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ABREVIERI
AAPL

Autorități ale Administrației Publice

ANI

Autoritatea Națională de Integritate

APL

Autoritate Publică Locală

CNA

Centrul Național Anticorupție

CREDO

Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului

CR

Consiliul Raional

II

Inspectoratul de integritate

PLA

Plan Local Anticorupție

ONG

Organizație Non-Guvernamentală

SNIA

Strategia Națională de Integritate și Anticorupție
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1. CONSIDERAȚII GENERALE
Prezentul Raport Alternativ reprezintă monitorizarea și evaluarea din perspectiva societății civile
a nivelului de implementare a acțiunilor anticorupție incluse în Planul local anticorupție al Consiliului
raional Orhei.
Planul local anticorupție al Consiliului raional Orhei, este aprobat prin Decizia nr. 3/13 din
04.05.2018, întru executarea Hotărârii Guvernului nr.676/2017, privind aprobarea mecanismului de
elaborare și coordonare a planurilor sectoriale și locale anticorupție pentru anii 2018-2020, aprobată
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr.56/2017 privind aprobarea Strategiei naționale de integritate și
anticorupție pentru anii 2017-2020, preconizată a fi prelungită până în anul 2022.
Planul local anticorupție al Consiliului raional Orhei are drept scop dezvoltarea climatului de
integritate, a responsabilității, transparenței și rezistenței la riscurile de corupție ale agenților
publici din cadrul autorităților administrației publice locale și aleșilor locali. Întru realizarea acestui
deziderat sunt propuse spre implementare un set amplu și complex de măsuri anticorupție, asociate
în 7 priorități, divizate în 40 de acțiuni locale anticorupție.
Prezentul Raport Alternativ este realizat în cadrul Proiectului Progrese și impedimente în
consolidarea integrității în raionul Orhei, implementat de CReDO și are drept scop Promovarea
consolidării climatului de integritate instituțională în raionul Orhei prin identificarea impedimentelor
și consemnarea progreselor din perspectiva societății civile realizate de Consiliul raional Orhei.
Întru realizarea obiectivului setat, CReDO și-a propus următoarele demersuri:


Monitorizarea și evaluarea din perspectiva societății civile a realizării de către agenții publici
și aleșii locali din Consiliul raional Orhei a acțiunilor anticorupție.



Consemnarea evoluțiilor și identificarea impedimentelor în realizarea acțiunilor anticorupție
la nivel local.



Monitorizarea în respectarea de către agenții publici, aleșii locali și autoritățile publice locale
responsabile a termenelor în implementarea acțiunilor incluse în Planul local anticorupție și a
indicatorilor de progres fixați.



Colectarea independentă a datelor privind măsurile de consolidare a integrității agenților
publici și aleșilor locali din Consiliul raional Orhei prin intermediul interviurilor și focus
grupurilor precum și măsurarea percepției cetățenilor privind fenomenul corupției în raionul
Orhei prin intermediul chestionarelor.



Promovarea integrității instituționale a aleșilor locali din APL de nivelul I prin realizarea unei
instruiri de informare și capacitare în domeniul integrității publice.



Sensibilizarea agenților publici din subdiviziunile structurale ale Consiliului raional Orhei,
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privind denunțarea manifestărilor de corupție și protecție a avertizorilor de integritate.


Sistematizarea datelor colectate, redactarea Raportului Alternativ de monitorizare și evaluare
a acțiunilor anticorupție incluse în Planul local, elaborarea constatărilor și recomandărilor și
prezentarea publică a prezentului Raport.
Beneficiarii direcți ai proiectului sunt președintele și vicepreședinții raionului Orhei, agenții

publici angajați în Consiliul raional Orhei și subdiviziunile sale structurale, aleșii locali în autoritățile
publice locale de nivelul I. Beneficiarii indirecți ai proiectului sunt locuitorii raionului Orhei și
Centrul Național Anticorupție.
Prezentul Raport Alternativ este realizat în perioada iulie - martie și include monitorizarea
acțiunilor anticorupție, incluse în Planul local implementate de Consiliul raional Orhei, în perioada
ianuarie - decembrie 2020.
În contextul celor expuse supra, este necesar de menționat că, proiectul se desfășoară în context
epidemiologic nefast, de pandemie provocată de COVID-19, ceea ce implică anumite restricții și
limitări în monitorizare.
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2. METODOLOGIA APLICATĂ
În scopul realizării unei monitorizări și evaluări alternative exhaustive și imparțiale, echipa
CReDO a utilizat metodologia elaborată și recomandată de RAI - Inițiativă Regională Anti-corupție
și aplicată la nivel internațional, Metodologia Monitorizării și Evaluării Implementării Strategiilor
Naționale Anti-corupție și a Planurilor de Acțiuni.
Procesul de monitorizare s-a derulat în două modalități succesive: monitorizarea permanentă
de la distanță și monitorizarea periodică din teren, în funcție de evoluția situației pandemice.
Procesul de monitorizare alternativă a implementării Planului local anticorupție al Consiliului
raional Orhei a fost realizat în 4 etape distincte:
1.

Etapa de scanare a situației și analiză a documentelor. La această etapă au fost consultate
resursele web oficiale ale entităților implementatoare și cu atribuții de control al respectării
integrității profesionale: Consiliul raional Orhei; Raportul de monitorizare a implementării
PLA al CR Orhei pentru anul 2020; Raportul de activitate al Consiliului raional pentru anul
2020; Raportul Consiliului raional Orhei privind transparența în procesul decizional pentru
anul 2020; Raportul de activitate al CNA pentru anul 2020; Raportul de activitate al ANI pentru
9 luni ale anului 2020; alte documente relevante, conexe domeniului și subiectului;

2.

Etapa de consultare a resurselor web analitice: www.avere.md, www.interese.md,
www.revizia.md, www.primariamea.md, www.alegeri.md, etc; a presei de investigație:
www.moldovacurata.md;

www.rise.md;

www.anticoruptie.md;

www.investigații.md;

www.zdg.md; monitorizarea social media.
3.

Etapa de colectare independentă a informației prin realizarea focus grupurilor și interviurilor
cu participarea agenților publici angajați în Consiliul raional Orhei și subdiviziunile sale
structurale și chestionarea percepției cetățenilor din raionul Orhei privind fenomenul corupției.

4.

Etapă de sinteză a informațiilor, compilare și contrapunere a informațiilor obținute în rezultatul
monitorizării, a combinării cu datele obținute independent și redactare a Raportului alternativ
și emitere a constatărilor și recomandărilor.
Conform metodologiei de evaluare, acțiunile anticorupție au fost apreciate din perspectiva

indicatorilor:
 Timpului de realizare: termen de realizare respectat, acțiune în desfășurare, termen de realizare
respectat, acțiune în desfășurare, termen de realizare depășit.
 Gradului de realizare: acțiune realizată, acțiune parțial realizată, acțiune nerealizată.
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3. SUMAR EXECUTIV
Conform mecanismului general aprobat privind implementarea acțiunilor anticorupție la nivel
local, Consiliul raional Orhei a setat 7 priorități, divizate în 40 activități:


Prioritatea 1: Consolidarea integrității instituționale în subdiviziunile Consiliului raional
Orhei prin prisma aplicării corespunzătoare a legislației anticorupție - 12 acțiuni.



Prioritatea 2: Gestionarea patrimoniului public local în condiții de legalitate, transparență,
eficiență - 5 acțiuni.



Prioritatea 3: Asigurarea transparenței și prevenirea corupției în procesul de planificare,
desfășurare și monitorizare a achizițiilor publice - 8 acțiuni.



Prioritatea 4: Sporirea calității serviciilor publice printr-un management eficient al resurselor
umane - 3 acțiuni.



Prioritatea 5: Îmbunătățirea comunicării cu cetățenii și transparenței activității Consiliului
raional - 7 acțiuni.



Prioritatea 6: Asigurarea transparenței, eficienței și profesionalismului în modul de acordare
a ajutorului social persoanelor vulnerabile - 4 acțiuni.



Prioritatea 7: Diminuarea nivelului de vulnerabilitate la corupție în domeniul planificării și
executării lucrărilor de construcție - 4 acțiuni.
În consecința aplicării procedurilor de monitorizare alternativă, rezultatele evaluării alternative

a acțiunilor anticorupție setate spre implementare de către Consiliul raional Orhei se prezintă
corespunzător , din totalitatea de 40 acțiuni, 14 acțiuni au fost realizate, 14 parțial realizate și 12
nerealizate:
Total acțiuni Plan Acțiuni realizate
Anticorupție Orhei
40
14

Acțiuni
realizate

parțial Acțiuni nerealizate
14
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Prioritatea 1 Consolidarea integrității instituționale în subdiviziunile Consiliului raional
Orhei prin prisma aplicării corespunzătoare a legislației anticorupție
Total acțiuni
prioritate
12

per Acțiuni realizate
3

Acțiuni
realizate

parțial Acțiuni nerealizate
3

6
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Prioritatea 2 Gestionarea patrimoniului public local în condiții de legalitate,
transparență și eficiență
Total acțiuni
prioritate
5

per Acțiuni realizate

Acțiuni
realizate

3

parțial Acțiuni nerealizate
1

1

Prioritatea 3 Asigurarea transparenței și prevenirea corupției în procesul de planificare,
desfășurare și monitorizare a achizițiilor publice
Total acțiuni
prioritate
8

per Acțiuni realizate

Acțiuni
realizate

3

parțial Acțiuni nerealizate
3

2

Prioritatea 4 Sporirea calității serviciilor publice printr-un management eficient al
resurselor umane
Total acțiuni
prioritate
3

per Acțiuni realizate

Acțiuni
realizate

1

parțial Acțiuni nerealizate
2

0

Prioritatea 5 Îmbunătățirea comunicării cu cetățenii și transparenței activității
Consiliului raional
Total acțiuni
prioritate
4

per Acțiuni realizate

Acțiuni
realizate

0

parțial Acțiuni nerealizate
3

1

Prioritatea 6 Asigurarea transparenței, eficienței și profesionalismului în modul de
prestare a ajutorului social persoanelor vulnerabile
Total acțiuni
prioritate
4

per Acțiuni realizate

Acțiuni
realizate

1

parțial Acțiuni nerealizate
1

2

Prioritatea 7 Diminuarea nivelului de vulnerabilitate la corupție în domeniul planificării
și executării lucrărilor de construcție
Total acțiuni
prioritate
4

per Acțiuni realizate
3

Acțiuni
realizate

parțial Acțiuni nerealizate
1

0
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4. PROGRES ÎN IMPLEMENTAREA PLANULUI LOCAL ANTICORUPȚIE
În rezultatul monitorizării alternative de către societatea civilă a acțiunilor anticorupție incluse
în planul local și evaluării progresului implementării acestora, al consemnării evoluțiilor și
identificării impedimentelor, al respectării termenelor de implementare a acțiunilor, al atingerii
indicatorilor de progres, situația în Consiliul raional Orhei în domeniul prevenirii corupției și
consolidării integrității instituționale, la finele perioadei de monitorizare se prezintă corespunzător:
Prioritatea 1:
Consolidarea integrității instituționale în subdiviziunile Consiliului raional Orhei prin
prisma aplicării corespunzătoare a legislației anticorupție
Nr.
1.

Acțiunea
Asigurarea
respectării
regimului
de
incompatibilități,
de
restricții în ierarhie și de
limitare a publicității

Termen de
realizare
Permanent,
cu verificarea
indicatorilor
de progres

Indicator de progres

Calificativ

1.Numărul de cazuri de
incompatibilităţi şi restricţii în
ierarhie atestate şi soluţionate în
entităţile publice;
2.Numărul de sesizări la ANI cu
privire la încălcarea regimului
de incompatibilităţi şi limitare a
publicităţii;
3.Numărul
de
persoane
suspendate pentru asemenea
încălcări

Acțiune în
realizare

Acțiune
nerealizată

Considerații:
 Regimul juridic al incompatibilităților, al restricţiilor în ierarhie şi al limitărilor de publicitate
este prevăzut în art.12 din Legea integrității; art.16-21 Legea privind declararea averii și
intereselor personale, Legea privind funcția publică și statutul funcționarului public, art.5 din
Legea cu privire la statutul alesului local.
 În anul 2020, ANI a emis următoarele acte de constatare a incompatibilității în privința
agenților publici și aleși locali din raionul Orhei:
 Act de constatare 10/10 din 23.01.2020 - vicepreședintele r. Orhei, deținerea simultană a
funcției de întreprinzător;
 Act de constatare 206/15 din 19.09.2020 - șef Direcție deservire fiscală, deținerea
simultană a funcției de administrator;
 Act de constatare 101/19 din 16.06.2020 - consilier în consiliul local Step-Soci, r. Orhei,
depunere tardivă a DAI;
 Act de constatare 100/19 din 16.06.2020 - consilier în consiliul sătesc Mitoc simultan cu
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funcția de șef al căminului cultural s. Mitoc, r. Orhei;
 Este de menționat că, în Raportul de implementare a PLA, CR Orhei, la acțiunea respectivă nu
prezintă indicatori cantitativi.
Nr.
2.

Acțiunea
Asigurarea
regimului
averilor și
personale

Termen de
realizare
respectării Permanent,
declarării cu verificarea
intereselor indicatorilor
de progres

Indicator de progres

Calificativ

1.Numărul de agenţi publici
angajaţi/ numiţi/cu mandatele
validate pe parcursul anului şi
numărul de declaraţii depuse în
momentul
angajării/numirii
/validării mandatului.
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.
3.Numărul de agenţi publici ale
căror
mandat/raporturi
de
muncă sau de serviciu au încetat
pe parcursul anului şi numărul
de declaraţii depuse la încetarea
mandatului/raporturilor
de
muncă sau de serviciu pe
parcursul anului respectiv.

Acțiune în
realizare
Acțiune
realizată

Considerații:
 Respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale este reglementată în:
art.13 din Legea integrității, Legea privind declararea averii și intereselor personale, art.24 din
Legea privind funcția publică și statutul funcționarului public, art.5 din Legea cu privire la
statutul alesului local.
 În anul 2020, CR Orhei:
 A emis 5 Dispoziții de numire și angajare în funcție.
 Numărul total de subiecți ai declarării 89, dintre care: 5 - cu funcție de demnitate publică,
35 - aleși raionali, 36 - funcționari publici, 13- manageri de instituții.
 A emis 6 Dispoziții de încetare a raporturilor de muncă și mandat.
 Subdiviziunile structurale:
 Au emis 2 Ordine de angajare în funcție.
 Numărul total de subiecți ai declarării 129, dintre care: 5 - cu funcție de demnitate publică,
35 - aleși raionali, 36 - funcționari publici, 13- manageri de instituții.
 A emis 3 Ordine de demisie și încetare a raporturilor de muncă.
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 În Raportul privind implementarea PLA al CR Orhei pentru anul 2020 (recepționat la
01.03.2021, în urma solicitărilor), este menționat că, CR Orhei deține Registrul electronic al
subiecților declarării averii și intereselor personale și a cheilor de acces pentru depunerea
declarațiilor de avere și interese personale.
 Sursa mass-media Radio Orhei a relatat în august 2020 despre

unele neconcordanțe în

declararea averii și intereselor personale a Vicepreședintei raionului Orhei, Tatiana Platon.
Nr.
3.

Acțiunea

Termen de
realizare
Asigurarea
respectării Permanent,
regimului conflictelor de cu verificarea
interese şi neadmiterea indicatorilor
favoritismului
de progres

Indicator de progres

Calificativ

1.Numărul conflictelor de
interese declarate.
2.Numărul
conflictelor
soluţionate în cadrul entităţilor
publice.
3.Numărul conflictelor de
interese sesizate la ANI.
4.Numărul actelor de constatare
ale ANI cu privire la conflictele
de interese.

Acțiune în
realizare
Acțiune
realizată

Considerații:
 Regimul juridic al conflictelor de interese este reglementat în: art.14 din Legea integrității, art.
11-15 din Legea privind declararea averii și intereselor personale, art.24 din Legea privind
funcția publică și statutul funcționarului public, art.5 din Legea cu privire la statutul alesului
local.
 În anul 2020, conform Actelor de constatare ANI, nu au fost identificate încălcări ale agenților
publici din r. Orhei privind regimul juridic al conflictelor de interese.
 Portalul Moldova Curată a scris despre anularea unei achiziții la un liceu din Orhei, invocând
un potențial conflict de interese cu ex-ministrul Educației.
 Este de menționat că, în Raportul de implementare a PLA, CR Orhei, la acțiunea respectivă,
nu prezintă indicatori cantitativi.
Nr.
4.

Acțiunea

Termen de
realizare
Asigurarea
respectării Permanent,
regimului cadourilor
cu verificarea
indicatorilor
de progres

Indicator de progres

Calificativ

1.Comisia de evaluare și
evidență a cadourilor instituită
și funcțională,
2.Numărul cadourilor predate
comisiilor de evidență și
evaluare a cadourilor în cadrul
entităţilor publice.
3.Numărul şi suma cadourilor
răscumpărate
în
cadrul

Acțiune în
realizare
Acțiune
nerealizată
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entităţilor publice.
4.Numărul
de
cadouri
inadmisibile, transmise agenţiei
anticorupţie şi numărul de
dosare
penale
şi
contravenţionale instrumentate.
5.Registrele de evidenţă a
cadourilor publicate pe paginile
web ale entităţilor publice
Considerații:
 Regimul juridic al cadourilor este reglementat prin art.16 din Legea integrității, și Hotărârea
privind regimul juridic al cadourilor.
 În Raportul privind implementarea PLA al CR Orhei pentru anul 2020 este menționat că,
Comisia de evaluare și evidență a cadourilor este instituită, iar CR Orhei, deține Registrul de
evidență al cadourilor care va fi publicat pe pagina web a CR Orhei www.or.md pe parcursul
trimestrului I.
 La accesarea paginii web a CR Orhei Registrul de evidență al cadourilor admisibile și Registrul
de evidență al cadourilor inadmisibile nu au fost identificate.
Nr.
5.

Acțiunea

Termen de
realizare
Asigurarea
neadmiterii, Permanent,
denunţării
şi
tratării cu verificarea
influenţelor
indicatorilor
necorespunzătoare
de progres

Indicator de progres

Calificativ

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

Acțiune în
realizare
Acțiune
nerealizată

Considerații:
 Mecanismul de neadmitere, denunțare și tratare a influențelor necorespunzătoare este prevăzut
în art.17 din Legea integrității, și Regulamentul cadru cu privire la evidenţa cazurilor de
influenţă necorespunzătoare.
 În Raportul privind implementarea PLA al CR Orhei pentru anul 2020 este menționat că, CR
Orhei, prin Decizia nr.4/16 din 08.07.2016 a aprobat Regulamentul privind evidența cazurilor
de influență necorespunzătoare.
 În instanțele de judecată naționale nu sunt instrumentate dosare cu obiectul cauzei influențe
necorespunzătoare.
 Este de menționat că, în Raportul de implementare a PLA CR Orhei, la acțiunea respectivă, nu
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prezintă indicatori cantitativi.

Nr.
6.

Acțiunea

Termen de
realizare
Asigurarea neadmiterii și Permanent,
denunţării manifestărilor cu verificarea
de corupţie; protecţia semestrială a
avertizorilor de integritate indicatorilor
de progres

Indicator de progres

Calificativ

1.Regulament
privind
organizarea activităţilor de
denunţare a manifestărilor de
corupţie, adoptat.
2.Numărul manifestărilor de
corupţie denunţate de către
agenţii publici conducătorilor
entităţilor publice.
3.Numărul avertizărilor de
integritate depuse în cadrul
entităţilor publice.
4.Numărul avertizărilor de
integritate transmise la CNA.
5.Numărul avertizorilor de
integritate supuşi protecţiei.

Acțiune în
realizare

Acțiune
nerealizată

Considerații:
 Neadmiterea, denunțarea manifestărilor de corupție şi protecția avertizorilor de integritate este
reglementată în art.18 din Legea integrității; Legea privind avertizorii de integritate;
Regulamentul privind procedurile de examinare şi raportare internă a dezvăluirilor practicilor
ilegale.
 În Raportul privind implementarea PLA al CR Orhei pentru anul 2020, se invocă deținerea
Regulamentului privind avertizorii de integritate, aprobat prin Decizia nr. 4/15 din 08.07.2016.
Decizia prenonată este aprobată în baza legislației avenite, cadrul normativ în domeniul
integrității fiind ajustat și completat în anii Legea integrității (2017), Legea privind avertizorii
de integritate (2018) și cadrul subsecvent, Regulamentul privind procedurile de examinare și
raportare internă a dezvăluirilor practicilor ilegale (2020).
 Este de menționat, că alți indicatori de progres, în Raportul privind implementarea PLA în CR
Orhei au valența ”0”.
Nr.
7.

Acțiunea

Termen de
realizare
Asigurarea intoleranţei faţă Permanent,
de
incidentele
de cu verificarea
integritate
semestrială a
indicatorilor
de progres

Indicator de progres

Calificativ

1.Numărul
de
sancţiuni
disciplinare aplicate în cadrul
entităţilor publice în legătură cu
incidentele
de
integritate
admise de agenţii publici.
2.Numărul sesizărilor depuse de
către conducătorii entităţilor
publice
la
autoritățile

Acțiune în
realizare

Acțiune
nerealizată
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anticorupţie cu privire la
incidentele de integritate ce
constituie
infracţiuni
şi
contravenţii.
3.Numărul de suspendări din
funcţii ale agenţilor publici
inculpaţi pentru infracţiuni de
corupţie sau conexe corupţiei
Considerații:
 Intoleranța la incidente de integritate este prevăzută în art.19 din Legea integrității.
 În Raportul privind implementarea PLA al CR Orhei pentru anul 2020 nu au fost identificate
dispoziții de aplicare a sancțiunilor pentru incidente de integritate.
 În instanțele de judecată naționale nu sunt instrumentate dosare cu obiectul cauzei incidentelor
de integritate care constituie infracțiuni sau contravenții.
 Este de menționat că, CR Orhei, la acțiunea respectivă, nu prezintă indicatori cantitativi.
Nr.
8.

Acțiunea

Termen de
realizare
Asigurarea
respectării Permanent,
accesului la informaţii de cu verificarea
interes public
semestrială a
indicatorilor
de progres

Indicator de progres

Calificativ

1.Persoanele responsabile de
accesul la informaţii de interes
public, desemnate în cadrul
autorităţii.
2.Numărul de solicitări de acces
la informaţii, transmise anual
entităţii publice.
3.Numărul de refuzuri de acces
la informaţii.
4.Numărul contestațiilor depuse
anual în instanţa de judecată
împotriva refuzului entităţii
publice de a oferi acces la
informaţii.
5.Numărul de hotărâri adoptate
anual de instanţele de judecată
privind
obligarea
entităţii
publice de a oferi informaţiile
solicitate

Acțiune în
realizare

Acțiune
realizată

Considerații:
 Asigurarea accesului la informații de interes public este reglementată de Legea privind accesul
la informație; Legea privind transparența procesului decizional; Regulamentul cu privire la
procedurile de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional; Regulamentul cu
privire la paginile oficiale ale AAP în rețeaua Internet; Legea cu privire la actele normative.
 La accesarea paginii web, Modului Transparența decizională, este indicată persoana
responsabilă de asigurarea accesului la informații.
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 În consecința studierii paginii web a CR Orhei, sunt sesizate următoarele momente:
 Informațiile nu sunt publicate în conformitate cu prevederile pct.15, și anume lipsesc
informații despre: sinteza recomandărilor, raportul anual de activitate al CR Orhei, Raportul
anual cu privire la transparența procesului decizional; lista persoanelor încadrate și a funcțiilor
vacante; asistența externă și proiectele implementate cu suportul partenerilor de dezvoltare,
etc.
 Lipsește modulul Anticorupţie, și anume: persoană responsabilă, planul de integritate,
raportul cu privire la implementarea Planului de integritate, raport privind implementarea
SNIA, liniile telefonice specializate anticorupţie, etc.
 În instanțele de judecată naționale nu sunt instrumentate dosare cu obiectul cauzei incidentelor
de integritate care constituie infracțiuni sau contravenții.
 Raportul privind implementarea PLA al CR Orhei pentru anul 2020 indică următoarele date:
 Dispoziția nr.04 din 09.01.2018 Cu privire la desemnarea persoanelor responsabile de
accesul la informații de interes public,
 CR Orhei deține 1. Registru de evidență a solicitărilor parvenite prin E-mail:
cr_orhei@yahoo.com - cu 17 solicitări înscrise; 2. Registru de evidență a interpelărilor
consilierilor raionali - 2 solicitări; 3. Registru de evidență a scrisorilor de intrare - cu 11
înscrisuri.
 La fel, se menționează că, per total, fiecare subdiviziune a CR Orhei are desemnată cîte o
persoană responsabilă de asigurarea accesului la informații de interes public.
Nr.
9.

Acțiunea

Termen de
realizare
Asigurarea implementării Permanent,
şi respectării normelor de cu verificarea
etică şi deontologie
semestrială a
indicatorilor
de progres

Indicator de progres

Calificativ

1.Adoptarea codurilor de etică şi
deontologie pentru entităţile
publice/subdiviziunile care nu
au astfel de coduri.
2.Planurile anuale de instruire,
inclusiv de instruire continuă,
aprobate.
3.Numărul de instruiri şi de
agenţi publici instruiţi cu privire
la normele de etică şi
deontologie.
4.Numărul de cazuri de
încălcare a normelor de etică şi
deontologie,
sancţionate
disciplinar

Acțiune în
realizare

Acțiune
parțial
realizată

Considerații:
 Respectarea normelor de etică și deontologie sunt prevăzute în: Legea privind Codul de
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conduită a funcționarului public, art.23 din Legea integrității, și în legislația specială.
 În baza Hotărârii Guvernului cu privire la comanda de stat privind dezvoltarea profesională a
funcționarilor publici în anul 2020, în perioada 26-28.02.2020 AAP a organizat cursul de
dezvoltare profesională a agenților publici de conducere/execuție din cadrul APL la subiectul
Etica și integritatea profesională în sectorul public. Instruirile s-au axat pe consolidarea
cunoştinţelor, dezvoltarea abilităţilor şi modelarea atitudinilor/comportamentelor necesare
funcţionarilor publici pentru exercitarea eficientă a funcției publice și promovarea integrităţii
personalului în autorităţile publice.
 Conform art.37 din Legea ce reglementează funcția publică, privitor la numărul obligator de
ore de instruire al agenților publici, și în conformitate cu planul de instruiri pentru semestrul I,
intuim că din CR Orhei, la fel au fost delegate persoane spre audierea cursului dat.
 La accesarea paginii web, la Modulul Regulamente, este publicat Codul de conduită al
funcționarului public.
 Raportul privind implementarea PLA al CR Orhei pentru anul 2020 indică adoptarea
Regulamentului de conduită a funcționarului public, prin Decizia 1/19 din 03.03.2011. În plus,
fiecare subdiviziune structurală, în dependență de specificul funcției, mai respectă codurile
profesionale respective.
 La indicatori, precum Planurile anuale de instruire, inclusiv de instruire continuă; numărul de
agenți publici instruiți la subiectul eticii și deontologiei profesionale, CR Orhei a constatat
lipsa indicatorilor de progres.
 În privința sancțiunilor disciplinare pentru încălcarea normelor de conduită, conform
Raportului privind implementarea PLA, nu au fost aplicate.
Nr.

Acțiunea

10.

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

Termen de
realizare
Permanent,
cu verificarea
semestrială a
indicatorilor
de progres

Indicator de progres

Calificativ

1.Numărul anual de agenţi
publici care şi-au încetat
mandatul, raporturile de muncă
sau de serviciu
2.Numărul ofertelor de muncă
sau de angajare oferite agenţilor
publici în cadrul organizaţiilor
comerciale, comunicate de către
agenţii publici înainte de
încetarea
mandatului,
a
raporturilor de muncă sau de
serviciu.
3.Numărul
de
contracte
comerciale refuzate anual de

Acțiune în
realizare
Acțiune
nerealizată
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către entităţile publice din
motivul că în organizaţiile
comerciale activează persoane
care, pe parcursul ultimului an,
au fost agenți publici în cadrul
entităţilor publice
Considerații:
 Respectarea regimului restricțiilor şi limitărilor post-angajare (pantuflaj) este prevăzut în art.
24 din Legea integrității, Legea privind declararea averii și intereselor personale, art.24 din
Legea privind funcția publică și statutul funcționarului public, art.5 din Legea cu privire la
statutul alesului local.
 În anul 2020, CR Orhei:
 A emis 6 Dispoziții de încetare a raporturilor de serviciu.
 Subdiviziunile structurale raportează 3 acte de încetare a raporturilor de serviciu.
 Este de menționat că, la acțiunea respectivă, CR Orhei alți indicatori cantitativi nu a indicat.
 Alte date concludente, în tangență cu subiectul regimului de restricții post-angajare nu au fost
identificate.
Nr.
11.

Acțiunea

Termen de
realizare
Asigurarea implementării Permanent,
managementului riscurilor cu verificarea
de corupţie
semestrială a
indicatorilor
de progres

Indicator de progres

Calificativ

1.Registrele riscurilor, care
includ și riscurile de corupţie,
elaborate.
2.Completarea
registrului
riscurilor cu riscurile de
corupţie după incidentele de
integritate din cadrul entităţilor
publice.
3.Raportul
privind
implementarea măsurilor de
tratare a riscurilor, elaborat
anual

Acțiune în
realizare
Acțiune
parțial
realizată

Considerații:
 Managementul riscurilor de corupție este prevăzut în art.27 din Legea integrității, iar CNA a
elaborat modelul Registrului riscurilor.
 Raportul privind implementarea PLA al CR Orhei pentru anul 2020 indică, cu referire la
subiect, că Registrul riscurilor este elaborat și că sunt identificate riscuri asociate obiectivelor
operaționale.
 Este de menționat că, la acțiunea respectivă, CR Orhei alți indicatori cantitativi nu a indicat.
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Nr.

Acțiunea

Termen de
Indicator de progres
realizare
12. Crearea și consolidarea Trimestrul II 1.Unitate de audit intern creată
unităților de audit intern în anul 2019;
și funcțională.
cadrul autorității
2.Cartela de audit intern, planul
strategic şi planurile anuale ale
activităţii de audit, aprobate de
către entitatea publică.
Considerații:
 Crearea și consolidarea unităților de audit intern în cadrul autorității este

Calificativ
Acțiune în
realizare
Acțiune
parțial
realizată
prevăzută în

prevăzut în art.22 din Legea integrității și actele normative specifice: Legea privind controlul
financiar public intern, Legea finanțelor publice şi responsabilității bugetar-fiscale.
 În organigrama Aparatului Președintelui și subdiviziunilor din subordinea CR Orhei se
încadrează funcția de auditor intern.
 În Raportul privind implementarea PLA al CR Orhei pentru anul 2020 se menționează că CR
Orhei dispune de Cartelă de audit intern și de planul de acțiuni al activității de audit intern.
 Este de menționat că, la acțiunea respectivă, CR Orhei alți indicatori cantitativi nu a indicat.
Total acțiuni
prioritate
12

per Acțiuni realizate

Acțiuni
realizate

3

parțial Acțiuni nerealizate
3

6

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

Acțiunea

13.

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

Termen de
realizare
Permanent,
cu verificarea
semestrială a
indicatorilor
de progres

Indicator de progres

Calificativ

1.Numărul
bunurilor
patrimoniului public local
înregistrate și evaluate;
2.Informaţia
privind
gestionarea
patrimoniului
entităţilor publice publicată.
3.Informaţia privind atragerea
şi gestionarea asistenţei externe,
publicată.
4.Numărul informațiilor privind
planificarea și administrarea
lucrărilor
de
construcții
publicate pe pagina web
5.Rapoartele entităţii publice
care a atras fonduri externe cu
privire
la
rezultatul

Acțiune în
realizare
Acțiune
parțial
realizată
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(performanţa) obţinut în urma
acestei asistenţe.
6.Planurile
anuale
şi
trimestriale de achiziţii publice
ale entităţii publice, publicate
pe pagina web oficială.
Considerații:
 Asigurarea gestionării transparente și responsabile a patrimoniului public și a asistenței externe
este prevăzută în art.22 din Legea integrității.
 Pe pagina web a CR Orhei, cu referire la subiect, este publicată Decizi 1/5.2 din 11 martie
2020

Cu privire la patrimoniu și Decizia 10/13 din 10.12.2020 Cu privire la modificare

înscrierilor din Registrul bunurilor imobile.
 Planurile de achiziții ale CR Orhei sunt publicate la modulul Transparența decizională
 În Raportul privind implementarea PLA al CR Orhei pentru anul 2020, se menționează despre
deținerea de către CR Orhei și subdiviziunile sale structurale a Registrelor bunurilor imobile
proprietate a raionului Orhei, în care sunt luate la evidență 244 imobile.
 Este de menționat că, în Raportul privind implementarea PLA al CR Orhei pentru anul 2020,
indicatorii care au rămas neacoperiți sunt indicatorii privind asistența din fondurile externe de
care beneficiază raionul Orhei. Este de notat faptul că, conform informației publicate pe
Platforma interactivă de gestionare a asistenței externe, raionul Orhei beneficiază de 14
proiecte finanțate.
Nr.

Acțiunea

14.

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

Termen de
realizare
Permanent,
cu verificarea
semestrială a
indicatorilor
de progres

Indicator de progres

Calificativ

1.Numărul
anunțurilor
privind
desfășurarea
licitațiilor
de
vânzare/locațiune/arendă a bunurilor
patrimoniului public local publicate
în termeni rezonabili, inclusiv pe
pagina web a APL;
2.Numărul informațiilor cu privire la
rezultatele
licitațiilor/concursurilor/negocierilor
de vânzare/locațiune/ arendă a
bunurilor patrimoniului public local
aduse la cunoștința publicului prin
intermediul panourilor informative,
paginii web a APL;
3.Numărul
audierilor/dezbaterilor/consultărilor
publice
pe
subiecte
privind
gestionarea patrimoniului public
organizate,

Acțiune în
realizare
Acțiune
realizată
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4.Numărul actelor normative și
deciziilor APL pe subiecte privind
gestionarea patrimoniului public
publicate în presa locală
Considerații:
 Conform datelor de pe Platforma www.e-licitatie.md, în anul 2020, CR Orhei a realizat 5
achiziții prin procedura de licitație deschisă, după cum urmează:
 Servicii de întreținere a drumurilor publice locale pe timp de iarnă - cu valoarea de
556,991.00 MDL
 Lucrări de reparație a drumurilor publice locale: L336.1 Drumul de acces spre s.Tabăra 14,087,814.18 MDL;
 Lucrări de reparație a drumurilor publice locale: L327 R21-Isacova-Neculaieuca-R21 2,935,132,23 MDL
 Întreținerea de rutină a drumurilor publice locale - 1,841,855.88 MDL
 Servicii de întreținere a drumurilor publice locale pe timp de iarnă - cu valoarea de
519,576.00 MDL.
 Pe pagina web a APL este publicată informația privind rezultatele procedurilor de achiziții
publice. Astfel din 7 anunțuri de atribuire publicate în anul 2020: 4 anunțuri de atribuire prin
procedura de licitație publică, iar 3 sunt realizate prin COP.
 Conform informațiilor extrase din Raportul privind implementarea PLA al CR Orhei pentru
anul 2020, cu referire la indicatorul 3 - indică 11 consultări publice organizate pe subiecte
privind gestionarea patrimoniului public. Reieșind din indicatorul 4, tot 11 acte normative
privind gestionarea patrimoniului public au fost publicate în presa locală.
Nr.
15.

Acțiunea

Termen de
realizare
Elaborarea, adoptarea și Trimestrul
publicarea Regulamentului IV. 2018
intern de gestionare a
patrimoniului public local;

Indicator de progres

Calificativ

1.Regulament
intern
de
gestionare a patrimoniului
public local elaborat, aprobat și
publicat.
2.Desemnarea
persoanei
responsabile de administrarea și
gestionarea
patrimoniului
public și publicarea datelor de
contact.

Acțiune în
realizare
Acțiune
realizată

Considerații:
 Acțiunea respectivă este scadentă către trimestrul IV al anului 2018.
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Nr.

Acțiunea

Termen de
realizare
Permanent,
cu verificarea
semestrială a
indicatorilor
de progres

Indicator de progres

Calificativ

Delimitarea și înregistrarea
1.Registru
al
terenurilor Acțiune în
tuturor
terenurilor
în
proprietate publică elaborat, realizare
terenuri proprietate publică
aprobat, actualizat permanent și
Acțiune
a statului şi terenuri
publicat.
proprietate
publică
a
2.Numărul
terenurilor
– realizată
unităţilor
administrativproprietate publică delimitate și
teritoriale,
inclusiv
a
înregistrate în Registru.
terenurilor ce ţin de
domeniul public sau cel
privat
Considerații:
 În Raportul privind implementarea PLA al CR Orhei pentru anul 2020 cu referire la acțiunea
16.

respectivă se menționează că CR Orhei deține Registrul terenurilor proprietate publică a
raionului Orhei, în care sunt luate la evidență 58 de bunuri proprietate publică.
Nr.

Acțiunea

Termen de
Indicator de progres
Calificativ
realizare
Numărul persoanelor instruite; Acțiune în
17. Instruirea specialiștilor în Permanent,
domeniul administrării și cu verificarea Numărul cursurilor de instruire; realizare
gestionării patrimoniului semestrială a
Acțiune
public
indicatorilor
nerealizată
de progres
Considerații:
 În Raportul privind implementarea PLA al CR Orhei pentru anul 2020 cu referire la acțiunea
respectivă nu constata indicatori de progres.
 La accesarea paginii web a AAP, la descrierea cursurilor oferite la comanda de stat și a
recenziilor la acestea, informație relevantă privind desfășurarea instruirilor în domeniul
administrării și gestionării patrimoniului public, nu a fost identificată.
Total acțiuni
prioritate
5

per Acțiuni realizate

Acțiuni
realizate

3

parțial Acțiuni nerealizate
1

1

Prioritatea 3:
Asigurarea transparenței și prevenirea corupției în procesul de planificare, desfășurare și
monitorizare a achizițiilor publice
Nr.
18.

Acțiunea

Termen de
Indicator de progres
Calificativ
realizare
Corelarea procesului de Anual,
la 1.Bugetul consultat înainte de Acțiune în
achiziții cu planurile de elaborarea
aprobare, elaborat;
realizare
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dezvoltare a localității, proiectului
2.Planul de achiziții elaborat și Acțiune
antrenarea societății în bugetului
publicat pe pagina web a realizată
procesul de identificare a
instituției;
necesităților,
evitarea
3.Achizițiile efectuate conform
achizițiilor
inutile
și
planului de achiziții;
neplanificate
Considerații:
 La accesarea paginii web a CR Orhei, la rubrica anunțuri sunt publicate proiectele bugetului
pentru consultări.
 La fel, pe pagina web sunt publicate în rubrica Planul de achiziții (procurări de bunuri, servicii
și lucrări), iar rezultatele Contractelor atribuite și Rapoartele de executare a contractelor sunt
publicate și pot fi vizualizate la rubrica Achiziții publice, publicate la modulul Transparența
decizională.
Nr.
19.

Acțiunea

Termen de
realizare
Asigurarea transparenței în Permanent,
procesul de planificare, cu verificarea
desfășurare și monitorizare semestrială a
a achizițiilor publice
indicatorilor
de progres

Indicator de progres

Calificativ

1.Numărul
anunțurilor
de
intenție publicate în Buletinul
Achizițiilor Publice (BAP) și
pe pagina web a Agenţiei
Achiziţii Publice (AAP);
2.Rezultatele/anunțurile
de
atribuire, publicate pe pagina
web a APL;
3.Numărul anunțurilor publicate
în presa locală și regională;
4.Rapoartele
anuale și
semestriale privind executarea
contractelor de achiziții publice
elaborate și publicate pe pagina
web a APL;

Acțiune în
realizare
Acțiune
realizată

Considerații:
 Asigurarea transparenței în procesul de planificare, desfășurare și monitorizare a achizițiilor
publice este prevăzută în Legea privind achizițiile publice.
 Conform mtender.gov.md CR Orhei în 2020 a publicat anunțuri de intenții:
 1 licitație - servicii elaborarea documentației de proiect privind execuția lucrărilor de
restaurare a 3 bunuri imobile din Rezervația Orheiul Vechi;
 1 COP și 1 AVM - gazificarea încăperilor gimnaziului s.Vartici;
 La rubrica Planul de achiziții în anul 2020 sunt publicate 2 anunțuri de intenții, nr. 1 din
03.01.2020 de achiziție de servicii și de lucrări, iar rezultatele sunt publicate la rubrica
Contracte atribuite și Rapoartele de executare a contractelor publicate la rubrica Achiziții
publice, publicate la modulul Transparența decizională.
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Nr.
20.

Acțiunea

Termen de
realizare
Reglementarea internă a Permanent
procesului de achiziții
publice

Indicator de progres

Calificativ

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

Acțiune în
realizare
Acțiune
nerealizată

Considerații:
 Pentru constatarea progresului în realizarea acțiunii respective nu au fost identificate
argumentele corespunzătoare. Astfel, Ordinul la care se face referință în Raportul privind
implementarea PLA a CR Orhei, nr.177-n și 178-n din 12.12.2019, nu este publicat pe pagina
web, precum și ordinele instituțiilor subordonate DGE ordinele șefului DGE.
Nr.
21.

Acțiunea

Termen de
realizare
Consolidarea procesului de Permanent,
monitorizare a executării cu verificarea
contractelor și efectuarea semestrială a
modificărilor în contracte
indicatorilor
de progres

Indicator de progres

Calificativ

1.Persoana responsabilă de
monitorizarea procesului de
executarea
a
contractelor
desemnată,
2.Rapoartele de monitorizare
sunt prezentate lunar grupului
de lucru pentru achiziții,
3.Numărul
acordurilor
de
modificare a contractelor din
numărul totalul de acorduri
adiționale semnate examinate și
aprobate de grupul de lucru,
4.Numărul
contractelor
neperformante examinate în
ședință grupului de lucru, cu
luarea deciziilor în contextul
acestora
5.Valoarea
penalităților
aplicate,
6.Numărul de sesizări a
organelor competente

Acțiune în
realizare
Acțiune
parțial
realizată

Considerații:
 În perioada de raportare, în subdiviziunile subordonate ale CR Orhei au fost desemnate 3
persoane responsabile de monitorizarea procesului de achiziții publice: Direcția generală
educație, Direcția generală asistență socială și protecție a familiei și Secția cultură.
 La rubrica Contracte atribuite sunt publicate: 1 Raport de executare a contractelor pentru anul
2020; 2. Darea de seamă pentru CVM pentru anul 2020; 3. Raport de executare a contractelor
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pentru I trimestru anul 2020; 4. Raport de executare a contractelor pentru 9 luni ale anului
2020; 5. Raport COVID-19 pentru Semestru I; 6. Raport COVID-19 luna iulie 2020; 7. Raport
COVID-19 pentru luna august; 8. Raport contracte pentru I semestru anul 2020.
 În perioada de referință Direcția generală educație a solicitat modificarea a 4 acorduri.
 În privința indicatorilor ce țin de contractele neperformante, valoarea penalităților și sesizări a
organelor competente în Raportul privind implementarea PLA indicatorii de performanță
lipsesc.
 Referitor la sesizarea organelor competente pe pagina web a ANSP, nu au fost date relevante
în care să fie vizat CR Orhei.
Nr.

Acțiunea

22.

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

Termen de
realizare
Permanent,
cu verificarea
semestrială a
indicatorilor
de progres

Indicator de progres

Calificativ

1.Registrul de evidență a
cererilor parvenite de la
societatea civilă întocmit;
2.Numărul
cererilor
de
includere
în
componența
grupului de lucru pentru
achiziții din partea societății
civile;
3.Numărul
reprezentanților
societății civile incluși în
componența grupului de lucru
pentru achiziții;
4.Numărul procedurilor de
achiziție, la care au participat
reprezentanții societății civile în
calitate de membri ai grupului
de lucru pentru achiziții;

Acțiune în
realizare
Acțiune
nerealizată

Considerații:
 Raportul privind implementarea PLA al CR Orhei pentru anul 2020 menționează că în
subdiviziunile subordonate au fost instituite 3 registre de evidență a cererilor parvenite de la
societatea civilă de a fi incluși în grupurile de lucru pentru achiziții. Însă, la cercetarea paginii
web a CR Orhei în versiunea nouă, dar și versiunea veche, nu a fost posibilă identificarea
informațiilor incluse în Raport. Astfel, nu a fost posibil de identificat Registrul de evidență a
cererilor cetățenilor de a fi incluși în grupurile de lucru în domeniul achizițiilor, dar și numărul
de cereri sau înscrisuri în registru. În rezultatul analizării documentației de atribuire a
contractelor nu a fost regăsite procesele verbale în care să fie incluși membri ai societății civile.
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Nr.

Acțiunea

23.

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

Termen de
realizare
Permanent,
cu verificarea
semestrială a
indicatorilor
de progres

Indicator de progres

Calificativ

1.Membrii grupului de lucru
pentru achiziții informați și
instruiți privind regulile de
evitare a conflictelor de
interese;
2.Declarațiile
de
confidențialitate
și
imparțialitate semnate de către
fiecare membru al grupului de
lucru la fiecare procedură de
achiziție publică;
3.Numărul
de
încălcări
constatate/ Măsurile întreprinse
în
vederea
înlăturării
încălcărilor constatate

Acțiune în
realizare
Acțiune
parțial
realizată

Considerații:
 Cu referire la realizarea acțiunii respective, la data de 11.02.2020, CR Orhei a organizat un
seminar informativ în cadrul căruia a fost analizată executarea bugetelor pentru anul precedent
și particularitățile privind inițierea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice. La instruire
au fost prezenți primarii APL de nivelul I, contabilii și agenții economici.
 Pe pagina web a CR Orhei, la rubrica Contracte de atribuire, au fost identificate 7 contracte de
atribuire pentru anul 2020, dintre care doar 3 au fost semnate și aplicată ștampila
conducătorului grupului de lucru.
 Raportul privind implementarea PLA al CR Orhei evidențiază că, pe parcursul perioadei de
referință, au fost semnate 94 declarații de confidențialitate și imparțialitate.
 În ceea ce privește încălcările constate, pe pagina web a ANSC în anul 2020 nu sunt înregistrate
contestații cu participarea CR Orhei.
Nr.
24.

Acțiunea

Termen de
realizare
Prevenirea
concurenței Permanent,
neloiale în achizițiile cu verificarea
publice
semestrială a
indicatorilor
de progres

Indicator de progres

Calificativ

1.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;
2.Numărul mediu de operatori
economici participanți la o
procedura de achiziție publică;
3.Numărul procedurilor anulate
din lipsa concurenței/ofertelor;
4.Numărul contestațiilor depuse

Acțiune în
realizare
Acțiune
parțial
realizată

26

privind procedurile de achiziție
desfășurate de APL;
5.Numărul
de
încălcări
constatate/Măsurile întreprinse
în
vederea
înlăturării
încălcărilor constatate
6.Numărul sesizărilor depuse de
către APL la Agenția Achiziții
Publice, Consiliul Concurenței,
CNA
Considerații:
 Pe pagina web www.achizitii.md au fost identificate 19 achiziții care nu au avut loc, iar 4
achiziții publice, au fost declarate anulate în care beneficiar este CR Orhei.
 O decizie care nu se referă la achiziții publice, dar de importanță pentru raionul Orhei o
reprezintă Decizia plenului Consiliului concurenței - CN 20/20-69 din 17.12.2020 în care
Orhei-Vit SRL a fost recunoscută parte vătămată în cazul concurenței neloiale și i-au fost
achitate 549 609,14 lei.
 Pe pagina web a ANSC sunt publicate 7 acte de contestare în care sunt vizați subiecți din
raionul Orhei.
 În Raportul privind implementarea PLA al CR Orhei pentru anul 2020, în perioada de
raportare, nu au fost realizate instruiri în achiziții publice pentru membrii grupurilor de lucru
în domeniul achizițiilor. În mediu la o achiziție publică participă 4 operatori economici. CR
Orhei notează că, în perioada de raportare au fost anulate 5 proceduri de achiziții din cauza
lipsei ofertelor.
Nr.

Acțiunea

25.

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

Termen de
realizare
Permanent,
cu verificarea
semestrială a
indicatorilor
de progres

Indicator de progres

Calificativ

1.Numărul
specialiștilor,
membrilor grupului de lucru pe
achiziții instruiți;
2.Numărul instruirilor de care a
beneficiat fiecare specialist în
achiziții publice și membru al
grupului de lucru

Acțiune în
realizare
Acțiune
realizată

Considerații:
 La un curs de achiziții publice de 4 zile, organizat în perioada 19-23 octombrie în regim online
la AAP a participat specialistul în resurse umane. Cursul este destinat personalului cu funcţii
de conducere/execuţie din cadrul AAPL de nivelul I și nivelul II
 Alte date relevante subiectului nu au fost identificate.
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Total acțiuni
prioritate
8

per Acțiuni realizate

Acțiuni
realizate

3

parțial Acțiuni nerealizate
3

2

Prioritatea 4:
Sporirea calității serviciilor publice printr-un management eficient al resurselor umane
Nr.
26.

Acțiunea

Termen de
realizare
Asigurarea angajării şi Permanent,
promovării
agenţilor cu verificarea
publici pe bază de merit şi semestrială a
de integritate profesională indicatorilor
de progres

Indicator de progres

Calificativ

1.Numărul de agenţi publici
angajaţi prin concurs sau prin
transfer de la alte entităţi
publice;
2.Numărul de anunțuri privind
lansarea
concursurilor
de
ocupare a funcțiilor publice
publicate pe portalul
3.Numărul de contestații depuse
împotriva
rezultatelor
concursurilor organizate.

Acțiune în
realizare
Acțiune
realizată

Considerații:
 Angajarea și promovarea agenților publici în bază de merit și integritate profesională este
prevăzută în: art.11 din Legea integrității, Legea privind declararea averii și intereselor
personale, Legea privind funcția publică și statutul funcționarului public.
 În anul 2020, CR Orhei a emis 5 Dispoziții de numire și angajare în funcție.
 Pe pagina web a CR Orhei a fost identificat doar un anunț de angajare a specialistului superior
în cadrul Direcției Generale Finanțe.
 Conform informației de pe portalul www.cariere.gov.md, în anul 2020, CR Orhei nu a publicat
nici un anunț de angajare.
Nr.

Acțiunea

27.

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

Termen de
realizare
Permanent,
cu verificarea
semestrială a
indicatorilor
de progres

Indicator de progres

Calificativ

1.Numărul agenților publici și
aleșilor locali care a beneficiat
de programe de dezvoltare
profesională;
2.Numărul
instruirilor,
programelor de dezvoltare
profesională de care a beneficiat
un agent public, ales local pe
durata unui an.

Acțiune în
realizare
Acțiune
parțial
realizată

Considerații:
 Cu referire la realizare acțiunii respective conform prevederilor art.37 din Legea privind
funcția publică și statutul funcționarului public „fiecărui funcționar public îi sunt asigurate
28

diverse forme de dezvoltare profesională continuă, cu o durată de cel puțin 40 de ore anual, iar
fiecărui funcționar public debutant – un curs de inițiere cu o durată de cel puțin 80 de ore”;
care includ și ”modelarea atitudinilor necesare funcționarului public pentru exercitarea
eficientă a atribuțiilor funcției”. Cursurile sunt realizate la comanda de stat.
 Conform Planurilor de dezvoltare profesională publicate pe pagina web a AAP, cursurile de
dezvoltare profesională a agenților publici din APL sunt planificate pentru semestrul I și II al
anului 2020 și conțin 7 module. La aceste instruiri din partea APL Orhei a participat specialistul
în resurse umane.
 Agenții publici din entitățile subordonate CR Orhei, participă la cursuri de formare
profesionale conform specializărilor.
 Este de notat faptul că în anul 2020 Cancelaria de Stat nu a organizat cursuri de dezvoltare
profesională, conform informațiilor disponibile pe pagina web.
Nr.

Acțiunea

28.

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

Termen de
realizare
Permanent,
cu verificarea
semestrială a
indicatorilor
de progres

Indicator de progres

Calificativ

1.Boxă
pentru
reclamații
instalată în cadrul APL;
2.Rubrică pentru reclamații
disponibilă pe pagina web a
APL;
3.Numărul
cetățenilor
nemulțumiți
de
calitatea
serviciilor publice prestate;
4.Numărul
problemelor
depistate;
5.Raport
privind
evoluția
calității serviciilor publice în
viziunea
cetățenilor/
beneficiarilor
elaborat
și
publicat;

Acțiune în
realizare
Acțiune
parțial
realizată

Considerații:
 Pagina web a APL conține rubrica contacte, unde este publicat tabelul cu responsabilii din AP
și din subdiviziuni cu indicarea telefonului de contact și a e-mail-ului, în partea de jos a paginii
sunt indicate datele de contact ale CR Orhei.
 În partea de susa paginii sub bara de meniu se regăsesc 2 modalități de contactare: prin e-mail
și prin telefon, butonul Raportează o problemă.
 Din discuțiile cu angajații CR Orhei boxa pentru sugestii, petiții și reclamații este amplasată la
etajul 3 al CR Orhei. La fel este funcțională versiunea veche a site-ului.
 Însă, un raport/analiză privind calitatea serviciilor prestate, numărul de plângeri expediate și
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modalitatea de soluționare a acestora nu este identificat. Nu este preconizată nici o platformă
interactivă de chestionare a locuitorilor privind calitatea serviciilor prestate și gradul de
satisfacție al acestora de serviciile prestate.
 O claritate în acest sens nu oferă nici Raportul privind implementarea PLA, deoarece ultimii 3
indicatori de consemnare a progresului au fost ignorați.
Total acțiuni
prioritate
3

per Acțiuni realizate

Acțiuni
realizate

1

parțial Acțiuni nerealizate
2

0

Prioritatea 5:
Îmbunătățirea comunicării cu cetățenii și transparenței activității Consiliului raional
Nr.
29.

Acțiunea

Termen de
realizare
Elaborarea/îmbunătățirea
Permanent,
funcționării paginii web cu verificarea
prin plasarea informațiilor semestrială a
exacte, complete și în timp indicatorilor
util.
de progres

Indicator de progres

Calificativ

1.Pagină
web
elaborată,
funcțională
și
actualizată
permanent cu informații;
2.Pagina web dispune de:
compartimente
privind
transparența
decizională;
consultări publice; servicii
publice,
achiziții
publice,
prevenirea corupției
- programul de lucru al APL și
subdiviziunile sale, cu indicarea
zilelor și orelor de audiență a
funcționarilor responsabili de
furnizarea
informațiilor,
documentelor oficiale;
- date despre Consiliu Local,
aleșii locali (nume, date de
contact, afilierea politică);
- un instrument online pentru
depunerea
plîngerilor/reclamațiilor;
- proiectele de decizie,
materialele
aferente,
date
despre organizarea ședințelor
publice, etc.

Acțiune în
realizare
Acțiune
parțial
realizată

Considerații:
 Condițiile necesare a fi respectare a publicării informațiilor sunt prevăzute în Legea privind
accesul la informație; Legea privind transparența procesului decizional; Legea cu privire la
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actele normative; Regulamentul cu privire la paginile oficiale ale AAP în rețeaua Internet.
 Este de menționat faptul că pagina web a CR Orhei este una recent modernizată, dispune de
un web design modern, adaptat pentru persoanele cu nevoi speciale. Parțial pagina întrunește
cerințele specificate în cerințele din Regulamentul prenotat.
 Concomitent sunt constatate o serie de omisiuni
 lipsa rubricilor și informațiilor la rubrica Comisii de specialitate, Inițiere de proiecte,
Licitații, Dispozițiile președintelui raionului, Lista actelor normative de care se conduce APL
în activitatea sa.
 La modulul Consultații publice sunt publicate doar 4 anunțuri de inițiere a consultărilor
publice, fără a fi însoțite de regulamentul de organizare a consultărilor publice, persoana
responsabilă, anunțul de inițiere a consultărilor, modalitatea de consultare, locul de organizare,
modalitatea de a solicita clarificări de a consulta documentația aferentă obiectului supus
consultării, modalitatea de a expedia propuneri, procesele verbale ale consultărilor, sinteza
recomandărilor, raportul anual de activitate al CR Orhei; Raportul anual cu privire la
transparența procesului decizional; rapoartele analitice și statistica oficială și indicatori de
bază, lista persoanelor încadrate și a funcțiilor vacante; modele de cereri și documente aferente,
lista părților interesate.
 Lipsește informația privind asistența externă și proiectele implementate cu suportul
partenerilor de dezvoltare, etc.
 Lipsesc datele serviciilor electronice prestate, a băncilor de date, registrelor existente ale
autorităţilor publice, precum şi listele resurselor.
 Lipsește lista organismelor internaţionale în activitatea cărora participă AP, precum şi
datele privind tratatele şi acordurile internaţionale la realizarea cărora participă autoritatea
publică;
 Lipsește modulul Anticorupţie, și anume: persoană responsabilă, planul de integritate,
raportul cu privire la implementarea Planului de integritate, raport privind implementarea
SNIA, liniile telefonice specializate anticorupţie, etc.
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Nr.

Acțiunea

30.

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

Termen de
realizare
Permanent,
cu verificarea
semestrială a
indicatorilor
de progres

Indicator de progres

Calificativ

1.Numărul anunțurilor privind
ședințele/consultările publice ce
urmează a fi organizate;
2.Numărul consultărilor publice
organizate;
3.Numărul participanților la
consultările publice;
4.Numărul
recomandărilor
primite din partea participanților
la proiectele de decizii;
5.Numărul
recomandărilor
acceptate
6.Sinteza recomandărilor la
fiecare proiecte de decizie
consultat publicată pe pagina
web a APL

Acțiune în
realizare
Acțiune
nerealizată

Considerații:
 Pagina web a AAPL dispune de rubrica Consultări publice, unde pentru anul 2020 sunt
publicate 10 anunțuri de Consultări publice a deciziilor regăsite în versiunea veche a site-ului.
 Alte informații referitoare la procesul de consultare precum numărul participanților la
consultări publice, modalitatea de consultare publică, propunerile totale, parvenite și
propunerile respinse, motivul respingerii acestora, sinteza recomandărilor informații publicate
și procesele verbale ale consultărilor publice - sunt informații ce lipsesc.
 Este de menționat că în perioada de pandemie, autoritățile publice din Orhei nu au utilizat
modalitățile online de consultare și interacțiune cu cetățenii, nici pe paginile rețelelor de
socializare.
 Raportul prind implementarea PLA menționează că pe parcursul anului 2020 nu au fost
organizate dezbateri publice pe proiectele de decizie. Au fost supuse consultărilor publice 89
de proiecte de decizii din 112 elaborate. Concomitent, indicatorii de progres sunt notați cu ”0”.
Nr.

Acțiunea

31.

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

Termen de
realizare
Permanent,
cu verificarea
semestrială a
indicatorilor
de progres

Indicator de progres

Calificativ

1.Numărul grupurilor de lucru
permanente sau ad-hoc care
participă în procesul decizional;
2.Numărul
întrunirilor/
ședințelor
grupurilor de
lucru permanente sau ad-hoc
3.Numărul deciziilor adoptate
cu consultarea grupurilor și
numărul total de decizii
adoptate

Acțiune în
realizare
Acțiune
nerealizată
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Considerații:
 În versiunea veche a paginii este rubrica Colaborarea cu OSC în procesul decizional și este
publicată lista părților interesate despre procesul decizional. În versiunea nouă a paginii
această rubrică nu se regăsește, precum nu se regăsesc date despre cooperarea cu OSC,
participarea părților interesate în procesul de luare a deciziilor.
 În Raportul privind implementarea PLA al CR Orhei pentru anul 2020, prezintă următorii
indicatori de progres: Numărul grupurilor de lucru permanente sau ad-hoc care participă în
procesul decizional - 2; Numărul întrunirilor/ ședințelor grupurilor de lucru permanente sau
ad-hoc - 8; Numărul deciziilor adoptate cu consultarea grupurilor și numărul total de decizii
adoptate - 7.
 În contextul indicatorilor supra menționați, este în disonanță cu comentariu din Raport la
acțiunea 30, în care se menționează „pe parcursul anului 2020 nu au fost organizate dezbateri
publice pe proiectele de decizie„.
Nr.
32.

Acțiunea

Termen de
realizare
Asigurarea
respectării Permanent,
transparenţei în procesul cu verificarea
decizional
anuală
a
indicatorilor
de progres

Indicator de progres

Calificativ

1.Rapoartele anuale privind
transparența
în
procesul
decizional publicate pe paginile
web ale entității.
2.Stabilirea unor indicatori
calitativi privind transparența în
procesul decizional.

Acțiune în
realizare
Acțiune
nerealizată

Considerații:
 Transparența în procesul decizional este reglementată de Legea privind transparența procesului
decizional; Legea privind accesul la informație; Regulamentul cu privire la procedurile de
consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional; Legea cu privire la actele
normative; Regulamentul cu privire la paginile oficiale ale AAP în rețeaua Internet.
 Pe pagina web nu este publicat raportul anual privind transparența în procesul decizional
pentru anii 2020, ceea ce face imposibilă stabilirea unor indicatori calitativi. Mai mult, în
Raportul privind implementarea PLA se menționează că ”indicatorii calitativi privind
transparența în procesul decizional vor fi elaborați pe parcursul anului”.
 În versiunea veche a site-ului este publicat raportul anual privind transparența în procesul
decizional pentru anul 2019.
Total acțiuni
prioritate
4

per Acțiuni realizate
0

Acțiuni
realizate

parțial Acțiuni nerealizate
3

1
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Prioritatea 6:
Asigurarea transparenței, eficienței și profesionalismului în modul de prestare a ajutorului
social persoanelor vulnerabile
Nr.

Acțiunea

33.

Publicarea
informației
privind ajutorul social pe
pagina web a CR, panouri
informative, mass-media
locală și regională

Termen de
realizare
Permanent,
cu verificarea
semestrială a
indicatorilor
de progres

Indicator de progres

Calificativ

1.Număr de informații privind Acțiune în
ajutorul social plasat pe pagina realizare
web, panouri informative,
Acțiune
mass-media locală/ regională
parțial
realizată

Considerații:
 Informația cu privire la ajutorul social pe pagina web a CR Orhei nu este disponibilă.
 Informație cu privire la ajutorul social este publicat pe site-ul www.radioorhei.info, Familii
defavorizate din 10 raioane, inclusiv Orhei vor primi ajutoare pentru a depăşi pandemia .
Nr.

Acțiunea

Termen de
realizare
Permanent,
cu verificarea
semestrială a
indicatorilor
de progres

Indicator de progres

Calificativ

Elaborarea, publicarea și
1.Număr de pliante tipărite,
Acțiune în
diseminarea materialelor
2.Număr de pliante repartizate, realizare
promoționale
privind
3.Număr de întruniri efectuate
etapele, modalitatea și
4.Număr
de
participanți Acțiune
nerealizată
procedura de obținere a
întruniri
ajutoarelor sociale în
parteneriat cu ONG-urile
de profil
Considerații:
 Este de menționat că la acțiunea respectivă, Raportul privind implementarea PLA al CR Orhei
34.

nu indică o evoluție, indicatorii fiind notați cu ”0”.
 Din observațiile realizate în prospectarea mass-media locală și pagina web a APL, s-a constatat
că noutățile ce țin ajutorul social sunt puternic politizate. De ex: Încă 122 de pensionari din
Orhei au primit ajutor social din partea Primăriei, în cadrul unui proiect lansat de Ilan Șor |
Un centru medical din Orhei a fost reparat de Consiliul Raional, dar și-a adjudecat meritele
Partidul Șor.

Nr.
35.

Acțiunea

Termen de
Indicator de progres
realizare
Elaborarea bazei de date a Permanent,
1.Grup de lucru format,
beneficiarilor de ajutor cu verificarea 2.Specialiști instruiți,
social
semestrială a 3.Baza de date actualizată.
indicatorilor
de progres

Calificativ
Acțiune în
realizare
Acțiune
nerealizată
34

Considerații:
 Din Raportul privind implementarea PLA al CR Orhei rezultă drept acțiune anticorupție setată
este compilarea unui registru al persoanelor beneficiare de ajutor social. Acestea vor reuni 39
de registre de ajutor social al APL de nivelul I.
Nr.

Acțiunea

36.

Monitorizarea
acordării
ajutorului
social
prin
întocmirea
rapoartelor
anuale și publicarea lor pe
pagina web

Termen de
realizare
Permanent,
cu verificarea
semestrială a
indicatorilor
de progres

Indicator de progres

Calificativ

1.Număr de beneficiari evaluați
2. Număr de petiții recepționate
3.Număr de adresări evaluate
4.Numărul
persoanelor
beneficiare de ajutor social
5.Numărul beneficiarilor de
ajutor social penalizați

Acțiune în
realizare
Acțiune
realizată

Considerații:
 Conform Raportului privind implementarea PLA al CR Orhei pentru anul 2020: 1. Număr de
beneficiari evaluați - 6409; 2. Număr de petiții recepționate - 121; 3.Număr de adresări
evaluate - 121; 4. Numărul persoanelor beneficiare de ajutor social - 4141; 5.Numărul
beneficiarilor de ajutor social penalizați - 61.
Total acțiuni
prioritate
4

per Acțiuni realizate

Acțiuni
realizate

1

parțial Acțiuni nerealizate
1

2

Prioritatea 7:
Diminuarea nivelului de vulnerabilitate la corupție în domeniul planificării și executării
lucrărilor de construcție
Nr.

Acțiunea

Termen de
realizare
Permanent,
cu verificarea
semestrială a
indicatorilor
de progres

Indicator de progres

Calificativ

Publicarea
informației
1. Număr vizualizărilor pe Acțiune în
privind planificarea și
pagina web;
realizare
administrarea lucrărilor de
2. Informație
privind
construcție pe pagina web,
planificarea și administrarea Acțiune
parțial
mass-media locală ajutorul
lucrărilor de construcție
realizată
social pe pagina web a CR,
panouri informative, massmedia locală și regională
Considerații:
 Conform Raportul privind implementarea PLA al CR Orhei pentru anul 2020: pe site este
37.

publicată o informație referitoare la Programul privind reparația drumurilor publice.
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Nr.
38.

Acțiunea

Termen de
realizare
Elaborarea
planurilor Permanent,
multianuale de investiții cu verificarea
pentru
lucrările
de semestrială a
construcții
indicatorilor
de progres

Indicator de progres

Calificativ

1. Plan multianual de investiții
pentru lucrări de construcție
elaborat și aprobat
2. 2% din acțiuni realizate
3. Monitorizarea și evaluarea
Planului multianual pentru
lucrările de construcție

Acțiune în
realizare
Acțiune
realizată

Considerații:
 Conform Raportului privind implementarea PLA al CR Orhei pentru anul 2020: indicatorii
propuși pentru evaluarea progresului au fost atinși 100%.
Nr.
39.

Acțiunea

Termen de
realizare
Monitorizarea legalității și Permanent,
graficului
executării cu verificarea
lucrărilor de construcție
semestrială a
indicatorilor
de progres

Indicator de progres

Calificativ

1. Numărul
lucrărilor
planificate;
2. Executate
3. Amânate
4. Anulate
5. Raportul elaborat și publicat

Acțiune în
realizare
Acțiune
realizată

Considerații:
 Conform Raportului privind implementarea PLA al CR Orhei pentru anul 2020: numărul
lucrărilor planificate și executate - 41 și un Raport de monitorizare elaborat și publicat.
Nr.

Acțiunea

40.

Supravegherea efectuării
lucrărilor de construcție
fără abateri de la proiect și
utilizarea
materialelor
calitative la preț real

Termen de
realizare
Permanent,
cu verificarea
semestrială a
indicatorilor
de progres

Indicator de progres

Calificativ

1. Numărul de vizite
2. Numărul sau % încălcărilor;
3. Numărul sau % lucrărilor
realizate fără abateri
4. %
lucrărilor
realizate
conform graficului

Acțiune în
realizare
Acțiune
realizată

Considerații:
 Conform Raportul privind implementarea PLA al CR Orhei pentru anul 2020: numărul de
vizite - 105; numărul sau % încălcărilor - 0; numărul sau % lucrărilor realizate fără abateri 95;

% lucrărilor realizate conform graficului - 100%

Total acțiuni
prioritate
4

per Acțiuni realizate
3

Acțiuni
realizate

parțial Acțiuni nerealizate
1

0
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5. CONSTATĂRI ȘI CONCLUZII ALE MONITORIZĂRII ALTERNATIVE

1. Necesitatea utilizării funcționalității sitului și transparenței, plasării documentelor strategice
și rapoartelor anuale tematice importante, precum precum sinteza recomandărilor, raportul
anual de activitate al CR Orhei, Raportul anual cu privire la transparența procesului decizional;
lista persoanelor încadrate și a funcțiilor vacante; asistența externă și proiectele implementate
cu suportul partenerilor de dezvoltare, etc.
2. Absența unor rubrici dedicate unor subiecte subiecte și documente strategice, în special a
modulului Anticorupție cu postarea documentelor stragice, de raportare anuala, dar și
informare a publicului și în special: persoana responsabilă, planul de integritate, raportul cu
privire la implementarea Planului de integritate, raport privind implementarea SNIA, liniile
telefonice specializate anticorupţie, informare a publicului referitor la acțiunile întreprinse la
subiectul integrității și anticorupției etc.
3. Absența informațiilor despre soluționarea și sancționarea incidentelor de integritate
constatate de către ANI și altor eventuale incidente de integritate.
4. Absența informațiilor referitor la sancțiuni disciplinare în privința încălcărilor normelor de
etică și deontologie.
5. Lipsa informațieidespre participarea reprezentanților societății civile la grupurile de lucru
pentru achizițiile publice.
6. Absența informației referitor la ajutorul social acordat, fie prezența sa în spațiul public în
formă politizată.
7. Absența instruirii aleșilor locali, fie instruirea lor insuficientă.
8. Subiecte de instruiri care necesită a fi abordate, precum necesitatea identificării,
gestionării riscurilor și vulnerabilităților de corupție și organizarea auditului intern.
9. O parte a populației relevă percepția taxelor informale, serviciilor și cadourilor în relația cu
autoritățile publice. La Orhei 11 din 72 de respondenți au oferit cadouri. V. Anexe
10. Populația nu cunoaște măsurile anticorupție întreprinse de autoritățile locale, deoarece în
r. Orhei 58.8% din respondenți nu cunosc despre măsurile anticorupție. V. Anexe
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6. RECOMANDĂRI ȘI PROPUNERI
1. Utilizarea funcționalității sitului creat cu ameliorarea transparenței, în special, plasarea
documentelor strategice și rapoartelor anuale tematice importante, dar și a informației de
interes public, precum sinteza recomandărilor, raportul anual de activitate al CR Orhei,
Raportul anual cu privire la transparența procesului decizional; lista persoanelor încadrate și
a funcțiilor vacante; asistența externă și proiectele implementate cu suportul partenerilor de
dezvoltare, etc.
2. Crearea rubricilor dedicate unor subiecte și documente strategice, modulului Anticorupție
cu postarea documentelor stragice, de raportare anuala, dar și informare a publicului și în
special: persoana responsabilă, planul de integritate, raportul cu privire la implementarea
Planului de integritate, liniile telefonice specializate anticorupţie, informare a publicului
referitor la acțiunile întreprinse la subiectul integrității și anticorupției etc.
3. Soluționarea și sancționarea incidentelor de integritate constatate de către ANI și altor
eventuale incidente de integritate, precum și plasarea informațiilor pe site și comunicării
publicului referitor la măsurile întreprinse.
4. Publicarea informației și comunicarea publică a cazurilor și numărului de cazuri referitor la
sancțiuni disciplinare în privința încălcărilor normelor de etică și deontologie.
5. Încurajarea participării reprezentanților societății civile la grupurile de lucru pentru
achizițiile publice.
6. Publicarea și comunicarea informației în formă obiectivă privind ajutorul social acordat.
7. Instruirea aleșilor locali continuată.
8. Crearea unui sistem uniform de instruire a agenților publici privind identificarea,
gestionarea riscurilor și vulnerabilităților de corupție și organizarea auditului intern.
9. Efectuarea analizei prealabile a tuturor expunerilor la risc, identificarea surselor de risc fiind
fundamentală şi determinantă în evaluarea corectă a riscurilor de corupție.
10. Remedierea situației privind taxele informale, cadourile și influența necorespunzătoare.
11. Promovarea acțiunilor anticorupție întreprinse la nivel local în r. Orhei
12. Crearea parteneriatelor cu mass-media locală, regională, națională și cu organizațiile
neguvernamentale și alți actori care pot contribui, atît la instruirea agenților publici și aleșilor
locali, precum și la diseminarea informației despre măsurile anticorupție la nivel local, sectorial
și național.
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Anexe
Anexa 1. Rezultatele Chestionarului privind percepția măsurilor anticorupție în raionul Orhei

Preliminarii

Rezultatele obținute vor permite evaluarea atitudinii locuitorilor din raionul Orhei privind acțiunile anticorupție
implementate, impactul acestora asupra populației, identificarea vulnerabilităților și riscurilor la care sunt expuse
instituțiile din subordinea APL.
Chestionarul este completat anonim, datele colectate fiind depersonalizate, prelucrate statistic, analizate și generate pentru
constatări per ansamblu precum și la utilizate în înaintarea unor recomandări pentru sporirea climatului de integritate în
cadrul autorității publice locale din raionul Orhei
Migrația, sărăcia, lipsa locurilor de muncă, șomajul și corupția sunt problemele cu care se confruntă cetățenii din raionul
Orhei. Migrația este considerată o problemă majoră în Orhei astfel, 35% au oferit nota 5, care semnifică că este o problemă
acută, iar 31.7% au oferit nota 4. De asemenea, printre probleme majore se numără sărăcia și lipsa locurilor de muncă.
Privind nivelul și problema sărăciei, 18.6% din respondenți au oferit nota 5, 35.6% au oferit nota 4 și 39% au oferit nota
3. Lipsa locurilor de muncă a fost identificată fiind o problemă acută, oferind nota 5 de către 18.6% din respondenți, iar
nota 4 a fost oferită de 35.4%
Corupția, de asemenea, reprezintă o problemă în raionul Orhei, 25.9% din respondenți au oferit nota 5 și 25.9% au oferit
nota 4, cumulativ reprezentând 51.8%. Nota 3 a fost oferită de către 37% din respondenți. E important de menționat că
nota 1, ce semnifică lipsa unei probleme, a fost selectată de 9.3% din respondenți.
Conform rezultatelor chestionarului, 41.2% din respondenți cunosc despre acțiunile anticorupție înterprinse la nivel de
raion, iar 40% nu cunosc despre acestea.
La întrebarea privind caracterizarea nivelului corupției din ultimii 3 ani, o parte considerabilă a respondenților, exact 29.5%
au caracterizat nivelul corupției din raionul Orhei cu nota 3, nota 4 a fost oferită de 32.8%, iar nota 5 de 11.5% din
respondenți. Observăm că 9.8% consideră că nivelul corupției s-a îmbunătățit, fiind acordată nota 2. De asemenea, 16.4%
din respondenți au oferit nota 1, ce denotă percepția cetățenilor din Orhei că nivelul corupției a scăzut.
Conform datelor prezentate în graficul de mai jos, 72.4% din respondenți - 42 persoane, ar denunța un caz de corupere
activă, iar 27.6% - 16 persoane nu ar denunța. În cadrul chestionarului, mai multe persoane au menționat că este nevoie
de a denunța cazurile de corupție deoarece corupția reprezintă pierderea onoarei și este nevoie să fim onești. De asemenea,
respondenții au menționat faptul că „corupția duce la sărăcie și impiedică dezvoltarea statului” și că este nevoie ca
“problemele să fie rezolvate prin prisma legislației și nu a apartenenței politice”. O poziție diferită este că instituțiile de
stat sunt interconectate și că este periculos să denunți un caz de corupție, această percepție și explică faptul că o parte din
respondenți nu ar denunța un caz de corupție.
Modalitățile de raportare a cazurilor de corupție sunt cunoscute de căre majoritatea persoanelor care au completat
chestionarul. Cele mai selectate opțiuni reprezintă modalitatea de raportare telefonic – 64 persoane, și online – 64 persoane,
acestea fiind urmate de raportarea în scris – 61 persoane, urmată de raportarea în audiență – 54 persoane. În mediu 3
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persoane nu cunosc despre modalitățile de raportare și o mare parte nu au dorit să răspundă la această întrebare.
În cadrul chestionarului unele subiecte sensibile și vulnerabile au fost menționate respectarea normelor de etică,
managementul riscurilor de corupție și birocrația. Respondenții au calificat ca destul de asigurat accesul la informația și
transparența în activitatea instituțiilor de stat.
Datele oferite de chestionar sunt importante pentru factorii de decizie și rezultatele o să fie integrate în recomandările
încadrate în raportul alternativ de monitorizare.
DATE SOCIOMETRICE
(72 respodenți)
Chestionarul în cadrul raionului Orhei a fost completat de 72 persoane, 65.2% fiind de genul feminin, iar 34.8% de genul
masculin. Chestionarul esre reprezentativ din perspectiva vârstei, astfel diferite categorii de persoane au oferit răspunsuri.
Majoritatea respondenților, 71.8% au studii superioare, iar 28.2% au studii medii de specialitate. Putem observa că
respondenții parvin din instituții diferite, 46.5% sunt angajați în cadrul unei instituții de stat, 19.7% din respondenți sunt
angajați în companii private, 15.5% sunt pensionari și 9.9% reprezintă studenți.
1. Genul

2. Vârsta
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3. Studii

4. Domeniul de activitate
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CHESTIONAR
1.

Cum ați aprecia nivelul de viață în localitatea Dumneavoastră în ultimii 5 ani?

S-a îmbunătățit

1

2

3

4

5

S-a înrăutățit

Conform datelor respondenților majoritatea consideră că nivelul de viață s-a înrăutățit în ultimii 5 ani, astfel 44.4% au
oferit nota 4, iar nota 4 a fost oferită de 9.5%. Nota 3, reprezentând nivelul mediu a fost apreciată de către 33.3% din
responsenți. Dintre respondenți, 11.1% au oferit nota 2 și 1.6% au considerat că nivelul de viață s-a îmbunătățit. Putem
observa că există percepții diferite privind nivelul vieții din raionul Orhei, acest fapt poate fi explicat prin diversitatea de
persoane care au completat chestionarul, fiind persoane de vârste diferite, dar și care activează în sectorul public și privat.

2.

Care din problemele enumerate mai jos le considerați cele mai acute pentru localitatea Dumneavoastră?
Migrația, sărăcia, lipsa locurilor de muncă, șomajul și corupția sunt problemele cu care se confruntă cetățenii din
raionul Orhei.
Migrația este considerată o problemă majoră în Orhei astfel, 35% au oferit nota 5, care semnifică că este o problemă
acută, iar 31.7% au oferit nota 4. De asemenea, printre probleme majore se numără sărăcia și lipsa locurilor de
muncă. Privind nivelul și problema sărăciei, 18.6% din respondenți au oferit nota 5, 35.6% au oferit nota 4 și 39%
au oferit nota 3. Lipsa locurilor de muncă a fost identificată fiind o problemă acută, oferind nota 5 de către 18.6%
din respondenți, iar nota 4 a fost oferită de 35.4%
Corupția, de asemenea, reprezintă o problemă în raionul Orhei, 25.9% din respondenți au oferit nota 5 și 25.9% au
oferit nota 4, cumulativ reprezentând 51.8%. Nota 3 a fost oferită de către 37% din respondenți. E important de
menționat că nota 1, ce semnifică lipsa unei probleme, a fost selectată de 9.3% din respondenți. Observăm opinii și
calificări diferite privind nivelul corupției. Acesta poate fi datorat grupului mixt de respondenți, fiind reprezentanți
ai sectorului public și privat care pot avea tangențe diferite cu fenomenul corupției.
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Migrația

Sărăcia

Șomajul
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Lipsa locurilor de muncă

Corupția

3.

Cum ați caracteriza nivelul corupției în localitatea Dumneavoastră în ultima perioadă (3 ani)?

A scăzut

1

2

3

4

5

A crescut

O parte considerabilă a respondenților, exact 29.5% au caracterizat nivelul corupției din raionul Orhei cu nota 3, nota 4 a
fost oferită de 32.8%, iar nota 5 de 11.5% din respondenți. Observăm că 9.8% consideră că nivelul corupției s-a
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îmbunătățit, fiind acordată nota 2. De asemenea, 16.4% din respondenți au oferit nota 1, ce denotă percepția cetățenilor
din Orhei că nivelul corupției a scăzut.

4.

Care din instituțiile enumerate sunt cele mai expuse la corupție? Vă rugăm să dați o notă pentru fiecare
instituție

Conform graficelor prezentate mai jos, nota 1 semnifică că instituția e puțin sau deloc expusă la corupție iar 5 că e foarte
expusă la corupție. Instituțiile și direcțiile considerate a fi cele mai expuse la corupție sunt următoarele: Inspectoratul de
poliție, Oficiul Cadastral Teritorial, Aparatul Președintelui Raionului, Consiliul Teritorial pentru determinarea dizabilității
și capacității de muncă, Instituțiile de Sănătate Publică, Inspecția Ecologică. De asemenea, sunt considerate vulnerabile
Direcția Generală educație și Înterprinderea de Stat pentru Silvicultură.
Observăm o diversitate a notelor oferite, aceasta poate fi explicat prin faptul, că fiecare cetățean are o interacțiune limitată
cu unele instituții de stat, iar cu altele o interacțiune mai activă, respectiv, percepția cetățenilor este condusă de
experiențele personale.
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5.

În relația Dumneavoastră cu APL, ați fost somați:

Datele din graficul de mai jos denotă tendințele privind oferirea cadourilor – 11 persoane au fost somate să ofere cadouri,
9 persoane au fost somate să acorde anumite favoruri sau bunuri, alte 9 persoane au fost somate să presteze anumite
servicii, și 9 persoane au fost somate să exercite anumite influențe necorespunzătoare. 7 persoane au fost somate să achite
taxe ilegale. Aceste fenomene au fost selectate de către respondenți fiind puțin prezente în cadrul raionului Orhei, raportat
la răspunsurile tuturor respondenților. Majoritatea respondenților au selectat opțiunea că nu au fost somați să presteze
servicii (58 persoane), să exercite influențe necorespunzătoare (58 persoane), să achite taxe informale (61 persoane), sau
să ofere anumite favoruri/bunuri (58 persoane) și să facă cadouri (55 persoane).

6.

Dacă ați cunoaște despre un caz de corupere activă / pasivă l-ați denunța?

Conform datelor prezentate în graficul de mai jos, 72.4% din respondenți - 42 persoane, ar denunța un caz de corupere
activă, iar 27.6% - 16 persoane nu ar denunța. În cadrul chestionarului, mai multe persoane au menționat că este nevoie
de a denunța cazurile de corupție, deoarece corupția reprezintă pierderea onoarei și este nevoie să fim onești. De asemenea,
respondenții au menționat faptul că „corupția duce la sărăcie și impiedică dezvoltarea statului” și că este nevoie ca
“problemele să fie rezolvate prin prisma legislației și nu a apartenenței politice”. O poziție diferită este că instituțiile de
stat sunt interconectate și că este periculos să denunți un caz de corupție, această percepție și explică faptul că o parte din
respondenți nu ar denunța un caz de corupție.
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7.

Ce modalități de raportare cunoașteți?
Conform graficului și răspunsurilor respondenților, modalitățile de raportare sunt cunoscute de către majoritatea
persoanelor care au completat chestionarul. Cele mai selectate opțiuni reprezintă modalitatea de raportare telefonic
– 64 persoane, și online – 64 persoane, acestea fiind urmate de raportarea în scris – 61 persoane, urmată de raportarea
în audiență – 54 persoane. În mediu 3 persoane nu cunosc despre modalitățile de raportare și o mare parte nu au
dorit să răspundă la această întrebare.

8.

Cunoașteți despre acțiunile anticorupție întreprinse la nivel de raion?
Conform graficului, 41.2% din respondenți cunosc despre acțiunile anticorupție înterprinse la nivel de raion, iar 40%
nu cunosc despre acestea.
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ANEXA 2. Rezultatele Focus Grupului cu reprezentanții Consiliului Raional Orhei
Preliminarii
Proiectul ”Progrese și impedimente în consolidarea integrității în raioanele Orhei și Călărași” este realizat de Centrul
de Resurse pentru Drepturile Omului - CReDO, implementat în cadrul Programului de granturi mici pentru monitorizarea
alternativă a planurilor anticorupție sectoriale și locale al proiectului „Lupta cu corupția prin consolidarea integrității
în Republica Moldova”, implementat de PNUD Moldova cu suportul financiar al Ministerului Afacerilor Externe al
Norvegiei.
Scopul proiectului este promovarea consolidării climatului de integritate instituțională în consiliile raionale Călărași și
Orhei.
Activitățile de implementare a proiectului sunt axate pe:
 monitorizarea și evaluarea implementării acțiunilor anticorupție incluse în Planurile locale anticorupție a Consiliilor
raionale Călărași și Orhei;
 consemnarea progreselor și dificultăților atestate în realizarea acțiunilor anticorupție incluse;
 colectarea informațiilor din focus-grupuri, interviuri;
 instruirea primarilor și simularea situațiilor de denunțare a manifestărilor de corupție și a procedurilor de protecție
a avertizorilor de integritate.
Rezultatele obținute în cadrul focus grupului vor contribui la realizarea plenară a monitorizării alternative a acțiunilor
anticorupție implementate de către conducerea APL, impactul acțiunilor întreprinse, consemnarea progreselor și
impedimentelor, identificarea vulnerabilităților și riscurilor de corupție la care sunt expuse instituțiile din subordinea APL
din raioanele Orhei și Călărași, necesitățile de instruiri anticorupție suplimentare ale agenților publici din entitățile
subordonate APL, ceea ce în final va permite o evaluare obiectivă a eforturilor acțiunilor anticorupție realizate.
Vă asigurăm că chestionarul completat este anonim, datele colectate vor fi depersonalizate, prelucrate statistic, analizate
și generate pentru constatări per ansamblu precum și la utilizate în înaintarea unor recomandări pentru sporirea climatului
de integritate cadrul autorității publice locale din raionul Dvs. Durata de realizare a focus grupului este de 1,5 - 2 ore.
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CHESTIONAR ORHEI
ATITUDINI ȘI PERCEPȚII
9.

Care problemele le considerați cele mai grave în entitatea în care activați Dumneavoastră?
- Volumul de lucru mare;
- Salariile ar putea fi mărite pentru ca să corespundă cu responsabilitățile și volumul de lucru;
- Conditiile de muncă și personal calificat sunt bune.

10. Dacă este să ne referim la corupție, cum ați aprecia nivelul corupției în entitățile publice din localitatea
Dumneavoastră în ultima perioadă (3 ani)?
- Nivelul corupției în Consiliul Raional Orhei este la un nivel mic, nu sunt probleme și provocări privind asigurara
integrității.
11. Care din problemele enumerate sunt cel mai frecvent întâlnite în entitățile publice din localitatea
Dumneavoastră?
În cadrul Consiliul Raional Orhei nu sunt probleme privind integritatea. Astfel, sunt asigurate măsurile de prevenire
ale următoarelor probleme:
Imixtiunea conducerii în activitatea Dvs
Acces restricționat la informații de serviciu
Nerespectarea normelor de etică
Exercitarea influențelor necorespunzătoare
Abuzul de funcție sau/și putere
Favoritism în angajare și promovare
Tolerarea actelor de corupție
Utilizarea resurselor administrative contrar destinației
Managementul riscurilor defectuos
Fraudarea procedurilor de achiziții publice
- O problema ar fi managamentul riscurilor defectuos, nu exista un sistem bine pus la punct de indentifiare a riscurilor.
Consiliul Raional Orhei este în proces de identificare a unui mecanism eficient de management a riscurilor.
12. Vă rugăm să apreciați pe o scală de la 1 la 5, în ce măsură fenomenul corupției afectează imaginea instituției?
- Corupția nu afecteaza Consiliul Raional Orhei. Coruptia afecteaza instituțiile corupte, iar cele integre nu au probleme.
CUNOȘTINȚE ANTICORUPȚIE
13. Cunoașteți despre măsurile anticorupție realizate:
- Cunoaștem despre măsuri, în special cele la nivel local.
- Nu se cunosc în detalii măsurile la nivel național. Se cunosc legile și strategiile care trebuie aplicate la nivel local de
Consiliul Raional.
- În cadrul instituției se aplică măsuri anticorupție și de asigurare a integrății.
- Măsurile au fost parțial adaptate pentru a fi aplicate plenar în entitate.
- Unele măsuri anticorupție îngreunează realizarea atribuțiilor de serviciu, în special raportările care se dublează și sunt
complicate în completare.
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14. Ați participat la instruiri în domeniul integrității și anticorupției?
Angajarea în funcție pe bază de meritocrație și profesionalism
Regimul juridic al incompatibilităților, restricțiilor în funcție și limitărilor de publicitate
Regimul juridic al declarării averii și intereselor personale (DAI)
Regimul juridic al conflictelor de interese
Regimul juridic al cadourilor
Neadmiterea favoritismului
Neadmiterea, denunțarea și tratarea influențelor necorespunzătoare
Neadmiterea și denunțarea manifestărilor de corupție
Regimul juridic al depunerii avertizărilor de integritate și al protecției avertizorilor de integritate
Intoleranța la incidente de integritate
Gestionarea patrimoniului public, a finanțărilor rambursabile și nerambursabile
Respectarea eticii și deontologiei
Regimul juridic de pantuflaj (restricţii şi limitări la încheierea mandatului / serviciului public și migrarea în sectorul
privat)
Transparența în activitate și a procesului decizional
Accesul la informații de interes public
- E nevoie instruiri în domeniul management-ului riscurilor de corupție.
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RELAȚIA CETĂȚEAN - ENTITATE PUBLICĂ
15. În relația Dumneavoastră cu cetățenii ați fost în situația în care vi s-a propus mită (favoruri/bunuri necuvenite)
pentru prestarea serviciilor?
Nu am fost în situația în care s-a propus mită.
16. Cum veți proceda în cazul în care vi se oferă mită (favoruri, bunuri, cadouri, sau se exercită influențe
necorespunzătoare?
Voi raporta imediat conducătorului
Voi raporta la Centrul Național Anticorupție
17. Considerați că entitatea Dumneavoastră este transparentă în activitatea sa și asigură accesul la informații de
inters public?
În cadrul Consiliului Raional Orhei se aplică următoarele:
Se respectă procedurile privind transparența în procesul decizional
Toată informația este publicată în timp util pe pagina web a APL
Anual se elaborează rapoarte privind transparența activității APL
Sesizările sunt examinate în timp util și oferite răspunsuri conform termenilor legali
Solicitările de informații de interes public sunt satisfăcute în cel mai scurt timp posibil
Este desemnată persoana responsabilă de asigurarea transparenței și accesului la informații
18. Considerați că digitalizarea serviciilor ar reduce incidența cazurilor de corupție în cadrul APL?
- Digitalizarea ar contribui cu mult la reducerea cazurilor de corupție.
- Un exemplu bun este digitalizarea achizițiilor publice prin intermediul platformei online.
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RELAȚIA INTRA-INSTITUȚIONALĂ
19. Cum ați proceda în cazul în care ați afla că colegul Dumneavoastră este implicat în manifestări de corupție?
Voi raporta imediat despre incident conducătorului entității
Voi raporta la Centrul Național Anticorupție
20. Cum ați proceda în cazul în care ați afla că colegul Dumneavoastră a semnat anumite acte fiind în conflict de
interese?
Voi raporta imediat despre incident conducătorului entității
Voi raporta la Centrul Național Anticorupție
21. Cum ați proceda în cazul în care conducătorul ierarhic superior sau conducătorul entității exercită influențe
necorespunzătoare?
Voi raporta imediat conducătorului entității
Voi raporta la Centrul Național Anticorupție
22. Cum ați proceda în cazul în care ați afla că colegul Dumneavoastră la scurt timp după demisie s-a angajat
într-o companie privată pe care anterior o controla?
Voi raporta imediat conducătorului entității
Voi raporta la Centrul Național Anticorupție
Voi sesiza Autoritatea Națională de Integritate
Nu mă voi implica, nu voi raporta
23. Dacă ați dori să denunțați un incident de integritate, care modalitate de raportare ați alege?
On-line
Telefonic
În scris
În audiență
24. Dacă în rezultatul denunțului, ați suferi anumite acțiuni de răzbunare, unde v-ați adresa după ajutor?
Voi anunța conducătorul entității
Voi anunța Centrul Național Anticorupție
Voi anunța Autoritatea Națională de Integritate
Voi alerta Poliția
Vom sesiza mass-media
Vom depune plângere la Procuratură
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