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Plan - model de acţiuni anticorupţie la nivel local (pe anii 2015-2016)  
Nr/ 
Ord  

Obiectivul strategic/  
Acţiuni în vederea 
realizării obiectivului  

Actul normativ care 
reglementează 
obligativitatea  

Termen de 
realizare  

Responsabil de 
realizare  

Sursa de 
finanţare/ 
Necesităţi 

Indicatori de verificare trimestrială  
  

I. Consolidarea integrităţii instituţionale a APL prin prisma aplicării corespunzătoare a legislaţiei anticorupţie  

1.  Elaborarea şi aprobarea 
Regulamentelor interne 
privind avertizorii de 
integritate. Elaborarea şi 
ţinerea la control a 
Registrului de evidenţă a 
avertizorilor despre 
posibilele ilegalităţi  
comise în cadrul  
AAPL  

Hotărîrea Guvernului nr.  
707/2013 pentru aprobarea 
Regulamentului - cadru 
privind avertizorii de  
integritate;   
Legea nr. 90/2008 privind 

prevenirea şi combaterea 

corupţiei;   
Legea nr. 25/2008 privind  
Codul de conduită a 
funcţionarului public  

  Autorităţile 

administraţiei publice 

locale Conducătorii 

autorităţilor 

administraţiei publice 

locale  
  
Numele, prenumele, 
funcţia persoanei 
desemnate responsabilă  

 Regulamente interne elaborate, 

aprobate şi puse în aplicare  
Registrul de evidenţă a avertizorilor 
elaborat Persoana responsabilă de 
ţinerea  
Registrului desemnată  
Numărul de informaţii (avertizări) 
înscrise Deciziile adoptate în urma 
examinării avertizării  

2.  Instituirea Comisiei de 
evaluare şi evidenţă a 
cadourilor  
  
  

Hotărîrea Guvernului nr. 
134/2013 privind stabilirea 
valorii admise a cadourilor 
simbolice, a celor oferite 
din politeţe sau cu prilejul 
anumitor acţiuni de protocol 
şi aprobare a 
Regulamentului cu privire 
la evidenţa, evaluarea, 
păstrarea, utilizarea şi 
răscumpărarea cadourilor 
simbolice, a celor oferite 
din politeţe sau cu prilejul 
anumitor acţiuni de protocol 

  Conducătorii 

autorităţilor 
administraţiei publice 

locale  
  
Numele, prenumele, 
funcţia persoanei 
desemnate responsabilă  

 Comisia de evaluare şi evidenţă a 
cadourilor constituită prin act 
departamental şi funcţională   
Numărul de decizii aprobate de către 
Comisie Numărul de cadouri ţinute la 
evidenţă de către Comisie  
Numărul de cadouri evaluate, returnate 

beneficiarilor de către Comisie   
Numărul de cadouri propuse de către 
Comisie a fi păstrate în gestiunea 
organizaţiei publice, transmise către o 
instituţie publică de profil sau cu titlu 
gratuit în scopuri de caritate  
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3.  Elaborarea şi ţinerea la 
control a Registrului de 
evidenţă a cadourilor, 
numirea persoanei 
responsabile de ţinerea 
Registrului  

Hotărîrea Guvernului nr. 
134/2013 privind stabilirea 
valorii admise a cadourilor 
simbolice, a celor oferite 
din politeţe sau cu prilejul 
anumitor acţiuni de protocol 
şi aprobare a  
Regulamentului cu privire 
la evidenţa, evaluarea, 
păstrarea, utilizarea şi 
răscumpărarea cadourilor 
simbolice, a celor oferite 
din politeţe sau cu prilejul 
anumitor acţiuni de  
protocol    
Legea nr. 90/2008 privind 
prevenirea şi combaterea 
corupţiei  

  Conducătorii 
autorităţilor 

administraţiei publice 

locale  
  
Numele, prenumele, 
funcţia persoanei 
desemnate  responsabilă  

 Registrul de evidenţă a cadourilor 
elaborat   
Persoană responsabilă de ţinerea  
Registrului desemnată  
  
  
  

4.  Publicarea anuală pe 
pagina web a AAPL a 
listei cadourilor şi 
beneficiarilor acestora  

Hotărîrea Guvernului nr. 
134/2013 privind stabilirea 
valorii admise a cadourilor 
simbolice, a celor oferite 
din politeţe sau cu prilejul 
anumitor acţiuni de protocol 
şi aprobare a  
Regulamentului cu privire 
la evidenţa, evaluarea, 
păstrarea, utilizarea şi 
răscumpărarea cadourilor 
simbolice, a celor oferite 
din politeţe sau cu prilejul 
anumitor acţiuni de protocol  
Legea nr. 90/2008 privind 
prevenirea şi combaterea 
corupţiei  

  Autorităţile 

administraţiei  
publice locale în comun 
cu Comisiile de 
evaluare şi evidenţă a 
cadourilor  Numele, 
prenumele, funcţia 
persoanei desemnate  
responsabilă  

 Informaţia privind lista cadourilor şi 
beneficiarii acestora publicată pe 
pagina web, pînă la data de 15 ianuarie 
a anului următor  
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5.  Evidenţa şi examinarea 
informaţiilor cu privire la 
conflictele de interese 
declarate de către 
funcţionarii  
AAPL   
Elaborarea şi ţinerea la 
control a  
Registrului privind 
conflictele de interese  

Legea nr. 16/2008 cu privire 
la conflictul de interese; 
Legea nr. 90/2008 privind 
prevenirea şi combaterea 
corupţiei  

  Conducătorii 
autorităţilor 

administraţiei publice 

locale  
  
Numele, prenumele, 
funcţia persoanei 
desemnate  responsabilă  

 Numărul conflictelor de interese 

declarate de către funcţionarii AAPL  
Numărul de informaţii cu privire la 
conflictele de interese examinate şi 
soluţionate   
Registrul de evidenţă a conflictelor de 
interese elaborat  
Persoana responsabilă de ţinerea  
Registrului desemnată  

6.  Informarea contra 
semnătură, la numirea în 
funcţie a noilor angajaţi, 
despre posibilitatea de a fi 
supuşi testului de 
integritate profesională  

Legea nr. 325/2013 privind 
testarea integrităţii 
profesionale;   
Legea nr. 90/2008 privind 
prevenirea şi combaterea 
corupţiei;  
Hotărîrea Guvernului cu 
privire la implementarea  
Legii nr. 325 din  
23.12.2013 privind testarea 
integrităţii profesionale;   

  Autorităţile 

administraţiei publice 

locale Conducătorii 

autorităţilor 
administraţiei publice 

locale  
  
Numele, prenumele, 
funcţia persoanei 
desemnate  responsabilă  

 Numărul angajaţilor informaţi contra 
semnătură în baza Avizului de 
informare  

7.  Evidenţa informaţiilor cu 
privire la cazurile de 
influenţă 
necorespunzătoare în 
cadrul AAPL  
Elaborarea şi ţinerea la 
control a Registrului de 
evidenţă a cazurilor de 
influenţă 
necorespunzătoare  

Legea nr. 325/2013 privind 
testarea integrităţii 
profesionale;   
Legea nr. 90/2008 privind 
prevenirea şi combaterea 
corupţiei;  
Hotărîrea Guvernului cu 
privire la implementarea  
Legii nr. 325 din  
23.12.2013 privind testarea 
integrităţii profesionale;   

  Conducătorii 

autorităţilor 

administraţiei publice 
locale  
  
Numele, prenumele, 
funcţia persoanei 
desemnate  responsabilă  

 Numărul de influenţe 
necorespunzătoare declarate de către 
funcţionarii AAPL  Numărul cazurilor 
cu privire la influenţe 
necorespunzătoare examinate şi 
soluţionate   
Registrul privind declararea 

influenţelor necorespunzătoare elaborat  

Persoana responsabilă de ţinerea 

registrului desemnată  
Numărul de informaţii înscrise  
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8.  Instituirea/asigurarea 
funcţionării liniilor 
telefonice anticorupţie  

Legea nr. 252/2013 pentru 
aprobarea Regulamentului 
de funcţionare a sistemului 
liniilor telefonice 
anticorupţie;  
Legea nr. 90/2003 privind 
prevenirea şi combaterea 
corupţiei;  Hotărîrea 
Parlamentului nr.  
154/2011 pentru aprobarea  
Strategiei Naţionale  
Anticorupţie pe anii 
20112015  

  Autorităţile 
administraţiei publice 
locale  
  
Numele, prenumele, 
funcţia persoanei 
desemnate  
responsabilă  

 Liniile telefonice anticorupţie 
funcţionale   
Registre de evidenţă a apelurilor 
elaborate  Apeluri înregistrate, inclusiv 
ponderea apelurilor privitor la actele 
de corupţie, actelor conexe celor de 
corupţie şi faptelor de comportament 
corupţional  

9.  Promovarea liniilor 
telefonice anticorupţie 
prin desfăşurarea unor 
campanii sociale de 
informare, utilizând 
diverse mijloace de 
informare: materiale 
tipărite (afişe, broşuri, 
pliante etc.), bannere, 
spoturi video/audio, 
paginile web ale 
autorităţilor  

Legea nr. 252/2013 pentru 
aprobarea Regulamentului 
de funcţionare a sistemului 
liniilor telefonice 
anticorupţie; Hotărîrea 
Pariam n tulul nr. 
154/2011 pentru aprobarea 
Strategiei Naţionale 
Anticorupţie pe anii 2011-
2015  

  Autorităţile 
administraţiei publice 
locale  
  
Numele, prenumele, 
funcţia persoanei 
desemnate  
responsabilă  

 Numărul campanii sociale de informare 
desfăşurate  

10.  etc.       

II. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor prin asigurarea unui Management eficient al resurselor umane 
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11.  Implementarea acţiunilor 
de prevenire a corupţiei 
în procesul de recrutare, 
selectare, angajare şi 
promovare a personalului 
în funcţiile publice 

Legea nr. 436 /2006 
privind administraţia 
publică locală; Legea nr. 
90 /2008 privind 
prevenirea şi combaterea 
corupţiei; Hotărîrea 
Parlamentului nr. 154/2011 
pentru aprobarea Strategiei 
Naţionale Anticorupţie pe 
anii 2011-2015. 

  Autorităţile 
administraţiei publice 
locale  
  
Numele, prenumele, 
funcţia persoanei 
desemnate  
responsabilă 

 Numărul funcţiilor publice vacante 
scoase ia concurs raportat la numărul 
total de funcţii publice vacante din 
autoritate Numărul de concursuri de 
angajare desfăşurat Numărul de 
concursuri repetate pentru una şi 
aceeaşi funcţie publică  Numărul de 
persoane promovate pe bază de merit.  

12.  Monitorizarea  
calităţii serviciilor 
prestate prin instalarea 
camerelor de 
supraveghere video  

Legea nr, 436 /2006 privind 
administraţia publică 
locală; Legea nr. 90 /2008 
privind prevenirea şi 
combaterea corupţiei  

  Autorităţile 
administraţiei publice 
locale  
  
Numele, prenumele, 
funcţia persoanei 
desemnate  responsabilă  

 Numărul de camere de supraveghere 
video instalate   
Numărul de încălcări constatate  

13.  etc.       

III. Creşterea eficienţei mecanismelor de prevenire a corupţiei în domeniul achiziţiilor publice 

14.  Asigurarea desfăşurării 
achiziţiilor publice în 
cadrul AAPL în mod  
echitabil, imparţial, 
transparent şi eficace, 
inclusiv prin asigurarea 
concurenţei/combaterii 
concurenţei neloiale  

Legea nr. 96/2007 privind 
achiziţiile publice; Legea 
nr. 90 /2008 privind 
prevenirea şi combaterea 
corupţiei; Hotărîrea 
Parlamentului nr. 154/2011 
pentru aprobarea Strategiei  
Naţionale  
Anticorupţie pe anii  
2011-2015  

  Autorităţile 
administraţiei publice 
locale  
  
Numele, prenumele, 
funcţia persoanei 
desemnate  responsabilă  

 Numărul de achiziţii planificate, 

realizate, anulate, amînate  
Numărul de oferte prezentate, respinse, 

cîştigate   
Numărul de operatori economici 
participaţi la procedura de atribuire a 
contractului de achiziţii   
Numărul de încălcări stabilite/Măsurile 
întreprinse în vederea înlăturării 
neajunsurilor constatate  
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15.  Crearea Comisiilor 
obşteşti de monitorizare 
participativă a achiziţiilor 
publice (inclusiv la 
aprecierea ofertelor), cu 
participarea nemijlocită a  

Legea nr. 96/2007 privind 
achiziţiile publice; Legea 
nr. 90 /2008 privind 
prevenirea şi combaterea 
corupţiei; Hotărîrea 
Parlamentului nr. 154/2011 
pentru aprobarea Strategiei 
Naţionale Anticorupţie pe 
anii  
2011-2015  

  Autorităţile 
administraţiei publice 
locale  
  
Numele, prenumele, 
funcţia persoanei 
desemnate  responsabilă  

 Comisia instituită şi funcţională  
Numărul de participări ale Comisiei 
Numărul de încălcări constatate de 
către Comisie  

16.  etc.       

IV. Dezvoltarea sistemului de management financiar public şi control intern 

17.  Punerea în aplicare a 
Legii nr. 229/210 privind 
controlul financiar public 
intern  

Legea nr. 229/210 privind 
controlul financiar public 
intern, Hotărîrea  
Parlamentului nr. 154/2011 
pentru aprobarea Strategiei 
Naţionale Anticorupţie pe 
anii 2011-2015, Hotărîrea 
Guvernului nr. 1041/2013 
cu privire la aprobarea 
Programului de dezvoltare a 
controlului financiar public 
intern pe anii 2014-2017   

  Conducătorii 
autorităţilor 
administraţiei publice 
locale; unităţile de audit 
intern  
  
Numele, prenumele, 
funcţia persoanei 
desemnate  responsabilă  

 Riscuri (inclusiv riscuri de corupţie) 

identificate şi controlate de AAPL  
Unităţile de audit intern create şi 
suplinite cu personal  
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18.  Instituirea  
/implementarea unui 
sistemul eficient de 
gestiune a riscurilor şi de 
control intern în 
autorităţile publice 
centrale  

Legea nr, 229/210 privind 
controlul financiar public 
intern, Hotărîrea  
Parlamentului nr. 154/2011 
pentru aprobarea Strategiei 
Naţionale Anticorupţie pe 
anii 2011-2015, Hotărîrea 
Guvernului nr. 1041/2013 
cu privire la aprobarea 
Programului de dezvoltare a 
controlului financiar public 
intern pe anii 2014-2017  

  Autorităţile 
administraţiei publice 

locale Conducătorii 

autorităţilor 

administraţiei publice 
locale  
  
Numele, prenumele, 
funcţia persoanei 
desemnate  responsabilă  

 100% de autorităţi publice locale 
dispun de Registrul riscurilor  

19.  etc.            
V. Sporirea capacităţilor de informare şi comunicare ale APL  

20.  Asigurarea respectării 
transparenţei în procesul 
decizional în cadrul 
autorităţilor publice locale  

Legea nr. 239/2008 privind 
transparenţa în procesul 
decizional;   
Hotărîrea Parlamentului 
nr.154/2011 pentru 
aprobarea Strategiei 
Naţionale Anticorupţie pe 
anii 2011-2015;  
Hotărîrea Guvernului nr.96 
din 16.02.2010 cu privire la 
acţiunile de implementare a 
Legii nr.239-XVI din 13 
noiembrie 2008 privind 
transparenţa în procesul 
decizional;  

  Autorităţile 
administraţiei publice 
locale  
  

 Decizii consultate cu publicul/Decizii 
adoptate/Dezbateri /şedinţe publice 
organizate/Recomandări recepţionate /  
Recomandări implementate  
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21.  Consolidarea transparenţei 
în administraţia publică 
locală prin plasarea 
informaţiilor pe paginile 
web, şi a bazelor de date 
etc.  

Legea nr. 239/2008 privind 
transparenţa în procesul 
decizional;   
Hotărîrea Parlamentului 
nr.154/2011 pentru 
aprobarea Strategiei 
Naţionale Anticorupţie pe 
anii 2011-2015;  
Hotărîrea Guvernului nr.96 
din 16.02.2010 cu privire la 
acţiunile de implementare a 
Legii nr.239-XVI din 13 
noiembrie 2008 privind 
transparenţa în procesul 
decizional;  

  Autorităţile 
administraţiei publice 
locale  
  

 Numărul de informaţii, baze de date 
plasate pe pagina web  

22.  Promovarea dreptului de 
acces la informaţie prin 
stabilirea şi consolidarea 
parteneriatelor cu mass- 
media şi cu societatea 
civilă 

Hotărîrea Parlamentului nr.  
154/2011 pentru aprobarea  
Strategiei Naţionale 
Anticorupţie pe anii 
20112015 

  Autorităţile 
administraţiei publice 
locale  
  

 Concepţii de comunicare publică 
elaborate şi puse în aplicare.  

23.  Elaborarea, publicarea şi 
diseminarea materialelor 
promoţionale privind 
etapele, modalitatea şi 
procedura de obţinere a 
ajutoarelor  
sociale în parteneriat cu 
ONG-urile de profil  
  

Legea nr. 436 /2006 privind 
administraţia publică locală; 
Legea nr. 133/2008 cu 
privire la ajutorul social  

  Autorităţile 
administraţiei publice 
locale  
  

 Numărul de informaţii elaborarea,  
publicarea şi diseminarea în parteneriat 
cu ONG-urile de profil  
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24.  Elaborarea bazei de date a 
beneficiarilor de ajutor 
social şi publicarea ei pe 
pagina web  

Legea nr. 239/2008 privind 
transparenţa în procesul 
decizional;  Legea nr. 436 
/2006 privind administraţia 
publică locală; Legea nr. 
133/2008 cu privire la 
ajutorul social; Hotărîrea 
Guvernului nr.96 din 
16.02.2010 cu privire la 
acţiunile de implementare a 
Legii nr.239-XVI din 13 
noiembrie 2008 privind 
transparenţa în procesul 
decizional;  

  Autorităţile 
administraţiei publice 
locale  
  

 Bază de date elaborată şi publicată pe 
pagina web  

25.  Monitorizarea acordării 
ajutorului social prin 
întocmirea unor rapoarte 
anuale  
şi publicarea lor pe pagina 
web  

Legea nr. 239/2008 privind 
transparenţa în procesul 
decizional;   
Legea nr. 436 /2006 privind 
administraţia publică locală;  
Hotărîrea Guvernului nr.96 
din 16.02.2010 cu privire la 
acţiunile de implementare a 
Legii nr.239-XVI din 13 
noiembrie 2008 privind 
transparenţa în procesul 
decizional;  
 

  Autorităţile 
administraţiei publice 
locale  
  

 Rapoarte de monitorizare anuale 
elaborate şi publicate pe pagina web 
pînă la data de  
15 ianuarie a anului următor  

26.  etc.       

  


