile desfășurate de CR Edineț în anul 2020, administrația raională 
raportează 2 contestații depuse la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, în 
pofida faptului că în răspunsul Nr. 870/02/1-20 din 17.12.2020 la cererea CJU Nr. 58 din 
27.11.2020,  a informat în privința a 6 contestații. Totodată, către Agenția Achiziții Publice, 
Consiliul Concurenței și Centrul Național Anticorupție, sesizări de către nu au fost depuse. 

De fapt, din analiza paginii oficiale a Agenţiei Naţionale pentru Soluţionarea Contestaţiilor 
www.ansc.md, identificăm 7 contestaţii existente privind procedurile desfășurate de APL în 
perioada de raportare  
(https://www.ansc.md/ro/contestatii/2020?solr_document=&Contestatar=&AutoritateaC
ontractanta=CR+Edinet). Obiectul contestaţiilor a vizat atât rezultatele procedurilor de 
Licitaţii Publice cu privire la achiziţionarea lucrărilor de reparație periodică a drumurilor 
locale, comunale și străzi din raionul Edineț, cât și achiziţionarea lucrărilor de construcție a 
clădirii arhivei raionale (Anexa) din or. Edineț şi achiziţionarea serviciilor de întreținere a 
drumurilor locale raionale pentru anul 2020. 

 

 

 

 

 

http://www.ansc.md/
https://www.ansc.md/ro/contestatii/2020?solr_document=&Contestatar=&AutoritateaContractanta=CR+Edinet
https://www.ansc.md/ro/contestatii/2020?solr_document=&Contestatar=&AutoritateaContractanta=CR+Edinet
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Pentru anul 2020, potrivit Raportului CR Edineț identificăm 17 specialiști/membri ai 
grupului de lucru pe achiziții instruiți și 9 instruiri de care a beneficiat fiecare 
specialist/membru al grupului de lucru.  
 
Conducându-ne de informaţiile prezentate de CR Edineț prin scrisoarea Nr. 870/02/1-20 
din 17.12.2020 la cererea CJU Nr. 58 din 27.11.2020, în domeniul achizițiilor publice 
activează un specialist care, în cadrul grupului de lucru, îndeplinește funcția de secretar. 
Totodată, numărul membrilor grupului de lucru pe achiziții al Consiliului Raional enumeră 
10 persoane, iar specialistul în achiziții publice și membrii grupului de lucru pe achiziții în 
cadrul Consiliului Raional au beneficiat de instruiri privind: concurența și achizițiile 
publice; derularea procedurilor de achiziții publice, achiziții de valoare mică, documentația 
în cadrul procedurilor de achiziții publice. 
 
Aceste informații sunt confuze și incomplete din moment ce nu prezintă date concrete 
privind indicatorii de progres de la acțiunea nr. 26. Așadar, considerăm necesar de divizat 
indicatorii separat pentru specialiștii în achiziții și separat pentru membrii grupului de 
lucru. Acest fapt ne va ajuta la crearea unei imagini corecte asupra beneficiarilor de 
instruiri în achiziții publice, mai ales că de instruiri în achiziţii publice, de regulă, 
beneficiază specialiștii în achiziții publice şi mai rar sau deloc membrii grupurilor de lucru. 
 
Ca remarcă notăm că, rolul principal în organizarea și desfășurarea instruirilor în achiziții 
publice îi revine Agenției de Achiziții Publice, însă aceasta are capacități reduse de a 
organiza seminare de instruire la nivel local. De asemenea, procesul de instruire nu are un 
caracter permanent și continuu, cu seminare practice pe subiecte specifice, conform 
necesităților autorităților contractante, cu echipe de formatori pregătiți și cu continuitate. 
 
Din analiza paginii web a CR Edineţ a fost identificat un anunţ relevant în ceea ce priveşte 

instruirea specialiştilor CR Edineţ: sesiunea tematică de instruire a reprezentanților 

autorităților publice locale de nivelul I și II (http://edinet.md/sesiunea-tematica-de-

instruire-a-reprezentantilor-autoritatilor-publice-locale-de-nivelul-i-si-ii/).  

Nr. 
crt. 

Acţiunea Indicatorii de progres 

Calificativi 

Termenul 
de realizare 

Gradul de 
realizare 

26. 

Instruirea specialiștilor 
în achiziții publice, a 
membrilor grupului de 
lucru pe achiziții din 
cadrul APL 

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. 

Acțiune în 
desfășurare 

Acțiune 
realizată 
parțial 

http://edinet.md/sesiunea-tematica-de-instruire-a-reprezentantilor-autoritatilor-publice-locale-de-nivelul-i-si-ii/
http://edinet.md/sesiunea-tematica-de-instruire-a-reprezentantilor-autoritatilor-publice-locale-de-nivelul-i-si-ii/
http://edinet.md/sesiunea-tematica-de-instruire-a-reprezentantilor-autoritatilor-publice-locale-de-nivelul-i-si-ii/
http://edinet.md/sesiunea-tematica-de-instruire-a-reprezentantilor-autoritatilor-publice-locale-de-nivelul-i-si-ii/
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Administrația raională Edineț indică despre angajarea, prin concurs, a 5 agenți publici cu 
publicarea a 5 anunțuri privind lansarea concursurilor de ocupare a funcțiilor publice. Din 
analiza paginii web a entității constatăm că, în perioada de raportare (01 ianuarie-31 
decembrie 2020), în rubrica „Pagina principală” (http://edinet.md/) au fost plasate 6 
anunţuri cu privire la ocuparea funcţiilor publice vacante (de specialist şi specialist 
principal în cadrul: Direcţiei construcţii, economie şi atragerea investiţiilor; Direcţiei 
construcţii, gospodărie comunală, drumuri, privatizare şi postprivatizare; Secţiei raionale 

Prioritatea 4.  Sporirea calității serviciilor publice printr-un management eficient al 
resurselor umane 
Rezultatele scontate: 
1. Proces de recrutare, selectare, angajare și promovare a personalului în funcții publice 
organizat cu respectarea principiilor de transparență și integritate asigurat. 
2. Agenții publici din cadrul APL și aleșii locali instruiți. 
3. Mecanism de evaluare de către cetățeni a calității serviciilor publice prestate 
implementat și aplicat periodic. 

Nr. 
crt. 

Acţiunea Indicatorii de progres 

Calificativi 

Termenul 
de realizare 

Gradul de 
realizare 

27. 

Asigurarea angajării şi 
promovării agenţilor 
publici pe bază de merit 
şi de integritate 
profesională 

Numărul de agenţi publici 
angajaţi prin concurs sau 
prin transfer de la alte 
entităţi publice; 

Numărul de anunțuri 
privind lansarea 
concursurilor de ocupare 
a funcțiilor publice 
publicate pe portalul 
www.edinet.md; 

Numărul cazierelor de 
integritate solicitate de 
entităţile publice la 
angajare; 

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. 

Acțiune în 
desfășurare 

Acțiune 
realizată 
parțial 

http://edinet.md/
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cultură; Secţiei administraţie publică). Anunţurile s-au referit atât la iniţierea concursurilor 
pentru ocuparea funcțiilor vacante în cadrul CR Edineţ şi subdiviziunile sale, cât şi la 
prelungirea termenilor concursurilor iniţiate. 
 
Cu toate acestea, constatăm că, au fost solicitate doar 2 caziere de integritate la angajarea 
agentului public în cadrul APL, or obligația de a demonstra integritatea profesională 
vizează doar funcționarii publici. 
 
Totodată, în cadrul Consiliului Raional Edineț nu a fost înregistrat nici un caz de contestare 
împotriva rezultatelor concursurilor organizate pentru recrutarea şi promovarea agenţilor 
publici în cadrul autorităților și nu au fost efectuate verificări conform Legii 271/2008 
(sursa de verificare - răspunsul CR Edineț Nr. 928/02/1-19 din 15.01.2020 la solicitarea 
CJU Nr. 69 din 18.12.2020 cu referire la informațiile de interes public). 
 

 
În privința indicatorilor de progres de la acțiunea nr. 28, Raportul anual al CR Edineț ne 
prezintă 17 agenți publici/aleși locali care au beneficiat de programe de dezvoltare 
profesională și 10 instruiri/programe de dezvoltare profesională de care a beneficiat un 
agent public/ales local pe durata unui an. Această informație nu corespunde sursei de 
verificare - scrisoarea Nr. 928/02/1-19 din 15.01.2020 oferită de CR Edineț la cererea CJU 
Nr. 69 din 18.12.2020, potrivit căreia, în anul 2020, nu au fost agenți publici și aleși locali 
care să beneficieze de programe de dezvoltare profesională sau de instruiri, or datele 
respective se referă doar la angajații din cadrul Aparatului Președintelui raionului Edineț. 
 
Cert este că, agenții publici din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale 
se confruntă cu schimbări frecvente ale cadrului normativ, cu necesități noi ale sectorului 
privat şi ale societăţii civile, cu cerinţe faţă de modernizarea serviciilor publice. Pentru a 
răspunde la aceste necesități, agenții publici trebuie să fie instruiți şi să-şi dezvolte 
permanent potenţialul atât personal, cât și profesional. 
 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Acţiunea Indicatorii de progres 

Calificativi 

Termenul 
de realizare 

Gradul de 
realizare 

28. 

Asigurarea condițiilor și 
încurajarea participării 
în cadrul instruirilor, 
programelor de 
dezvoltare profesională 
pentru agenții publici și 
aleșii locali (domeniul de 
specialitate, integritate 
anticorupție) 

Numărul agenților publici 
și aleșilor locali care a 
beneficiat de programe de 
dezvoltare profesională; 

Numărul instruirilor, 
programelor de 
dezvoltare profesională de 
care a beneficiat un agent 
public, ales local pe 
durata unui an. 

Acțiune în 
desfășurare 

Acțiune 
realizată 
parțial 



Pagina 43 din 66 
 

 
Evaluarea permanentă a performanțelor profesionale individuale are ca scop aprecierea 
obiectivă a activității personalului, prin compararea gradului de îndeplinire a obiectivelor 
și criteriilor de evaluare stabilite pentru o anumită perioadă cu rezultatele obținute în mod 
efectiv. Potrivit informațiilor prezentate de administrația CR Edineț constatăm că, 
asigurarea realizării evaluării permanente a personalului a fost efectuată în cadrul APL, 
astfel încât pe parcursul anului 2020, au fost supuși evaluării 62 funcționari publici 
(potrivit Raportului anual), dintre care 25 fiind din cadrul Aparatului Președintelui 
raionului Edineț (potrivit răspunsului CR Edineț Nr. 928/02/1-19 din 15.01.2020 la 
cererea CJU Nr. 69 din 18.12.2020).  
 
În ceea ce privește crearea și funcționarea Comisiei de evaluare a personalului, 
administrația raionului nu raportează acest fapt, precum nici numărul chestionarelor 
elaborate în scopul evaluării permanente a performanțelor angajaților CR. În schimb, din 
discuțiile purtate cu specialistul din cadrul CR Edineț cu atribuții în domeniul resurselor 
umane, constatăm că entitatea publică dispune o Comisie de evaluare a personalului. 
 
Din lipsa de informații cu privire la monitorizarea și coordonarea procesului de evaluare în 
cadrul APL, inclusiv pe pagina web a entității, constatăm dificilă analiza obiectivității 
evaluărilor de personal realizate în cadrul CR Edineț, precum și clasificarea nivelului de 
realizare a acțiunii nr. 29 din PLA. 
 

Nr. 
crt. 

Acţiunea Indicatorii de progres 

Calificativi 

Termenul 
de realizare 

Gradul de 
realizare 

29. 
Evaluarea permanentă a 
performanțelor 
personalului 

Comisie de evaluare a 
personalului creată; 
Număr chestionare 
elaborate; 
Numărul evaluărilor 
efectuate; 
Numărul funcționarilor 
supuși evaluării. 

Acțiune în 
desfășurare 

Acțiune 
realizată 
parțial 

Nr. 
crt. 

Acţiunea Indicatorii de progres 

Calificativi 

Termenul 
de realizare 

Gradul de 
realizare 

30. 

Instituirea unui 
mecanism de evidență a 
reclamațiilor cetățenilor 
privind calitatea 
serviciilor publice 
prestate 

 

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 

Acțiune în 
desfășurare 

Acțiune 
realizată 
parțial 
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Potrivit Raportului asupra planului de acţiuni anticorupţie al CR Edineț pentru anul 2020, 
în cadrul APL sunt instalate „3” boxe pentru reclamații și „este realizat, transparent” 
rubrica pentru reclamații pe pagina web a APL. De asemenea, potrivit Raportului de 
monitorizare a implementării SNIA pentru anii 2017-2020, perioada de raportare: 
semestrul I al anului 2020 
(https://www.cna.md/public/files/Raport_SNIA__sem_I_2020_.pdf), CR Edineț se numără 
printre autoritățile publice care au raportat pe marginea instalării unei boxe pentru 
reclamații în cadrul entității și/sau funcționalitatea rubricii pentru reclamații disponibilă 
pe pagina web a entității.  
 
În pofida celor relatate, în cadrul vizitelor de monitorizare realizate la sediul CR Edineț 
amplasat pe str. Independenței 33, nici o boxă pentru reclamații instalată în cadrul APL nu 
a fost identificată. În ceea ce privește rubrica pentru reclamații, din analiza paginii web 
identificăm o astfel de rubrică ce se numește “Lasă un răspuns”, prin intermediul căreia 
cetățenii pot scrie în adresa APL. Rubrica conține date de identificare (nume și e-mail) 
obligatorii de a fi îndeplinite pentru ca mesajul să fie expediat către destinatar 
(http://edinet.md/servicii-desconcentrate/). Pe pagina web nu este plasat un număr de 
telefon anticorupție, care permite persoanelor să denunțe pretinse ilegalități sau să 
avertizeze despre eventuale acte de corupție.  
 
Autoritățile publice locale trebuie să acorde o atenție deosebită comunicării cu cetățenii, în 
acest sens considerăm că, soluționarea reclamațiilor și apelurilor depuse de către 
beneficiarul serviciului public acordat, sau alte părți interesate reprezintă una dintre 
valorile sale de progres. În lumina celor relatate, instituirea mecanismului de evidență a 
reclamațiilor, transparența și disponibilitatea modului de tratare al reclamațiilor și 
apelurilor reprezintă un prim pas spre perfecționarea și creșterea încrederii cetățeanului 
în autoritățile publice locale. Drept recomandare ar fi plasarea pe web a unui chestionar 
pentru evaluarea calității serviciilor publice de către beneficiarii acestor servicii și luarea 
de atitudine față de opiniile/sugestiile persoanelor. 
 
Cu referire la nemulțumirea cetățenilor de calitatea serviciilor publice de care au beneficiat, 
a problemelor depistate și a elaborării Raportului privind evoluția calității serviciilor 
publice în viziunea cetățenilor/beneficiarilor, administrația raională Edineț raportează 44 
de cetățeni nemulțumiți, 283 de probleme depistate în decursul anului 2020 și o notă 
informativă. În privința ultimului indicator de progres de la acțiunea nr. 30, la data 
elaborării prezentului Raport, pe pagina web a APL documentul nu a fost identificat. În 
acest context, menționăm că, pentru a elabora un Raport privind evoluția calității 
serviciilor publice în viziunea cetățenilor/beneficiarilor, CR Edineț ar trebui sa analizeze 
situația, să afle opiniile beneficiarilor, inclusiv prin sondaje realizate pe teren sau prin 
intermediul paginii web. Intuim că, pentru autoritatea raională aceasta este o activitate 
suplimentară care necesită resurse umane competente.  
 
CJU a realizat în perioada octombrie 2020 – decembrie 2020 sondajul locuitorilor raionul 
Edineț, în cadrul căruia au fost intervievate 103 persoane privitor la accesibilitatea 
serviciilor publice prestate de către APL; gradul de satisfacție vis-a-vis de calitatea 

calității serviciilor publice 
în viziunea 
cetățenilor/beneficiarilor 
elaborat și publicat. 

https://www.cna.md/public/files/Raport_SNIA__sem_I_2020_.pdf
http://edinet.md/servicii-desconcentrate/


Pagina 45 din 66 
 

acestora; percepțiile și experiențele privind fenomenul corupției în APL. Rezultatele 
sondajului arată că, în mare parte, respondenții sunt satisfăcuți de serviciile prestate de 
administrația publică locală, 60% din cei care au beneficiat de serviciile APL-ului în anul 
2020, au răspuns cu „da” la întrebare. Cu toate acestea, 40% din respondenți rămân a fi 
nemulțumiți de calitatea serviciilor publice, principalele explicații privind insatisfacția de 
serviciile fumizate de APL fiind legate de timpul de așteptare, lipsa de amabilitate/atenție 
cu care au fost tratați de către angajații Primăriei și neîncrederea pe care o inspiră angajații 
APL. 
 

 

Prioritatea 5. Îmbunătățirea comunicării cu cetățenii și transparenței activității 
APL-urilor 
Rezultatele scontate: 
1. Proces decizional transparent și participativ asigurat. 
2. Accesul la informație și comunicarea cu publicul (mass-media, societatea civilă, 
cetățenii) îmbunătățite. 
3. Pagini web elaborate și funcționale, care oferă acces la informații complete, exacte și în 
timp util. 
4. Rapoarte de transparență anuale elaborate și publicate. 

Nr. 
crt. 

Acţiunea Indicatorii de progres 

Calificativi 

Termenul 
de realizare 

Gradul de 
realizare 

31. 

Elaborarea/îmbunătățiri
i funcționării paginii web 
prin plasarea 
informațiilor exacte, 
complete și în timp util 

Pagină web elaborată, 
funcțională și actualizată 
permanent cu informații; 

Pagina web dispune de: 
- compartimente privind 
transparența decizională; 
consultări publice; servicii 
publice, achiziții publice, 
prevenirea corupției; 

- 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 Consiliu 
Local, aleșii locali (nume, 
date de contact, afilierea 
politică); 

- un instrument online 
pentru depunerea 
plângerilor/reclamațiilor; 

Acțiune în 
desfășurare 

Acțiune 
realizată 
parțial 
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Consiliul Raional Edineț dispune de o pagină web informativă (www.edinet.md). Urmare a 
verificării efectuate privind conținutul paginii web, constatăm că aceasta conține informații 
privind Consiliul Raional (conducerea, structura, subdiviziuni, comisii de specialitate, 
instituții raionale, funcții vacante); aleşii locali (nume, date de contact, afilierea politică); 
procesul decizional (compartiment sincronizat cu Registrul de stat al actelor locale 
http://edinet.md/deciziile-consiliului-raional/); servicii desconcentrate (denumire, date 
de contact); achiziţii publice, anunțuri/știri, programul audienței cetățenilor, informații de 
contact ș.a. De asemenea, este elaborat instrumentul online pentru depunerea 
plângerilor/reclamațiilor “Lasă un răspuns”. Cu toate acestea, constatăm că pe pagina web 
nu se regăsesc o serie de informații importante, în special: bugetul planificat; componența 
grupului de lucru pentru achiziții publice; date despre proiectele realizate, inclusiv de 
asistență tehnică, planificarea și administrarea patrimoniului public, ș. a.  
 
Fiind considerată cea mai modernă și comodă modalitate de diseminare a informației, 
pagina web a APL ar trebui să fie actualizată permanent cu informații pe interesul 
publicului larg relevante despre activitatea sa și serviciile prestate. 
 

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

Nr. 
crt. 

Acţiunea Indicatorii de progres 

Calificativi 

Termenul 
de realizare 

Gradul de 
realizare 

32. 

Organizarea și 
publicarea informațiilor 
privind 
ședințele/consultările 
publice pentru proiecte 
de decizie 

Numărul anunțurilor 
privind  
ședințele/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 proiecte de decizie 
consultat publicată pe 
pagina web a APL. 

Acțiune în 
desfășurare 

Acțiune 
realizată 
parțial 

http://www.edinet.md/
http://edinet.md/deciziile-consiliului-raional/
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Reieșind din informațiile plasate pe pagina web a CR Edineț în rubrica „Procesul decizional 
– Consultații publice – Anunț inițiere proiecte de decizii 21” ce vizează perioada ianuarie-
decembrie 2020, constatăm că în cadrul APL au fost inițiate elaborările de decizii cu privire 
la: locațiunea unor încăperi cu suprafața de 29,77; executarea bugetului raional pentru anul 
2020; aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Direcției Agricultură, 
Relații Funciare și Cadastru a Consiliului Raional Edineț; redistribuirea alocaţiilor bugetare 
conform deciziei Consiliului Raional nr. 10/15 din 14 decembrie 2020 (reorganizarea 
instituţiilor de învăţământ primar şi gimnazial) - (http://edinet.md/anunt-initiere-
proiecte-de-decizii-21/). Aceleași proiecte de decizii sunt prezentate ca fiind intrate în 
Consiliul Raional, la care se adaugă proiectul de decizie cu privire la raportul de activitate al 
Direcției Finanțe pentru anul 2020 (http://edinet.md/proiecte-de-decizii-intrate-in-cr-
21/). 
 
În ceea ce privește indicatorii de progres de la acțiunea nr. 32 cu referire la participanții la 
consultările publice, recomandările primite din partea participanților la proiectele de 
decizii și celor acceptate, administrația raională Edineț raportează 311 consultări publice, 
21 recomandări primite și 11 recomandări acceptate. 

Din analiza paginii web a CR Edineţ am identificat 3 anunţuri cu referire la desfăşurarea 
audierilor publice a proiectelor de decizii (cu privire la executarea bugetului raional pentru 
anul 2019 (http://edinet.md/anunt-cu-privire-la-desfasurareala-audierilor-publice-a-
proiectelor-de-decizii-pentru-sedinta-ulterioara-a-consiliului-raional-edinet/); cu privire la 
prezentarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Edineț pe perioada 2021-
2025 http://edinet.md/audierea-publica/); cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare 
socio-economică a raionului Edineţ pe perioada 2021-2025 (http://edinet.md/anunt-
audieri-publice/); şi un anunţ cu referire la consultările publice a proiectului de decizie cu 
privire la instituirea funcţiei de şef Serviciu social Asistenţă Personală 
(http://edinet.md/presedintele-raionului-prezinta-spre-consultari-publice-proiectul-
deciziei-cu-privire-la-instituirea-functiei-de-sef-serviciu-social-asistenta-personala/). 

În acest context, menționăm că potrivit Legii Nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa 
în procesul decizional, administrația publică raională are obligația de organiza consultări 
publice pentru proiectele de decizii, cu plasarea anunțului privind organizarea 
consultărilor publice pe pagina web, însoţit de proiectul deciziei şi materialele aferente 
acestuia (note informative comprehensive, studii analitice, analize ex-ante, tabele de 
concordanţă cu legislaţia comunitară, alte materiale care au stat la baza elaborării 
proiectului de decizie etc.). Anunţul privind organizarea consultărilor publice şi materialele 
aferente sunt făcute publice cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de definitivarea 
proiectului de decizie, care va include obligatoriu: a) argumentarea necesităţii de a adopta 
decizia; b) data plasării anunţului; c) termenul-limită de prezentare a recomandărilor; d) 
modalitatea în care părţile interesate pot avea acces la proiectul de decizie; e) modalitatea 
consultărilor publice; f) modalitatea în care părţile interesate pot prezenta sau expedia 
recomandări; g) numele şi datele de contact (numărul de telefon, adresa poştei electronice, 
adresa poştală) ale persoanelor responsabile de recepţionarea şi examinarea 
recomandărilor referitoare la proiectul de decizie supus consultării. Termenul de 
prezentare a recomandărilor asupra proiectelor de decizii va constitui cel puţin 10 zile 
lucrătoare de la data mediatizării anunţului privind organizarea consultărilor publice. 

 

http://edinet.md/anunt-initiere-proiecte-de-decizii-21/
http://edinet.md/anunt-initiere-proiecte-de-decizii-21/
http://edinet.md/proiecte-de-decizii-intrate-in-cr-21/
http://edinet.md/proiecte-de-decizii-intrate-in-cr-21/
http://edinet.md/anunt-cu-privire-la-desfasurareala-audierilor-publice-a-proiectelor-de-decizii-pentru-sedinta-ulterioara-a-consiliului-raional-edinet/
http://edinet.md/anunt-cu-privire-la-desfasurareala-audierilor-publice-a-proiectelor-de-decizii-pentru-sedinta-ulterioara-a-consiliului-raional-edinet/
http://edinet.md/audierea-publica/
http://edinet.md/anunt-audieri-publice/
http://edinet.md/anunt-audieri-publice/
http://edinet.md/presedintele-raionului-prezinta-spre-consultari-publice-proiectul-deciziei-cu-privire-la-instituirea-functiei-de-sef-serviciu-social-asistenta-personala/
http://edinet.md/presedintele-raionului-prezinta-spre-consultari-publice-proiectul-deciziei-cu-privire-la-instituirea-functiei-de-sef-serviciu-social-asistenta-personala/
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Potrivit Legii Nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, 
autorităţile publice au obligația să instituţionalizeze mecanismele de cooperare şi de 
parteneriat cu societatea, iar potrivit Hotărârii de Guvern Nr. 967 din 09.08.2016 cu privire 
la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional, să 
instruiască grupuri de lucru permanente sau ad-hoc. Fiind considerate unele din cele mai 
eficiente forme de cooperare și parteneriat între APL-uri și societate, grupurile de lucru 
identifică cele mai bune soluții pentru obiectul unui proiect de decizie și să evalueze 
impactul normelor ce urmează a fi adoptate. 
 
Acțiunea nr. 33 prevede 3 indicatori de progres, în privința cărora se raportează entitatea 
pentru perioada anului 2020, astfel încât 39 de grupuri de lucru permanente sau ad-hoc 
participă în procesul decizional; au avut loc 9 întruniri/ședințe a grupurilor de lucru 
permanente sau ad-hoc; și au fost adoptate 170 de decizii cu consultarea grupurilor de 
lucru permanente sau ad-hoc. Cu toate acestea, pe pagina web nu identificăm careva 
informații privind componența/activitatea consiliilor consultative și grupuri de lucru care 
participă la procesul decizional în cadrul entității. Unica sursă de verificare ce confirmă 
existența acestora, fiind Raportul de monitorizare a implementării SNIA pentru anii 2017-
2020, perioada de raportare: semestrul I al anului 2020 
(https://www.cna.md/public/files/Raport_SNIA__sem_I_2020_.pdf). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Acţiunea Indicatorii de progres 

Calificativi 

Termenul 
de realizare 

Gradul de 
realizare 

33. 

Crearea unor grupuri 
consultative de lucru 
permanente sau ad-hoc 
care participă la 
elaborarea proiectelor 
de decizii 

Numărul grupurilor de 
lucru permanente sau ad-
hoc care participă în 
procesul decizional; 

Numărul întrunirilor/ 
ședințelor  grupurilor de 
lucru permanente sau ad-
hoc; 

Numărul deciziilor 
adoptate cu consultarea 
grupurilor și numărul 
total de decizii adoptate. 

Acțiune în 
desfășurare 

Acțiune 
realizată 
parțial 

https://www.cna.md/public/files/Raport_SNIA__sem_I_2020_.pdf


Pagina 49 din 66 
 

 
CR Edineț asigură accesul la deciziile adoptate și la dispozițiile Președintelui raionului 
Edineț prin publicarea acestora, în modul stabilit de lege, prin afișarea la sediul consiliului 
într-un spațiu accesibil publicului, includerea actelor administrative adoptate în Registrul 
de stat al actelor locale, și prin plasarea pe pagina web oficială (rubrica “Procesul 
decizional”, subrubricile “Deciziile Consiliului raional” și „Dispozițiile Președintelui 
raionului” http://edinet.md/deciziile-consiliului-raional/ și http://edinet.md/dispozitiile-
presedintelui-raionului/). 
 
Cu referire la Rapoartele anuale privind transparența în procesul decizional, în rezultatul 
analizei paginii web a APL constatăm că acestea sunt disponibile de a fi consultate la 
rubrica „Consiliul raional Edineț”, subrubrica „Rapoarte” (http://edinet.md/consiliul-
raional-edinet__trashed/rapoarte/). Aici sunt publicate Rapoartele anuale privind 
transparența în procesul decizional al Consiliului Raional Edineț începând cu anul 2013, 
precum și 3 Declarații de bună guvernare din anii 2018, 2019 și 2020. Raportul CR Edineț 
pentru anul 2020, la data întocmirii prezentului Raport alternativ de monitorizare, nu este 
plasat pe pagina web. Cu toate acestea, conform prevederilor legale, administrația raională 
mai dispune de timp pentru a face public acest Raport până la sfârșitul trimestrului I al 
anului 2021, deci până în 31 martie 2021 (în conformitate cu art. 16, alin. (2) din Legea Nr. 
239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional). 
 

 
În rezultatul analizei paginii web a CR Edineț, nu au fost identificate informații care să 
corespundă indicatorului de la acțiunea nr. 35, cu toate că administrația raională Edineț 
raportează 5560 informații privind ajutorul social plasate în anul 2020 atât pe pagina web 
a autorității, cât și pe panourile informative, mass-media locală și regională. Este important 

Nr. 
crt. 

Acţiunea Indicatorii de progres 

Calificativi 

Termenul 
de realizare 

Gradul de 
realizare 

34. 
Asigurarea respectării 
transparenţei în 
procesul decizional 

Rapoartele anuale privind 
transparența în procesul 
decizional publicate pe 
paginile web ale entității; 

Stabilirea unor indicatori 
calitativi privind 
transparența în procesul 
decizional. 

Acțiune în 
desfășurare 

Acțiune 
realizată 
parțial 

Nr. 
crt. 

Acţiunea Indicatorii de progres 

Calificativi 

Termenul 
de realizare 

Gradul de 
realizare 

35. 

Plasarea informației 
privind ajutorul social 
plasat pe pagina web a 
autorității, panouri 
informative, mass-media 
locală și regională 

Numărul informațiilor 
privind ajutorul social 
plasat pe pagina web a 
autorității, panouri 
informative, mass-media 
locală și regională. 

Acțiune în 
desfășurare 

Acțiune 
realizată 
parțial 

http://edinet.md/deciziile-consiliului-raional/
http://edinet.md/dispozitiile-presedintelui-raionului/
http://edinet.md/dispozitiile-presedintelui-raionului/
http://edinet.md/consiliul-raional-edinet__trashed/rapoarte/
http://edinet.md/consiliul-raional-edinet__trashed/rapoarte/
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de a înțelege că printre domeniile proprii de activitate pentru autoritățile publice raionale 
este administrarea unităţilor de asistenţă socială de interes raional, dezvoltarea şi 
gestionarea serviciilor sociale comunitare pentru categoriile social-vulnerabile, 
monitorizarea calităţii serviciilor sociale. În prestarea serviciilor sociale, administrația 
publică raională trebuie să se bazeze pe principiul de accesibilitate, care prevede 
asigurarea accesului persoanelor/familiilor defavorizate la toate tipurile de servicii (prin 
informarea populaţiei despre serviciile sociale existente, dezvoltarea serviciilor sociale noi 
şi amplasarea lor în vecinătatea beneficiarilor), precum şi adaptarea lor la necesităţile 
beneficiarilor. În acest sens, administrația raionului Edineţ urmează să aducă la cunoștință 
pe pagina web informații depline privind programele de asistenţă socială adoptate, 
informaţii despre serviciile sociale furnizate de unitatea administrativ-teritorială şi 
modalitatea de aplicare pentru un potenţial beneficiar. La fel, paginile web trebuie să 
conțină informații referitor la instituțiile de asistență socială înființate de unitatea 
administrativ-teritorială, în cazul în care sunt astfel de instituții la nivel raional. 

 

REZULTATELE SONDAJULUI FCȚIONARILOR PUBLICI ȘI A 

CETĂȚENILOR PRIVIND POLITICILE ANTICORUPȚIE 

IMPLEMENTATE LA NIVELULRAIONULUI EDINEȚ 

În vederea analizei percepțiilor și experiențelor funcționarilor publici din CR Edineț și a 

populației din raion privind măsurile întreprinse de CR Edineț în asigurarea transparenței 

activității și implementării planului de acțiuni anticorupție, echipa de monitori a realizat în 

perioada octombrie – decembrie 2020 două sondaje/chestionări ale: 

 funcționarilor publici și consilierilor locali din AAPL din raionul Edineț 

privind familiarizarea cu prevederile PLA și aplicarea politicilor anticorupție 

(33 de persoane); 

 populației din raionul Edineț (103 persoane, dintre care 50 - din localitățile 

rurale și 53 - din orașul Edineț) privitor la accesibilitatea serviciilor publice 

prestate de către AAPL, gradul de satisfacție vis-a-vis de calitatea acestora, 

percepțiile și experiențele privind fenomenul corupției în AAPL. 

5.1. Rezultatele sondajului funcționarilor publici și consilierilor locali din CR Edineț. 

Scopul sondajului este de a analiza opiniile şi experienţele funcționarilor publici, consilierilor 

locali din cadrul CR Edineț privind implementarea Planului de acțiuni anticorupție al CR Edineț 

pentru anii 2018-2020 și de a formula propuneri de îmbunătăţire a calității politicilor 

anticorupție implementate de autoritate. 

Chestionarul propus respondenților a inclus întrebări ce țin de familiarizarea acestora cu 

prevederile PLA, cunoașterea unor eventuale conflicte de interese şi acte de corupţie, opiniile 

despre transparenţa activității CR, obiectivitatea în angajarea şi evaluarea cadrelor, 

presiuni/influențe în luarea deciziilor, precum și disponibilitatea respondenților de a 

denunţa cazuri de corupţie şi de a colabora în prevenirea acesteia, propuneri de prevenire 

a corupției în sectorul public. 
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Sondajul s-a desfășurat în perioada octombrie – decembrie 2020, fiind intervievați 33 de 

angajați ai CR Edineț și a subdiviziunilor sale.  

Rezultatele chestionării funcționarilor publici sunt următoarele: 

Respondenţii au fost angajaţii din cadrul Aparatului Preşedintelui raionului Edineț, Direcției 

Educație, Direcției Agricultură, Relații Funciare și Cadastru, Direcției Asistență Socială și 

Protecție a Familiei, Secţiei Cultură, Serviciului Juridic, Serviciului Arhivă, Serviciului 

Administraţie Publică, Serviciului Sport şi Tineret. 

 

Chestionarul propus respondenților a inclus, atât întrebări de tip închis, care propun 

respondenţilor să aleagă opţiuni de răspuns, cât şi întrebări de tip deschis, care le-a oferit 

posibilitatea să-şi expună propunerile privind activitatea CR Edineț şi prevenirea corupţiei în 

sectorul public. Astfel, chestionarul a inclus întrebări ce țin de familiarizarea respondenţilor cu 

prevederile PLA, implicarea în situații de incompatibilități și conflicte de interese, depunerea 

declarațiilor de avere și interese personale, participarea la instruiri, influențe în procesul de 

luare a deciziilor, cunoașterea de cazuri de încălcare a normelor de etică și conduită, a cazurilor 

de corupție, precum şi a registrelor deținute în cadrul entității CR Edineț. De asemenea, au fost 

întrebări cu referire la interacțiunea respondenţilor în anul 2020 cu cetățenii, la transparenţa 

activităţii CR Edineț, dar și prevenirea corupției în sectorul public, după cum urmează: 

 

Informaţii generale despre respondenţi (gen, vârstă, funcţie publică) 

Peste jumătate din angajaţii intervievaţi ai CR Edineţ (54,5%) sunt femei. Majoritatea au o 

vârstă de peste 40 de ani (72,7%) şi au calitatea de funcţionari publici (60,6%). 

 

Familiarizarea cu prevederile PLA 

Cât de informat sunteți despre Planul local de acțiuni anticorupție al Consiliului 

Raional Edineț pentru anii 2018-2020?  

Rezultatele sondajului arată că, în mare parte, angajaţii cunosc despre existența PLA și a 

prevederilor sale (57,6% din totalul respondenţilor), în timp ce 18,2 % nu cunosc nimic 

despre Plan şi nici despre conţinutul acestuia. 

 

Concluzii: O implementare corectă a PLA ca şi document strategic local anticorupţie şi de 

integritate a APL, presupune nu doar cunoştinţe bune în ceea ce priveşte Planul în sine şi a 

conţinutului său, dar şi de o anumită experienţă în domeniul managementului 

implementării PLA. Iată de ce, pentru angajaţii CR Edineț, aceasta ar fi una din dificultăţile 

pe care le întâmpină ei în realizarea obiectivelor şi indicatorilor din PLA. 

 

În acelaşi timp, lipsa unui specialist în domeniul auditului, ar reprezenta o altă problemă de 

importanţă în viziunea respondenților. Această situaţie nu doar că ar face nerealizabilă 

acţiunea din PLA cu indicatorii de progres elaborarea Planului strategic şi a Planurilor 

anuale ale activităţii de audit, dar şi ar afecta în sine, realizarea obiectivelor stabilite la nivel 

de entitate. 

 

Implicarea în situații de incompatibilități și conflicte de interese 
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În anul 2020 vi s-a întâmplat să fiți în situaţii de incompatibilități? 

În rezultatul intervievării, doi angajaţi ai CR (6,1% din totalul respondenţilor), au 

menţionat că pe parcursul anului 2020, s-ar fi aflat în situații de incompatibilitate. Chiar dacă 

aceştia nu au precizat dacă situaţiile de incompatibilităţi ar fi fost sau nu soluţionate, cert este 

faptul că, în cadrul entităţii, au avut loc cumulări de funcţii/atribuţii care, prin caracterul lor, sunt 

contradictorii şi sancţionabile. 

 

Dar în situații de conflicte de interese?  

Similar rezultatului sondajului la întrebarea anterioară, 6,1% din totalul respondenților, s-

ar fi aflat în anul 2020 în situații de conflicte de interese, fără a oferi însă, unele informaţii 

privind soluţionarea acestora. Pe lângă existenţa unor conflicte de interese avute loc în 

anul 2020, respondenţii au recunoscut că ar fi existat și careva influenţe politice, evitând să 

comenteze acest subiect. 

 

Menţionăm că, instituția publică cu atribuții unice şi exclusive în prevenirea și sancționarea 

încălcării regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și 

limitărilor, precum şi a regimului juridic al declarării averilor și intereselor personale, este 

Autoritatea Naţională de Integritate.  

 

Depunerea declaraţiilor de avere şi interese personale 

Ați depus în anul 2020 declarația de avere și interese personale (DAIP)?  

Circa 73% din angajaţii intervievaţi, susţin că au depus declaraţii de avere şi interese 

personale în anul 2020: declaraţii anuale pentru anul fiscal 2019, declaraţii la angajarea în 

serviciu, validarea mandatului sau numirea în funcție, dar şi declarații la încetarea 

mandatului sau raporturilor de muncă ori serviciu.  

 

Potrivit datelor colectate, în mare parte, respondenţii au depus declaraţii anuale (19 

persoane), şi mai puţini, au depus declaraţii la încetarea mandatului/raporturilor de muncă 

ori serviciu (3 persoane). O singură persoană a depus atât declaraţie anuală, cât şi 

declaraţie la angajare/validare mandat/numire în funcție. 

 

Chiar dacă nu toţi angajaţii unei entităţi sunt subiecţi ai declarării averilor şi a intereselor 

personale (potrivit Legii Nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi intereselor 

personale), se constată o responsabilitate înaltă din partea respondenţilor în ceea ce 

priveşte respectarea obligaţiilor de declarare a averii şi a intereselor personale, precum şi a 

măsurilor de prevenire şi combatere a îmbogăţirii nejustificate instituite de Lege.  

 

Participarea la instruiri 

Ați participat la instruiri în decursul anului 2020? (întrebarea nr. 8) 

Conform sondajului, aproape 80% din totalul respondenţilor au răspuns cu “nu” la această 

întrebare, rezultat ce prezintă o rată scăzută de implicare/participare a angajaţilor CR 

Edineţ în activităţi de instruire. 
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Referindu-ne la persoanele care au beneficiat de instruiri pe parcursul anului 2020, avem 

în vedere doar 7 persoane din cele 33 participante la sondaj, dintre care trei au indicat 

tipul/subiectul instruirilor la care au participat: acțiunile serviciului ingineresc în caz de 

calamitate, formare pentru psihologi (pestalozzi), soluționarea conflictelor de interese 

pentru conducătorii entităților publice. 

 

Menţionăm că, PLA a CR Edineţ prevede mai mulți indicatori de progres cu referire la 

tipurile de instruiri de care ar trebui să beneficieze agenţii publici şi specialiştii CR: cu 

privire la normele de etică și deontologie (acţiunea nr. 9); în domeniul administrării și 

gestionării patrimoniului public (acţiunea nr. 18); cu privire la regulile de evitare a 

conflictelor de interese (acţiunea nr. 24); privind regulile de combatere a concurenței 

neloiale în procesul de achiziție publică (acţiunea nr. 25). De asemenea, agenţii publici şi 

aleşii locali ar trebui să beneficieze şi de programe de dezvoltare profesională în domeniul 

de specialitate, integritate, anticorupție (acţiunea nr. 28 din PLA). 

 

Aşa precum, întrebarea din sondaj s-a referit doar la perioada anului 2020, iar acești 

indicatori de progres din PLA au un caracter permanent de implementare, intuim că 

respondenții ar fi participat la aceste tipuri de instruiri pe parcursul anului 2018 şi 2019. 

 

Presiuni și influențe în luarea deciziilor  

În anul 2020, ați fost presat(ă)/influențat(ă) să luați careva decizii? 

Conform rezultatelor sondajului, o singură persoană (ceea ce constituie 3% din totalul 

respondenţilor) a fost influențată să ia decizii, ceea ce înseamnă că corectitudinea 

procesului de luare a deciziilor în cadrul CR Edineț în anul 2020, ar fi fost totuşi 

prejudiciată de unele influențe, fie acestea politice, profesionale, sau alte preferinţe sau 

angajamente ale factorului de decizie. 

 

Concluzii: Menţionăm că, influențele exercitate asupra unui angajat din cadrul unei 

instituţii publice care este obligat să ia decizii obiective și imparțiale, aduc atingere nu doar 

procesului decizional al entității, în sine, dar și interesului public, în general. De aceea, în 

momentul în care se constată existența unor asemeni incidente, se recomandă denunțarea 

imediată către organele de specialitate. În acest scop, la panoul de informații al entității, pot 

fi plasate numerele de telefoane utile ce vor fi apelate la necesitate. 

 

Normele de etică și conduită 

Cum vă evaluaţi gradul de cunoaştere a normelor de etică și conduită (a Codului 

deontologic)? 

În scopul de a evalua percepția angajaţilor CR Edineț privind normele de conduită etică şi 

profesională pe care trebuie să le respecte, le-am propus ca la această întrebare, să aleagă una 

din următoarele opţiuni de răspuns: „înalt”, „mediu”, „scăzut”.  

 

În rezultat, nici unul din respondenţi nu a bifat opţiunea „scăzut”, astfel încât răspunsurile la 

această întrebare s-au divizat circa în jumătate la fiecare dintre celelalte două opţiuni propuse. 
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Astfel, 48,5% din totalul respondenţilor și-au autoevaluat cunoştinţele la nivel „înalt”, iar 

51,5%- la nivel “mediu”. 

 

Întrebaţi să numească câteva norme de conduită pe care se obligă să le respecte, 

respondenţii s-au referit la informarea corectă şi la timp a  cetăţenilor asupra chestiunilor 

de interes public; respectarea  limitărilor  accesului  la informaţie; folosirea eficientă şi 

conform destinaţiei a banilor publici; obligaţia de a nu accepta cadouri, servicii sau orice 

alte avantaje neconvenite; să nu admită influenţe necorespunzătoare şi să evite conflictele 

de interese. 

 

Cunoașteți dacă au existat în anul 2020 cazuri de încălcare a normelor de etică și 

conduită din partea colegilor Dvs.?  

Circa ¼ din respondenți au relatat că ar cunoaşte despre existența unor cazuri de încălcare 

a normelor de etică și conduită din partea colegilor săi. Dacă vizează sau nu în aceste cazuri 

şi angajaţi ai CR care îşi autoapreciază înalt cunoştinţele privind normele de etică şi 

conduită, însă oricum nu le respectă, nu se știe. Cert este faptul că întreg personalul angajat 

într-o administrație publică, are obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate în 

beneficiul cetăţenilor, precum şi să dea dovadă de un comportament profesionist, pentru a 

câştiga/menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea, şi eficacitatea 

autorităţii publice. 

 

Așa precum, conduita etică și integritatea profesională în sectorul public are o importanță 

cu atât mai mare, cu cât statutul funcției publice este unul special, credem că instruirea 

funcționarilor publici în domeniul eticii și integrității este întotdeauna binevenită și 

necesară. 

 

Cazuri de corupție existente în anul 2020 

Dar cazuri de corupție?  

Doi angajați ai CR Edineț (ceea ce constituie 6,1% din totalul respondenţilor) au oferit un 

răspuns afirmativ, privind cunoașterea existenței cazurilor de corupție, însă nici unul din ei 

nu a dorit să descrie situația. 

 

Potrivit părerilor unor respondenți, fenomenul corupției în APL are loc, în mare parte, din 

cauza lipsei transparenței în procesul de gestionare a patrimoniului public, neimplicării 

cetățenilor în mod direct la identificarea  și sesizarea  cazurilor de corupție, dar și lipsei 

stimulentelor materiale pentru funcționarii publici. 

 

Registre și informațiile de interes public 

Cunoașteți despre existența registrelor în cadrul entității?  

Rezultatele sondajului arată că aproape 88 % din respondenți cunosc despre existenţa 

registrelor din cadrul entității, majoritatea fiind cei care cunosc despre Registrul de 

evidență a cadourilor (27 răspunsuri înregistrate), şi mai puţin din cei care cunosc despre 

Registrul cererilor parvenite din partea societății civile (5 răspunsuri înregistrate). 
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Menționăm că, potrivit PLA al CR Edineț, entitatea ar dispune de 4 tipuri de registre: 

Registrul de evidență a cadourilor, Registrul  riscurilor de corupție, Registrul terenurilor 

proprietate publică şi Registrul cererilor parvenite din partea societății civile. Fiecare din 

aceste Registre este menţinut şi completat de către un specialist din cadrul 

subdiviziunii/serviciului din care face parte. 

 

Cunoașteți cazuri în anul 2020 în care cetățenii au solicitat informații de interes 

public?  

Peste jumătate din cetățenii intervievați (51,5 %) au răspuns cu „da” la această întrebare, 

ceea ce ar însemna că pe parcursul anului 2020 în adresa instituţiei ar fi parvenit solicitări 

de acces la informații cu caracter public din partea cetățenilor. 

 

Accesul liber şi neîngrădit al cetățeanului la orice informaţii de interes public, constituie 

unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi APL. De aceea, fiecare 

cetăţean are dreptul să acceseze informaţiile deţinute de instituţiile publice, iar în 

conformitate cu Legea Nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informaţie, instituţiile 

publice sunt obligate să răspundă. Informaţiile, documentele solicitate, vor fi puse la 

dispoziţia solicitantului din momentul în care vor fi disponibile pentru a fi furnizate, dar nu 

mai târziu de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de acces la informaţie 

(articolul 16 din Legea Nr. 982). 

 

Cunoașteți cazuri în anul 2020 în care cetățenii au rămas nemulțumiți de calitatea 

serviciilor publice de care au beneficiat?  

Potrivit răspunsurilor, circa 1/3 din respondenți cunosc că pe parcursul anului 2020 ar fi 

fost cetățeni nemulțumiți de calitatea serviciilor publice oferite de entitate. 

 

PLA a CR Edineţ prevede instituirea unui mecanism de evidență a reclamațiilor cetățenilor 

privind calitatea serviciilor publice prestate (acţiunea nr. 30) - instalarea unei boxe pentru 

reclamaţii în cadrul APL şi a unei rubrici pentru reclamaţii disponibile pe pagina web a 

APL.  

 

Concluzii: una dintre condițiile necesare pentru sporirea eficienței activității unui APL 

constă în creșterea calității serviciilor publice prestate, de aceea, APL trebuie să acorde o 

atenție sporită comunicării cu cetățenii şi să soluţioneze în mod eficient şi în timp util toate 

reclamaţiile şi apelurile depuse de către beneficiarul serviciului public acordat. 

În acest context remarcăm faptul că, potrivit sondajului locuitorilor raionului Edineț - 

beneficiari ai serviciilor autorităţilor administraţiilor publice locale în anul 2020, 40% din 

respondenți rămân a fi nemulțumiți de calitatea serviciilor primite, dintre care 32 % au 

depus plângeri/reclamații. 

 

Implicarea în procesul de achiziții publice și cel decizional al entității 

Sunteți membru al grupului de lucru pentru achiziții publice al entității?  

Conform rezultatului sondajului, 11 angajaţi (ceea ce constituie exact 1/3 din respondenţi) 

fac parte din grupul de lucru pentru achiziții publice al entității.  
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În ceea ce priveşte numărul de proceduri de achiziţii la care au participat pe parcursul 

anului 2020, un singur respondent a menționat un număr de 2 proceduri. 

 

Activitatea grupului de lucru pentru achiziţii publice al CR Edineţ se desfăşoară potrivit 

ordinului intern cu specificarea comprehensivă a drepturilor şi responsabilităţilor fiecărui 

membru al grupului de lucru. Amintim că, nici unul dintre respondenţi, nu a menţionat 

dacă în anul 2020, ar fi fost sa nu informaţi sau instruiţi privind regulile de evitare a 

conflictelor de interese, şi nici privind regulile de combatere a concurenţei neloiale în 

procesul de achiziţie publică. 

 

La aceste proceduri de achiziții, în componența grupului de lucru, au fost incluși 

reprezentanți ai societății civile?  

Întrebați dacă la procedurile de achiziții la care au participat, au fost incluși reprezentanți 

ai societății civile, 72,7 % din membrii grupului de lucru pentru achiziții al entităţii (8 

persoane) au răspuns că „da”, oferind și câteva informații privind numărul de persoane 

participante în cadrul acestor proceduri. Așadar, doi dintre membrii grupului de lucru au 

menționat fiecare că, în cadrul procedurilor de achiziţii publice petrecute în anul 2020, ar fi 

participat 2 reprezentanți ai societății civile, iar un alt membru al grupului de lucru - că ar fi 

participat un reprezentant. 

 

Chiar dacă numărul de reprezentanți ai societății civile incluși în componența grupului de 

lucru pentru achiziții este mic, constatăm existența unui interes din partea societății civile 

în ceea ce privește procesul de achiziții desfășurat de entitate și de monitorizare a 

cheltuielilor publice efectuate de aceasta. 

 

Sunteți membru al grupului de lucru permanent sau ad-hoc care participă la 

elaborarea proiectelor de decizie?  

În ceea ce privește dacă sunt sau nu membri ai grupului de lucru permanent sau ad-hoc 

care participă la elaborarea proiectelor de decizie, 39,4% din totalul respondenților au 

menționat că au această calitate, fără a preciza însă numărul de ședințe la care au participat 

pe parcursul anului 2020. 

 

Referindu-ne la transparența procesului de adoptare a deciziilor în cadrul entității, 

menționăm că, ședinţele privind luarea de decizii sunt publice, cu excepţia cazurilor 

prevăzute de lege, precum și deciziile adoptate de către APL şi supuse consultării publice. 

În ceea ce privește modalităţile de organizare şi participare la şedinţele publice în cadrul 

APL, acestea sunt stabilite în regulile interne şi sunt aduse la cunoştinţă participanţilor la 

şedinţă care sunt obligaţi să le respecte. 

Transparența în procesul decizional al entității 

Cum evaluaţi Dvs. transparența procesului decizional al entității?  

În mare parte, angajații CR Edineț consideră că procesul decizional al entităţii este “înalt” 

(39,4 %), în timp ce 30,3% din totalul respondenţilor consideră că ar fi „scăzut”. Așadar, 
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constatăm faptul că, în opinia respondenților, ar mai exista careva rezerve de sporire a 

transparenței în activitatea APL. 

 

În acest context, menționăm că o administrare pe deplin transparentă, fie la nivel central, 

fie la nivel local, presupune informarea şi participarea cetăţenilor la procesul decizional. De 

aceea, este necesară educarea și cointeresarea cetățenilor comunităților locale referitor la 

dreptul lor la informare, consultare, participare în procesul de elaborare și adoptare a 

deciziilor locale, fapt ce va duce la o reală democrație participativă.  

 

În același timp, informarea publicului trebuie să fie prezentă la toate etapele procesului 

decizional, inclusiv şi după adoptarea deciziei, pentru a arăta în ce măsură au fost luate în 

calcul propunerile şi recomandările cetăţenilor, a organizaţiilor nonguvernamentale și 

altor factori interesaţi. 

 

Părerile respondenților  

În opinia Dvs., ce ar trebui de făcut pentru a preveni corupția în sectorul public?  

La această întrebare deschisă respondenții au menționat următoarele: 

 “De desfășurat procesul decizional în mod transparent.”  

 “Instalarea camerelor video/audio în birouri.”  

 “Control în toate ramurile și verificarea banilor cheltuiți de toți angajații statului.”  

 “Să fie personalul instituției instruit și să fie alese persoane în anumite funcții, să fie demni și 

corecți la funcția care o deține, ceea ce ține de instituția noastră avem o înaltă 

corectitudine!”  

 “Pentru a preveni corupția în sectorul public este nevoie ca lucrătorii din sistemul care luptă 

cu corupția să nu fie corupți!”  

 “Respectarea legislației în vigoare. Transparență, receptivitate, responsabilitate.”  

 “Diverse activități de formare, informare pentru părinți și elevi (încă din treapta 

preșcolară).  

Cunoașterea și respectarea legii de întreaga populație/societate, și pedeapsă 

corespunzătoare celor care încalcă normele.”  

 “Respectarea legilor, a planului de acțiuni anticorupție.”  

 “Ar trebui ca colaboratorii CNA mai activ să facă verificări APL și cei care nu declară averile, 

să fie aspru pedepsiți.” 

 “Majorarea salariului.”  

 “În primul rând trebuie de modificat Legea achizițiilor publice cu oferirea priorităților la 

servicii companiilor din raion (zonă), la procurări de luat în calcul specificul entității și 

necesitatea nemijlocită de procurare a unui sau altui obiect.”  

 “Propaganda materialismului să înceteze. Să fie promovate valorile spirituale și social-

umane în toate sferele societății. Corupția nu va fi o problemă majoră dacă funcționarii 

publici care iau mită vor fi impuși sau mai bine educați să facă acte de caritate, să distribuie 

banii (averea).”  

 “De inițiat o procedură de sondaj pentru a identifica indicele procentual al persoanelor din 

sectorul public care ar dori să prevină corupția în sectorul public și apoi se va ajunge la 

concluzia ce trebuie de făcut.”  
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5.2  Rezultatele sondajului locuitorilor din raionul Edineț beneficiari ai serviciilor 

autorităţilor administraţiilor publice locale (APL) în anul 2020  

 

Scopul sondajului este de a analiza opiniile şi experienţele locuitorilor din raionul Edineţ privind 

interacţiunea lor cu APL, calitatea serviciilor publice prestate de APL, corupţia în APL, precum și 

formularea propunerilor de îmbunătăţire a situaţiei privind combaterea fenomenului corupției. 

Sondajul a fost desfășurat în perioada noiembrie 2020-decembrie 2020, în total fiind 

intervievate 103 persoane din raionul Edineţ, dintre care 53 locuitori ai orașului Edineț și 

50 locuitori ai localităților rurale (satele Brătușeni, Chetroșica Nouă, Chetroșica Veche, 

Șofrîncani). 

 

Chestionarul sondajului a inclus atât întrebări de tip închis care propun respondenţilor să aleagă 

opţiuni de răspuns, cât şi întrebări de tip deschis care le-a oferit posibilitatea să-şi expună 

părerile privind activitatea APL şi prevenirea corupţiei în sectorul public. Astfel, chestionarul 

propus locuitorilor a inclus întrebări ce țin de satisfacția lor privind serviciile publice de care 

au beneficiat pe parcursul anului 2020, depunerea plângerilor/reclamațiilor, solicitarea 

informațiilor de interes public, accesibilitatea și calitatea serviciilor publice primite, 

interacțiunea cu reprezentanții APL, fenomenul corupției în cadrul APL și în localitate. 

 

Rezultatele sumare ale intervievării sunt următoarele: 

 

Informaţii generale despre respondenţi (gen, vârstă, ocupație) 

59 % din respondenți sunt femei și 41 % - bărbați. 

Majoritatea respondenților au vârsta de peste 40 de ani (59% din totalul respondenților).  

Persoanele cu vârsta sub 25 de ani constituie 6% din totalul respondenților, iar persoanele 

cu vârsta cuprinsă între 25-40 ani constituie 35% din totalul respondenților. 

Circa jumătate din persoanele intervievate activează în câmpul muncii (fie că au calitatea 

de angajat sau patron, fie că sunt lucrători pe cont propriu), în timp ce 14% din totalul 

respondenţilor sunt şomeri, 5% - studenți, și circa 1/3 - pensionari. 

 

Interacțiunea locuitorilor cu APL 

 

În anul 2020 v-ați adresat la administrația publică locală pentru a obţine careva 

servicii și/sau de a rezolva careva probleme?  

Urmărind scopul sondajului au fost identificaţi (pentru a fi supuşi intervievării), doar 

locuitorii raionului Edineț care au beneficiat de serviciile APL din localitate pe parcursul 

anului 2020. Astfel, toţi respondenţii au interacţionat cu APL în anul 2020 în scopul de a 

obţine careva servicii sau de a rezolva probleme, fie că pentru sine, fie că pentru membrii 

familiilor din care fac parte. 

 

Satisfacția locuitorilor privind serviciile publice de care au beneficiat 

Sunteți satisfăcut(ă) de calitatea serviciilor publice primite în anul 2020?  
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Rezultatele sondajului arată că, în mare parte, respondenții sunt satisfăcuți de serviciile 

oferite de administrația publică locală, astfel încât 60% din cei care au beneficiat de 

serviciile APL din localitatea sa în anul 2020, au răspuns cu „da” la această întrebare.  

 

Referindu-ne la respondenții care au rămas nemulțumiți de calitatea serviciilor publice 

primite, principalele explicații ale acestora au fost legate de nerezolvarea problemei cu care 

s-au adresat la APL sau nesatisfăcătoarea rezolvare a acesteia, de timpul de așteptare, lipsa 

de amabilitate/atenție cu care au fost tratați de către angajații APL, precum și de 

neîncrederea pe care angajații APL o inspiră. 

 

V-ați adresat cu o plângere/reclamație privind calitatea serviciilor publice primite în 

anul 2020?  

Potrivit răspunsurilor, circa 1/3 din respondenţii nesatisfăcuţi de calitatea serviciilor de care 

au beneficiat în anul 2020 (13 persoane), au depus plângere/reclamație privind calitatea 

serviciilor publice prestate de APL. În ceea ce priveşte modalitatea în care au depus 

plângerea/reclamaţia, majoritatea respondenţilor (10 persoane), au depus-o personal la 

autoritatea publică, 2 persoane au expediat-o prin poştă, şi doar o singură persoană a 

transmis-o în formă electronică. 

 

În această ordine de idei, este de remarcat ceea că majoritatea respondenţilor nemulțumiţi 

de calitatea serviciilor publice, nu depun plângeri sau reclamații din cauză că nu cunosc 

despre această posibilitate. Alte cauze identificate în procesul intervievării populaţiei din 

raion cu referire la nedepunerea plângerii/reclamației, au fost: lipsa de timp, frica de a nu fi 

judecaţi/discutaţi în comunitatea din care fac parte, necunoașterea modalităţilor şi a 

termenilor de depunere a unei reclamaţii dar şi a condiţiilor de formă şi de conţinut pe care 

ar trebui să le întrunească o plângere/reclamație. 

 

De aceea, în scopul de a oferi beneficiarilor de servicii publice, oportunitatea de a-şi 

exprima în scris opinia cu privire la calitatea serviciilor publice furnizate de APL, 

recomandăm autorităţilor publice locale să ofere cetățenilor modele de plângeri/reclamații 

ce ar putea fi completate ușor și rapid. Aceste formulare pot fi plasate la panoul de 

informaţii al instituției sau lângă boxa pentru reclamații/de corespondenţă din cadrul APL. 

Amintim că, potrivit rezultatelor sondajului realizat cu angajații CR Edineț, 36,4% din cei 

intervievați au remarcat faptul că, ar cunoaște cazuri în care cetățenii au rămas nemulțumiți 

de calitatea serviciilor publice de care au beneficiat. 

 

A fost examinată plângerea/reclamaţia Dvs.?  

La această întrebare, 23 % din respondenții care au adresat plângeri/reclamații, afirmă că 

plângerile/reclamațiile depuse au fost examinate, recepționând din partea autoritățile 

publice răspunsurile de rigoare. 

 

Solicitare de informații 
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În anul 2020 ați solicitat de la administrația publică locală informații de interes 

public?  

19% din totalul respondenților au răspuns cu „da” la această întrebare fără a menționa 

însă, modalitatea în care au solicitat informația de interes public (verbal, în scris, în formă 

electronică), precum și tipul informației solicitate.  

 

Întrebați dacă li s-a oferit sau nu informația solicitată, 17 respondenți au răspuns că au 

primit informația interesată, iar 3 respondenți - că nu au primit. În practică, aceste refuzuri 

pot fi diferite și nu totdeauna justificate. De aceea, este important, ca un refuz să fie clar 

motivat și argumentat. În caz contrar, autoritatea publică locală comite un abuz, iar ținând 

cont de argumentările de mai sus, încalcă unul din drepturile de bază ale omului. 

 

Referindu-ne la persoanele care au primit răspunsul la informația interesată, în mare parte, 

au menționat că răspunsul le-a venit cu respectarea termenilor legali (de 15 zile lucrătoare 

din data înregistrării cererii la APL). În opinia a două persoane solicitante de informații de 

interes public, răspunsul primit de la APL a fost incomplet, iar în cazul altei persoane 

intervievate, la momentul depunerii solicitării de informație, un angajat din cadrul APL i-a 

solicitat clarificări despre motivele pentru care informația se solicită și în ce scop va fi 

utilizată.  

 

În acest context, menționăm faptul că, odată ce legislația nu prevede obligația solicitantului 

de a-și motiva solicitarea, aceste întrebări de clarificare ar trebui să aibă un singur 

răspuns: „Solicitantul de informație nu este obligat să își motiveze solicitarea”. Notăm faptul 

că, potrivit sondajului realizat cu angajații CR Edineț, circa ½ din respondenți cunosc cazuri 

în care cetățenii au solicitat informații de interes public. 

 

Utilizarea serviciilor publice 

 

Cum ați evalua calitatea serviciilor oferite în anul 2020 de administrația publică 

locală?  

În scopul de a analiza percepţiile cetățenilor privind calitatea serviciilor publice de care au 

beneficiat pe parcursul anului 2020, le-am propus ca la această întrebare, să aleagă una din 

următoarele opţiuni de răspuns: „înaltă”, „medie”, „scăzută”.  

Astfel, 48% din totalul respondenților care au beneficiat de serviciile administrației publice 

în anul 2020, au apreciat calitatea serviciilor APL ca fiind “medie”, 43% ca fiind „scăzută” și 

10% - „înaltă”. 

 

Aceasta ne vorbește despre faptul că, în opinia respondenților, există rezerve de sporire a 

calității serviciilor publice oferite de administrația publică locală. 

 

Vi s-a întâmplat ca în anul 2020 să oferiți cadouri și/sau bani reprezentanților 

administrației publice locale?  

Majoritatea respondenților (81 %) nu au oferit nici cadouri și nici bani reprezentanților 

APL. Totuși, 7 % susțin că li s-a întâmplat să ofere bani și/sau cadouri în scopul de a rezolva 
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problema cu care s-au adresat la APL sau de a obține serviciul dorit. Cu toate acestea, nici o 

persoană nu a specificat cuantumul sumelor achitate și/sau a cadourilor oferite, și nici tipul 

problemei sau a serviciului.  

 

Întrebați dacă au făcut-o la insistența reprezentanţilor administrației sau la propria inițiativă, un 

singur respondent a relatat despre faptul că a fost nevoit “să mulțumească angajatul APL pentru 

implicarea sa în rezolvarea problemei”. 

 

Cunoașteți despre existența Planului local de acțiuni anticorupție al Consiliului 

Raional Edineț pentru anii 2018-2020?  

În mare parte, locuitorii raionului Edineț rămân să nu cunoască nimic despre existența acestui 

document strategic și prevederile sale. Potrivit rezultatelor sondajului, circa ¼ din intervievați ar 

fi auzit de Plan, și mai puțini fiind dintre cei care l-ar fi citit sau ar fi monitorizat implementarea 

acțiunilor din Plan. O lipsă de informare a cetățenilor se atestă în privința activității autorităților 

publice locale, în general. Respondenții recunosc că și-ar dori să cunoască despre activitatea 

autorității publice din localitatea sa și pe măsura posibilităților să se implice în viața comunității, 

însă nu dispun de mijloace de informare necesare.  

 

Iată de ce, este recomandabil ca fiecare APL să dezvolte/creeze propriile instrumente de 

informare locală: panouri informative (amplasate în cele mai vizitate locuri de către cetățeni 

(piețe, parcuri, stații, ș.a.)), pagini web (actualizate permanent cu informații), linii fierbinți, 

buletine informative, radio sau TV local și pagini pe cele mai populare rețele de socializare. 

 

Accesați pagina web a Consiliului Raional Edineț pentru a vă informa? 

17% din totalul respondenților susțin că accesează pagina web a CR Edineț în scopul de a 

se informa despre activitatea instituției în general, și a deciziilor, actelor emise de entitate, 

în mod special.  

 

Potrivit datelor din chestionare, informațiile recent citite pe pagina web a CR Edineț de 

către locuitorii raionul Edineț, sunt cu referire la: achizițiile publice realizate, datele de 

contact, programul audienței cetățenilor, funcțiile vacante și numirile în funcții, bugetul 

raional Edineț pentru anul 2020, noutățile din raion, proiectele de decizii inițiate, deciziile 

intrate în CR și cele aprobate, deciziile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate 

Publică. 

 

Chiar dacă, numărul persoanelor care utilizează pagina web a CR Edineț pentru a se 

informa nu este atât de mare, se recomandă actualizarea continuă a paginii web, 

popularizarea acesteia în rândul populației, dar și suplimentarea conținutului său cu 

informații ce ar fi pe interesul populației. 

 

Cunoașteți unde să apelați atunci când vă confruntați cu un caz de corupție?  

Rezultatele sondajului arată că, 61 % din respondenți cunosc unde să apeleze în cazul în care 

se confruntă cu un caz de corupție.  
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Cum credeți, este mai ușor de a soluționa problemele cu administraţia publică locală 

prin „căi neoficiale” decât pe cele oficiale? (întrebarea nr. 14) 

Potrivit răspunsurilor, circa 26% din respondenți sunt de părerea că cel mai efectiv mod este 

de a rezolva problemele într-un mod „oficial”, în timp ce 23% din respondenți consideră că 

„neoficial”.  

 

Totuși, în opinia majorității locuitorilor raionului Edineț (40% din respondenți), „câte o 

dată” este mai ușor de a soluționa problemele cu administraţia publică locală prin „căi 

neoficiale” decât pe cele „oficiale”, mai ales în cazul în care se dorește o rezolvare rapidă, “de 

calitate”, și uneori chiar “în interesul solicitantului de servicii publice”. 

 

În opinia Dvs., „căile neoficiale” de soluţionare a problemelor, de obicei iau forma de:  

În scopul de a identifica care ar fi după părerea cetățenilor „căile neoficiale” ce sunt utilizate 

în vederea soluţionării problemelor în administrațiile publice locale, le-am propus ca, la 

această întrebare, să aleagă una din următoarele opţiuni de răspuns: „contacte/relații”, „cadouri”, 

„bani”, „presiuni din partea conducerii administraţiei publice locale”. 

 

În rezultat, cele mai multe răspunsuri au fost oferite la opțiunile „bani” și „contacte/relații”, astfel 

încât 32% din totalul respondenților consideră că „banii” ar fi cei mai frecvenți utilizați atunci când 

este de rezolvat o anumită problemă în APL, iar 23%  din totalul respondenților consideră că 

„contacte/relații”. Cei mai puțini (6 % din respondenți), susțin părerea că „căile neoficiale” de 

soluţionare a problemelor mai rar iau forma de „presiuni din partea conducerii administraţiei 

publice locale”. 

 

Cum credeți, nivelul corupţiei în anul 2020 în cadrul administraţiei publice din 

localitatea Dvs. Este: ? 

În percepția majorității persoanelor intervievate, nivelul corupției în anul 2020 în cadrul 

APL este „mediu” (39% din totalul respondenților). 28 % din respondenți consideră că 

nivelul corupției este „înalt”, în timp ce 19% - că este „scăzut”. Ceilalți respondenți au evitat 

să ofere vre-un răspuns. 

 

Cum consideraţi, cine sunt cei mai vulnerabili la corupţie?  

Conform rezultatelor sondajului, 42 % constituie părerile respondenților în ceea ce privește 

vulnerabilitatea la corupție a “funcționarilor cu funcții de conducere”, urmate de 17 % a 

respondenților care susțin că sunt pasibili actelor de corupție în egală măsură atât 

“consilierii locali”, cât și „funcționarii cu funcții de execuție”. ¼  din respondenți nu au 

răspuns la această întrebare. 

 

Părerile respondenților 

În opinia Dvs., ce ar trebui de făcut pentru a preveni corupția în sectorul public?  

La această întrebare deschisă respondenții au menționat următoarele: 

 “Ca cetățenii să fie informați despre pericolul corupției și despre posibilitățile de luptă activă 

împotriva corupției.”  

 “De a efectua controale stricte și permanente a funcționarilor publici.”  
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 “Societatea civilă să se implice activ în prevenirea și lupta împotriva corupției, iar APL-urile 

să devină mai transparente în activitatea lor.”  

 “Să fie aplicate pedepse aspre pentru funcționarii publici care iau mită/au luat mită.”  

 “De schimbat oamenii corupți pe cei onești.”  

 “Să nu oferim bani lucrătorilor din administrația publică.”  

 “Se va soluționa doar cu condiția că fiecare funcționar își va îndeplini funcția și nu va lua 

mită și nu vor propune altora. Dacă va fi legea „lege” și va fi respectată, atunci și cazuri de 

corupție vor fi mai puține.”  

 “Implicarea tinerilor în procesul decizional al autorităților publice locale.”  

 “De a responsabiliza funcționarii publici prin aplicarea unor pedepse mai aspre.”  

 “De a implica tineretul în activitățile administrației publice locale.”  

 “Schimbarea vine de la noi atunci când nu dăm mită. Trebuie să ne învățăm să rezolvăm 

problemele oficial și nu de a căuta căi ușoare și de a da bani la orice pas.” “Să fie trași la 

răspundere corespunzător toți cei care au luat mită. Schimbarea vine de la fiecare din noi.” 

“Să comunice cu oamenii mai des funcționarii publici. Să se adune Consiliul local pentru a 

soluționa cu adevărat problemele cotidiene.” “Lucrătorii din sectorul public să-și 

îndeplinească funcția cum se cuvine.”  

 

CONSTATĂRI ȘI PROPUNERI: 

 Rezultatele monitorizării atestă că, la calificativul gradul de realizare a planului de 

acțiuni anticorupție pentru anul 2020, la nivelul raionului Edineț este de 5 acțiuni realizate 

(14,29%), 28 de acțiuni sunt realizate parțial (80%) și 2 acțiuni nerealizate (5,71%).  

 Cu privire la respectarea termenilor de realizare a acțiunilor din Plan, 

rezultatele monitorizării atestă că majoritatea acțiunilor din Plan – 30 (85,71%) 

sunt în desfășurare, 2 acțiuni (1,5%) au termen de implementare respectat,  2 acțiuni 

(1,5%) au termen depășit și 1 acțiune (3,0%) are termen de implementare respectat 

și este acțiune în desfășurare. 

 Observația generală asupra gradului de implementare a Planului de acțiuni 

anticorupție a raionului Edineț, pentru anul 2020 este faptul că, deși, 80% dintre 

acțiunile documentului strategic sunt în desfășurare, acestea sunt realizate și 

îndeplinite de către autoritate, iar desfășurarea acestora este condiționată de tipul 

de indicator cantitativ și permanent care a fost setat pentru acțiuni. Per general, se 

înregistrează un progres mediu în politicile anticorupție implementate de unitatea 

administrativ-teritorială, precum asigurarea implementării managementului intern 

al riscurilor de corupţie și accesul la informație. 

 Deficiențele depistate se mențin la acele acțiuni din cadrul documentului strategic, 

realizarea cărora depinde de un domeniu și un specialist anume, de care 

administrația raională, fie că nu dispune, fie că nu sunt resurse financiare suficiente 

pentru suplinirea funcției. De asemenea, persistă deficiențe și la capitolul auditului 

intern în cadrul autorității, exact din aceleași considerente de lipsă de cadre 

calificate. Ne îndeplinite, la final de perioadă, rămân și indicatorii de elaborare a 
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Regulamentului cu privire la evidența cazurilor de influență necorespunzătoare, 

elaborarea Registrului de evidență a conflictelor de interese, Registru de evidență a 

cazurilor de influență necorespunzătoare în cadrul entității și publicarea pe pagina 

web a entității.  

 

 Chiar dacă perioada de implementare a PLA a CR Edineț a expirat la finele anului 

2020, angajații CR continuă să aplice bunele practici de realizare a politicii 

anticorupție, precum și să preia bune practici de la alte APL, de asemenea, să 

informeze populația despre rezultatele atinse în implementarea indicatorilor de 

progres prevăzuți în PLA. 

 

 În scopul evitării riscurilor legate de corectitudinea luării deciziilor administraţiei 

publice în general şi activității funcţionarilor publici în special, ca sugestie pentru 

șefii subdiviziunilor CR Edineț ar fi să prevină conflictele de interese (inclusiv prin 

informarea angajaților despre necesitatea respectării legislației), iar în cazul 

apariției unor conflicte de interese - să acționeze prompt, deoarece un conflict de 

interes nesoluţionat, poate duce la un abuz în serviciu. În această ordine de idei 

menționăm că, în situaţia în care apare un conflict de interese, funcţionarii sunt 

obligați să se abţină de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la 

luarea unei decizii, cu informarea imediată a şefului ierarhic superior sau a 

conducătorului autorităţii publice. 

 Întrucât 1/3 din respondenți apreciază nivelul de transparență al CR Edineț ca fiind 

„scăzut”, există rezerve de sporire a transparenței procesului decizional al entității. 

De aceea, este recomandabil ca APL să implementeze și să utilizeze instrumentele 

electronice și de e-guvernare în vederea realizării cerințelor legale privind 

transparența în procesul decizional, să întocmească şi să aducă la cunoştinţa 

publicului rapoarte anuale privind transparenţa în procesul decizional, să-și aprobe 

propriile reguli interne de informare, consultare şi participare la procesul de 

elaborare şi adoptare a deciziilor, precum și să își desemneze şi instruiască un 

coordonator al procesului de consultare publică responsabil pentru asigurarea 

transparenţei procesului decizional din CR. 

 

 În același timp, CR Edineț are nevoie de un specialist în domeniul auditului intern, 

patrimoniului public, de aceea ar bine ca, în timpul apropiat, să inițieze și să 

desfăşoare un concurs pentru ocuparea acestei funcţii publice. 

 

 E recomandabil ca APL să elaboreze și să implementeze un Cod de etică pentru aleșii 
locali în scopul de a preveni cazurile de încălcare a eticii, normelor și moralității 
profesionale, precum și să organizeze instruiri interne pe subiectul normelor de 
etică şi deontologie, în special pentru angajații care sunt noi în exercitarea 
atribuțiilor sale de serviciu.  

 

 Cu toate că, în mare parte, locuitorii raionului Edineț sunt satisfăcuți de serviciile 

oferite de administrația publică locală de care au beneficiat în anul 2020, o parte din 
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ei au trăit experiențe neplăcute în interacțiunea cu APL și serviciile publice pe care 

acestea le furnizează. În acest context, cu titlu de recomandare pentru APL și în 

scopul îmbunătăţirii calității serviciilor publice locale, notăm următoarele:  

- îmbunătăţirea atitudinii angajaţilor din instituţiilor publice faţă de 

cetăţeni; 

- ridicarea nivelului de calificare a angajaţilor din instituţiile publice prin 

diverse instruiri în domeniile de specializare; 

- îmbunătăţirea managementului, perfecţionarea modului de prestare a 

serviciilor publice; 

- plasarea formularelor de plângeri/reclamații în cadrul APL (la panoul de 

informaţii sau lângă boxa de corespondenţă); 

- includerea pe pagina web a APL a unei rubrici pentru comentarii din 

partea cetățenilor referitor la calitatea serviciilor publice. 

 

 În același timp, în scopul evitării principalelor dificultăţi şi bariere cu care se 

confruntă cetăţenii atunci când interacționează cu APL (cum ar fi spre exemplu, 

durata mare de aşteptare și formarea cozilor), se recomandă implementarea 

programărilor on-line la serviciile publice frecvent solicitate de către cetățeni, 

inclusiv pe pagina web a APL (în cazul în care o atare pagină este elaborată și 

funcțională).  

 

 Cu referire la nivelul de informare cu privire la activitatea APL ar putea fi parțial 

explicat și prin nivelul de educație și proximitate a cetățenilor de APL. Cu cât nivelul 

de educație este mai înalt, cu atât gradul de informare cu privire la activitatea APL 

este mai mare. Un alt aspect destul de important ce influențează nivelul de 

informare a cetățenilor îl reprezintă reședința respondenților. În zonele rurale, 

nivelul de informare cu privire la activitatea APL este mai înalt comparativ cu 

mediul urban. Am putea presupune că reședința în zona de proximitate cu APL 

favorizează și determină nivelul de informare a cetățenilor. Cu toate acestea, 

autoritățile administrației publice locale au un rol important în implementarea 

„dreptului de a cunoaște” la nivel local. Liniile fierbinți, o pagină web ușor de folosit 

pentru comunitate, un purtător de cuvânt, sondaje, campanii de informare și 

panouri informative sunt doar câteva exemple.  

 

 În ceea ce privește informarea locuitorilor comunității prin intermediul paginii web, 

APL trebui să ia în considerare următoarele aspecte atunci când elaborează o pagină 

web în scopul de a facilita accesul la informații:  

- Publicarea deciziilor consiliului local pe site-ul APL; 

- Digitizarea a cât mai multor date deschise la nivel local, făcându-le 

disponibile pe pagina web (în conformitate cu principiile datelor 

deschise); 

- Asigurarea că orice conținut publicat pe pagina web este aplicabil sau 

relevant pentru membrii comunității; 
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- Oferirea cetățenilor posibilitatea de a înainta o cerere sau de a 

contacta pe cineva pentru mai multe informații; 

- Includerea unei rubrici speciale pentru comentarii (eventual, pentru 

reclamații/petiții) ce ar permite cetățenilor să scrie on-line și să 

monitorizeze modul în care cererile lor sunt examinate în timp real; 

- Actualizarea permanentă a informațiilor; 

- Furnizarea de linkuri/referințe către informații disponibile în altă 

parte, la alte site-uri web guvernamentale sau neguvernamentale (de 

exemplu, legături către platforme naționale privind serviciile 

electronice, legislația națională, oportunități de studii, etc.). 

 

 


