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GENERALITĂȚI
Prezentul Raport alternativ este realizat pentru cel de-al 2-lea an de implementare a
Planurilor locale anticorupție ale Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție 2017 2020 pentru raionul Rîșcani și reliefează rezultatele monitorizării și evaluării politicilor și
acțiunilor anticorupție realizate de entitățile implementatoare în perioada 1.01.2019 –
31.12.2019.
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.

Opiniile exprimate aparţin autorului și nu coincid în mod neapărat cu cele ale TI –
Moldova și ale donatorilor.
Administraţia I.P. „Clinica Juridică Universitară” și Consiliul Administrativ al I.P
„Clinica Juridică Universitară” nu poartă răspundere pentru estimările şi opiniile
prezentate în cadrul acestei publicaţii.
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 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”.

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/
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SUMAR EXECUTIV
Raportul alternativ a fost elaborat de către Clinica Juridică Universitară (CJU) în luna august
2020, în cadrul Proiectului de monitorizare a politicilor anticorupție la nivelul raionului
Rîșcani, realizat în cadrul proiectului „Angajament civic pentru o guvernare locală mai bună”
cu sprijinul financiar acordat de Biroul de Cooperare al Elveţiei în Moldova şi Secretariatul
Transparency International (programul granturi mici al Transparency International - Moldova).
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 îmbunătățire a
politicilor.
Obiectivul general al procesului alternativ de monitorizare îl constituie analiza
implementării Planului local anticorupție la nivelul raionului Rîșcani pentru perioada
1.01.2019 - 31.12.2019, la capitolul atingerii indicatorilor, respectării termenilor stabiliți,
prin angajamentele asumate în documentul strategic:
 Planul local anticorupție la nivelul raionului Rîșcani pentru anii 2018-2020, aprobat
prin Decizia Consiliului Raional Rîșcani din februarie 2018, disponibilă pe pagina web
a CR Rîșcani:
http://riscani.md/index.php?pag=procesul_decizional&ids=proiecte_decizii&id=46
96&start=40, care are incluse 31 de acțiuni, structurate pe Priorități, după cum
urmează:
Prioritatea 1: Consolidarea integrității instituționale a APL prin prisma aplicării
corespunzătoare a legislației anticorupție.
Prioritate 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 Rîșcani privitor la familiarizarea cu PLA a CR Rîșcani și
implementarea politicilor anticorupție în APL, precum și a populației din rnul Rîșcani
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
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privind interacțiunea cu entitățile locale, fenomenul corupției în APL, accesibilitatea și
calitatea serviciilor publice prestate.
Diagrama 1. Gradul de realizare a acțiunilor PLA Rișcani , 2019

Gradul de realizare a PLA Dondușeni 2019
6%

Acțiuni realizare parțial

Acțiuni nerealizate

Acțiuni realizate

9%
85%

Rezultatele monitorizării atestă că, la calificativul gradul de realizare, 3 acțiuni sunt realizate
(6%), 26 acțiuni sunt parțial realizate (85%) și 2 acțiuni sunt nerealizate (9%).
Diagrama 2. Respectarea termenilor de realizare a acțiunilor PLA Rișcani, anul 2019

Cu referire la termenii de implementare a acțiunilor, rezultatele monitorizării atestă că
majoritatea acțiunilor din PLA al CR Rășcani – 28 (91%) sunt în desfășurare, 1 acțiune
(3%) este implementată în termen, 1 acțiune (3%) este cu termenul de implementare
depășit, și 1 acțiune (3%) are termen de implementare modificat.

Observația generală asupra gradului de implementare a Planului Local Anticorupție a
raionului Rîșcani, este faptul că, deși, 91% dintre acțiunile documentului strategic sunt în
desfășurare, se înregistrează totuși un anumit progres în politicile anticorupție
implementate de unitatea administrativ-teritorială, precum accesul la informație,
transparența procesului decizional, managementul intern al riscurilor de corupție.
Deficiențele depistate se mențin la acele acțiuni din cadrul PLA, realizarea cărora depinde
de un specialist anume, de care administrația raională nu dispune (în special, aceasta se
referă la acțiunile din prioritatea 2, care ține de gestionarea patrimoniului public, pe motiv
că funcția specialistului în domeniul patrimoniului public este vacantă).
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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. Progresul acțiunii 9 Asigurarea implementării şi respectării normelor de etică şi
deontologie este marcat prin instituirea comisiei de etică a aleșilor locali din Consiliul
raional Rîșcani, prin decizia nr. 07/02, din 29.11.2019. De asemenea, a fost creată și
funcționează unitatea de audit intern, sunt aprobate planurile anuale ale activităţii de audit
intern.
Prioritatea 2 este cea mai vulnerabilă, întrucât, după cum s-a remarcat, în cadrul
subdiviziunilor nu este ocupată funcția de specialist în domeniul patrimoniului public.
La prioritatea 3 Asigurarea transparenței și prevenirea corupției în procesul de planificare,
desfășurare și monitorizare a achizițiilor publice, s-a înregistrat un progres în elaborarea și
publicarea planurilor anuale de achiziții publice și a rapoartelor de monitorizare a
contractelor. 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 2019 n-au parvenit.
La Prioritatea 4. Sporirea calității serviciilor publice printr-un management eficient al
resurselor umane, s-a înregistrat un progres în procesul de realizare a acțiunilor
planificate, la majoritatea indicatorilor de progres.
La prioritatea 5, îmbunătățirea comunicării cu cetățenii și transparenței activității APLurilor, s-a înregistrat un progres constant în procesul de realizare a acțiunilor planificate, la
toți indicatorii stabiliți. Raionul Rișcani înregistrează progrese la capitolul acces la
informație cu caracter public. Administrația Consiliului Raional Rișcani a elaborat și
publicat pe pagina web rapoartele privind progresele realizate în implementarea Planului
local anticorupție pentru semestrul I, 2019, cât și pentru perioada anului 2019.

METODOLOGIA APLICATĂ
Metodologia aplicată în procesul de monitorizare și elaborarea 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;
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
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 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 20174,
elaborat de către Centrul Național Anticorupție;

Raportul de monitorizare și evaluare a implementării SNIA pentru anii 2017-2020,
perioada de raportare: semestrul I al anului 20185;

Raportul de monitorizare și evaluare a implementării SNIA pentru anii 2017-2020,
perioada de raportare: semestrul I al anului 20196;

Raportul de activitate 2019 al Autorității Naționale de Integritate.
Documente specifice consultate în procesul de monitorizare și elaborare a Raportului au
fost:
 Raportul cu privire la implementarea planului local anticorupție pentru anul
2019, semestru 1, la nivelul raionului Rîșcani (document disponibil pe
pagina web a CR Rîșcani:
http://riscani.md/index.php?pag=legislatie&ids=alte_documente&id=4668&
start= );

4

Raport de monitorizare şi evaluare a implementării Strategiei Naţionale de Integritate şi Anticorupţie pentru anii 2017-2020,
Perioada de raportare: anul 2017, elaborat de Centrul Național Anticorupție
https://www.cna.md/public/files/parts/Raport_de_monitorizare_i_evaluare_a_implementrii_SNIA_2017.pdf
5
Raport de monitorizare și evaluare a implementării Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție pentru anii 2017-2020,
perioada de raportare:I semestrual anului 2018
https://www.cna.md/public/files/Raport_de_monitorizare_a_implementrii_Strategiei_Naionale_de_Integritate_i_Anticorupie_
pentru_anii_2017-2020_Perioada_de_raportare_sem_I_2018.pdf
6
Raport de monitorizare și evaluare a implementării Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție pentru anii 2017-2020,
perioada de raportare:I semestrual anului 2019
https://www.cna.md/public/files/Raport_de_monitorizare_a_implementrii_Strategiei_Naionale_de_Integritate_i_Anticorupie_
pentru_anii_2017-2020_Perioada_de_raportare_sem_I_2018.pdf
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 Raportul cu privire la implementarea planului local anticorupție pentru anul
2019, la nivelul raionului Rîșcani (publicat pe pagina web a CR Rîșcani la
data de 23 iulie 2020:
http://riscani.md/index.php?pag=legislatie&ids=alte_documente&id=4679&
start=&fbclid=IwAR1ZQ9-v7-BQrg_ZibUDQAfc1Lcs5lAmt3VzFDU9U7m3pctu8c54cXTVhk);
 Răspunsul Consiliului raional Rîșcani Nr. 02/1-20-239 din 26.03.2020 la
cererea CJU Nr. 14 din 09.03.2020 privind tipul de registre deținute în cadrul
entității și contactele persoanelor responsabile de menținerea și completarea
acestora;
 Răspunsul Autorității Naționale de Integritate Nr. 06/1861 din 12.05.2020 la
cererea CJU Nr. 31 din 15.04.2020 privind numărul de sesizări
recepționate/înregistrate, numărul declarațiilor de avere și interese
personale înregistrate, numărul conflictelor de interese înregistrate, numărul
actelor de constatare emise;
 Răspunsul Judecătoriei Drochia sediul Rîșcani Nr. 6446 din 14.05.2020 la
cererea CJU Nr. 33 din 16.04.2020 privind numărul de dosare aflate pe rol în
instanță, numărul de hotărâri adoptate, numărul de suspendări din funcţii ale
agenţilor publici, numărul contestațiilor recepționate, numărul de hotărâri
adoptate;
 Răspunsul Centrului Național Anticorupție Nr. 12/1620 din 18.05.2020 la
cererea CJU Nr. 32 din 15.04.2020 privind numărul de cadouri inadmisibile
recepționate, numărul cazurilor de influenţă necorespunzătoare, numărul
sesizărilor înregistrate, numărul de cauze intentate;
 Răspunsul Procuraturii Anticorupție (Oficiul Nord) Nr. 1095 din 18.05.2020
la cererea CJU Nr. 34 din 16.04.2020 privind numărul dosarelor penale şi
contravenţionale, numărul dosarelor pe subiecte de corupție trimise în
instanță, numărul de suspendări din funcţii ale agenţilor publici;
 Răspunsul Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei Rîșcani Nr. 464 din
22.05.2020 la cererea CJU Nr. 40 din 18.05.2020 privind numărul riscurilor
de corupție după incidentele de integritate înregistrate în cadul entităților;
 Răspunsul Secției Raională Cultură Rîșcani Nr. 20 din 22.05.2020 la cererea
CJU Nr. 40 din 18.05.2020 privind numărul riscurilor de corupție după
incidentele de integritate înregistrate în cadul entităților;
 Răspunsul Direcției Învățămînt, Tineret și Sport Rîșcani Nr. 149 din
26.05.2020 la cererea CJU Nr. 40 din 18.05.2020 privind numărul riscurilor
de corupție după incidentele de integritate înregistrate în cadul entităților;
 Răspunsul Consiliului raional Rîșcani Nr. 02/1-20-355 din 27.05.2020 la
cererea CJU Nr. 38 din 18.05.2020 privind numărul cazurilor de influență
necorespunzătoare denunțate/soluționate, numărul manifestărilor de
corupție denunțate, numărul avertizărilor de integritate
înregistrate/transmise la CNA, numărul avertizorilor de integritate supuși
protecției;
 Răspunsul Consiliului raional Rîșcani Nr. 02/1-20-355 din 28.05.2020 la
cererea CJU Nr. 37 din 18.05.2020 privind numărul cadourilor
înregistrate/răscumpărate/transmise la CNA);
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 Răspunsul Consiliului raional Rîșcani Nr. 02/1-20-355 din 29.05.2020 la
cererea CJU Nr. 36 din 18.05.2020 privind numărul conflictelor de interese
declarate/soluționate/sesizate la ANI);
 Răspunsul Consiliului raional Rîșcani Nr. 02/1-20-355 din 29.05.2020 la
cererea CJU Nr. 39 din 18.05.2020 privind numărul de solicitări de
acces/refuzuri de acces la informații recepționate/înregistrate la AAPL;
 Răspunsul Procuraturii Anticorupție (Oficiul central) Nr. 5531 din 09.06.2020
la cererea CJU Nr. 34 din 16.04.2020 privind numărul dosarelor penale şi
contravenţionale, numărul dosarelor pe subiecte de corupție trimise în
instanță, numărul de suspendări din funcţii ale agenţilor publici.
 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
.20.pdf)
Resursele web consultate:
Pagina web a CR Rîșcani: http://riscani.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 investigații și presa locală:
www.riscanistiri.worldpress.com;

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.
Monitorizarea implementării planurilor locale anticorupție are la bază urmărirea
progresului și gradului de realizare a indicatorilor cantitativi și calitativi, precum și
realizarea acțiunilor specifice în termenii stabiliți în documentul strategic la nivelul
raionului Rîșcani în perioada respectivă.
Raportul de monitorizare prezintă rezultatele implementării planului local anticorupție al
raionului Rîșcani cu evidențierea situațiilor specifice de progres/regres, deficiențelor și
realizărilor atinse pe toate acțiunile incluse.
De asemenea, raportul include rezultatele chestionării angajaților din cadrul AAPL Rășcani
privind familiarizarea cu planul local anticorupție la nivelul raionului, precum și cu
obligațiunile/angajamentele realizate (30 persoane intervievate).
O atenție deosebită s-a acordat analizei percepțiilor și experiențelor locuitorilor raionului
Rîșcani 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 Rîșcani și
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câteva sate din raion. Astfel, Au fost vizitate 7 localități: or. Rîșcani, s. Corlăteni, s. Singureni,
s. Aluniș, s. Recea, s. Racaria, s. Nihoreni. Au fost chestionați 82 de persoane, dintre care 32
- din localitățile rurale și 50 - din or. Rîșcani.

PROGRESUL PRIVIND IMPLEMENTAREA PLANULUI LOCAL
ANTICORUPȚIE LA NIVELUL RAIONULUI RÎȘCANI
Rezultatele implementării planului local anticorupție pentru perioada anului 2019 și
primul semestru al 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 2019; trimestrul IV, anul 2019, 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.
Planul local anticorupție la nivelul raionului Rîșcani pentru anii 2018-2020, aprobat prin
Decizia Consiliului Raional Rîșcani din februarie 2018 are incluse 31 de acțiuni, structurate în
5 Priorități (formular tipizat). Întrucât în Planul local anticorupție pentru anii 2018-2020 a
CR Rîșcani, 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 29.08.20177, pentru a monitoriza mai
facil PLA a CR Rîșcani au fost solicitate informații privind persoanele responsabile din
cadrul AAPL a CR Rîșcani pentru toate prioritățile indicate în documentul strategic.

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.
7
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Rezultatele monitorizării alternative a PLA a CR Rîșcani pentru anul 2019 efectuate în baza
informațiilor publice privind politicile anticorupție și datelor colectate în cadrul
cercetărilor pe teren sunt următoarele.
Prioritatea 1. Consolidarea integrității instituționale a APL prin prisma aplicării
corespunzătoare a legislației anticorupție.
Sunt incluse 11 acțiuni, dintre care:
 1 acțiune a fost realizată. Acțiunea nr. 11. Crearea și consolidarea unităților de audit
intern în cadrul autorității;
 10 acțiuni sunt realizate parțial (nr. 1-10).
Calificativi
Nr.
crt.

1.

Acţiunea

Indicatorii de progres

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;

Termenul
de
realizare

Gradul de
realizare

Acțiune în
Acțiune
desfășurare realizată
parțial

Numărul de persoane
suspendate pentru
asemenea încălcări.
Pentru anul 2019, administrația raională Rîșcani raportează zero cazuri de
incompatibilități și restricții în ierarhie, zero sesizări transmise la ANI și zero suspendări
din funcții pentru astfel de încălcări. În conformitate cu Raportul privind implementarea
planului local anticorupţie pentru anii 2018-2020 anul 2019, administrația raională Rîșcani
nu indică nici un caz care ar avea tangență cu respectarea regimului de incompatibilități, de
restricții în ierarhie şi de limitare a publicității. Pe de o parte, nu au fost atestate și
soluționate cazuri de incompatibilități și restricții în ierarhie de către responsabilii de
realizarea acestor responsabilități (președinte, vicepreședinții, șefii subdiviziunilor
consiliului raional). Pe de altă parte, nu a fost sesizată Autoritatea Națională de Integritate
cu privire la încălcarea regimului de incompatibilități și limitare a publicității, suplimentar,
nu a fost suspendată nici o persoană pentru absența încălcărilor.
Pe de o parte, potrivit raportului CR situații de incompatibilități, raporturi ierarhice
nemijlocite n-au fost atestate în 2019. În același timp, conform răspunsului ANI (Nr.
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06/1861 din 12.05.2020) la cererea CJU (Nr. 31 din 15.04.2020), în 2019 a existat o petiție
privind eventuala încălcare a regimului juridic al incompatibilităților în care a fost vizat un
agent public din cadrul entității.
De remarcat că și rezultatele chestionării funcționarilor publici din cadrul CR Rîșcani, arată
că unul din respondenți, susține că s-a aflat în anul 2019 în situație de incompatibilitate.
Pe pagina web a ANI www.ani.md, la data întocmirii prezentului raport, nu au fost
identificate acte de constatare pentru încălcarea regimului juridic al incompatibilităților în
anul 2019, or refuzul inițierii unui control din partea ANI a constat în lipsa bănuielii
rezonabile de încălcare a regimului juridic al incompatibilităților de către subiectul vizat.
Nici în instanțele de judecată nu se află pe rol dosare cu obiectul cauzei legate de
incompatibilitate în conformitate cu actele de constatare emise de către inspectorii de
integritate contestate (sursa de verificare www.instance.justice.md).
Despre lipsa dosarelor pe cazuri de corupție intentate în anul 2019 ce vizează agenți
publici din cadrul AAPL Rîșcani, menționează și Judecătoria Drochia sediul Rîșcani
(răspuns Nr. 6446 din 14.05.2020 oferit la solicitarea CJU), dar și Procuratura Anticorupție
(răspuns Nr. 5531 din 09.06.2020). Potrivit aceleiași surse, în 2019 nici un agent public din
cadrul Consiliului raional Rîșcani nu a fost suspendat din funcție inclusiv pentru încălcarea
regimului juridic al incompatibilităților.
Această acțiune, dar și alte acțiuni din PLA al CR Rîșcani, care au indicate drept persoane
responsabile autoritatea/diviziunea sau direcția de nivel II, sunt confuze și neclare
referitoare la responsabilii nemijlociți de realizarea acțiunii. Deși, în Plan sunt indicați
președintele, vicepreședinții, șefii subdiviziunilor consiliului raional, în raportul semestrial
pentru anul 2019 se face referire doar la responsabilitățile șefilor subdiviziunilor
consiliului raional să respecte legislaţia privind incompatibilitatea şi să evite restricţiile în
ierarhie şi de limitare a publicităţii. Or, respectarea legislației anticorupție, în special,
incompatibilităților și restricțiilor în ierarhie și de limitare a publicității nu ar fi imperative
și pentru responsabilii din APL de nivel I/primării?
Acțiunea 1 din PLA este acțiune în desfășurare (are termen de realizare permanent și cu
verificare semestrială a indicatorilor de progres) 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”.

Calificativi
Nr.
crt.

Acţiunea

Indicatorii de progres

Termenul
de
realizare

Gradul de
realizare

Numărul de agenţi publici
angajaţi/ numiţi/cu
mandatele validate pe
parcursul anului şi
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numărul de declaraţii
depuse în momentul
angajării/ numirii
/validării mandatului;

Asigurarea respectării
regimului declarării
averilor şi intereselor
personale

2.

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

Acțiune în
Acțiune
desfășurare realizată
parțial

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.

Conform Raportului pentru perioada anului 2019 privind implementarea PLA a CR Rîșcani
pentru anii 2018-2020, numărul total al declarațiilor de avere și interese personale depuse
în anul 2019 este de 63, din ele, 2 declarații au fost depuse la angajare/numire, 59 - anuale,
și 2 - la încetarea mandatului/raporturilor de muncă sau de serviciu pe parcursul anului
vizat. Conform răspunsului ANI Nr. 06/1861 la cererea CJU din 15.04.2020, numărul
declarațiilor de avere și interese personale este de 175: a) 30 de declarații depuse la
angajare, validare mandat ori numire în funcție, ce includ 3 declarații repetitive; b) 130
declarații anuale, din care 12 fiind repetitive, și c) 15 declarații depuse la încetarea
mandatului sau a raporturilor de muncă ori de serviciu.
În conformitate cu legea privind declararea averii și a intereselor personale nr.133/2016
este obligatoriu de a declara averea și interesele personale de către subiectul declarării și
membrii familiei, concubinul/concubina acestuia. Începând cu 1 ianuarie 2018, subiecţii
declarării sunt obligați să-și depună declaraţiile exclusiv în formă electronică, prin
intermediul sistemului informațional „e-Integritate”, de pe pagina web oficială a Autorității
Naționale de Integritate (https://declaratii.ani.md/searchDeclarations/index).
Din moment ce, declarațiile se depun în format electronic, pentru entitate este dificil să țină
evidența numărului agenților publici/subiecților care au depus declarațiile, deoarece,
semnarea declarației în formă electronică se face prin utilizarea de către fiecare subiect al
semnăturii electronice și eliberate subiecților declarării cu titlu gratuit. Astfel, cel mai
rezonabil ar fi ca această responsabilitate de ținere a evidenței declarațiilor să fie exclusă
din planul local anticorupție și pe motiv că, responsabilitatea de realizare a controlului
declarațiilor de avere și interese personale este exclusiv în obligația Autorității Naționale
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de Integritate. ANI deține toată informația privind numărul de declarații și urmărește
condițiile de respectare a formei și a formatului de depunere a declarațiilor. Astfel, practic
decade necesitatea și dispare rezonabilitatea de a raporta către ANI (indicator din PLA)
numărul de declarații depuse la diferite etape (angajaţi/numiţi/cu mandatele validate care
activează în entitatea publică pe parcursul anului).
Calificativi
Nr.
crt.

Acţiunea

Indicatorii de progres

Termenul
de
realizare

Gradul de
realizare

Numărul conflictelor de
interese declarate;

3.

Asigurarea respectării
regimului conflictelor de
interese şi neadmiterea
favoritismului

Numărul conflictelor
soluţionate în cadrul
entităţilor publice;
Numărul conflictelor de
interese sesizate la ANI;

Acțiune în
Acțiune
desfășurare realizată
parțial

Numărul actelor de
constatare ale ANI cu
privire la conflictele de
interese.
Raportul anual 2019 al Consiliului raional Rîșcani, prezintă zero cazuri de conflicte de
interese declarate, zero conflicte soluționate în cadrul entității, zero sesizări la ANI și zero
acte de constatare emise de ANI cu privire la conflictele de interese.
Lipsa cazurilor de încălcare a regimului conflictelor de interese şi neadmiterea
favoritismului, se atestă și în răspunsul AAPL Rîșcani (Nr. 02/1-20-355 din 29.05.2020) la
cererea CJU (Nr. 36 din 18.05.2020) cu privire la realizarea indicatorilor cantitativi de la
acțiunea nr. 3. De altfel, nici Registrul declarațiilor de conflicte de interese deținut în cadrul
Consiliului raional (consultat în timpul vizitelor de monitorizare), în anul 2019 nu are
înregistrat nici un caz de conflict de interese și neadmitere a favoritismului.
Faptul că în Registrul conflictelor de interese declarate la Autoritate pentru perioada anului
2019, nu se conțin înscrisuri cu referire la subiecții declarării averii și a intereselor
personale din cadrul AAPL Rîșcani și subdiviziunilor subordonate, menționează și ANI în
răspunsul său oficial (Nr. 06/1861 din 12.05.2020) oferit la solicitarea CJU din 15.04.2020.
Potrivit aceleiași surse de verificare, în anul 2019, de către inspectorii de integritate ai ANI
nu au fost emise acte de constatare privind încălcarea regimului juridic al conflictelor de
interese în privința agenților publici ai Consiliului raional Rîșcani și subdiviziunilor
subordonate.
Nici în presa națională nu au fost identificate/semnalate eventuale cazuri de încălcare în
anul 2019 a regimului conflictelor de interese.
În pofida faptului că, sursele menționate supra vorbesc despre lipsa unor conflicte de
interese în anul 2019, potrivit sondajului realizat de CJU, doi angajați ai Consiliului raional
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susțin că s-ar fi aflat în situație de conflict de interese, însă nu le-au raportat și soluționat.
Aceasta ar putea presupune că unele situații de conflicte de interese ar putea fi
neidentificate și neraportate. Drept recomandare, pentru a fi evitate astfel de situații, ar fi
organizarea instruirii angajaților la subiectul vizat, eventual cu susținerea ANI și utilizarea
de către conducere a ghidurilor/instrucțiunilor ANI in materie de conflict de interes.
Calificativi
Nr.
crt.

Acţiunea

Indicatorii de progres

Termenul
de
realizare

Gradul de
realizare

Comisia de evaluare și
evidență a cadourilor
instituită și funcțională;

Asigurarea respectării
regimului cadourilor

4.

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

Acțiune în
Acțiune
desfășurare realizată
parțial

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.
Drept indicatori cantitativi de progres, la această acțiune, sunt prezentate cadourile
predate Comisiei de evaluare și evidență a cadourilor, cele răscumpărate în cadrul
entităţilor publice, precum și cadourile inadmisibile transmise la CNA.
În Raportul anual pentru 2019, administrația raională Rîșcani prezintă toți acești indicatori
cantitativi la zero. Informația respectivă corespunde surselor de verificare (răspunsul
Consiliului raional Rîșcani Nr. 02/1-20-355 din 28.05.2020 și răspunsul CNA Nr. 12/1620
din 18.05.2020 la cererile CJU cu referire la indicatorii de progres prevăzuți în PLA la
acțiunea nr. 4), conform cărora, pe parcursul anului 2019, nu au fost
înregistrate/predate/răscumpărate cadouri în cadrul entităților publice. De asemenea, nu
au fost nici cadouri inadmisibile transmise și recepționate în anul 2019 de către CNA.
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Cu toate că în Raport este stipulat că “nu au fost predate cadouri comisiilor”, nu se face nici
o referire la instituirea și funcționarea unei Comisii de evaluare sau a mai multor Comisii.
Deși, este un indicator de progres prevăzut în Planul local anticorupție, în Raportul anual ca
indicator de progres acesta nu se menționează. Informații privind Comisii de evaluare și
evidență a cadourilor în subdiviziunile, dar și instituțiile publice subordonate Consiliului
raional, nu se regăsesc nici pe pagina web a AAPL (www.riscani.md).
Un alt indicator din acțiunea nr. 4 este “publicarea Registrelor de evidență a cadourilor pe
paginile web a entităților publice”. Chiar dacă Consiliul raional Rîșcani dispune de un
Registru de evidență a cadourilor (consultat fizic la sediul instituției), documentul nu este
publicat pe pagina www.riscani.md, deși acest fapt trebuia realizat, fiind o obligație
asumată a conducătorului entității publice.
Despre existența Registrului de evidență a cadourilor se menționează și în răspunsul Nr.
02/1-20-239 din 26.03.2020 la cererea CJU privind tipul de registre deținute în cadrul
entității, fiind și o persoana responsabilă de menținerea și completarea Registrului.
În rezultat, realizarea acțiunii 4 presupune un complex de indicatori, care fac dificilă
atribuirea calificativilor. Dar, reieșind din faptul că, termenul de realizare este unul
permanent, cu verificare semestrială a indicatorilor de progres, această acțiune este în
desfășurare.
Calificativi
Nr.
crt.

Acţiunea

Indicatorii de progres

Termenul
de
realizare

Gradul de
realizare

Numărul cazurilor de
influenţă
necorespunzătoare
denunţate;

5.

Asigurarea neadmiterii,
denunţării şi tratării
influenţelor
necorespunzătoare

Numărul cazurilor de
influenţă
necorespunzătoare
soluţionate în cadrul
entităţilor publice;
Numărul cazurilor de
influenţă
necorespunzătoare
denunţate la CNA/alte
autorități anticorupţie
responsabile.

Acțiune
Acțiune în
realizată
desfășurare parțial

Numărul cazurilor de influență necorespunzătoare în cadrul entităților publice pentru anul
2019 nu au fost raportate/înregistrate/soluționate de către Consiliul raional Rîșcani și nici
denunțate la CNA și alte autorități anticorupție responsabile.
Această informație corespunde cu sursele de verificare: răspunsul AAPL (Nr. 02/1-20-355
din 27.05.2020) oferit la solicitarea CJU din 18.05.2020 privind numărul de cazuri de
influență necorespunzătoare denunțate/soluționate în cadrul entității și a celor denunțate
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la CNA; și răspunsul CNA (Nr. 12/1620 din 18.05.2020) cu referire la numărul cazurilor de
influență necorespunzătoare denunțate pe parcursul anului 2019 ce vizează agenți publici
din cadrul AAPL (la cererea CJU din 15.04.2020).
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.
Registrul de evidență a cazurilor de influență necorespunzătoare în cadrul Consiliului
raional Rîșcani este elaborat și deținut în cadrul entității (conform răspunsului AAPL Nr.
02/1-20-239 din 26.03.2020), care a fost consultat și pe teren, care nu conține
înscrisuri/înregistrări.
Calificativi
Nr.
crt.

Acţiunea

Indicatorii de progres

Termenul
de
realizare

Gradul de
realizare

Acțiune în
desfășurare

Acțiune
realizată
parțial

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

6.

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

Numărul manifestărilor
de corupţie denunţate de
către agenţii publici
conducătorilor
entităţilor publice;
Numărul avertizărilor de
integritate depuse în
cadrul entităţilor
publice;
Numărul avertizărilor de
integritate transmise la
CNA;
Numărul avertizorilor de
integritate supuşi
protecţiei.

În conformitate cu Raportul pentru anul 2019 a implementării PLA, acțiunea 6 are
înregistrată indicatori cantitativi la zero pentru perioada de raportare. Respectiv, zero
manifestări de corupție denunțate de către agenții publici din cadrul Consiliului raional
Rîșcani în anul 2019, zero avertizări de integritate, subsidiar, zero avertizori de integritate
supuși protecției.
Lipsa unor sesizări cu privire la incidentele de integritate în anul 2019, se atestă în
răspunsul CNA (Nr. 12/1620 din 18.05.2020) la interpelarea CJU de solicitare de informații
referitoare la indicatorii de progres de la acțiunea nr. 6.
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Cauze penale în anul 2019 pe cazuri de corupție și integritate ce vizează agenții publici din
cadrul AAPL Rîșcani, nu au fost instrumentate nici de către DGT ”Nord” a CNA.
Drept altă sursă de verificare privind lipsa denunțărilor de către agenții publici a
manifestărilor de corupție, lipsa avertizărilor de integritate depuse în cadrul
entității/transmise la CNA și inexistența avertizorilor de integritate supuși protecției,
menționăm răspunsul Consiliului raional Rîșcani Nr. 02/1-20-355 din 27.05.2020
(interpelarea CJU din 18.05.2020).
În CR Rîșcani a fost elaborat Registrul de evidență a avertizărilor despre posibile ilegalități
comise în cadrul Consiliului, precum și desemnată persoana responsabilă de menținerea și
completarea acestuia (conform răspunsului din 26.03.2020 la interpelarea CJU de solicitare
de informații privind registrele deținute de entitate și persoanele responsabile). Acest
registru a fost consultat pe teren. Nu conține înscrisuri/înregistrări.
Regulamentul privind organizarea activităților de denunțare a manifestărilor de corupție
n-a fost plasat pe pagina web a AAPL, precum nici alte informații referitoare la organizarea
activităţilor de denunţare a manifestărilor de corupţie. De remarcat că în Raportul anual al
CR Rîșcani pentru a. 2019, la acțiunea nr. 6, lipsește indicatorul „Regulament privind
organizarea activităților de denunțare a manifestărilor de corupție, adoptat”, deși acesta
este prevăzut de Planul local anticorupție.
Menționăm că potrivit Legii privind avertizorii de integritate nr.122/2018 rolul principal în
asigurarea condițiilor de dezvăluire a ilegalităților, securității avertizorilor de integritate și
protejarea lor de eventuale abuzuri și răzbunări îi revine angajatorului8. Acesta este
responsabil de crearea canalelor sigure de comunicare a dezvăluirilor făcute de angajat, de
asigurarea confidențialității datelor cu caracter personal ale angajatului care dezvăluie o
practică ilegală, elaborarea și ținerea Registrului dezvăluirilor practicilor ilegale și al
avertizărilor de integritate. Totodată, angajatorul are responsabilitatea de a aproba
procedurile de examinare și raportare internă a dezvăluirilor practicilor ilegale conform
modelului stabilit de către Guvern9.
Suplimentar la Legea 122/2018, administrația raională trebuie să se conducă de un nou act
normativ, aprobat recent de Guvern - Regulamentul privind procedurile de examinare și
raportare internă a dezvăluirilor practicilor ilegale10.
Calificativi
Nr.
crt.

Acţiunea

Indicatorii de progres

7.

Asigurarea intoleranţei
faţă de incidentele de

Numărul de sancţiuni
disciplinare aplicate în

Termenul
de
realizare

Gradul de
realizare

Acțiune în

Acțiune
realizată

Legea privind avertizorii de integritate nr.122/2018:
http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=105486&lang=ro
8

Regulamentul privind procedurile de examinare și raportare internă a dezvăluirilor practicilor
ilegale nr.23/2020, http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119993&lang=ro
10 Regulamentul privind procedurile de examinare și raportare internă a dezvăluirilor practicilor
ilegale nr.23/2020, http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119993&lang=ro
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integritate

cadrul entităţilor publice
în legătură cu incidentele
de integritate admise de
agenţii publici;

desfășurare parțial

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.
Consiliul raional Rîșcani raportează în anul 2019 zero indicatori cantitativi la acțiunea 7
din Planul local anticorupție.
Sesizări cu privire la incidentele de integritate nu au fost depuse la CNA (fapt confirmat
prin răspunsul autorității din 18.05.2020 la solicitarea CJU Nr. 32 din 15.04.2020).
Totodată, în anul 2019, de către CNA nu au fost instrumentate procese sau cauze penale pe
cazuri de corupție și integritate ce vizează persoanele publice din cadrul AAPL Rîșcani.
Pe pagina web a Consiliului raional Rîșcani, dar și pe portalurile oficiale ale presei
naționale, nu regăsim careva referințe la incidentele de integritate admise în anul 2019 de
către agenţii publici din cadrul Consiliului raional Rîșcani și a subdiviziunilor sale.
De remarcat că pagina web a CR Rîșcani nu conține nici o mențiune referitoare la acest
instrument anticorupție, nici modalitatea de raportare a practicilor ilegale în calitate de
avertizori de integritate (un număr unic de telefon anticorupție, adresă de poștă
electronică, boxă de sugestii etc.), sau un orice alt instrument disponibil, dar și confidențial
pentru angajat care ar putea dezvălui ilegalitățile sesizate sau care au devenit cunoscute pe
parcursul activității în unitatea publică.
Cu toate acestea, potrivit rezultatelor intervievării angajaților AAP, la întrebarea
”Cunoașteți dacă a fost aplicată vre-o sancțiune disciplinară unui agent public pe cazuri de
integritate?!, respondenții au remarcat despre aplicarea sancțiunii disciplinare unui agent
public pe cazuri de integritate, precum și despre faptul că doi funcționari au fost
presați/influențați să ia careva decizii.
Calificativi
Nr.
crt.

Acţiunea

8.

Persoanele responsabile
Asigurarea respectării
de accesul la informaţii de
accesului la informaţii de
interes public, desemnate

Indicatorii de progres

Termenul
de realizare

Gradul de
realizare

Acțiune în
desfășurare

Acțiune
realizată
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interes public

în cadrul autorităţii;

parțial

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 hotărîri
adoptate anual de
instanţele de judecată
privind obligarea entităţii
publice de a oferi
informaţiile solicitate.
Potrivit Raportului anual pe 2019, Consiliul raional Rîșcani indică 4 (patru) solicitări de
acces la informații și 0 (zero) refuzuri de acces la informaţii, pe când numărul de solicitări
de acces la informații recepționate/înregistrate la Cancelaria AAPL, pe parcursul anului
2019 este de doar 2 scrisori. În acest sens, drept sursă de verificare constituie răspunsul
persoanei responsabile de menținerea și completarea Registrului de evidență a actelor
intrare-ieșire a entității (Nr. 02-1-20-355 din 29.05.2020) oferit la solicitarea CJU (Nr. 39
din 18.05.2020) privind numărul de solicitări de acces/refuzuri de acces la informațiile
recepționate/înregistrate în anul 2019.
În același timp, potrivit rezultatelor chestionării angajaților Consiliului raional Rîșcani,
referitor la recepționarea pe parcursul a. 2019 a careva solicitări de acces la informații, 4
din 30 de respondenți au remarcat că știu despre 4 asemenea solicitări. Respondenții
susțin că în această perioadă de timp n-au fost cazuri de refuz de acces la informații de
interes public.
Este de remarcat că, în procesul de monitorizare alternativă a Planului local, Consiliul
raional Rîșcani a fost deschis în furnizarea informațiilor de interes public solicitate, inclusiv
din partea monitorilor CJU, inclusiv și prin utilizarea tehnicii clientului misterios.
Accesul la informația publică solicitată a fost asigurat și prin respectarea termenelor legali
de furnizare a informațiilor către solicitant, inclusiv și utilizarea diverselor căi de
transmitere a răspunsurilor (prin poștă și prin poșta electronică). În ceea ce privește lipsa
refuzurilor de acces la informații, în instrumentarea instanțelor de judecată nu se regăsesc
contestații cu obiectul refuzului de acces la informații (conform portalului
https://www.instante.justice.md).
Pe pagina web a entității www.riscani.md este publicat Regulamentul cu privire la
asigurarea accesului la informație și mecanismul de consultare publică cu societatea civilă
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în procesul decizional (aprobat prin decizia 01/16 din 17.02.2017), care stabilește
procedura de organizare a consultărilor publice cu societatea civilă pentru asigurarea
transparenței procesului decizional și accesul la informație în cadrul Consiliului raional
Rîșcani.
Pagina web a CR Rîșcani www.riscani.md este funcțională și actualizată regulat. Pagina web
este structurată pe mai multe compartimente privind activitatea Consiliului raional Rîșcani
și a subdiviziunilor subordonate acestuia. De asemenea, pagina web www.riscani.md
dispune de rubrica “Petiție on-line”, unde cetățenii pot adresa întrebări sau solicita
informații de interes public din toate domeniile legate de activitatea entității.
Calificativi
Nr.
crt.

Acţiunea

Indicatorii de progres

Termenul
de realizare

Gradul de
realizare

Acțiune în
desfășurare

Acțiune
realizată
parțial

Adoptarea codurilor de
etică şi deontologie pentru
entităţile
publice/subdiviziunile
care nu au astfel de
coduri;

9.

Asigurarea
implementării şi
respectării normelor de
etică şi deontologie

Planurile anuale de
instruire, inclusiv de
instruire continuă,
aprobate;
Numărul de instruiri şi de
agenţi publici instruiţi cu
privire la normele de etică
şi deontologie;
Numărul de cazuri de
încălcare a normelor de
etică şi deontologie,
sancţionate disciplinar.

Consiliul raional Rîșcani a adoptat Codul de Etică profesională a angajatului din cadrul
Consiliului raional Rîșcani prin decizia nr. 07/14 din 12.12.2017 și Codul de Conduită a
aleșilor locali, din cadrul Consiliului raional Rîșcani prin decizia nr. 03/17 din 11.05.2018
(indicator realizat). Ambele documente sunt publicate pe pagina web a autorității publice11.
La nivelul AAPL Rîșcani a fost creată prin decizia nr. 07/02 din 29.11.2019, Comisia de
etică a aleșilor locali din Consiliul raional Rîșcani în sarcinile căreia intră: examinarea
încălcării de către aleșii locali a cerințelor Codului, colectarea și analiza plângerilor cu
privire la încălcarea conduitei etice de către aleșii locali, informarea publicului despre
rezultatele examinării abaterilor. Potrivit surselor de informare (Raportului CR pentru a.
11

http://riscani.md/index.php?pag=legislatie&ids=alte_documente&id=4652&start=
http://riscani.md/index.php?pag=legislatie&ids=alte_documente&id=4651&start=
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2019), în cadrul Comisiei de etică în anul 2019, nu a fost analizat nici un caz de încălcare a
conduitei etice.
Potrivit Raportului anual pe 2019, administrația raională Rîșcani, la acțiunea 9 indică cifra
zero la agenţi publici instruiţi cu privire la normele de etică şi deontologie și nici un caz de
încălcare a normelor de etică şi deontologie, inclusiv sancționat disciplinar. În același timp,
constatăm prezența unor date cantitative (26 și 33) la indicatorul de progres „Respectarea
Codului de etică profesională a angajatului din cadrul Consiliului raional Rîșcani”, indicator
neprevăzut în Planul local anticorupție. Aceste cifre trezesc confuzii și nu este clar – 26 de
persoane respectă Codul de etică profesională, iar 33 de persoane respectă Codul de
Conduită a aleșilor locali? (deși indicatorul se pare că s-ar referi doar la respectarea
prevederilor Codului de etică profesională). Sau totuși, acest număr se referă la numărul de
angajați AAPL instruiți în anul 2019 cu privire la normele de etică şi deontologie. Drept
rezultat, cifrele nu sunt reprezentative și nu pot fi percepute ca fiind reflecția unui indicator
concret.
Potrivit chestionării angajaților AAPL și a subdiviziunilor sale, 6 respondenți au menționat
că în anul 2019, au participat la instruiri cu privire la normele de etică și deontologie, ceea
ce ar presupune că atare instruiri au fost organizate. Astfel, respondenții și-au autoevaluat
cunoașterea normelor de conduită la un nivel „mediu”. Șapte respondenți au menționat că
știu despre existența unor cazuri de încălcare a normelor de etică și conduită de către
funcționarii publici. Drept recomandare ar fi includerea în planurile de instruire a
subiectelor dedicate normelor etice și organizarea unor asemenea instruiri.
Calificativi
Nr.
crt.

Acţiunea

Indicatorii de progres

Termenul
de realizare

Gradul de
realizare

Acțiune în
desfășurare

Acțiune
realizată
parțial

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

10.

Asigurarea
implementării
managementului
riscurilor de corupţie

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.

Conform datelor conținute la acțiunea 10 în Raportul pentru perioada anului 2019 privind
implementarea PLA a Consiliului raional Rîșcani, Registrele riscurilor, care includ și
riscurile de corupţie „sunt elaborate”. Numărul cazurilor raportate de administrația
raională este zero.
Despre Registrele riscurilor în cadrul AAPL, se menționează și în răspunsul parvenit din
partea Consiliului raional (Nr. 02/1-20-239 din 26.03.2020) la solicitarea CJU din
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09.03.2020 privind tipul de registre deținute în cadrul entității și persoanelor responsabile.
Așadar, conform acestei surse de verificare, dar și a prevederilor PLA, responsabili de
realizarea indicatorilor de progres, dar și de menținerea și completarea Registrelor de
corupție, sunt șefii subdiviziunilor Consiliului raional Rîșcani (Direcții, Secții, Servicii).
Astfel, în scopul identificării existenței în anul 2019, a riscurilor de corupție după
incidentele de integritate, în adresa a 10 subdiviziuni a AAPL Rîșcani, la 18.05.2020 au fost
expediate solicitări de informații de interes public, la care 3 subdiviziuni au oferit răspuns
(Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei Rîșcani, Secția Raională Cultură Rîșcani și
Direcția Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani).
Potrivit informațiilor prezentate de aceste entități, nici una nu a înregistrat sesizări sau
interpelări de integritate parvenite la adresa angajaților subdiviziunilor Consiliului raional
Rîșcani.
De menționat este că, suplimentar, Secția raională Cultură Rîșcani, informează despre
existența Registrului integrității Secției Cultură Rîșcani, precum și despre faptul că toți
angajații au luat cunoștință sub semnătură cu Legea Integrității Nr. 82 din 25.05.2017, fără
a specifica însă, numărul exact al persoanelor informate.
Raportul privind implementarea măsurilor de tratare a riscurilor de corupție pentru anul
2019, la momentul întocmirii prezentului Raport de monitorizare, nu a fost identificat din
sursele publice.
Calificativi
Nr.
crt.

Acţiunea

Indicatorii de progres

Termenul de
realizare

Gradul de
realizare

Termen
depășit

Acțiune
realizată

Unitate de audit intern
creată și funcțională;
11.

Crearea și consolidarea
unităților de audit intern
în cadrul autorității

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

Termenul de realizare al acțiunii 11 este trimestrul II (aprilie - iunie), anul 2019. Această
acțiune este realizată. Unul din indicatorii de progres presupune crearea Unității de audit
intern și funcționalitatea acesteia. În raportul pe anul 2019, administrația raională
raportează că prin decizia nr.07/02 din 29.11.2019 a fost creată și funcționează unitatea
de audit intern, sunt aprobate planurile anuale ale activităţii de audit intern.
În confirmarea acestui fapt, cu termen depășit a acțiunii, Carta de audit intern
(Regulamentul de funcționare al serviciului de audit intern), a fost elaborată și aprobată,
iar ulterior publicată pe pagina web a APL la compartimentul „Documente”, rubrica
„Direcții/Secții”
http://riscani.md/index.php?pag=legislatie&ids=audit_intern&id=4657&start= (indicator
realizat)
Dat fiind faptul că, termenul de realizare a acțiunii este unul fix și conform metodologiei de
evaluare a progresului de realizare, acțiunea se consideră a fi realizată. Cu toate acestea, de
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menționat este că, pentru ca unitatea de audit să fie funcțională, nu este suficient să fie doar
creată, dar trebuie să fie asigurată cu personal, să fie realizate planurile de efectuare a
misiunilor de audit și publicate informațiile generale despre rezultatele acestor audituri.
Prioritatea 2. Gestionarea patrimoniului public local în condiții de legalitate,
transparență și eficiență, are incluse 5 acțiuni, dintre care:
 Toate 5 acțiuni sunt realizate parțial (nr. 12 - 16);
 1 acțiune, are termenul de realizare modificat.

Nr.
crt.

Calificativi
Acţiunea

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

Indicatorii de progres
Termenul
de realizare
Numărul bunurilor
patrimoniului public local
înregistrate și evaluate.

Acțiune în
desfășurare

Gradul de
realizare
Acțiune
realizată
parțial

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

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

Acțiune în
desfășurare

Acțiune
realizată
parțial

Numărul informațiilor cu
privire la rezultatele
licitațiilor/concursurilor/neg
ocierilor de
vânzare/locațiune/ arendă a
bunurilor patrimoniului
public local aduse la
cunoștința publicului prin
intermediul panourilor
informative, paginii web a
APL.
Numărul
audierilor/dezbaterilor/consu
ltărilor publice pe subiecte
privind gestionarea
patrimoniului public
organizate.
Numărul persoanelor care au
solicitat îmbunătățirea
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.
Administrația raionului a omis plasarea de informații privind realizarea acțiunii 12
Asigurarea gestionării transparente şi responsabile a patrimoniului public şi a asistenţei
externe în raportul pentru anul 2019. O atare informație nu a fost de găsit nici pe portalul
oficial al administrației raionale. De asemenea, nu putem susține cu certitudine, dacă
informațiile despre licitațiile privind patrimoniul public au fost plasate pe panourile
informative din cadrul APL de nivel II, chiar dacă o astfel de metodă de publicitate este una
prevăzută de lege, considerăm că eficacitatea acesteia în asigurarea informării publicului
larg este extrem de limitată, în comparație cu spațiul online, care are capacitate de stocare
și arhivare a tuturor anunțurilor și informațiilor privind rezultatele licitațiilor.
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Acțiunile 12 și 13 au o multitudine de indicatori propuși pentru atingere. Astfel, reieșind
din complexitatea acestora, acțiunile sunt calificate ca fiind în desfășurare și realizate
parțial (atingerea indicatorilor urmează în bază permanentă).
Din experiența anterioară de monitorizare a implementării Planurilor Locale anticorupție
la nivel local, înregistrarea și evaluarea bunurilor imobile la nivel local este o problemă
actuală și similară pentru mai multe unități administrativ-teritoriale din țară. Raionul
Rîșcani se confruntă cu dificultăți similare în înregistrarea în mod cuvenit a bunurilor
imobile, în evaluarea și stabilirea unui preț real al acestuia (de altfel, necesar pentru
impozitare și suplinirea bugetului local).

Calificativi
Nr.
crt.

Acţiunea

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

Indicatorii de progres

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

Termenul
de
realizare
Acțiune în
desfășurare

Gradul de
realizare
Acțiune
realizată
parțial

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

Termenul (inițial) de realizare a acțiunii 14, conform planului local este trimestrul IV, anul
2018. Regulament intern de gestionare a patrimoniului public local nu a fost elaborat, iar
conform raportului anual de progres pentru anul 2019, CR Rîșcani anunță despre deficiența
de elaborare a unui Regulament intern de gestionare a patrimoniului public local, pe motivul
lipsei unui specialist în acest domeniu.
Cu toate acestea, Raportul pentru anul 2019, prevede un alt termen de realizare a acțiunii
14 și anume trimestrul II, al anului 2020, ceea ce face dificilă atribuirea unui calificativ de
realizare a acestei acțiuni. Cert este că, la momentul realizării prezentului raport
Regulamentului intern de gestionare a patrimoniului public local nu a fost elaborat și,
respectiv, nu se regăsește pe spațiul public informativ.
Una dintre recomandări pentru CR în vederea depășirii situației dificile în gestionarea
patrimoniului public este preluarea bunelor practici de la alte APL, care au deja elaborat un
regulament intern de gestionare a patrimoniului public.
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Nr.
crt.

Calificativi
Acţiunea

15 Delimitarea și
înregistrarea tuturor
terenurilor în terenuri
proprietate publică a
statului și terenuri
proprietate publică a
unităților
administrativteritoriale, inclusiv a
terenurilor ce țin de
domeniul public sau
cel privat

Indicatorii de progres

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

Termenul
de realizare

Gradul de
realizare

Acțiune în
desfășurare

Acțiune
realizată
parțial

Numărul terenurilor –
proprietate publică delimitate
și înregistrate în Registru.

Nici unul dintre indicatorii prevăzuți la această acțiune nu a fost realizat, dar, dat fiind
faptul că, acțiunea poartă un caracter permanent, acesteia i se atribuie calificativul „acțiune
realizată parțial”, dar care continuă, fiind în desfășurare, iar termenul de scadență va fi
considerat data expirării documentului strategic (31 decembrie 2020).
Unul din cele mai vulnerabile domenii pentru autoritățile administrației publice locale îl
reprezintă administrarea patrimoniului unităților administrativ-teritoriale (bunurile
imobilele, terenurile). Cele mai răspândite acte de corupție în acest domeniu sunt legate de:
darea în administrare, arendă, concesionare ori locaţiune a bunurilor din patrimoniul public;
vânzarea, privatizarea, concesionarea, darea în arendă a bunurilor domeniului privat;
organizarea şi desfăşurarea, licitaţiilor şi concursurilor privind vânzarea – cumpărarea
terenurilor; înstrăinarea terenurilor pentru construcții; înstrăinarea terenului aferent și
adiacent construcțiilor; înstrăinarea bunurilor ce nu pot fi înstrăinate conform legii;
diminuarea esențială a prețurilor bunurilor imobile care se înstrăinează; schimbarea
destinației terenurilor etc.

Nr.
crt.

16

Calificativi
Acţiunea

Indicatorii de progres
Termenul
de realizare

Instruirea specialiștilor
în domeniul
administrării și
gestionării
patrimoniului public

Numărul persoanelor
instruire.
Numărul cursurilor de
instruire.

Acțiune în
desfășurare

Gradul de
realizare
Acțiune
realizată
parțial
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CR Rîșcani raportează pentru anul 2019, cu cifra zero, numărul de instruiri în domeniul
administrării și gestionării patrimoniului public, motivul, fiind similar celui din acțiunea
precedentă – lipsa specialistului care ar realiza activitatea respectivă.
Deși Raportul anual 2019 prezintă indicatorii cantitativi la 0, rezultatele chestionării
angajaților CR Rîșcani și a subdiviziunilor sale, arată că 5 persoane din 30 chestionate, au
beneficiat în anul 2019 de instruiri în domeniul administrării și gestionării patrimoniului
public. Pe pagina web a entității, anunțuri/știri/noutăți cu privire la instruiri în domeniul
administrării și gestionării patrimoniului public, nu au fost identificate.
Dat fiind faptul că, acțiunea poartă un caracter permanent, acesteia i se atribuie calificativul
„acțiune realizată parțial”, dar care continuă, fiind în desfășurare, iar termenul de scadență
va fi considerat data expirării documentului strategic (31 decembrie 2020), chiar dacă pe
parcursul anului 2019, potrivit CR Rîșcani nu a fost realizată nici o instruire și nici un
indicator nu a fost atins.
Prioritatea 3. Asigurarea transparenței și prevenirea corupției în procesul de
planificare, desfășurare și monitorizare a achizițiilor publice, care are incluse 7
acțiuni, dintre care:
 7 acțiuni sunt realizate parțial (17 - 23), dat fiind faptul că, sunt acțiuni cu termen de
realizare permanent și realizarea are loc în bază continuă.
Prioritatea 3 are incluse acțiuni, termenul de realizare al cărora se referă la anul 2018 și nu
are o descriere detaliată în prezentul raport. Astfel, acțiunea 18 din cadrul prezentei
priorități „Reglementarea internă a procesului de achiziții publice”, are termen de realizare
trimestrul II, 2018 și este trecută în Raportul pentru anul 2019 ca fiind realizată, în baza
Dispoziției 129 din 19.07.2017. Menționăm că, constatările pentru acțiunea 18 poartă doar
un caracter informativ.
Menționăm că, evaluarea progresului pentru acțiunile legate de sectorul achizițiilor publice
este realizată în limita indicatorilor prezenți în Planul local anticorupție (nivelul de
realizare al indicatorilor și analiza surselor de verificare) și nu reprezintă o analiza a însuși
procesului de achiziții la toate etapele ale acestuia.
Calificativi
Nr.
crt.

Acţiunea

Indicatorii de progres

Termenul
de
realizare

Gradul de
realizare
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17 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).

Acțiune în
desfășurare

Acțiune
realizată
parțial

Acțiune în
desfășurare

Acțiune
realizată
parțial

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.

19 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.

Acțiunile 17 și 19 sunt acțiuni în desfășurare, realizarea indicatorilor va urma pe bază
permanentă și în anul 2020. Astfel, progresul acestor acțiuni va putea fi determinat doar la
scadența documentului strategic.
Pe pagina web a CR Rîșcani, la secțiunea „Achiziții Publice” sunt plasate documentele:
planul anual al achizițiilor publice și modificările la el, anunțurile de intenție, rapoartele de
monitorizare a executării contractelor în diverse domenii (prestări de servicii/executări de
lucrări de construcție/reparație).
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În CR este desemnată o persoană responsabilă de monitorizarea procesului de executarea a
contractelor (specialist superior din cadrul Secției Economie), ceea ce corespunde cu
persoana responsabilă din PLA Rîșcani pentru realizarea acțiunilor legate de monitorizarea
executării contractelor în procesul de achiziții publice. Secția Economie este responsabilă
de gestionarea informației cu privire la achizițiile publice și plasare în timp real și util pe
pagina web a entității.
Numărul achizițiilor publice publicate în Buletinul Achizițiilor Publice corespunde cu
numărul achizițiilor publice publicate pe pagina web al Agenţiei Achiziţii Publice (2
publicații) și raportate de către CR Rîșcani în Raportul anual de progres.
Anunțuri de achiziții publice în presa locală și raională nu au fost identificate și nici nu sunt
raportate de către CR Rășcani.

Calificativi
Nr.
crt.

Acţiunea

Indicatorii de progres

Termenul
de realizare

Gradul de
realizare

Acțiune în
desfășurare

Acțiune
realizată
parțial

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

20.

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

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.

În conformitate cu Raportul pentru anul 2019 privind implementarea PLA al Cr Rîșcani
pentru anii 2018-2020, și cu Raportul CNA de monitorizare a implementării Strategiei
Naţionale de Integritate şi Anticorupţie (Perioada de raportare: semestrul I al anului 2019,
https://cna.md/public/files/Raport_SNIA_sem_I_2019_final.pdf), Registrul de evidență a
cererilor parvenite din partea societății civile este elaborat, deși în răspunsul CR Rîșcani
(Nr. 02/1-20-239 din 26.03.2020) acordat la solicitarea de informații a CJU privind tipurile
de Registre deținute în cadrul entității, un atare Registru nu este menționat.
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În anul 2019 nu au existat cereri de includere în componența grupului de lucru pentru
achiziții parvenite din partea societății civile, respectiv reprezentanții societății civile n-au
fost incluși în componența grupului de lucru și n-au participat la proceduri de achiziții.
Astfel, în anul 2019 se atestă o lipsă de activism din partea societății civile în ceea ce
privește participarea la procedurile de achiziții publice realizate de entitate.
Calificativi
Nr.
crt.

Acţiunea

Indicatorii de progres

Termenul
de realizare

Gradul de
realizare

Acțiune în
desfășurare

Acțiune
realizată
parțial

Membrii grupului de
lucru pentru achiziții
informați și instruiți
privind regulile de
evitare a conflictelor de
interese;

21.

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

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.

Potrivit informațiilor prezentate de administrația raională (în raportul CR pentru anul
2019), membrii grupului de lucru pentru achiziții au fost instruiți privind regulile de
evitare a conflictelor de interese, însă fără a se indica numărul exact al membrilor instruiți.
Nici în cazul celui de-al doilea indicator de progres al acțiunii nr. 21, nu se menționează
numărul declarațiilor de confidențialitate și imparțialitate semnate de către fiecare
membru al grupului de lucru la fiecare procedură de achiziție publică, ci doar că acestea au
existat.
Informația sus-menționată corespunde celei raportate de AAPL Rîșcani Secretariatului
Grupului de Monitorizare al SNIA, precum că membrii grupului de lucru pentru achiziții din
cadrul Consiliului raional Rîșcani, au fost înștiințați și instruiți privind regulile de evitare a
conflictelor de interese, dar și că a fost asigurată semnarea declarațiilor de confidențialitate
și imparțialitate de către fiecare membru al grupului de lucru la fiecare procedură de
achiziție publică (sursa de verificare12 ).

12

https://cna.md/public/files/Raport_SNIA_sem_I_2019_final.pdf
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Este de menționat că la acțiunea nr. 21, în Raport se indică o singură structură din cadrul
entității - Aparatul Președintelui raionului, ceea ce ne face să credem că membrii grupului
de lucru informați și instruiți privind regulile de evitare a conflictelor de interese și cei care
au semnat declarațiile de confidențialitate și imparțialitate, fac parte doar din Aparatul
Președintelui raionului. Pe când, potrivit Dispoziției cu privire la instituirea grupului de
lucru pentru achiziții publice plasate pe pagina web a entității la 04.12.2019
(http://riscani.md/?pag=legislatie&ids=dispozitie&id=4670&start=), grupul de lucru este
constituit din 7 membri permanenți și 2 suplianți care provin din diverse subdiviziuni ai
Consiliului raional Rîșcani (Direcţia Finanţe; Direcţia Învăţământ, Tineret şi Sport; Secția
Economie; Secţia Gospodărie Comunală, Construcţie şi Drumuri). Considerăm că această
informație ar trebui mai clar prezentată, pentru a nu crea confuzii.
Conform surselor oficiale, în cadrul Consiliului raional Rîșcani nu au fost constatate
încălcări ce țin de conflictele de interese, respectiv nu au fost întreprinse măsuri pentru
înlăturarea încălcărilor. Date și informații privind conflictele de interese în achizițiile
publice, nu au fost identificate nici pe pagina web a Consiliului raional, și nici pe pagina web
a Autorității Naționale de Integritate.
Calificativi
Nr.
crt.

Acţiunea

Indicatorii de progres

Termenul
de realizare

Gradul de
realizare

Acțiune în
desfășurare

Acțiune
realizată
parțial

Numărul de participări a
membrilor grupului de
lucru pentru achiziții
informați la instruiri
privind regulile de
combatere a concurenței
neloiale în procesul de
achiziție publică;

22.

Prevenirea concurenței
neloiale în achizițiile
publice

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;
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Numărul sesizărilor
depuse de către APL la
Agenția Achiziții Publice,
Consiliul Concurenței,
Centrul Național
Anticorupție.
În conformitate cu informațiile conținute în Raportul pe anul 2019, membrii grupului de
lucru pentru achiziții au beneficiat de instruiri privind combaterea concurenței neloiale în
procesul de achiziții publice (din cadrul Aparatului Președintelui raionului - 1 și a Direcției
Asistență Socială și Protecția Familiei -1). Subsecvent, în cadrul autorității, în anul 2019, a
fost înregistrată o contestație depusă privind procedurile de achiziții desfășurate în cadrul
autorității, despre finalitatea căreia nu se cunoaște (sursa de verificare
https://www.ansc.md/ro).
Despre faptul că a fost asigurată coordonarea procesului de prevenire a concurenței
neloiale în procesul achizițiilor publice în cadrul AAPL Rîșcani, constatăm și în Raportul
CNA de monitorizare a implementării Strategiei Naţionale de Integritate şi Anticorupţie
(Perioada
de
raportare:
semestrul
I
al
anului
2019,
https://cna.md/public/files/Raport_SNIA_sem_I_2019_final.pdf).
Deși, la acțiunea 20 se atestă o lipsă de activism din partea societății civile în ceea ce
privește participarea la procedurile de achiziții publice realizate de entitate, la acțiunea 22
identificăm o participare activă a operatorilor economici la procedurile de achiziții publice.
Astfel, potrivit datelor AAPL Rîșcani, la o procedură de achiziție publică, în anul 2019, au
participat, în medie, 14 operatori economici. Din păcate, aceste date nu au putut fi
verificate din considerentul că marea majoritatea a achizițiilor publice au fost achiziții de
mică valoare, despre care administrația raională nu a informat publicul.
În ceea ce privește ultimii doi indicatori de progres ai acțiunii 22, în anul 2019, încălcări
constatate, respectiv măsuri întreprinse în vederea înlăturării încălcărilor constatate, nu au
existat/nu au fost întreprinse. La fel este și în cazul sesizărilor depuse de către APL la
Agenția Achiziții Publice, Consiliul Concurenței, Centrul Național Anticorupție (surse de
verificare www.tender.gov.md, www.competition.md, www.cna.md)
Calificativi
Nr.
crt.

23.

Acţiunea

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

Indicatorii de progres

Termenul
de realizare

Gradul de
realizare

Acțiune în
desfășurare

Acțiune
realizată
parțial

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.
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Potrivit Raportului pentru anul 2019 privind implementarea PLA al Cr Rîșcani pentru anii
2018-2020, au fost instruiți 5 specialiști, membri ai grupului de lucru pentru achiziții
publice, fiecare participând la 5 instruiri.
Este de remarcat că rezultatele chestionării angajaților CR Rîșcani confirmă acest fapt: 5
respondenți din 30 susțin că au beneficiat de instruiri la subiectul achizițiilor publice.
Din o altă sursă de verificare, Raportul de monitorizare și evaluare a implementării
Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție pentru 2017-2020 (perioada de
raportare anul 2019) (https://cna.md/public/files/Raport_SNIA_sem_I_2019_final.pdf),
constatăm că, în cadrul autorităților administrației publice locale, în anul 2019, au fost
instruiți circa 53 de specialiști în achiziții publice și/sau membrii a grupului de lucru pe
achiziții din cadrul a 19 Consilii raionale/municipale, inclusiv Rîșcani
În același timp, din Raportul Agenției Achiziției Publice privind activitatea desfăşurată în
perioada
trimestrelor
I,
II
și
III
ale
anului
2019
(https://tender.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_aap_2019_tr03.
pdf), constatăm 3 activități de instruire organizate pentru autoritățile contractante,
desfășurate la sediul AAP, plus un ciclu de instruiri prin raioanele țării, inclusiv în raionul
Rîșcani, cu tematica ”Sistemul de achiziții publice în Republica Moldova”.
Conform
Planului
de
instruire
pentru
anul
2019
(sursa
https://tender.gov.md/sites/default/files/document/attachments/plan_de_instruire_anul_
2019_modificat_0.pdf), în data de 13.06.2019 pentru reprezentanții autorităților publice
din r-nul Rîșcani, la Sediul Consiliului raional Rîșcani, a fost planificat seminarul de
instruire cu tematica “Sistemul de achiziții publice în Republica Moldova”, deși
publicații/noutăți în acest sen, nu au fost găsite.
Prioritatea 4. Sporirea calității serviciilor publice printr-un management eficient al
resurselor umane, care are incluse 4 acțiuni, dintre care:
 Toate 4 acțiuni sunt realizate parțial (nr. 24 -27).
Calificativi
Nr.
crt.

Acţiunea

Indicatorii de progres
Termenul
de realizare

Gradul
de
realizare
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24

Asigurarea angajării
și promovării
agenților publici pe
bază de merit și de
integritate
profesională

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

Acțiune în
desfășurare

Acțiune
realizată
parțial

Numărul de anunțuri privind
lansarea concursurilor de
ocupare a funcțiilor publice
publicate pe portalul.
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.

Potrivit raportului administrației raionale, în anul 2019 au fost plasate 2 anunțuri de
angajare și, respectiv, 2 persoane au fost angajate. Serviciul Resurse Umane din cadrul
administrației raionale deține toate informațiile privind evidența angajărilor/angajaților.
Informațiile sunt puse la dispoziție la solicitarea publicului (cu păstrarea datelor cu
caracter personal). Nici un rezultat al concursurilor de angajare nu a fost contestat.
Pagina web a CR Rîșcani dispune de o rubrică separată „FUNCȚII VACANTE”, unde sunt
plasate anunțurile pentru suplinirea funcțiilor vacante existente la momentul accesării
paginii, cu toate condițiile de angajare pentru candidați. Cât ține de anunțurile anterioare și
rezultatele concursurilor de angajare (arhiva), acestea nu se regăsesc în această rubrică,
dar pot fi accesate la rubrica „Anunțuri”, unde sunt plasate cu regularitate listele
candidaților admiși la etapele concursurilor pentru suplinirea funcțiilor vacante, precum și
informația despre persoanele încadrate în serviciu. Apreciind publicarea informațiilor
privind anunțurile de angajare și rezultatele concursurilor pe pagina web, considerăm că
toate aceste informații ar trebui plasate și arhivate pe o singură rubrică – FUNCȚII
VACANTE, ceea ce ar oferi mai multă comoditate pentru utilizatori.

Nr.
crt.

Calificativi
Acţiunea

Indicatorii de progres
Termenul
de realizare

Gradul
de
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realizare
25

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.

Acțiune în
desfășurare

Acțiunile
realizate
parțial

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

Administrația raională raportează organizarea a 4 instruiri și implicarea a 12 agenți publici
în activități în domeniul asistenței sociale și protecției a familiei (1 instruire și 2 persoane
participante), în domeniul învățământului (1 instruire, 9 reprezentanți din cadrul Direcției
de Învățământ) și în domeniul culturii (1 instruire, 1 persoană din cadrul Secției Cultură).
Informațiile privind organizarea instruirilor și pozele de la evenimente se regăsesc pe
pagina web a entității.
Calificativi
Nr.
crt.

26

Acţiunea

Indicatorii de progres
Termenul
de realizare

Evaluarea
permanentă a
performanțelor
personalului

Comisie de evaluare a
personalului creată.
Număr chestionare elaborate.

Acțiune în
desfășurare

Gradul
de
realizare
Acțiuni
realizate
parțial

Numărul evaluărilor
efectuate.
Numărul funcționarilor supuși
evaluării.
Potrivit raportului pentru anul 2019, au fost evaluate performanțele ale 59 de funcționari,
dintre care 26 din cadrul Aparatului Președintelui raionului, 12 din Direcția Finanțe, 9 din
Direcția de Învățământ, 8 din cadrul Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei și 4 din
cadrul Secției Cultură. Informațiile privind evaluarea performanțelor sunt puse în
responsabilitatea Serviciului Resurse Umane al administrației raionale, prin Regulamentul
aprobat prin Decizia Consiliului Raional nr 01/19 din 14 februarie 2013, publicat pe pagina
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web
a
CR
Rîșcani
la
data
de
14
februarie
(http://riscani.md/index.php?pag=legislatie&ids=resurse_umane&id=4654&y=2019&start=).

2019

Alte informații privind evaluarea permanentă a performanțelor personalului pe portalul
administrației raionale lipsesc, accesul publicului la acest tip de informații, astfel, fiind
restricționat (de ex. rezultatele acestor evaluară, într-o formă generală și informativă
pentru public).
Calificativi
Nr.
crt.

27

Acţiunea

Indicatorii de progres
Termenul
de realizare

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.

Acțiune în
desfășurare

Gradul
de
realizare
Acțiuni
realizate
parțial

Numărul cetățenilor
nemulțumiți de calitatea
serviciilor publice prestate;
Numărul problemelor depistate.
Raport privind evoluția calității
serviciilor publice în viziunea
cetățenilor/beneficiarilor
elaborat și publicat.

Cu referire la acțiunea 27. Deși administrația raională menționează în raportul pentru
2019 că în instituție există o boxa pentru reclamații și sugestii, la data întocmirii de către
CJU a prezentului raport, o asemenea boxă nu a fost de găsită în incinta AAPL a raionului
Rîșcani. Nu excludem că, din cauza reparațiilor din clădirea Consiliului raional, boxa a fost
temporar scoasa, însă aceasta trebuie reinstalată.
Potrivit CR, în 2019 n-au fost raportate, respectiv înregistrate careva reclamații referitoare
la calitatea serviciilor publice. Pe pagina web a Consiliului există o rubrică specială pentru
reclamații/petiții - PETIȚII ONLINE, care conține date de identificare (nume, prenume,
adresa, e-mail, număr de telefon), obligatorii pentru a fi îndeplinite pentru ca mesajul să fie
expediat către destinatar. Pe pagina web este plasat și un număr de telefon anti-corupție,
care permite persoanelor să denunțe pretinse ilegalități sau să avertizeze despre eventuale
acte de corupție. Pentru a asigura o mai bună vizibilitate liniei telefonice anticorupție, este
recomandabil de a o plasa pe un banner special al paginii web.
Autoritățile publice locale trebuie să acorde o atenție deosebită comunicării cu cetățenii, în
acest sens considerăm că soluționarea reclamațiilor și apelurilor depuse de către
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beneficiarul serviciului public acordat, sau alte părți interesate reprezintă una dintre
valorile sale de progres. În acest context, 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.
Potrivit CR, Raportul privind evoluția calității serviciilor publice în viziunea
cetățenilor/beneficiarilor (serviciilor publice) nu a fost elaborat. Pentru a elabora un
asemenea raport CR 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 este o activitate suplimentară, care necesită resurse umane
competente.
In acest context, CJU a realizat în perioada mai 2020 – iulie 2020 următoarele
sondaje/chestionări ale:



funcționarilor din AAPL din raionul Rișcani privind familiarizarea cu
prevederile PLA și aplicarea politicilor anticorupție (30 de persoane),
populației din or. Rîșcani (50 locuitori ai orașului) și din 6 localități rurale din
rnul Rișcani (32 persoane din satele Corlăteni, Singureni, Aluniș, Recea,
Racaria, Nihoreni) 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.

Rezultatele sondajului arată că, în mare parte, respondenții sunt satisfăcuți de serviciile
prestate de administrația publică locală, 82% din cei care au beneficiat de serviciile APLului în anul 2019, au răspuns cu „da” la întrebare. Cu toate acestea, 18% din respondenți
rămân a fi nemulțumiți de calitatea serviciilor publice.
Principalele explicații ale respondenților privind insatisfacția de serviciile funizate de APL,
sunt 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.
Rezultatele detaliate ale sondajelor efectuate sunt prezentate în capitolul următor.
Prioritatea 5. Îmbunătățirea comunicării cu cetățenii și transparenței activității APLurilor, - 4 acțiuni, dintre care:
2 acțiuni realizate;
2 acțiuni realizate parțial.



Nr
.
crt

Acţiunea

Indicatorii de progres

Calificativi
Termenul

Gradul de
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.

de realizare

realizare

28

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

Pagină web elaborată,
funcțională și actualizată
permanent cu informații.

Acțiune în
desfășurare

Acțiune
realizată

29

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

Numărul anunțurilor privind Acțiune în
ședințele/consultările
desfășurare
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
parțial
realizată

Activitatea 28 este considerată realizată (ca termen de realizare - în curs de desfășurare).
CR Rîșcani dispune de o pagină web informativă, actualizată continuu.
Verificarea conținutului paginii web a CR Rășcani www.riscani.md arată că aceasta conține
informații privind: Consiliul local (conducerea, structura, regulamentul); aleşii locali
(nume, date de contact, afilierea politică); transparenţa decizională; consultări publice;
servicii publice; planuri de achiziţii publice și anunțuri de intenții; funcții vacante, anunțuri
știri ș.a. De asemenea, pagina web conţine un instrument online pentru depunerea
plângerilor / reclamaţiilor – PETIȚII ON-LINE și rubrica CONTACTE cu un număr de telefon
anticorupție prevăzut separat de numărul de contact al altor responsabili din cadrul
consiliului raional.
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; date despre primirea în audiență (orarul,
date de contact pentru programare). Instrumentul online pentru depunerea plângerilor /
reclamaţiilor nu oferă posibilitatea încărcării documentelor (ex., în format pdf și jpeg)
pentru a le putea expedia de la distanță.
În acest context, în vederea îmbunătățirii paginii web administrația ar trebui să ia în
considerație prevederile Hotărârii Guvernului nr. 188/2012 privind paginile oficiale ale
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autorităților administrației publice în rețeaua Internet13, în special, să plaseze pe web
datele ce țin de bugetul planificat; primirea cetățenilor în audiență; proiectele, inclusiv de
asistență tehnică realizate, planurile misiunilor de audit intern; informațiile despre
rezultatele auditurilor interne și externe. Ar fi binevenită și oferirea, la rubrica Petiții
online, a posibilității de a încărca documente cu aplicarea semnăturii electronice sau
mobile, pentru a evita deplasarea cetățenilor la instituție/oficiul poștal.

Calificativi
Nr.
crt.

30

Acţiunea

Asigurarea respectării
transparenței în
procesul decizional

Indicatorii de progres

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

Termenul
de
realizare
Acțiune în
desfășurare

Gradul de
realizare
Acțiune
realizată

Stabilirea unor indicatori
calitativi privind
transparența în procesul
decizional.
Rapoartele cu privire la transparența procesului decizional în Consiliul raional Rîșcani în
anul
2019
și
2018
sunt
plasate
pe
pagina
web
a
entității:
http://riscani.md/index.php?pag=procesul_decizional&ids=alte_documente&id=5007&sta
rt=0,
http://riscani.md/index.php?pag=procesul_decizional&ids=alte_documente&id=4841&sta
rt=20), astfel, considerăm această acțiune realizată.

Calificativi
Nr.
crt.

13

Acţiunea

Indicatorii de progres

Termenul
de
realizare

Gradul de
realizare

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=94487&lang=ro
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31

Plasarea informației
privind ajutorul social
pe pagina web a
autorității, panouri
informative, massmedia 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

Pagina web a CR Rășcani conține rubrica Servicii sociale care include o serie de informații:
regulamentul Direcției ajutor social, planurile de activități și rapoartele pe diferite tipuri de
servicii sociale, unele informații pentru beneficiarii de ajutor social (ce țin de îndemnizații
pentru copii și ajutoare în perioada rece a anului).
În Raportul CR Rășcani pentru 2019 se face referință la 10 anunțuri despre ajutoarele
sociale plasate pe pagina web, panourile de informații și mass-media locală (în ceea ce
privește mass-media n-a fost indicată sursa și data plasării). De asemenea, administrația
raională a anunțat că au fost plasate 28 de anunțuri pe panourile informative din cadrul
primăriilor. Verificarea îndeplinirii acestor indicatori este dificilă, pe motiv că nu există
informații în care anume APL-uri de nivel I și în ce interval de timp au fost plasate aceste
anunțuri.
Este important 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 socialvulnerabile, 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 context, este recomandabil ca pagina web a CR să conțină informații despre instituțiile
de asistență socială înființate pe teritoriul raionului Rîșcani (în cazul în care există astfel de
instituții), precum și despre serviciile sociale prestate de agenții economici și organizațiile
necomerciale.

REZULTATELE SONDAJULUI CETĂȚENILOR PRIVIND SERVICIILE
PUBLICE ȘI POLITICILE ANTICORUPȚIE IMPLEMENTATE LA
NIVELULRAIONULUI RÎȘCANI
În vederea analizei percepțiilor și experiențelor funcționarilor publici din CR Rîșcani și a
populației din raion privind măsurile întreprinse de CR Rîșcani în asigurarea transparenței
activității și implementării PLA, CJU a realizat în perioada mai 2020-iulie 2020 două
sondaje/chestionări ale:
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 funcționarilor din publici și consilierilor locali din AAPL din raionul Rîșcani
privind familiarizarea cu prevederile PLA și aplicarea politicilor anticorupție
(30 de persoane);
 populației din or. Rîșcani (50 locuitori ai orașului) și din 6 localități rurale din
raionul Rîșcani (32 de persoane din satele Corlăteni, Singureni, Aluniș, Recea,
Racaria, Nihoreni) 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 Rîșcani
(chestionarul se anexează).
Scopul sondajului este de a analiza opiniile şi experienţele funcționarilor publici, consilierilor
locali din cadrul CR Rîșcani privind implementarea Planului local anticorupție al CR Rîșcani
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.
Sondajul s-a desfășurat în luna iunie 2020, în cadrul acestuia fiind intervievați 30 de
angajați ai CR Rîșcani și a subdiviziunilor sale.
Rezultatele chestionării funcționarilor publici sunt următoarele:
Informaţii generale despre respondenţi
77 la sută din respondenți sunt femei, iar 23 la sută din respondenți sunt bărbați.
În mare parte, respondenții sunt persoanele cu vârsta cuprinsă între 25-40 de ani (53% din
totalul respondenților). Persoanele cu vârsta sub 25 ani constituie 10% din totalul
respondenților, iar persoanele cu vârsta peste 40 ani constituie 37% din totalul
respondenților.
Familiarizarea cu prevederile PLA
Cunoașteți despre existența Planului local anticorupție al Consiliului raional Rîșcani
pentru anii 2018-2020?
Rezultatele sondajului arată că, în mare parte, angajații CR Rîșcani cunosc despre existența
PLA și prevederile acestui document (90% din totalul respondenților au răspuns „da” la
întrebare).
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La solicitarea de a cita din conținutul acestui Plan, respondenții s-au referit la acțiunile din
PLA a căror responsabili de realizare sunt, dar și la obligațiunile asumate de către entitate
în implementarea documentului respectiv.
Cât de bine cunoașteți conținutul acestui Plan local?
În scopul de a evalua cunoașterea de către respondenți a conținutului PLA, angajaților CR
Rîșcani li s-a solicitat să bifeze una din următoarele variante de răspuns: “foarte bine”,
“bine”, “mediu”, “scăzut”. Majoritatea respondenților (59 la sută) susțin că cunosc PLA la un
nivel mediu, 26 la sută – îl cunosc bine și foarte bine, și 11 la sută – puțin.
Chiar dacă fiecare al cincilea respondent este nou în exercitarea funcțiilor (fiind angajat în
cadrul AAPL pe parcursul anului 2019), acești respondenți consideră că nivelul de
cunoaștere de către ei a PLA nu este mai slab decât al respondenților cu o mai mare
experiență de lucru în AAPL.
Depunerea declaraţiilor de avere şi interese personale
Ați depus pe parcursul anului 2019 declarația de avere și interes personal?
În medie, 80% din persoanele intervievate susţin că au depus declaraţii de avere şi interese
personale în anul 2019 (declaraţii anuale pentru anul fiscal 2018, declaraţii la angajarea în
serviciu și declarații la încetarea mandatului/raporturilor de muncă), şi circa 20% au
remarcat că nu le-au depus, inclusiv din motiv că nu sunt subiecți ai declarării sau că abia sau angajat şi încă n-a trecut termenul pentru depunerea declaraţiilor.
Deși rezultatele sondajului la această întrebare par a fi încurajatoare, se recomandă
organizarea unor instruiri pentru funcționarii publici și aleșii locali privind legislația din
domeniu, în special, modalitatea/procedura depunerii declarațiilor: termeni, condiții, acte
necesare; răspunderea pentru nerespectarea legislației; asigurarea deținerii conforme a
Registrului subiecților declarării în APL.
Situații de conflicte de interese și acte de corupție
În anul 2019 vi s-a întâmplat să fiți în situații de conflicte de interese?
În rezultatul intervievării, doi respondenți (7% din total) susțin că în anul 2019 s-ar fi aflat
în situație de conflict de interese, însă au menționat că nu le-au raportat și soluționat.
În scopul evitării riscurilor legate de corectitudinea luării deciziilor administraţiei publice
în general şi activității funcţionarilor publici în special, ca sugestie pentru managerii
direcțiilor, departamentelor, secțiilor CR Rîșcani, este să prevină conflictele de interese
(inclusiv prin organizarea instruirilor și atenționarea despre necesitatea respectării
legislației), iar în cazul apariției conflictelor de interese – să nu le tolereze, ci să acționeze
prompt, întrucât un conflict de interes nesoluţionat poate duce la un abuz în serviciu. 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 sau a conducătorului autorităţii publice.
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Având în vedere că în CR Rîșcani n-au fost organizate instruiri la subiectul tratării
conflictelor de interese în 2019, este recomandabilă organizarea lor pentru angajații CR
Rîșcani și a subdiviziunilor sale, eventual cu susținerea ANI.
Presiuni, influențe în luarea deciziilor
În anul 2019 au fost cazuri când ați fost presat(ă)/influențat(ă) să luați careva
decizii?
Conform rezultatelor sondajului, doi respondenți (7%
presați/influențați să ia careva decizii, ceea ce înseamnă
luare a deciziilor în cadrul CR Rîșcani în anul 2019 ar
influențe (politice, profesionale sau alte preferinţe sau
decizie).

din total) susțin că au fost
că corectitudinea procesului de
fi fost prejudiciată de anumite
angajamente ale factorului de

Presiunile/influențele exercitate asupra funcționarului public care este obligat să ia decizii
obiective și imparțiale, aduc atingere nu doar procesului decizional al entității, dar și
interesului public, în general.
De aceea, în momentul în care se constată existența unor asemenea incidente, se
recomandă denunțarea imediată către organele de specialitate. În acest scop, la panoul de
informații al entități, pot fi plasate numerele de telefoane utile.
Implicare/participare la instruiri
Ați participat la instruirile organizate în cadrul entității pe parcursul anului 2019?
Pentru a evalua implicarea respondenților în activitățile organizate pe parcursul anului
2019 în cadrul entității, aceștia au fost întrebați dacă au participat la instruiri, despre
tipurile de instruiri de care au beneficiat, și de câte ori.
Conform sondajului, doar 33% din cei intervievați susțin că au participat în anul 2019 la
instruiri, în timp ce 67% - nu au beneficiat de nici o instruire, nici o dată. Astfel, se atestă o
rată scăzută de participare la instruiri a respondenților, în timp ce PLA a CR Rîșcani pentru
anii 2018-2020 prevede mai mulți indicatori cantitativi cu referire la diverse tipuri de
instruiri (cu privire la normele de etică și deontologie, în domeniul administrării și
gestionării patrimoniului public, cu privire la regulile de evitare a conflictelor de interese,
în achizițiile publice, privind regulile de combatere a concurenței neloiale în procesul de
achiziție publică, cu privire la subiecte de integritate/anticorupție).
Normele de etică și conduită
Cum vă evaluaţi Dvs. gradul de cunoaştere a normelor de conduită (Codului
deontologic) specifice funcției Dvs.?
Chiar dacă 60% din respondenți și-au autoevaluat cunoașterea normelor de conduită la un
nivel „înalt”, totuși o parte importantă a celor intervievați (37%) susțin că acest nivel este
mediu și „scăzut” (3%).
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Cunoașteți dacă au fost înregistrate cazuri de încălcare din partea funcționarilor
publici a normelor de etică și conduită?
¾ din respondenți au relatat că știu despre existența unor cazuri de încălcare a normelor
de etică și conduită de către funcționarii publici, ¼ - nu cunosc despre atare cazuri, ceea ce
ar însemna că, în pofida autoaprecierii destul de bune a cunoștințelor în acest domeniu,
normele de etică și conduită, sunt încălcate.
În acest context, este recomandabilă instruirea funcționarilor publici în domeniul eticii și
integrității, 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. Întreg
personalul angajat în administrația publică are obligaţia de a asigura un serviciu public de
calitate în beneficiul cetăţenilor, dând dovadă de un comportament profesionist pentru a
câştiga şi a menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea
autorităţilor şi instituţiilor publice.
Transparența în procesul decizional al entității
Cum evaluaţi Dvs. transparența în procesul decizional al entității?
În rezultatul sondajului, jumătate din respondenţi apreciază transparența în procesul
decizional al entității drept “înaltă”, 40% din respondenţi “mediu”, și 10% din respondenți
„scăzută”. Aceasta vorbește despre faptul că, în opinia respondenților, mai există rezerve de
sporire a transparenței în activitatea CR.
Opiniile respondenților
Cum consideraţi, ce ar trebui de făcut pentru a preveni corupția în sectorul public?
La această întrebare deschisă respondenții au relatat următoarele:
„De aplicat mai des și onest „în practică” Codul Penal (darea și luarea de mită)”
(chestionarul 20);
”De lichidat cumătrismul” (chestionarul 5);
“Să fie realizate angajări pe criterii profesionale, în bază de merit” (chestionarul 8);
„Să existe mai multă comunicare între instituțiile de stat” (chestionarul 2);
“Să nu se exercite presiuni asupra subalternilor, în mod special pe criteriu politic”
(chestionarul 3);
“Să fie organizate concursuri reale, transparente” (chestionarul 11);
“De mărit salariile angajaților potrivit performanţelor și sarcinilor de serviciu”
(chestionarul 9);
“De asigurat o creştere profesională treptată spre ocuparea unei funcţii de conducere”
(chestionarul 14);
“Să se facă o justiție corectă, cu judecători imparțiali și procurori integri” (chestionarul 17);
„Să existe o transparenţă înaltă în luarea deciziilor și numirilor în funcţii” (chestionarul 6);
”Partajarea corectă a atribuţiilor de serviciu” (chestionarul 28);
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„Să fie o mai bună remunerare a muncii, stabilirea unui volum de muncă adecvat”
(chestionarul 24).
Constatări și propuneri:
Deși 4/5 din respondenți susțin că cunosc bine și foarte bine conținutul PLA, entitatea ar
trebui să informeze în continuare angajații, dar și populația despre angajamentele asumate
și rezultatele atinse în implementarea planului.
Având în vedere că în CR Rîșcani n-au fost organizate suficiente instruiri la subiectele
anticorupție, este recomandabilă organizarea pentru angajații CR Rîșcani și a
subdiviziunilor sale, seminare la teme ce țin de legislația anticorupție, declararea averilor și
intereselor personale, tratarea conflictelor de interese, etica în serviciul public. Seminarele
ar putea fi organizate, de comun cu CNA, ANI, utilizând cu precădere, instrumentele online.
Întrucât cca jumătate din respondenți apreciază nivelul de transparență al CR drept mediu
și scăzut, există rezerve de sporire a transparenței, inclusiv printr-o mai buna valorificare a
instrumentelor existente (suplimentarea informațiilor pe pagina web a CR și pe panourile
de informare, utilizarea rețelelor de socializare și mass-mediei locale).
5.2. Rezultatele sondajului populației din raionul Rîșcani (chestionarul se anexează).
Scopul sondajului este de a analiza opiniile şi experienţele locuitorilor din raionul Rîșcani privind
corupţia în autorităţile administraţiei publice locale şi calitatea serviciilor publice prestate de
autorităţi, precum și de a formula propuneri de îmbunătăţire a situaţiei.
Chestionarul propus populației din raion a inclus întrebări ce țin de interacțiunea locuitorilor
cu entitățile locale, fenomenul corupției în APL, accesibilitatea și calitatea serviciilor
publice prestate, transparența procesului decizional la nivel de raion.
Sondajul s-a desfășurat în luna iunie-iulie 2020. Au fost intervievați în mod aleatoriu 50 de
locuitori ai orașului Rîșcani, și 32 de locuitori din 6 localități rurale din raionul Rîșcani (din
satele Corlăteni, Singureni, Aluniș, Recea, Racaria, Nihoreni).
Rezultatele chestionării populației sunt următoarele:
Informaţii generale despre respondenţi
65 la sută din respondenți sunt femei, iar 35 la sută din respondenți sunt bărbați.
În mare parte, respondenții sunt persoanele cu vârsta cuprinsă între 25-40 de ani (44% din
totalul respondenților). Persoanele cu vârsta sub 25 ani constituie 10% din totalul
respondenților, iar persoanele cu vârsta peste 40 ani constituie 46% din totalul
respondenților.
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56 la sută din respondenți sunt persoane ocupate (fie că au calitatea de angajat sau patron,
fie că sunt lucrători pe cont propriu), 44 la sută din respondenți sunt persoane inactive
(casnic, pensionar, șomer, întreținută de alte persoane).
Interacțiunea locuitorilor din raion cu entitățile locale
În anul 2019 ați beneficiat de serviciile administrației publice din localitatea Dvs.?
Potrivit răspunsurilor, 46% din totalul respondenților au beneficiat în anul 2019 de
serviciile administrației publice din localitatea sa, în timp ce alți 54% nu au beneficiat.
În scopul de a identifica gradul de satisfacție și opiniile locuitorilor vis-a-vis de calitatea
serviciilor prestate de către entitățile publice, următoarelor două întrebări au fost supuși
intervievării doar locuitorii care au beneficiat de serviciile APL-ului din localitatea sa, în
anul 2019.
Satisfacția locuitorilor cu privire la serviciile oferite de APL
Sunteți satisfăcut(ă) de serviciile oferite de administrația publică locală?
Rezultatele sondajului arată că, în mare parte, respondenții sunt satisfăcuți de serviciile
prestate de administrația publică locală, 82% din cei care au beneficiat de serviciile APLului în anul 2019, au răspuns cu „da” la întrebare. Cu toate acestea, 18% din respondenți
rămân a fi nemulțumiți de calitatea serviciilor publice.
Principalele explicații ale respondenților privind insatisfacția de serviciile furnizate de APL,
sunt 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.
Cum ați evalua calitatea serviciilor oferite de administrația publică locală?
42% la sută din respondenții care au beneficiat de serviciile administrației publice, au
apreciat calitatea serviciilor APL în anul 2019 drept “medie”, 34% „înaltă”, iar 21% „joasă”.
3% din respondenți n-au oferit răspuns.
În anul 2019 v-ați adresat cu o reclamație/plângere/petiție privind calitatea
serviciilor publice prestate de administrația publică locală?
Conform rezultatelor sondajului, doar 5% din respondenți susţin că au depus
reclamație/plângere/petiție privind calitatea serviciilor publice prestate de APL-uri. Cca
jumătate din respondenți au utilizat modalitatea scrisă de depunere.
De remarcat că circa jumătate din funcţionarii publici și consilierii locali intervievaţi remarcă
că ştiu cazuri în care cetățenii au rămas nemulțumiți de calitatea serviciilor publice de care
au beneficiat.
În context e de remarcat că o parte din populaţia intervievată, nemulțumită de calitatea
serviciilor publice, nu depune reclamații/plângeri din lipsă de timp sau din cauză că nu
cunoaște modalităţile depunerii acestora, iar altă parte – depune reclamații/plângeri, însă
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ele nu corespund normelor legale ce trebuie să întrunească o reclamație/plângere/petiție.
De aceea, pentru ca solicitanții de servicii publice să aibă ocazia să-și exprime în scris
opinia cu privire la calitatea serviciilor publice prestate de APL-uri, este recomandabil ca
fiecare autoritate publică să ofere cetățenilor modele de reclamații/plângeri/petiții care
vor putea fi completate ușor și rapid. Odată completate, acestea vor fi plasate în cutia/boxa
pentru propuneri și reclamații de la intrarea în fiecare APL, după care vor fi examinate de
specialiștii din cadrul APL-urilor.
Solicitare de informații
Ați solicitat pe parcursul anului 2019 informații de interes public de la administrația
publică locală?
21% la sută din respondenți au răspuns „da” la întrebare fără a menționa însă modalitatea
de solicitare a informației (verbal, scris, electronic sau pe suport de hârtie) dar și tipul
informației solicitate. În același timp, 60% la sută din respondenți - nu au solicitat
informații, iar alții 19 % - n-au oferit răspuns.
Vi s-a oferit informația solicitată?
Întrebați dacă li s-a oferit informația solicitată, 65% din respondenți au răspuns afirmativ,
iar ceilalți (35%) – că le-a fost încălcat acest drept, deoarece autorităţile nu au dat nici un
răspuns.
Aproape fiecare al treilea dintre cei care au obţinut un răspuns la solicitarea de informaţie, a
menţionat că răspunsul a venit cu întârziere, iar unul din respondenți a afirmat că, deși a
primit răspunsul la timp, acesta a fost incomplet și confuz.
Referindu-ne la cei care nu au primit vre-un răspuns, 2 respondenți au invocat că la
momentul depunerii solicitării, reprezentantul APL responsabil de înregistrarea cererilor, a
solicitat clarificări despre motivele din care informația este solicitată și pentru ce aceasta va
fi utilizată. În acest context, pentru că legislația nu prevede obligația solicitantului de a-și
motiva solicitarea, recomandarea este ca aceste întrebări de clarificare să aibă un singur
răspuns: „solicitantul de informație nu este obligat să își motiveze solicitarea”. Prevederile în
baza cărora se refuză accesul la informație sunt stipulate în articolul 19 din Legea privind
accesul la informaţie. În practică, acestea pot fi diferite și nu totdeauna justificate. Este
important ca un refuz să fie clar motivat și argumentat. În caz contrar, autoritatea publică
locală comite un abuz și, ținând cont de argumentările de mai sus, încalcă unul din drepturile
de bază ale omului.
Utilizarea serviciilor publice
Dvs. accesați pagina web a AAPL pentru a vă informa?
41% din respondenți susțin că accesează pagina web a AAPL pentru a se informa despre
activitatea instituției (inclusiv locurile de muncă vacante, ajutoarele sociale, achizițiile
publice, transparența decizională etc.), pe când 59% susţin că n-o accesează.
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Întrucât majoritatea respondenților utilizează pagina web a entității, se recomandă
actualizarea continuă a paginii web, popularizarea ei în rândul populației, precum și
suplimentarea conținutului ei cu informații care ar interesa populația.
Uneori se întâmplă că pentru a obţine careva servicii sau a rezolva careva
probleme, oamenii trebuie să plătească neoficial sau să ofere cadouri. În anul 2019 vi s-a
întâmplat să plătiţi neoficial în APL?
Majoritatea respondenților au răspuns că nu au plătit neoficial în AAPL (74% din cei
intervievați), 6% au precizat că li s-a întâmplat să plătească neoficial în APL, fără a specifica
însă, cuantumul sumelor achitate și de a menționa tipurile de servicii de care au beneficiat, iar
cca 20% din respondenți au evitat să răspundă la întrebare.
După părerea Dvs., nivelul corupţiei în cadrul administraţiei publice din localitatea
Dvs. este:
Fiind solicitați să evalueze nivelul corupției în APL, 35% din respondenți consideră că
nivelul corupției în cadrul APL este unul „mediu”, 16% „scăzut”, iar 13% “înalt”. 9% au
invocat lipsa corupției, iar 27% nu cunosc/au evitat să răspundă la întrebare.
Cum consideraţi, cine sunt cei mai vulnerabili la corupţie?
Aproape 1/3 din respondenți consideră că cei mai vulnerabili la corupție sunt “funcționarii cu
funcții de conducere”, 30% susțin că sunt pasibili actelor de corupție în egală măsură atât
“aleșii locali”, “funcționarii cu funcții de conducere”, cât și „funcționarii cu funcții de
execuție”. 28% din cei chestionați au evitat să răspundă la întrebare.
Constatări și propuneri:
Deși calitatea serviciilor publice a fost apreciată drept satisfăcătoare de către 4/5 din
respondenții care au beneficiat de ele, respondenții din oraș sunt, în mai mare măsură
nesatisfăcuți de calitatea serviciilor publice, decât cei de la sate.
În context, pentru a îmbunătăţi calitatea serviciilor publice sunt recomandabile:
- îmbunătăţirea atitudinii angajaţilor din instituţiilor publice faţă de cetăţeni;
- ridicarea nivelului de calificare a angajaţilor din instituţiile publice;
- îmbunătăţirea managementului, perfecţionarea modului de prestare a serviciilor
publice.
În același timp, în scopul evitării principalelor dificultăţi şi bariere cu care se confruntă
cetăţenii (durata mare de aşteptare şi formarea cozilor), se recomandă implementarea
programărilor on-line la serviciile publice frecvent solicitate de către cetățeni (spre
exemplu, pe pagina web a APL-ului, în cazul în care aceasta există).
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 Chestionarele completate
Chestionar pentru angajații Consiliului raional Rîșcani
I. P. „Clinica Juridică Universitară” desfăşoară acest sondaj în cadrul proiectului „Monitorizarea Planului
local anticorupție la nivelul raionului Rîșcani” cu suportul financiar al Biroului de Cooperare al Elveţiei și al
Secretariatului Transparency International (programul de granturi mici al Transparency International –
Moldova). Sondajul are drept scop analiza opiniilor şi experienţelor opiniilor consilielilor locali, funcționarilor
publici, angajaților din Consiliul raional Rîșcani privind implementarea Planului local anticorupție al
Consiliului raional Rîșcani pentru anii 2018-2020, precum și formularea propunerilor de îmbunătăţire a
calității politicii anticorupție implementată de autoritate.
Vă invităm să participaţi la sondaj și vă asigurăm că acest chestionar este anonim (în raport vor fi
prezentate doar date generalizate). Vă rugăm să bifați opțiunile potrivite din întrebările de mai jos.
1. Genul:
o Feminin (23 persoane)
o Masculin (7 persoane)

2. Care este vârsta Dvs.?
o Sub 25 ani (3 persoane)
o 25 - 40 ani (16 persoane)
o Peste 40 ani (11 persoane)

3. Cunoașteți despre existența Planului local anticorupție al Consiliului raional Rîșcani pentru
anii 2018-2020?
o Da (27)
o Nu (3)
4. Cât de bine cunoașteți conținutul acestui Plan local?
o Foarte bine (1)
o Bine (7)
o Mediu (16)
o Scăzut (6)
5. În anul 2019 vi s-a întamplat să fiți în situaţii de incompatibilitate?
o Da (1)
o Nu (29)
6. Ați depus pe parcursul anului 2019 declarația de avere și interes personal?
o Da (24)
o Nu (6)
7. În anul 2019 vi s-a întâmplat să fiți în situații de conflicte de interese?
o Da (2)
o Nu (28)
În
caz
că
da,
menționați
dacă
a
fost
soluționat.............................................................................................................

sau

nu

8. În anul 2019 au fost cazuri când ați fost presat(ă)/influențat(ă) să luați careva decizii?
o Da (2)
o Nu (28)
9. Cunoașteți dacă pe parcursul anului 2019 a avut loc vre-un caz de corupție în cadrul entității
unde activați?
o Da (0)
o Nu (30)
10. Cunoașteți dacă a fost aplicată vre-o sancțiune disciplinară unui agent public pe cazuri de
integritate?
o Da (1)
o Nu (29)
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11. Din câte cunoaşteti, în 2019, în instituţia în care activați, au fost cazuri de conflicte de interese,
restricții și incompatibilităţi?
o Da (2)
o Nu (28)
În caz că da, descrieți succint situaţia..................................................................................................................................................................
12. Cunoașteți dacă în decursul anului 2019 au parvenit solicitări de acces la informații de
interes public?
o Da (4)
o Nu (26)
În caz că da, indicați câte................................................................................................................................................................
13. Au fost înregistrate cazuri de refuz de acces la informații de interes public?
o Da (0)
o Nu (12)
o Nu cunosc (18)
14. Ați participat la instruirile organizate în cadrul entității pe parcursul anului 2019?
o Da (9)
o Nu (21)
În caz că da, bifați tipurile de instruiri de care ați beneficiat:
o cu privire la normele de etică și deontologie
o în domeniul administrării și gestionării patrimoniului public
o cu privire la regulile de evitare a conflictelor de interese
o în achizițiile publice
o privind regulile de combatere a concurenței neloiale în procesul de achiziție publică
o cu privire la subiecte de integritate/anticorupție
15. La câte cursuri de instruire ați participat?
o 1 - 2 instruiri (8)
o 3 - 4 instruiri (1)
o Peste 4 instruiri
16. Cum vă evaluaţi Dvs. gradul de cunoaştere a normelor de conduită (Codului deontologic)
specifice funcției Dvs.?
o Înalt (18)
o Mediu (11)
o Scăzut (1)
17. Cunoașteți dacă au fost înregistrate cazuri de încălcare din partea funcționarilor publici a
normelor de etică și conduită?
o Da (7)
o Nu (23)
18. Cunoașteți despre existența registrelor deținute în cadrul entității?
o Da (27)
o Nu (3)
În caz că da, bifați tipurile de registre despre care cunoașteți:
o Registrul declarării averii și intereselor personale
o Registrul conflictelor de interese
o Registrul de evidență a cadourilor
o Registrul de evidență a cazurilor de influență necorespunzătoare
o Registrul de evidență a avertizărilor despre posibilele ilegalități comise în cadrul autorității publice
o Registrul de evidență a actelor intrare-ieșire
o Registrul riscurilor de corupție
o Registrul terenurilor proprietate publică
o Registrul de corespondență
o Registrul cererilor parvenite din partea societății civile
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19. Ați fost angajat în cadrul administrației publice locale pe parcursul anului 2019?
o Da (6)
o Nu (24)
20. Cunoașteți cazuri de „cumătrism”, “nănășism” la angajare în cadrul AAPL?
o Da (7)
o Nu (23)
21. Ați fost supus evaluării sub aspectul performanțelor profesionale?
o Da (24)
o Nu (6)
22. Cunoașteți cazuri în care cetățenii au rămas nemulțumiți de calitatea serviciilor publice de
care au beneficiat?
o Da (16)
o Nu (14)
23. Contribuiți la îmbunătățirea funcționării paginii web a entității prin plasarea informațiilor
exacte, complete și în timp util?
o Da (19)
o Nu (11)
24. Cum vă evaluaţi Dvs. gradul de cunoaştere a informațiilor plasate pe pagina web a entității
și a tematicii acestora?
o Înalt (15)
o Mediu (13)
o Scăzut (2)
25. La câte consultări publice pentru proiecte de decizii ați participat?
o 1-2 consultări (13)
o 2-4 consultări (5)
o Peste 4 consultări (12)
26. Faceți parte din grupul de lucru pentru achiziții publice al entității?
o Da (7)
o Nu (treci la întrebarea nr. 30) (23)
27. La câte proceduri de achiziții publice ați participat?
o 1 – 2 proceduri (2)
o 2 – 4 proceduri (1)
o Peste 4 proceduri (4)
28. La aceste proceduri de achiziții publice au fost incluși și reprezentanți ai societății civile în
componența grupului de lucru pentru achiziții?
o Da (0)
o Nu (7)
În
caz
că
da,
menționați
numărul
de
persoane
..............................................................................................................................
29. În scopul evitării conflictelor de interese, câte declarații de confidențialitate și
imparțialitate ați semnat?
o 1-2 declarații (5)
o 2-4 declarații (0)
o Peste 4 declarații (2)
30. Faceți parte din grupul de lucru permanent sau ad-hoc care participă la elaborarea
proiectelor de decizie?
o Da (14)
o Nu (16)
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31. La câte întruniri/ședințe ale grupului de lucru ați participat?
o 1-2 consultări (3)
o 2-4 consultări (3)
o Peste 4 consultări (8)
32. Cum evaluaţi Dvs. transparența în procesul decizional al entității?
o Înalt (15)
o Mediu (12)
o Scăzut (3)
o Nu pot aprecia (0)
33. Cum consideraţi, ce ar trebui de făcut pentru a preveni corupția în sectorul public?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Data completării chestionarului „28” august 2020
VĂ MULȚUMIM!
Chestionar pentru cetățeni
I. P. „Clinica Juridică Universitară” desfăşoară acest sondaj în cadrul proiectului „Monitorizarea Planului
local anticorupție la nivelul raionului Rîșcani” cu suportul financiar al Biroului de Cooperare al Elveţiei și al
Secretariatului Transparency International (programul de granturi mici al Transparency International –
Moldova). Sondajul are drept scop analiza opiniilor şi experienţelor locuitorilor din r. Rîșcani privind corupţia
în autorităţile administraţiei publice locale şi calitatea serviciilor publice prestate de autorităţi, precum şi
formularea propunerilor de îmbunătăţire a situaţiei.
Vă invităm să participaţi la sondaj și vă asigurăm că acest chestionar este anonim (în raport vor fi prezentate
doar date generalizate). Vă rugăm să bifați opțiunile potrivite din întrebările de mai jos.
1. Genul:
o Feminin (53)
o Masculin (29)
2. Care este vârsta Dvs.?
o Sub 25 ani (8)
o 25 - 40 ani (36)
o Peste 40 ani (38)
3. Care este ocupația Dvs. actuală?
o Persoană ocupată (angajat, patron, lucrător pe cont propriu, etc.) (46)
o Persoană inactivă (casnic, pensionar, șomer, întreținută de alte persoane, etc.) (36)
4. În anul 2019 ați beneficiat de serviciile administrației publice locale din localitatea Dvs.?
o Da (38)
o Nu (44)
5. Sunteți satisfăcut(ă) de serviciile oferite de administrația publică locală?
o Da (47)
o Nu (16)
fără răspuns (19)*
6. În anul 2019 v-ați adresat cu o reclamație/plângere/petiție privind calitatea serviciilor
publice prestate de administrația publică locală?
o Da (4)
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o Nu (71)
fără răspuns (7)*
În
caz
că
da,
ce
modalitate
ați
(menționați)...............................................................................

utilizat

la

depunerea

7. A fost examinată reclamaţia/petiţia dvs.?
o Da (2)
o Nu (2)
o Nu cunosc (3)
fără răspuns (75)*
În
caz
că
da,
menționați
dacă
răspuns......................................................................................................................................

reclamației

ați

Dvs.?

primit

8. Ați solicitat pe parcursul anului 2019 informații de interes public de la administrația publică
locală?
o Da (17)
o Nu (49)
fără răspuns (16)*
În
caz
că
da,
menționați
de
câte
ori?
..............................................................................,.........................................................................
9. Vi s-a oferit informația solicitată?
o Da (11)
o Nu (7)
fără răspuns (64)*
10. Ați beneficiat, cel puțin o dată, de o consultație publică privind o anumită problemă?
o Da (25)
o Nu (33)
fără răspuns (24)*
11. Cum ați evalua calitatea serviciilor oferite de administrația publică locală?
o Înaltă (20)
o Medie (36)
o Scăzută (10)
o Nu cunosc (0)
fără răspuns (16)*
12. Cât de informat sunteți despre Planul local anticorupție a Consiliului raional Rîșcani pentru
anii 2018-2020?
o L-am citit şi cunosc prevederile (10)
o Știu că există, dar nu-i cunosc prevederile (21)
o Nu cunosc nimic despre acest Plan (51)
13. Cunoașteți despre existența liniei telefonice de încredere ce funcționează în cadrul
Consiliului raional Rîșcani?
o Da (25)
o Nu (57)
În
caz
că
da,
menționați
de
unde
ați
aflat
sau
cine
v-a
informat..............................................................................................................
14. În anul 2019 ați apelat, cel puțin o dată, la această linie telefonică?
o Da (8)
o Nu (74)
15. Cunoașteți unde să apelați în cazul în care vă confruntați cu un caz de corupție?
o Da (42)
o Nu (40)
Pagina 54 din 60

16. Dvs. accesati pagina web a AAPL pentru a vă informa?
o Da (34)
o Nu (47)
fără răspuns (1)*
În
caz
că
da,
ce
fel
de
informaţii
recent? (menționați).......................................................................................................................

aţi

citit

17. Uneori se întâmplă că pentru a obţine careva servicii sau a rezolva careva probleme, oamenii
trebuie să plătească neoficial sau să ofere cadouri. În anul 2019 vi s-a întâmplat să plătiţi neoficial în
APL?
o Da (5)
o Nu (61)
o Nu răspund (16)
În caz că da, ați făcut-o la insistența reprezentanţilor APL sau la propria inițiativă?
(menționați)...................................................................
18. Care este, în opinia Dvs., valoarea aproximativă a sumelor plătite neoficial:
o până la 500 lei (23)
o de la 500 lei până la 1500 lei (15)
o de la 1500 lei până la 5000 lei (7)
o de la 5000 lei până la 10 000 mii lei (2)
o Nu cunosc (32)
fără răspuns (3)*
19. Cum credeți, atunci când intrați în contact cu administraţia publică locală, este mai uşor de a
ocoli căile oficiale şi de a soluţiona problemele prin „căi neoficiale”?
o Întotdeauna (11)
o Câte o dată (24)
o Nici o dată (9)
fără răspuns (38)*
20. După părerea Dvs. „căile neoficiale” de soluţionare a problemelor cu funcţionarii publici mai
frecvent iau forma de:
o Contacte (17)
o Cadouri (16)
o Bani (11)
o Presiuni din partea conducerii de vârf (12)
o
Altele
(menționați)
................................................................................................................................................................................
fără răspuns (12)*
au răspuns contacte, cadouri (3)*
au răspuns contacte, presiuni din partea conducerii de vârf (1)*
au răspuns cadouri, bani (4)*
au răspuns contacte, cadouri, bani (2)*
au răspuns contacte, bani (2)*
au răspuns contacte, cadouri, bani, presiuni din partea conducerii de vârf (2)*
21. După părerea Dvs., nivelul corupţiei în cadrul administraţiei publice locale din localitatea
Dvs. este:
o Înalt (11)
o Mediu (29)
o Scăzut (13)
o Lipsește (7)
o Nu cunosc (22)
22. Cum credeți, în anul 2019 comparativ cu anul 2018, în administraţia publică locală, nivelul
corupţiei:
o A crescut (16)
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o A scăzut (8)
o A rămas la fel (16)
o Nu cunosc (42)
23. Cum consideraţi, cine sunt cei mai vulnerabili la corupţie?
o Aleșii locali (3)
o Funcționarii cu funcţii de conducere (26)
o Funcționarii de execuţie (5)
o Toți (25)
o Nu cunosc (23)
Data completării chestionarului „28” august 2020
VĂ MULȚUMIM!

CONSTATĂRI ȘI CONCLUZII GENERALE
 Rezultatele procesului de monitorizare a implementării acțiunilor prevăzute în
Planul local anticorupție al raionului Rișcani pentru anii 2018 - 2020, realizat în
baza metodologiei prestabilite de CNA și informațiilor din Raportul progreselor și
deficiențelor înregistrate în implementarea Planului local anticorupție pentru
trimestrul I, 2019 și Raportul progreselor și deficiențelor înregistrate în
implementarea Planului local anticorupție pentru perioada anului 2019 prezentate
de către CR Rișcani, atestă că 3 acțiuni sunt realizate (6%), 26 acțiuni sunt parțial
realizate (85%) și 2 acțiuni sunt nerealizate (9%).
 Cu referire la monitorizarea respectării termenilor de implementare a acțiunilor
prevăzute în Planul local anticorupție al raionului Rișcani, efectuate în baza
metodologiei de monitorizare CNA și conținutului Raportului progreselor și
deficiențelor înregistrate în implementarea Planului local anticorupție pentru
perioada anului 2019 prezentat de către CR Rișcani, se constată că majoritatea
acțiunilor sunt în desfășurare (91%), acestea fiind 28 de acțiuni din PLA, 1 acțiune
este cu termenul de implementare depăși (3%), 1 acțiune are termen de
implementare respectat (3%) și 1 acțiune are termen de implementare modificat
(3%).
 Observația generală asupra gradului de implementare a Planului Local Anticorupție
a raionului Rîșcani, este faptul că, deși, 91% dintre acțiunile documentului strategic
sunt în desfășurare, se înregistrează totuși progres la majoritatea dintre politicile
anticorupție implementate de unitatea administrativ-teritorială, precum, accesul la
informație, transparența procesului decizional, managementul intern al riscurilor de
corupție.
 Deficiențele depistate se mențin la acele acțiuni din cadrul PLA, realizarea cărora
depinde de un specialist anume, de care administrația raională nu dispune. Iată de
ce, prioritatea 2, care ține de domeniul patrimoniului public, este cel mai sensibil
domeniu, pe motiv că funcția specialistului în domeniul patrimoniului public este
vacant.
 În perioada monitorizării Planului local anticorupție pentru anii 2019 -2020, anul de
monitorizare 2019, începând cu luna februarie a anului 2020, s-a constatat un grad
ridicat de receptivitate a CR Rișcani în accesul la informație de interes public,
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solicitată de către reprezentanții CJU și deschiderea față de vizitele de monitorizare
realizate de către reprezentanții CJU.
Administrația Consiliului Raional Rișcani depune eforturi în elaborarea Raportului
progreselor realizate în implementarea Planului local anticorupție, atât semestrial
(semestrul I, 2019), cât și anual (Raportul progreselor și deficiențelor înregistrate în
implementarea Planului local anticorupție pentru perioada anului 2019) și plasarea
acestor documente pe pagina web a entității la secțiunea Documente.
Motorul de căutare al paginii web al CR Rîșcani este ușor de utilizat și generează
informații concrete la introducerea chiar și a unui singur cuvânt, ceea ce facilitează
navigarea pe site și căutarea informațiilor/documentelor necesare.
Pagina web a entității este indicată ca fiind, în principiu, sursa de bază de verificare
a realizării acțiunilor din PLA și, desigur, a transparenței activității AAPL de nivel II.
Însă, pagina web nu conține suficiente secțiuni în care ar fi încărcate diverse
informații/documente/acte în așa mod, în care, acestea să fie structurate cronologic
și să acopere toate sferele de activitate a entității. Astfel, este nevoie de a utiliza
motorul de căutare.
Cât ține de structura și conținutul documentului strategic Planul Local Anticorupție
al entității, acesta prezintă structural și de conținut un format unic aprobat, dar unii
dintre indicatori, la moment nu mai sunt relevanți. De exemplu, obligativitatea APL
de a raporta numărul de declarații electronice depuse de către agenții publici, nu
mai este relevantă. Din moment ce, declarațiile se depun în format electronic, pentru
entitate este dificil să țină evidența numărului agenților publici care au depus
declarațiile, deoarece, semnarea declarației în formă electronică se face prin
utilizarea de către fiecare subiect al semnăturii electronice și eliberate subiecților
declarării cu titlu gratuit. Astfel, cel mai rezonabil ar fi ca această responsabilitate de
ținere a evidenței declarațiilor să fie exclusă din planul local anticorupție și pe motiv
că, responsabilitatea de realizare a controlului declarațiilor de avere și interese
personale este exclusiv în obligația Autorității Naționale de Integritate. ANI deține
toată informația privind numărul de declarații și urmărește condițiile de respectare
a formei și a formatului de depunere a declarațiilor. Astfel, practic decade
necesitatea și dispare rezonabilitatea de a raporta către ANI (indicator din PLA)
numărul de declarații depuse la diferite etape (angajaţi/numiţi/cu mandatele
validate care activează în entitatea publică pe parcursul anului). Soluția fiind
eliminarea din PLA a indicatorului cantitativ.
Planul local anticorupţie pentru anii 2018 – 2020 la nivelul raionului Rișcani este în
al 2 (doilea) an de implementare și se află publicat pe pagina web a Consiliului
raional Rișcani. Cu toate acestea, locuitorii orașului Rișcani, nu cunosc despre
existența și prevederile acestui document. Ba chiar, și nu toți dintre funcționarii
publici cunosc despre PLA și conținutul acestui document. Popularizarea acestui
document strategic printre locuitorii raionului, ar avea impact benefic asupra
efortului administrației raionale în implementarea politicilor anticorupție. Atunci
când populația cunoaște politici anticorupție, știe și ce anume trebuie să ceară de la
APL, știe că are acces la informațiile privind banii publici, la transparența utilizării
fondurilor și la transparența în activitatea funcționarilor publici.
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 Multe dintre acțiunile din Planul local anticorupție au stabilite indicatori,
preponderent cantitativi, care fac dificilă aprecierea gradului de realizare sau
gradului de progres. Or progres ar constitui lipsa unor pretinse acte ilegale,
avertizări de corupție ș.a, ci nu un număr oarecare, care prin sine, constituie
progres.
 Multitudinea de indicatori și complexitatea acestora (ex. emiterea și adoptarea unui
act/document, instituirea unei comisii și asigurarea funcționalității acesteia, niște
indicatori cantitativi de progres care trebuie să fie introduși în bază permanentă în
un oarecare registru de evidență), face confuză atribuirea unui calificativ „acțiune
realizată”, „parțial realizată” sau „nerealizată”, conform metodologiei și
instrucțiunilor de evaluare a progresului de realizare a acțiunilor. În rezultat,
atribuirea calificativilor de realizare a acțiunilor, nu arată în toate cazurile progresul
real, sau situația este distorsionată în cazul cifrelor, care pot fi eronat prezentate în
Raportul progreselor și deficiențelor înregistrate în implementarea Planului local
anticorupție.
 Indicatorii cantitativi sunt cei mai „periculoși”, pe motiv că, de multe ori nu
corespund cu datele supuse verificării din diverse surse. Cauza ar putea fi lipsa de
informații concrete din partea furnizorilor (secțiilor, subdiviziunilor) sau fluxul de
specialiști și insuficiența de cadre calificate care ar colecta și ar compila informația
din toate sursele. De cele mai dese ori, responsabilii de monitorizarea PLA din
cadrul Consiliilor raionale depun efort suplimentar pentru colectarea, furnizarea,
compilarea și raportarea progreselor.
 Planul local anticorupție are prevăzut elaborarea a minim 9 registre de evidență
pentru AAPL ale raionului Rișcani. Multitudinea registrelor pentru autoritățile
administrației publice locale de nivel II creează dificultăți pentru funcționari în
gestionarea acestora, cât și pentru subiecții declarării, în special pentru cei cu
mandat nou. Misiunea devine și mai dificilă atunci când, are loc un flux frecvent de
cadre, iar entitatea nu are dispune de memorie instituțională sau în cazurile unor
funcții „veșnic” vacante (ca și exemplul funcției de specialist în patrimoniul public).
 Raportul semestrial/anual al progreselor și deficiențelor în implementarea
acțiunilor PLA nu conține descrieri, argumentări sau oarecare alte deficiențe
întâmpinate în procesul de implementare a PLA, ceea ce ar permite constatarea
progresului sau evoluției în asigurarea respectării legislației anticorupție la nivel de
AAPL de nivel II. În mare parte, Raportul progreselor și deficiențelor înregistrate în
implementarea Planului local anticorupție pentru perioada anului 2019 este același
Plan, care conține cifre în drept cu indicatori. Dar, de remarcat este că, administrația
raională depune efort de a face o analiză generală a progresului anual, prin
punctarea succeselor de atingere a unor indicatori.
 Consiliul raional Rișcani a preluat planul model pentru Planurile locale anticorupție
2018 -2020, păstrând consecutivitatea priorităților și acțiunilor, în special, a celor
legate de integritate, avertizori de integritate, ținerea și completarea de registre de
evidență într-un domeniu care, de fapt, necesită a fi îndeplinit de către persoane
calificate, specialiști care cunosc foarte bine specificul legislativ. Prin raportarea a
existenței registrelor și lipsei de înscrisuri/înregistrări în acestea nu este atins
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obiectivul, de fapt, al Planului și nu sunt atinse rezultatele scontate indicate în Plan.
Rezultatele cantitative nu asigură menținerea unui climat de integritate
instituțională, de responsabilitate și de toleranță zero față de acțiunile de corupție în
cadrul AAPL de nivel II.
 Obligația de întocmire a Raportului anual de implementare a PLA a raionului Rîșcani
pentru anul 2019 i-a revenit specialistului în domeniul juridic din cadrul entității,
ceea ce nu este prevăzut în documentul strategic și intuim că această obligație este o
supra sarcină pentru acest specialist. Deși, remarcăm că, raportul pentru anul 2019,
conține informațiile statistice compilate de la toate direcțiile din cadrul APL.

RECOMANDĂRI GENERALE
 Pagina web a entității ar putea fi mai atractivă, mai complexă, mai ușor de utilizat și
actualizată cu informațiile privind indicatorii realizați. Ca recomandare, se propune
de a fi organizată o secțiune separată pentru încărcarea de documente scanate,
precum actele emise de entitate, cu semnăturile originale ale responsabililor,
procesele verbale ale ședințelor și deciziile luate, contractele de achiziții publice.
 Se propune introducerea unei rubrici anticorupție separat de toate celelalte, în care
ar fi plasată toată informația începând cu Planul local Anticorupție, precum și toate
rapoartele de implementare/progres (semestriale și anuale). În atare mod, va fi
asigurat accesul publicului la informația unificată despre atingerea indicatorilor și
implementarea politicilor anticorupție la nivelul raionului.
 Ar fi oportun ca pagina web a entității să devină mai populară, mai complexă, mai
ușor de utilizat și actualizată cu informațiile privind indicatorii realizați. Ca
recomandare, se propune de a fi organizată o secțiune separată pentru registrele
deținute de către AAPL și înregistrările din acestea pentru a fi accesibile publicului
larg.
 În privința instrumentului online pentru depunerea plângerilor / reclamaţiilor,
după cum am menționat, venim cu o sugestie de perfecționare. Pe motiv că,
instrumentul nu conține posibilitatea de a fi încărcate documente/fotografii (minim
format pdf și jpeg), este sugerată adăugarea acestei opțiuni de a încărca documente
cu aplicarea semnăturii electronice sau mobile, pentru a evita deplasarea cetățenilor
către instituție sau oficiul poștal.
 Consiliul raional Rișcani are nevoie de o linie telefonică anticorupție destinată în
exclusivitate raportărilor de integritate a funcționarilor publici, care să fie vizibilă
pe pagina web chiar la pagina de start a acesteia. Intuim că insuficiența de personal
și supraaglomerarea funcționarilor cu diverse sarcini, ar putea face dificilă
funcționarea acestei linii de telefonie pe subiecte de integritate și corupție în
exclusivitate. Deși linia anticorupție este indicată la rubrica „contacte” de pe pagina
web, aceasta este una utilizată în activitatea zilnică a specialistului din domeniul
juridic.
 Organizarea sesiunilor de informare a noilor consilieri raionali despre Planul local
anticorupție pentru anii 2018 - 2020 și despre progresele înregistrate la etapa de
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informare, pentru a putea fi diseminată informația și cetățenilor în cadrul
consultărilor individuale în orele de primire.
 Preluarea de bune practici de la alte APL în organizarea și gestionarea paginilor web
în așa mod, ca această să devină un instrument eficient în menținerea climatului de
integritate și în asigurarea respectării politicilor anticorupție asumate de către APL.
 Planul local anticorupție să fie revăzut la capitolul indicatorilor cantitativi privind
numărul declarațiilor de avere și interese personale depuse de către agenții publici,
pentru a se ivita efortul dublu de colectare și de evidență a declarațiilor, dar și a nu
fi create confuzii în indicatorii raportați de către APL și cei prezenți pe portalul
https://portal-declaratii.ani.md/.

 Rapoartele de progres transmise către CNA trebuie să fie mai complexe. Se
recomandă, ca acestea să nu fie doar o compilare de date statistice, dar să fie
înserată o secțiune separată pentru evaluarea impactului, progresului prin
argumente. De asemenea, funcționarul public să aibă posibilitatea de a indica
dificultățile, deficiențele și soluțiile de depășire ale acestora cu titlu de recomandare.
 Înțelegem că recomandările cu privire la modificarea conținutului Rapoartelor va
aduce sarcini suplimentare responsabililor de colectare, compilare și raportare și de
aceea propunem prezentarea rapoartelor de progres pentru perioada unui an, ci nu
și trimestrial/semestrial (până la data de 31 ianuarie a anului următor). De
asemenea, recomandăm crearea de mecanisme de motivare și stimulare a
personalului responsabil de implementarea și monitorizarea Planului local
anticorupție, sau
 Crearea unei unități de funcție specifice de tipul „monitor”, „coordonator” sau
„manager” al implementării, monitorizării și raportării progreselor PLA (funcție
care ar corespunde nomenclatorului de funcții). Această persoană ar avea
responsabilitatea în exclusivitate legate de implementarea Planului, inclusiv și
plasarea informației relevante pe pagina web a Consiliului raional, comunicarea cu
subiecții ai declarării, colectarea informațiilor de progres, dar și analiza progresului
și impactului. Funcționarul ar fi instruit periodic de către CNA și coordonat în
activitatea sa.
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