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REZUMAT EXECUTIV 

Raportul de evaluare a riscurilor de corupţie aferente activităţii întreprinderilor 

municipale şi societăţilor comerciale (în continuare - întreprinderi) în care autorităţile 

administraţiei publice locale (în continuare - AAPL) deţin cotă-parte face parte dintr-un 

Studiu amplu privind riscurile de corupţie în legislaţia şi activitatea întreprinderilor cu cotă 

integrală sau majoritară de stat/municipală, prevăzut spre realizare în pct.4, Pilon VII 

„Sector privat” al Planul de acţiuni de implementare a Strategiei naţionale de integritate şi 

anticorupţie pe anii 2017-2020, aprobată prin Hotărârea Parlamentului nr.56/30.03.2017.  

Activitatea a fost realizată de Centrul Naţional Anticorupţie reieșind din atribuţiile      

ce-i revin conform prevederilor art.4 din Legea nr.1104/06.06.2002 cu privire la Centrul 

Naţional Anticorupţie şi art.6 din Legea nr.325/23.12.2013 privind evaluarea integrităţii 

instituţionale. 

Scopul acestei activităţi constă în identificarea riscurilor de corupţie în legislaţia şi 

activitatea întreprinderilor fondate de către AAPL şi oferirea de recomandări în vederea 

diminuării acestora. 

Subiecţi ai evaluării sunt întreprinderile municipale (ÎM) fondate de către AAPL şi 

societăţile comerciale în care AAPL deţin cotă-parte majoritară. 

Urmare aplicării instrumentului de evaluare sectorială a riscurilor în activitatea 

întreprinderilor în care AAPL deţin cotă-parte, s-au identificat o serie de riscuri de fraudă 

şi  corupţie, printre care cu cea mai mare probabilitate de materializare sunt următoarele: 

▪ riscul deturnării de active (patrimoniu), generat de coruptibilitatea cadrului 

normativ ce se referă la fondarea şi activitatea ÎM, decizii defectuoase ale 

fondatorilor cu referire la ÎM/SA în care AAPL deţin cotă-parte, control 

ineficient din partea fondatorilor, lipsa mecanismelor de implementare a 

Sistemului de Control Intern în cadrul entităţilor de drept privat;  

▪ riscul manipulării procedurilor de achiziţii, conex riscului deturnării de 

active, generat de neaplicarea/aplicarea deficitară a cadrului normativ cu 

referire la achiziţii de bunuri, lucrări şi servicii, lipsa controlului/control 

ineficient din partea fondatorilor, lipsa de sancţiuni pentru încălcarea cadrului 

normativ departamental cu referire la achiziţii;  
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▪ riscul depăşirii atribuţiilor/abuzului în serviciu a factorilor de decizii din 

cadrul întreprinderilor, generat de lipsa de control sau control ineficient 

extern din partea fondatorilor şi lipsa sancționării managerilor de întreprinderi 

pentru încălcări constatate; 

▪ riscul manipulării intenţionate a rapoartelor financiare / riscul falsului în 

acte contabile, generat de aplicarea defectuoasă a cadrului normativ cu referire 

la administrarea bunurilor proprietate a unităţii administrativ-teritoriale, la 

aspectul de evidenţă şi inventariere periodică a activelor, deficienţe ale 

controlului asigurat de fondator şi pe intern de manager; 

▪ riscuri tipice de corupţie (riscul traficului de influenţă, riscul luării/dării 

de mită, riscul nedeclarării conflictului de interese), generate de relaţii 

inadecvate cu clienţii, lipsa de integritate profesională, aplicarea defectuoasă a 

procedurilor anticorupţie. 

Materializarea riscurilor de corupţie în trecut este confirmată de dosarele penale, 

intentate de către Centrul Naţional Anticorupţie. Astfel, în perioada 2014-6 luni 2017 au fost 

documentate 25 incidente de integritate cu implicarea factorilor de decizii ai ÎM, dintre 

care 14 ÎM - fondate de CMC, inclusiv pe trafic de influenţă, abuz de putere sau abuz de 

serviciu, depăşirea atribuţiilor de serviciu şi spălare de bani. 

Suplimentar, printre condiţiile care pot susţine materializarea riscurilor de fraudă şi 

corupţie în trecut, se menţionează patrimoniului net negativ al întreprinderilor; 

incapacitatea întreprinderilor de a-şi onora obligaţiile de plată; indici negativi ai rentabilităţii 

activelor şi ai capitalului propriu etc. 

Riscurile de corupţie identificate în activitatea ÎM au un impact negativ asupra 

atingerii obiectivelor stabilite şi afectează grav realizarea drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale cetăţenilor.  



5 

 

I. ÎNTRODUCERE 

Particularitățile înființării, funcţionării şi încetării activităţii întreprinderii municipale 

sânt determinate de autorităţile administraţiei publice locale, în baza Legii nr. 246 cu privire 

la „Întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală”, din 23.11.2017, Legii 

nr.845/03.01.92 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, legislaţiei civile şi a statutului 

întreprinderii, precum și în baza  

Conform Legii 246/2017 întreprinderea municipală se înfiinţează de autoritatea 

deliberativă a unității administrativ-teritoriale. Totodată pentru desfășurarea activității 

întreprinderea beneficiază de bunuri transmise în administrare și/sau ca formă de aport în 

capitalul social. Aceleaşi prevederi sunt reglementate şi în Legea Nr.436/28.12.2006 privind 

administraţia publică locală care prevede atribuția consiliilor locale de a decide cu privire 

la înfiinţarea întreprinderilor municipale şi societăţilor comerciale și/sau participare la 

capitalul statutar al societăţilor comerciale. Înființarea de Întreprinderi Municipale și 

Societăți Comerciale se face în scop comercial, în privința executării unor lucrări de interes 

local precum și în vederea satisfacerii intereselor comunității locale. 

Principiile de activitate şi modul de constituire, reorganizare şi lichidare a 

întreprinderii municipale, sunt determinate de Regulamentul-model al întreprinderii 

municipale, aprobat prin Hotărârea Guvernului Nr.387 din 06.06.1994. 

Întreprinderea municipală este persoană juridică şi poartă răspundere pentru obligaţiile 

asumate cu întreg patrimoniul ei. Autorităţile administraţiei publice locale nu poartă 

răspundere pentru obligaţiile întreprinderii municipale.  

Conform informaţiei prezentate de către Agenţia Proprietăți Publice, la situaţia din 

01.01.2017, în Republica Moldova înregistrau activitate 411 întreprinderi și societăți 

comerciale în care AAPL dețin cotă majoritară și un contribuit de 2 075,912 mii lei în 

capitalul social al acestora. Întreprinderile municipale predomină această listă cu 379 de 

întreprinderi înființate și un capital social de peste 1 291,183 mii lei. Totodată, AAPL deţin 

cote-părţi în capitalul social la 32 de societăţi comerciale în mărime totală de 784,729 mii 

lei.  

După forma organizatorico-juridică totalitatea întreprinderilor și societăților 

comerciale fondate de AAPL se împart în Întreprinderi Municipale, Societăți pe Acțiuni, 

Societăți cu Răspundere Limitată și Întreprinderi de Stat. 
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Cu referire la Întreprinderile de Stat din subordinea AAPL se menționează că legislația 

în vigoare nu prevede posibilitatea înființării acestora, totuși, existența acestora derivă din 

transmiterea lor din gestiunea AAPC către autoritățile locale. Astfel, în situația a trei Î.S. de 

Alimentație Publică din mun. Chișinău până în prezent nu au fost re-înregistrate ca ÎM în 

temeiul Hotărârii Guvernului nr.41 din 12.01.2007 „Cu privire la transmiterea patrimoniului 

de stat în proprietatea publică a municipiului Chişinău”, ÎS de alimentaţie publică (Î.S.A.P.) 

„Liceist”, „Râşcani-ŞC” şi „Adolescenţa”, cu suma totală a capitalului social de 1.743,4 mii 

lei. De asemenea, nu a fost re-înregistrată ca întreprindere municipală Î.S.A.P. „Bucuria - 

EL”, capitalul social în mărime de 484,1 mii lei, care, conform statutului înregistrat la 

Camera Înregistrării de Stat la 21.10.1992, este creat prin ordinul Direcţiei de alimentaţie 

publică Chişinău ca ÎS. În statut este stipulat că fondator al întreprinderii este Direcţia de 

alimentaţie publică Chişinău, succesor de drepturi al căreia este Direcţia generală comerţ, 

alimentaţie publică şi prestări servicii.  Întreprinderile respective prestează servicii de 

alimentare a elevilor în instituţiile de învăţământ preuniversitar din municipiu.  

Cu referire la distribuirea teritorială observăm că cele mai multe întreprinderi se 

concentrează, în marele centre social-economice ale RM, excepție în acest sens reprezentând 

doar mun. Bălți. 
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Diagrama 2: Distribuirea teritorială a întreprinderilor
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II. ASPECTE METODOLOGICE 

Evaluarea riscurilor de fraudă şi corupţie în activitatea ÎM, fondate de către AAPL, a 

fost realizată atât în contextul aspectelor metodologice prevăzute în Legea 

nr.325/23.12.2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale, cât şi ţinând cont de 

standardele internaţionale în domeniu (ISA 240 şi 315; ISO 26000 şi ISO 37001).  

În general, în activitatea entităţilor de drept privat se disting trei tipuri de fraude: fraude 

asupra raportărilor financiare, deturnarea de active şi actele de corupţie.  

În conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit (ISA), raportarea financiară 

frauduloasă poate fi săvârşită prin manipularea, falsificarea (inclusiv producerea de 

documente false) sau modificarea înregistrărilor contabile sau a documentaţiei justificative 

pe baza cărora sunt întocmite situaţiile financiare.  

Deturnarea de active implică furtul (delapidarea) activelor unei entităţi, inclusiv şi 

plăţi către vânzători fictivi, plăţi către angajaţi fictivi, utilizarea activelor entităţii ca garanţie 

pentru un împrumut personal sau un împrumut pentru o parte afiliată, etc.  

Actele de corupţie se referă preponderent la luarea/dare de mită, abuz în serviciu, trafic 

de influenţă, etc. 

În funcţie de tipul celui care săvârşeşte actul ilicit, fraudele pot fi realizate de către 

persoane din interiorul întreprinderii, angajaţi sau manageri, sau din exterior, atribuite unor 

terţe părţi, precum unii furnizori sau clienţi.  

Analiza factorilor care permit, încurajează, sau sporesc probabilitatea materializării 

riscurilor de fraudă şi corupţie în activitatea ÎM/SA a fost realizată prin prisma următoarelor 

tipuri:  

Factorii de risc externi (se află în afara controlului administratorilor ÎM/SA).  

Factorii de risc externi se referă preponderent la cadrul legal deficitar referitor la 

activitatea ÎM, absenţa procedurilor/standardelor privind implementarea sistemului de 

control intern în cadrul entităţilor de drept privat, decizii defectuoase aprobate de către 

AAPL-uri cu referire la gestionarea patrimoniului. 

Factori de risc interni (aflaţi sub controlul entităţii). 

Factorii de risc interni/organizaţionali se referă la neimplementarea politicilor 

anticorupţie în vederea consolidării climatului instituţional de integritate şi implementarea 

defectuoasă a sistemului de control intern.  
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Factori de risc legaţi de procesul de lucru (operaţionali).  

Factorii de risc operaţionali se referă preponderent la nerespectarea cadrului normativ 

în vigoare, în special lacune procedurale cu referire la evidenţa şi gestionarea patrimoniului, 

procesul decizional netransparent în activitatea ÎM şi SA în care AAPL deţin cotă-parte, 

lacune în evidenţa şi raportarea rezultatelor privind activitatea economico-financiară. 

Factorii de risc individuali. 

Factorii de risc individuali se referă la lipsa de integritate profesională, 

neprofesionalismul factorilor de decizii (contabililor), necunoaşterea procedurilor 

anticorupţie, relaţii inadecvate cu clienţii etc. 

În procesul de evaluare au fost aplicate diferite tehnici de colectare şi analiză a 

informaţiilor, inclusiv aplicate proceduri analitice prin care să se obţină probe privind 

existenţa riscurilor de fraudă şi corupţie, accentul fiind plasat pe următoarele componente: 

• Elaborarea şi remiterea spre completare a unui chestionar de integritate pentru 

managerii a 411 de întreprinderi, în vederea aprecierii nivelului de implementare a politicilor 

anticorupţie şi asigurării climatului de integritate; 

• Aplicarea unui chestionar de integritate pentru 609 de angajaţi ai ÎM şi SA în care 

AAPL deţin cotă-parte, în vederea aprecierii nivelului de cunoştinţe şi capacitate de aplicare 

a politicilor anticorupţie; 

• Analiza incidentelor de integritate constatate în acest sector, expertiza anticorupţie a 

cadrului normativ (evaluate 14 acte legislative şi normative ale Guvernului), analiza 

informaţiilor din mass-media;  

• Analiza indicatorilor economico-financiari: indicii rentabilităţii activelor 

(economică) şi a capitalului propriu (financiară), indicele solvabilităţii generale, analiza 

patrimoniului net, capacitatea întreprinderilor de a-şi onora obligaţiile de plată (lichiditatea 

activelor);  

• Examinarea materialelor de control/audit efectuate în acest domeniu, inclusiv: 

o 3 rapoarte de audit ale Curţii de Conturi; 

o circa 30 acte ale inspectării financiare a activităţii economico-financiare a ÎM 

fondate de către AAPL, realizate în perioada 2015 – 6 luni 2017 de către 

Inspecţia Financiară de pe lângă Ministerul Finanţelor; 
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• 4 note analitice privind rezultatele monitoring-ului financiar al activităţii economico-

financiare a întreprinderilor municipale şi societăţilor comerciale în care CMC şi CMB deţin 

cotă-parte pe anii 2015 şi 2016, elaborate de către Direcţiile generale finanţe din cadrul CMC 

şi CMB; 

• 10 acte de control privind analiza economico-financiară a activităţii ÎM şi SA cu cota 

parte a CMC, efectuate de către DGF din cadrul CMC; 

• Raportul “Evaluarea impactului (costurilor) corupţiei asupra bunei guvernări în mun. 

Chişinău”, elaborat de Centrul Analitic Independent “Expert-Grup” în cadrul Proiectului 

“Consolidarea funcţiilor de prevenire şi analiză a CNA”, implementat de PNUD Moldova 

cu suportul financiar al MAE al Norvegiei (http://www.cna.md/public/files/Expert-Grup-

Evaluarea-impactului-coruptiei-asupra-bunei-guvernari-in-Administratia-Publica-a-mun-

Chib0237.pdf).  

http://www.cna.md/public/files/Expert-Grup-Evaluarea-impactului-coruptiei-asupra-bunei-guvernari-in-Administratia-Publica-a-mun-Chib0237.pdf
http://www.cna.md/public/files/Expert-Grup-Evaluarea-impactului-coruptiei-asupra-bunei-guvernari-in-Administratia-Publica-a-mun-Chib0237.pdf
http://www.cna.md/public/files/Expert-Grup-Evaluarea-impactului-coruptiei-asupra-bunei-guvernari-in-Administratia-Publica-a-mun-Chib0237.pdf
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III. ANALIZA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE 

Materializarea riscurilor de corupţie în activitatea entităţilor publice de drept privat 

este confirmată de dosarele penale, intentate de către CNA.  

Cu referire la activitatea ÎM, în perioada 2014 – 6 luni 2017 de către CNA au fost 

înregistrate circa 25 cauze, inclusiv: 

Fondator Întreprinderi: 

Consiliul Municipal Chișinău 

(art. C.P.– 243, 326, 327, 328, 335) 

ÎM de gestionare a fondului locativ – 4 cazuri; 

SA „Termocom” – 3 cazuri (procedură de faliment). 

ÎM „Apă Canal” – 2 cazuri; 

ÎM „Infocom” – 2 cazuri; 

ÎM „Exdrupo” – 1 caz; 

ÎM „Parcul Urban de Autobuse” – 1 caz; 

ÎM „Speranţa Unic” – 1 caz (procedură de faliment); 

Consiliul Municipal Bălți 

(art. C.P. – 191, 243, 327) ÎM „Apă canal Bălţi” – 2 cazuri 

ÎM „Gospodăria locativ comunală Bălţi” - 1 caz 

UTA Găgăuzia 

(art. C.P. –327, 328) ÎM „Tumuz SU” – 1 caz 

ÎM „Sud-A-Con” – 1 caz 

Consiliul raional Soroca 

(art. C.P. –335) SA „Regia Apă Canal Soroca” – 1 caz 

Consiliul raional Făleşti 

(art. C.P. –328) ÎM „Mustservice-Prim” – 1 caz 

Consiliul raional Glodeni 

(art. C.P. –335) ÎM „VIA Domneasca” – 1 caz 

Consiliul raional Cantemir 

(art. C.P. –327) ÎM „Apă Canal Cantemir” – 1 caz 

Consiliul raional Cahul 

(art. C.P. –324) 

SA „Combinatul didactic de producere şi reabilitare socială 

a invalizilor şi orfanilor „Mariana – 1 caz 

Consiliul raional Basarabeasca 

(art. C.P. –335) ÎM „ Aqua Basarabeasca” – 1 caz 

 

 



11 

 

Manifestările de corupţie în acest sector au înglobat următoarele domenii: 

 

 

Exemple:  

1. Riscuri de fraudă şi corupţie, inclusiv abuz, spălare de bani şi fals în acte 

publice au avut o probabilitate foarte înaltă de materializare în domeniul „apă şi 

canalizare”:  

- circa 20 ml lei au fost delapidaţi de la ÎM „Regia Apă-canal Bălţi”, iar ulterior aceştia ar fi 

fost „spălaţi” pentru a le oferi o provenienţă legală. Astfel, gestionarii ÎM „Regia Apă-canal 

Bălţi”, folosind situaţia de serviciu, ar fi contractat achiziţii de servicii şi bunuri, care în 

realitate nu au mai fost livrate; 

- directorul ÎM „Regia Apă-canal Soroca ”, acţionând în interes material, manifestat prin 

dorinţa de a obţine un câştig bănesc, prin intermediul datelor contabile a înscris date vădit 

false în actul de achiziţie a unui lot de mărfuri, care de facto nu au fost procurate. Pe acest 

caz există sentinţă de condamnare, fiindu-i stabilită pedeapsa cu amendă în valoare totală de 

30,0 mii lei, cu privarea dreptului de a exercita activitatea de gestionare şi administrare a 

bunurilor şi mijloacelor băneşti pe un termen de 1,6 ani; 

- factorii de decizie ai ÎM „Apă – Canal Chişinău” evitând posibilitatea procurării bunurilor 

pentru necesităţile întreprinderii direct de la producător, au recurs la achiziţionarea acestora 

de la intermediari, care erau în relaţie de rudenie cu aceştia, majorând artificial costul 

achiziţiei şi cauzând un prejudiciu material întreprinderii în valoare totală de peste 5 ml lei. 

O parte din bunurile procurate nejustificat au fost destinate folosirii nemijlocite a conducerii 

întreprinderii, acestea din urmă, constituind mobilier şi obiecte de lux.  

2. La fel de vulnerabil faţă de unele riscuri de corupţie, s -a dovedit a fi şi 

domeniul de „gestionare a fondului locativ”.  

20%

32% 20%

12%

8%
4%4%

Domeniile de activitate ale ÎM

Alte domenii - 20% Alimentare cu apa / canalizare - 32% Fondul locativ - 20%

Termoficare - 12% Construcții - 8% Drumuri - 4%

Transport - 4%
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Astfel, incidentele de integritate comise de către conducătorii acestor întreprinderi au adus 

daune considerabile intereselor publice. Printre cele mai afectate de fenomenul corupţiei au 

fost ÎM de gestionare a fondului locativ a căror fondatori sunt CMC şi CMB.  

3. Materializarea riscului de nedeclarare a „conflictului de interese”:  

- Comandatorul întreprinderii municipale ÎM „Sud-A-Con” cu drept de finanţare, 

proiectare, expertizare, supraveghere tehnică, contractarea serviciilor cu beneficiare şi executorii 

de lucrări finanţate de buget pe întreg teritoriul UTA Găgăuzia, a prezentat şi a desemnat drept 

câştigător la două licitaţii  întreprinderea la care este şi fondator 100%, pentru efectuarea 

lucrărilor de reconstrucţie şi reparaţie în două sate din r-l Vulcăneşti. 

4. Materializarea riscului - „trucarea de licitaţii”:  

- Preşedintele raionului Criuleni a fost învinuit de trucarea unor licitaţi, desfăşurate în 

cadrul unor proiecte finanţat de UE, prin favorizarea unor agenţi economici în interes personal şi 

material. Astfel, în calitate de preşedinte al Consiliului, ultimul ar fi solicitat iniţial tuturor 

conducătorilor instituţiilor de învăţământ din unitatea administrativă ca lucrările de colectare a 

deşeurilor să fie efectuate prin intermediul ÎM ”Edilitate Criuleni”, întreprindere care presta 

servicii de colectare, sortare şi presare a deşeurilor solide din raion. Ulterior însă, ÎM ”Edilitate 

Criuleni” a încheiat un contract de subantrepriză cu compania ,,Crioleal-Com” SRL, condusă de 

fiul preşedintelui Consiliului. 

- Factorii de decizie din cadrul ÎM "Parcul Urban de Autobuse" şi Direcţiei Generale 

Transport Public şi Căi de Comunicare din cadrul Primăriei mun. Chişinău, au trucat unele 

licitaţii în favoarea unui agent economic. 

 

Cu referire la categoria agenţilor publici din cadrul întreprinderilor municipale şi 

societăţilor comerciale înfiinţate de AAPL, implicaţi în diferite manifestări de corupţie, se 

constată că sunt din rândul factorilor de decizie, în proporţie de 100%. 

Incidentele de integritate comise de către conducătorii respectivelor întreprinderi au 

vizat următoarele fapte: nedeclararea veniturilor şi proprietăţilor; efectuarea fără temei 

juridic a lucrărilor de întreţinere şi reparaţie a căilor de comunicaţie; trucarea licitaţiilor; 

spălarea de bani; gestionarea întreprinderii contrar intereselor publice, care a dus la cauzarea 

de prejudicii; înstrăinarea ilegală a unor imobile aflate în proprietatea întreprinderilor etc. 

Drept consecinţă, poate fi prejudiciat interesul public ce vizează ordinea de drept şi 

democraţia constituţională, garantarea drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale 

ale cetăţenilor, satisfacerea nevoilor comunitare, realizarea corespunzătoare a competenţelor 

entităţilor publice.  
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IV. RISCURI DE CORUPŢIE GENERATE DE CORUPTIBILITATEA 

CADRULUI NORMATIV 

4.1. Coruptibilitatea prevederilor privind constituirea, reorganizarea și 

lichidarea ÎM 

Cu titlul de exemplu se menţionează, că dispoziţiile art.14 alin.(2) lit.i) şi art.80 din 

Legea nr.436/28.12.2006 privind administraţia publică locală acordă o competenţă 

discreţionară autorităţilor administraţiei publice locale (în continuare – AAPL) de a decide 

înființarea ÎM şi societăţilor comerciale în lipsa unor justificări rezonabile atât sub aspectul 

necesităţii fondării acesteia şi indispensabilităţii serviciilor prestate, precum şi în ceea ce 

priveşte posibilitatea dotării corespunzătoare a întreprinderilor cu resursele 

financiare/materiale necesare desfăşurării activităţilor de antreprenoriat. 

Deși noua Lege nr. 236/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea 

municipală instituie o valoare de 5000 de lei ca fiind aportul minim în capitalul social al 

întreprinderii, aceasta nu obligă autoritățile fondatoare să argumenteze oportunitatea și 

necesitatea fondării unei asemenea entități. 

În acest scop, pentru a determina oportunitatea creării ÎM de către AAPL, inclusiv prin 

prisma dispunerii de o fundamentare tehnico-economică necesară dotării ÎM, se consideră 

indicată iniţierea, în acest sens, a unor studii de fezabilitate/oportunitate şi analize a 

impactului.   

Legea nr. 246 cu privire la „Întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală”, din 

23.11.2017 reglementează expres atribuția de înființare a Întreprinderilor municipale ca 

fiind o atribuție exclusivă a organului deliberativ local. Astfel doar consiliile 

locale/municipale/raionale sunt în drept să fondeze întreprinderi și societăți comerciale la 

nivel local. Totodată în art.1 pct.11 din legea supra este expres prevăzut că ÎM nu pot fonda 

alte societăți comerciale.  

În aceeaşi ordine de idei, odată creată, ÎM va avea nevoie de un sistem eficient de 

management care ar asigura o gestiune economică productivă şi conformă interesului public 

general. Legea 236/2017 prevede expres în art. 7 al.(3) și (4) că fondatorul desemnează în 

baza unui concurs public administratorul întreprinderii împuternicind totodată Autoritatea 

Executivă Locală să încheie cu respectivul administrator un contract individual de muncă.  
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Deficitar se constată conţinutul Regulamentului-model al întreprinderii municipale, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.387/1994.  

Referinţa de reglementare a Regulamentului-model al întreprinderii municipale se 

caracterizează a fi una depăşită, având în vedere că prevederile care au stat la baza aprobării 

Regulamentului sunt abrogate şi, respectiv, nevalabile, după cum urmează: Legea 146/1994 

cu privire la întreprinderea de stat (abrogată la 23.11.2017) Legea cu privire la proprietate 

(abrogată la 30.03.2007), Legea cu privire la bazele autoadministrării locale (abrogată la 

07.12.1994) şi Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi (reglementarea unor 

elemente esenţiale, cum ar fi, înregistrarea, suspendarea/reluarea activităţii, reorganizarea şi 

procedura de lichidare a întreprinderii făcând trimitere la Legea nr.1265-XIV din 5 

octombrie 2000 cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor (abrogată 

la 30.05.2008). 

Totodată, Regulamentul conţine o serie de norme de trimitere şi de blanchetă 

defectuoase cu potenţial de acordare a competenţelor discreţionare consiliului local atât la 

fondarea acesteia, la desfăşurarea activităţii (modul de repartizare a venitului (profitului net) 

şi de acoperire a pierderilor, inclusiv defalcările la bugetul AAPL; competenţele organelor 

administrative şi de control, consiliului director), cât şi la modul de reorganizare şi lichidare 

a întreprinderii. 

4.2. Coruptibilitatea prevederilor privind administrarea bunurilor proprietate 

a unităţii administrativ-teritoriale 

➢ Legea nr.523/16.07.99 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-

teritoriale (UAT) 

Art. 13 „Evidenţa proprietăţii publice a unităţilor administrativ-teritoriale” din Legea 

nr.523/16.07.99, specifică că evidenţa proprietăţii publice a unităţilor administrativ-

teritoriale se ţine în contabilitate, în mod distinct, conform normelor metodologice elaborate 

de Ministerul Finanţelor şi aprobate de Guvern. 

Această prevedere reprezintă o normă de trimitere defectuoasă, deoarece în lista 

actelor normative ale Guvernului nu se regăsesc astfel de norme metodologice. 

➢ Legea nr.436/28.12.2006 privind administraţia publică locală 

Art.77 „Administrarea bunurilor proprietate a UAT” din Legea nr.436/28.12.2006 

privind administraţia publică locală cuprinde o serie de norme de trimitere şi de blanchetă 
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defectuoase, caracterizate prin utilizarea sintagmelor „în condiţiile legii”, „stabilite expres 

prin lege”, fără a concretiza actul legislativ, acesta fiind dificil de stabilit, circumstanţă care 

poate condiţiona derogări şi interpretări favorabile anumitor conjuncturi. 

Cu referire la art.77 alin.(1) se remarcă instituirea obligaţiei de inventariere anuală a 

bunurilor proprietate a unităţii administrativ-teritoriale, însă fără a stabili un mecanism clar 

în acest sens sau a face trimitere la actul determinat sau determinabil privind această 

procedură. 

Se menţionează că art.101 din Legea nr.121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea 

şi deetatizarea proprietăţii publice, de asemenea, indică asupra cerinţei de inventariere şi 

delimitare a bunurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale şi efectuării 

listelor de inventariere, în modul şi în termenele stabilite de Guvern. 

La o analiză a acestui aspect, se constată că un astfel de act normativ al Guvernului nu 

poate fi definit, respectiv, existând un „vid legislativ” la compartimentul în cauză, procedura 

de inventariere a bunurilor proprietate publică rămânând fără acoperire legislativă, fiind 

stabilite norme doar în prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.60 din 29.05.2012 cu privire 

la aprobarea Regulamentului privind inventarierea. 

Disfuncţionalitatea în cauză a fost expusă şi în Hotărârea Curţii de Conturi nr.21 din 

08.04.2014, ca rezultat al auditului conformităţii administrării fondurilor publice în cadrul 

întreprinderilor municipale pe anul 2013, prin care s-a sesizat că „neasigurarea delimitării 

şi contabilizării distincte a patrimoniului public aflat în gestiunea ÎM reprezintă urmări ale 

ignorării de către AAPL a prevederilor art.101 și art.11 din Legea nr.121-XVI din 

04.05.2007 privind inventarierea bunurilor proprietate publică şi delimitarea acestora pe 

domenii (public/privat)”, prin urmare, depistând lipsa actelor de inventariere sau 

necuprinderea în operaţiunea de inventariere a tuturor elementelor patrimoniale, precum şi 

ne(re)evaluarea corespunzătoare a activelor fixe în vederea înregistrării conforme în 

evidenţă a valorii acestora. 

În sensul dat, Curtea de Conturi a constatat că această deficienţă legislativă conduce la 

neefectuarea inventarierii şi delimitării bunurilor proprietate publică a unităţilor 

administrativ-teritoriale (cu prioritate bunurile imobile), iar în consecinţă nu pot fi 

înregistrate drepturile asupra acestora, precizând că „AAPL şi ÎM fondate de acestea nu au 

asigurat înregistrarea în registrul cadastral a dreptului de proprietate asupra bunurilor 

imobile, transmise în gestiune întreprinderilor, ceea ce a determinat pierderea drepturilor 
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de proprietate asupra unor bunuri imobile şi menţinerea riscului de pierdere a altor 

proprietăţi”. 

În acelaşi context, art.77 alin.(4) precizează că înstrăinarea bunurilor domeniului 

privat, schimburile de terenuri, delimitarea, partajul sau trecerea bunurilor dintr-un domeniu 

în altul, renunţarea la drepturi sau recunoaşterea de drepturi şi obligaţii, se fac „în temeiul 

expertizei”, sintagmă ambiguă şi interpretabilă, susceptibilă de a lăsa la latitudinea arbitrară 

a AAPL stabilirea tipului, persoanei/entităţii responsabile, modalităţii şi termenului de 

efectuare, precum şi interpretare a rezultatelor expertizei specificate.  

➢ Hotărârea Guvernului nr.387/1994 privind aprobarea Regulamentului-model al 

întreprinderii municipale  

Norme ambigui conţine şi Regulamentului-model al întreprinderii municipale, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.387/1994. Conform pct.11-15, bunurile 

unităţii/unităţilor administrativ-teritoriale pe care fondatorul le-a transmis întreprinderii 

aparţin acesteia numai în limitele dreptului gestiunii lor economice. Întreprinderea îşi poate 

înstrăina fondurile fixe (clădirile, construcţiile, utilajele, mijloacele de transport şi alte valori 

materiale) numai în baza deciziei fondatorului, cu excepţia cazurilor cînd în statutul 

întreprinderii nu se prevede altceva. Pentru obligaţiile sale întreprinderea poartă răspundere 

cu întreg patrimoniul său. […] 

Din conţinutul dispoziţiilor sus-citate denotă că bunurile unităţii administrativ 

teritoriale care formează aportul la capitalul social al ÎM sunt date acesteia doar în gestiune 

economică, totuşi, prevederile menţionate supra pot determina o interpretare eronată pasibilă 

de repercusiuni nefavorabile asupra patrimoniului public al unităţilor administrativ-

teritoriale. 

Cadrul normativ în vigoare nu prevede reglementări clare privitor la „limitele dreptului 

gestiunii economice” a bunurilor statului. 

Cu titlu de exemplu al interpretării eronate a acestui concept serveşte Decizia 

consiliului municipal Bălţi nr.16/23 din 24.12.2012 „Cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind modul de posesiune, de folosinţă şi de dispoziţie asupra 

Patrimoniului proprietate municipală pe teritoriul municipiului Bălţi”, prin care, gestiunea 

economică prevăzută în pct.11 din Regulament este definită ca „dreptul întreprinderii 

municipale la posesia, folosinţa şi dispoziţia bunurilor Proprietarului public în limitele 

stabilite de lege sau de alte acte juridice...”. 
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Deci, pe de o parte, se menţionează că bunurile „proprietarului public” rămân în 

proprietatea acestuia, pe de altă parte, însă, se specifică că bunurile sunt atribuite ÎM cu drept 

de dispoziţie, or, conform doctrinei dreptului civil, dreptul de dispoziţie este un atribut al 

dreptului de proprietate, care constă în posibilitatea titularului acestuia de a hotărî cum 

socoteşte de cuviinţă asupra destinaţiei şi însăşi existenţei bunului care îi aparţine, săvârşind 

fie fapte materiale; consumarea, modificarea sau chiar distrugerea acestuia, fie acte juridice 

de grevare sau înstrăinare.  

De asemenea, pct.13 din Regulament conţine o dispoziţie discreţionară pentru factorii 

de decizie din cadrul ÎM, transpusă prin sintagma „cu excepţia cazurilor cînd în statutul 

întreprinderii nu se prevede altceva”, acordând prerogativa acestora de a decide privind 

înstrăinarea fondurilor întreprinderii, în cazul în care statutul oferă o astfel de posibilitate,  

în lipsa coordonării cu fondatorul, ceea ce poate conduce la abuzuri şi depăşirea atribuţiilor 

de serviciu. 

Legea nr. 246 cu privire la „Întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală”, din 

23.11.2017 vine cu modificări esențiale la acest capitol. Astfel în art. 3 al Legii nominalizate 

se delimitează clar bunurile din domeniul public nu pot face parte din patrimoniul 

întreprinderii și respectiv nu pot urmărite, înstrăinate, supuse executării silite etc. Totodată 

în art. 1 (4) se menționează că întreprinderea poartă răspundere cu întreg patrimoniul său, 

excepție în acest sens fiind doar bunurile atribuite drept domeniul public.  

➢ Legea nr.179-XVI din 10.07.2008 cu privire la parteneriatul public-privat 

Conform art.34 din Legea nr.179-XVI din 10.07.2008 cu privire la parteneriatul 

public-privat, până la realizarea integrală a contractului de parteneriat public-privat, 

partenerul privat nu este în drept să înstrăineze, să pună în gaj ori să dispună în orice alt mod 

de obiectul parteneriatului public-privat fără acordul partenerului public. 

Norma prenotată se află în situaţie de incompatibilitate cu prevederile art.17 din Legea 

nr.534-XIII din 13.07.95 cu privire la concesiuni, care stipulează că „Transmiterea integrală 

sau parţială de către concesionar a obiectului concesiunii unor terţi este interzisă”. 

Astfel, deşi condiţionat, Legea nr.179/2008 prevede posibilitatea transmiterii dreptului 

de dispunere asupra obiectului parteneriatului public-privat, concesiunea fiind una dintre 

formele contractuale de realizare a parteneriatului public-privat, potrivit art.18 alin.(1) lit.d) 

din aceeaşi lege. Totuşi, Legea nr.534/1995 interzice efectuarea unor astfel de acţiuni sub 

orice formă, înfiinţându-se, astfel, un conflict de norme generator de riscuri de corupţie care 
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creează premise pentru alegerea subiectivă şi abuzivă a normei „convenabile” care se va 

aplica într-o situaţie concretă, şi, în acest mod, contribuind la o eventuală utilizare 

neconformă a patrimoniului public, sau chiar delapidare. 

Reiterând, se atestă că dispoziţia art.34 alin.(3) din Legea nr.179/2008 este una abuzivă 

care ar permite partenerului privat, chiar şi cu acordul partenerului public să dispună, la 

propria voinţă, de obiectul parteneriatului, inclusiv de bunuri/servicii publice, cu riscul de 

a-l gaja sau înstrăina.  

În contextul factorului de risc extern, se menţionează supravegherea inadecvată de 

partea fondatorului a îndeplinirii obligaţiilor de către partenerul privat.  

 

4.3. Deficienţe la capitolul „control asupra activităţii economico-financiare a 

ÎM” 

În pct.30 din Regulamentul-model al întreprinderii municipale, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr.387/1994, se menţionează că „Controlul asupra activităţi financiare şi 

economice a întreprinderii este exercitat de fondator. Activitatea financiară şi economică a 

întreprinderii este verificată sistematic de către comisia de revizie (de cenzori) sau revizorul 

(cenzorul) întreprinderii şi prin efectuarea auditului situaţiilor financiare în baza unui 

contract de audit încheiat cu o societate de audit”. În document nu este determinat expres 

modalitatea de constituire, desfăşurare a activităţii comisiei de cenzori, periodicitatea şi 

termenele efectuării controlului, precum şi procedura de selectare a societăţii de audit. 

Se consideră oportun de menţionat şi faptul că Legea nr.436/2006 reglementează 

controlul administrativ asupra activităţii şi deciziilor AAPL, una dintre aceste deicizii fiind 

cea de constituire a ÎM. Cu toate acestea, Curtea de Conturi a specificat în Hotărârea nr.21 

din 08.04.2014 că „Administrarea defectuoasă a proprietăţii publice în cadrul ÎM nu a fost 

reclamată nici de Oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat, responsabile de controlul 

administrativ asupra relevanţei actelor aprobate de AAPL, inclusiv în sfera gestiunii 

fondurilor publice de către ÎM”, precum şi faptul că, „pe parcursul mai multor ani, 

fondatorii (cu excepţia autorităţilor din mun. Chişinău) nu s-au preocupat de monitorizarea 

respectării prescripţiilor menţionate, în consecinţă nefiind efectuate reviziile de rigoare”, 

prezumând ineficienţa unor astfel de controale. 
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Noua Lege nr. 236 cu privire la „Întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală”, 

din 23.11.2017 vine cu prevederi clare și restrictive referitor la calitatea de membru al 

consiliului de administrare (art.8), precum și răspunderea acestora. O altă prevedere a noii 

legi constă în obligativitatea auditării anuale a întreprinderii (art.11), fapt care indubitabil va 

identifica problemele cu care se confruntă întreprinderea. 
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V. FACTORI DE RISC ORGANIZAŢIONALI / BUNA GUVERNARE 

 

Asigurarea climatului de integritate și aplicarea măsurilor anticorupție în cadrul 

întreprinderilor a fost verificat prin aplicarea unui chestionar de integritate remis pentru 476 

de manageri ai Întreprinderilor Municipale și Societăților Comerciale identificate ca fiind 

fondate de către Autoritățile Administrației Publice Locale (în continuare AAPL), sau în 

care acestea dețin cotă majoritară. Este de menționat că 65 de chestionare au fost restituite 

ca fiind expediate unor întreprinderi ce nu activează. Astfel au fost identificate 411 

întreprinderi din toate unitățile teritorial-administrative care înregistrează indici de 

activitate, respectiv pasibile de aplicare a chestionarului de integritate pentru manageri. 

Este de menționat că din 411 Întreprinderi cu indicatori de activitate, au fost 

recepționate 314 chestionare ceea ce reprezintă 76,4% din totalul de întreprinderi ce 

înregistrează indicatori de activitate. În cadrul chestionarelor recepționate, în medie 

respondenții au răspuns la 92% din întrebări, totodată evitând întrebările de tip deschis unde 

a fost înregistrat cel mai mic nivel de răspunsuri primite. 

Art. 5 lit.b al Legii Integrității nr. 82 din 25.05.2017, în calitate de subiecți identifică 

entitățile publice și conducătorii entităților publice. Astfel, conform prevederilor legale 

supra, conducătorilor de întreprinderi le revine responsabilitatea de cultivare a climatului de 

integritate instituțională în cadrul acesteia.  

Chestionarul de integritate a fost conceput și structurat în blocuri de întrebări ce 

vizează în mare parte cunoașterea din prima sursă a atitudinii manageriale și respectării 

măsurilor anticorupție prevăzute de legea integrității1. Anumite întrebări din chestionar au 

fost prevăzute cu spațiu destinat comentariilor în vederea obținerii specificațiilor concrete 

din partea managerilor, exercițiu care a oferit posibilitatea efectuării unei interpretări corecte 

a celor menționate de respondent. 

 

                                                           

1 Art.10 din Legea integrității Nr.82 din 25.05.2017 
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5.1. Percepție 

Obiectivul acestui bloc de întrebări a fost identificarea principalelor probleme cu care 

se confruntă managerii întreprinderilor în activitatea pe care o desfășoară. Din start se 

menționează că nu toți managerii au răspuns la întrebarea în cauză, înregistrînd o evitare a 

răspunsurilor în medie de circa 15%.  

De asemenea, respondenții nu au fost prea generoși în punctarea gravității și 

prioritizarea problemelor cu care se confruntă întreprinderea. În mai multe chestionare 

întrebările în cauză nu au fost prioritizate, acordîndu-se punctaj minim pentru toate 

variantele de răspuns.  

PERCEPŢIE 

Care din problemele enumerate mai jos considerați că sunt cele mai 

grave în cadrul întreprinderii pe care o administraţi?  

Indicați după gradul de gravitate de la 1 la 6  (1 – mai puțin gravă; 

6 – cea mai gravă). 

Total 

răspunsuri: 
Gr. mediu 

Deficitul de personal (profesional și auxiliar) și/sau fluctuația de 

personal; 
285 90,7% 2.64 

Condițiile de lucru; 277 88,2% 2.49 

Imixtiunea fondatorului în activitate; 254 80,8% 1.85 

Legislația ineficientă; 263 83,7% 2.45 

Corupția; 248 78,9% 1.21 

Influențe ale politicului în activitate 252 80,2% 1.59 

Alte (specificaţi care) 92 29,2% 1.62 

 

Conform rezultatelor obținute la acest bloc de întrebări, deficitul de personal 

profesional și auxiliar de rînd cu condițiile de lucru reprezintă cele mai grave probleme cu 

care se confruntă managerii întreprinderilor. La polul opus, managerii au identificat corupția 

ca fiind problema cu care se confruntă cel mai puțin.  

Această abordare denotă un nivel ridicat de subiectivism, și un nivel minim de 

sinceritate din partea managerilor, care fie nu percep obiectiv, fie nu doresc să recunoască 

această problemă pentru întreprinderea pe care o gestionează. În acest context este de 

menționat cercetarea sociologică a institutului IDIS-Viitorul care indică că 47,9% din 

antreprenori consideră că corupția împiedică mult și foarte mult desfășurarea afacerilor în 
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Republica Moldova, iar 20,4% consideră că corupția blochează desfășurarea afacerilor în 

țară2.  

În această ordine de idei este important de menționat că este absolut necesar de 

conștientizat și acceptat problemele reale cu care se confruntă întreprinderea pentru a 

identifica cele mai optime soluții pentru acestea. 

 

5.2. Angajamente anticorupție  

Analiza răspunsurilor la acest bloc de întrebări a făcut posibilă identificarea mai multor 

aspecte deficitare în vederea aplicării măsurilor anticorupție în cadrul întreprinderii.  

Astfel în cadrul întreprinderilor nu este aprobată nici o politică de prevenire a fraudei 

și corupției (excepție în acest sens constituie doar 3 întreprinderi (1%)) Răspunsurile 

pozitive oferite la această întrebare, precum și confirmarea telefonică ulterioară, denotă 

faptul că managerii întreprinderilor confundă și/sau substituie regulamentul intern de 

funcționare cu un document de politică de prevenire a fraudei și corupției. În acest sens se 

menționează cadrul legal existent care nu prevede o obligație clară în acest sens, iar 

aprobarea unui asemenea document rămîne exclusiv de conștientizarea necesității și de 

discreția managerilor.  

Exemplu: conducerea ÎM „Primtrans” a fost „inventivă”, preluînd Politica de prevenire 

şi combatere a riscurilor de fraudă şi corupţie adoptată de Fondului Provocările Mileniului 

Moldova, documentul fiind aprobat cu data de 02.01.2017. 

Un alt aspect ce merită atenție deosebită sunt relațiile întreprinderii cu terții. 

Aproximativ 2/3 din manageri declară deschis că nu au stabilite careva angajamente 

anticorupție în relație cu partenerii de afaceri, clienți, persoane terțe etc., respectiv devin 

extrem de vulnerabili la manifestarea influențelor necorespunzătoare din exterior. În multe 

cazuri aceste influenţe pot surveni din partea fondatorilor (AAPL) şi/sau a altor factori de 

decizie la nivel local, or imixtiunea în activitatea întreprinderii din partea fondatorului este 

expres interzisă prin lege. În acest context este de menţionat că deşi primarul comunităţii are 

atribuţia de a numi conducătorul întreprinderii municipale, acesta nu poate ulterior să-i dea 

                                                           

2 IDIS VIITORUL – Corupția: cea mai profitabilă afacere. Chișinău 2017 
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indicații în activitate.3 În asemenea situaţii constatăm prezenţa riscurilor de corupţie cum ar 

fi: riscul depăşirii atribuţiilor de serviciu; riscul delapidării de fonduri; riscul conflictului de 

interese etc. 

Exemplu: ÎM „GLC Ceadîr-Lunga”: anularea tarifelor la evacuarea deșeurilor. Primăria a 

organizat licitație pentru transportarea deșeurilor cu încălcări vădite. A fost anunțată cîștigătoare 

persoana juridică care are o datorie față de bugetul local în sumă de 309 000 lei. Conducerea 

întreprinderii s-a adresat către organele de control. Investigațiile din motive necunoscute se 

tergiversează. Primarul l-a amenințat pe directorul întreprinderii că peste 3 luni întreprinderea va 

fi lichidată. 

 

Pe plan intern, în cadrul întreprinderii, 67% din managerii respondenţi declară că 

angajații sunt încurajați să denunțe încercările de implicare a lor în manifestări de corupție , 

însă 70,7% din conducători au confirmat că nu au instituit un mecanism real și funcțional de 

denunțare a încălcărilor.  

Astfel, se creează situația în care angajații dispun de cunoștințe suficiente în vederea 

denunțării manifestărilor de corupție (Da – 76,8%), sunt încurajați să denunțe orice 

manifestare ilegală, însă fără existența unui mecanism prestabilit care să asigure/protejeze 

într-un anumit mod denunțătorul.  

Situația descrisă supra generează continuu riscuri de corupție, iar curmarea acestei 

implică noi abordări manageriale de integritate. Una din soluții ar putea surveni prin 

implementarea prevederilor Standardului Internațional 37001: Sisteme de management 

anticorupţie4.  

 

ANGAJAMENTE ANTICORUPŢIE 

În cadrul întreprinderii este aprobată o politică de prevenire a 

fraudei şi corupţiei?  

Total 314 100% 

Da 123 39.2% 

Nu 191 60.8% 

Probat 3 1% 

În cadrul întreprinderii sunt stabilite angajamente anticorupţie în 

raport cu partenerii de afaceri (persoane terţe, antreprenori, 

furnizori etc.)?  

Total 310 98,7% 

Da 110 35.5% 

Nu 200 64.5% 

Total 306 97,5% 

                                                           

3 Pct 20 din Regulamentul-model al Întreprinderii Municipale aprobat prin H.G. nr. 387 din 06.06.1994 
4 ISO 37001- anti-bribery management systems standard, Adoptat la 27.20.2016 
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Sunt încurajaţi angajaţii să denunţe încercările de implicare a lor în 

manifestări de corupţie şi alte ilegalităţi? 

Da 205 67% 

Nu 101 33% 

În cadrul întreprinderii este instituit un mecanism de denunţare a 

manifestărilor de corupţie şi a influenţelor necorespunzătoare? 

Total 307 97,7% 

Da 90 29.3% 

Nu 217 70.7% 

În viziunea Dvs. angajaţii întreprinderii dispun de cunoștințe 

suficiente în vederea denunţării manifestărilor de corupţie şi a 

influenţelor necorespunzătoare? 

Total 306 97,4% 

Da 235 76,8% 

Nu 71 23,2% 

 

5.3. Etica și deontologia profesională 

Respectarea normelor de etică şi deontologie profesională reprezintă una din măsurile 

anticorupție prevăzute de legea integrității 82/2017 și constituie unul dintre pilonii 

fundamentali în vederea cultivării integrității instituționale.  

ETICA ŞI DEONTOLOGIA PROFESIONALĂ 

În cadrul întreprinderii este aprobat un Cod de conduită 

profesională? 

Total 305 97,1% 

Da 75 24,6% 

Nu 230 75,4% 

Probat 7 2,2% 

Care este gradul de conștientizare a codului de conduită?  Total 7 2,2% 

Este publicat? 
Da 2 28,6% 

Nu 5 71,4% 

Este comunicat tuturor angajaţilor întreprinderii? 
Da 7 100% 

Nu 0 0% 

Este evaluat în practică? 
Da 6 85,7% 

Nu 1 14,3% 

Codul de conduită reglementează “regimul de cadouri, ospitalitate, 

donaţii şi beneficii similare”? 

Total 7 2,2% 

Da 4 57,1% 

Nu 3 42,9% 

Conducerea ia măsuri disciplinare adecvate atunci cînd este încălcat 

codul de conduită? 

Total 6 1,9% 

Da 6 100% 

Nu 0 0% 

 

La acest capitol se menționează lipsa unor asemenea prevederi în cadrul 

întreprinderilor. Managerii afirmă clar că în cadrul întreprinderii nu au aprobat un cod de 

conduită profesională (Nu – 75,4%). Doar în cazul a 7 întreprinderi (2,2%) cunoaștem despre 

existența unui asemenea document. În cele mai dese cazuri managerii confirmă că regulile 

de bază ale întreprinderii se conțin în regulamentul intern, neexistînd la părerea acestora 

necesitatea aprobării unui nou document. Această afirmație poate servi ca justificare în mare 

parte pentru micro-întreprinderi, unde numărul angajaților este destul de redus, însă în 
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situația întreprinderilor mari și medii se impune existența unui asemenea Cod de conduită 

profesională. Existența acestuia la întreprindere se impune tot mai mult în cazul în care nu 

toți angajații pot și sunt familiarizați cu prevederile legislației în vigoare, dar totodată au 

obligația de respectare a acesteia. Una din soluții ar fi compilarea prevederilor legale ce țin 

de activitatea angajaților și transpunerea acestora în anumite reguli de comportament și 

conduită în cadrul întreprinderii. 

Exemplu: ÎM „DCC”, ÎM „EXDRUPO”, ÎM „LUMTEH”, au specificat instituirea Comisiei de 

evaluare a cadourilor şi evidenţă conform HG nr. 134 din 22.03.2013, totodată aceste întreprinderi 

nu au aprobat un cod de conduită profesională, corespunzător, nu deţin reglementări interne cu 

referire la „regimul de cadouri, ospitalitate, donaţii şi beneficii similare”.  

 

5.4. Regimul conflictului de interese 

Una din măsurile de asigurare a integrității instituționale reprezintă respectarea 

regimului juridic al conflictului de interese. Managerii de conducere ai întreprinderilor se 

identifică ca subiecți ai declarării conflictelor de interese prin Legea 133/2016 privind 

declararea averilor și intereselor personale. Aproximativ 78% din manageri declară cu nu 

au aprobată o politică de identificare și tratare a conflictului de interese în cadrul 

întreprinderii, totodată se înregistrează cazuri frecvente de încălcare a regimului conflictelor 

de interese. Respondenții au afirmat despre existența a doar 10 cazuri depistate a conflictului 

de interese. În realitate se menționează existența a multiplelor asemenea cazuri care fie au 

fost soluționate pînă la sesizarea către Autoritatea Națională de Integritate, fie au rămas 

neconstatate de respective autoritate, astfel rămase nesancționate. 

Noua Lege 236/2017 privind întreprinderea de stat și întreprinderea municipală 

dedică un întreg capitol (capitolul V) în vederea reglementării tranzacțiilor cu conflict de 

interese, precum și restricțiile impuse în asemenea situații.  

În acest context se menționează că Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a 

întocmit în privinţa conducătorilor şi adjuncţilor întreprinderilor municipale, 5 acte de 

constatare care au vizat încălcarea regimului juridic al conflictului de interese, după cum 

urmează: 
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Denumirea întreprinderii Descrierea succintă a conflictului de interese 

1. SA „Termocom”; 

2. ÎM „Apă Canal” Vulcănești 

(2 cazuri) 

Arendarea de către directorii întreprinderilor vizate a unor 

automobile ce aparţineau persoanelor apropiate acestora, în 

scopul deservirii instituţiilor pe care le conduceau. 

ÎM „Gospodarul”,  

s. Bulboaca, Anenii-Noi 

Achiziţionarea de către ex-directorul întreprinderii, pentru 

instituţia pe care o conducea, a unui mijloc de transport de la 

agentul economic, fondat şi condus de el, în lipsa contractului 

de achiziţie şi a actului de primire-predare. 

ÎM „Servicom-Petrești”, s. 

Petrești, 

 r-nul Ungheni 

Angajarea de către directorul ÎM a unei persoane apropiate 

acestuia, în funcţia de casier la întreprinderea pe care o 

administra. 

Totodată în actele oficiale ale organelor de control au fost identificate alte exemple 

de prezență a conflictului de interese:  

Exemplu1: ÎM „Ilcomserv” Nefiind la curent cu legislațiile în vigoare, la funcția de contabil a 

fost angajat fiul directorului, mai apoi fiind informat de această încălcare a fost eliberat și 

angajată altă persoană, astfel a fost tratat conflictul de interese. 

Exemplu 2: Se constată încălcarea art. 20 Legea 133/2016 privind declararea averilor și 

intereselor personale în cazul directorului SA „Apă-Canal” Chișinău, situație, în care termenul 

de 1 an de zile prevăzut de legislație nu a fost respectat. 

Exemplu 3: Conform Hotărîrii Curții de Conturi din UTA Gagauzia, Nr.1213 referitor la 

auditarea rezultatelor activității SA Drumuri-Comrat pe anii 2013-2014, a fost constatat că 

salariatul contabilității societății activa și în calitate de membru al comisie de cenzori. 

Exemplu 4: În a. 2015 fostul conducător al întreprinderii ÎM „GLC Ceadîr-Lunga” a încheiat 

un contract cu SRL „Mir&Com” conducătorul căreia la acel moment era tatăl acestuia. În 

noiembrie 2016 actualul director al întreprinderii s-a adresat către organele de control, dar pînă 

în ziua de astăzi nu s-a luat nici o măsură. Contractele au fost semnate la indicația primarului. 

 

REGIMUL CONFLICTULUI E INTERESE 

În cadrul întreprinderii este aprobată o politică de 

identificare şi tratare a conflictului de interese? 

Total 307 97,7% 

Da 68 22,1% 

Nu 239 77,9% 

Probat 5 1,6% 

În anii 2015-2016 au fost constatate cazuri de încălcare a 

regimului conflictelor de interese? 

Total 312 99,3% 

Da 10 3,2% 

Nu 302 96,8% 

 

În acest context se menţionează că la blocul de întrebări Sisteme de control și 

managementul riscurilor respondenții au plasat pe poziția a 3-a după gravitate riscul 

conflictului de interese la contractarea de bunuri, lucrări și servicii ca fiind unul dintre 

riscurile cu care se confruntă întreprinderea. 
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5.5. Gestionarea patrimoniului public 

La fondarea de întreprinderi AAPL participă cu active publice, respectiv gestionarea 

acestora se impune ca fiind bunuri proprietate publică. Conform art. 77 al legii 436/2006 

privind administraţia publică locală, bunurile din domeniu public al AAPL, de asemenea pot 

fi transmise în gestiune întreprinderilor, or administrarea acestora impune anumite restricţii 

referitor la circuitul civil. Această prevedere legală este „completată” cu Legea 236/2017 

care în art.3 (2) stabilește limitele gestionării bunurilor proprietate publică, precum și 

imposibilitatea urmării și înstrăinării acestora. 

Una din măsurile de asigurare a integrităţii instituţionale reprezintă gestionarea 

transparentă şi responsabilă a patrimoniului public, a finanţelor rambursabile şi 

nerambursabile. În mare măsură de eficienţa gestionării patrimoniului va depinde situaţia 

economico-financiară la întreprindere.  

GESTIONAREA PATRIMONIULUI PUBLIC 

Există reglementări pentru utilizarea personală a bunurilor și 

serviciilor de la locul de muncă? 

Total 302 96,1% 

Da 78 25,8% 

Nu 224 74,2% 

Consiliul societății/Consiliul de administrație a întreprins măsuri 

pentru asigurarea integrităţii şi folosirii eficiente a bunurilor 

întreprinderii 

Total 292 92,9% 

Da 118 40,4% 

Nu 174 59,6% 

În ultimii 5 ani întreprinderea a efectuat donaţii, sponsorizări sau 

alte acţiuni filantropice?   

Total 304 96,8% 

Da 32 10,5% 

Nu 272 89,5% 

 

Astfel din răspunsurile şi comentariile acordate de manageri se constată existenţa 

anumitor contracte de arendă/locaţiune a spaţiilor neutilizate de către întreprindere. Acestea 

reprezintă o pondere destul de redusă, doar 17,2% din totalitatea întreprinderilor chestionate 

înregistrează asemenea contracte. Mijloacele financiare încasate în baza acestor contracte 

reprezintă venituri din activitatea operaţională a întreprinderii. Este plauzibil faptul că 

managerii de întreprinderi reuşesc acumularea de venituri adiţionale, totuşi asemenea 

activitate întotdeauna implică prezenţa riscurilor de corupţie. În acest context se 

menţionează că întreprinderile înregistrează cele mai diferite preţuri referitoare la 

locaţiunea/arenda bunurilor sale, dar practic, întotdeauna sun nivelul preţurilor de piaţă. Un 

alt domeniu de risc în asemenea situații reprezintă creanțele neîncasate care întreprinderile 

le înregistrează. Acestea, în anumite cazuri, reprezintă sume destul de impunătoare, chiar 

dacă arenda lunară pare a fi una modestă, ceea ce denotă faptul neîncasării creanțelor pentru 
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mai multe perioade. Se impune o verificare a termenului de apariție a acestor creanțe dat 

fiind faptul că termenul de prescripție pentru acestea reprezintă doar 3 ani. În cazul dat se 

menţionează prezenţa riscului de deturnare de fonduri; riscul conflictului de interese; etc. 

Asemenea activităţi sunt benefice pentru activitatea întreprinderii, însă se solicită un 

grad sporit de integritate managerială şi control eficient al activităţii din partea 

fondatorilor/organelor de control.   

O atenţie deosebită reprezintă atitudinea managerilor referitor la utilizarea bunurilor şi 

serviciilor la locul de muncă. Este alarmant faptul când practic, 75% din respondenţi afirmă 

că nu există reglementări referitoare la utilizarea în scop personal a bunurilor întreprinderii. 

Asemenea atitudine din partea managerilor este îndeosebi de periculoasă în momentul în 

care majoritatea întreprinderilor se confruntă cu grave probleme financiare. În asemenea 

situaţii este absolut necesar să intervină controlul de rigoare din partea consiliului societăţii, 

fondatorului etc., totodată conform răspunsurilor oferite de manageri se constată că în 60% 

din cazuri consiliul societăţii/de administrare nu a întreprins careva acţiuni în vederea 

integrităţii şi folosirii eficiente a bunurilor întreprinderii. 

Exemplu: ÎM „Viitorul Balatinei” În timpul efectuării auditului au fost depistate încălcări cu 

privire la însușirea banilor de către fostul director al întreprinderii. La momentul de față are loc 

proces de judecată. 

Cu referire la donaţiile şi sponsorizările efectuate de întreprindere se menţionează 

lacuna legislativă în domeniu. Doar 10% din manageri au confirmat efectuarea de 

sponsorizări şi acţiuni filantropice, iar analiza acestora conform comentariilor prezentate au 

demonstrat că asemenea acţiuni au crescut ca număr şi valoare în anul 2016, comparativ cu 

anul 2015.  

O altă latură a acestei probleme reprezintă efectuarea de donaţii şi sponsorizări în 

situaţia în care întreprinderea se confruntă cu probleme financiare, îndeosebi în cazurile în 

care au fost contractate credite şi împrumuturi în vederea realizării proiectelor întreprinderii. 

Exemplu: SA Apă Canal Chişinău a efectuat cu regularitate transferuri sub formă de donații și 

sponsorizări către organelle sindicale, în situația în care întreprinderea se confruntă cu probleme 

financiare, chiar fiind nevoită să apeleze la finanțare externă. 

Răspunsurile oferite la acest bloc de întrebări prezintă îndeosebi interes sporit în cazul 

confruntării cu răspunsurile respondenților care au plasat pe prima poziţie riscul delapidării 
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bunurilor/mijloacelor întreprinderii ca fiind cel mai grav cu care se confruntă 

întreprinderea. 

5.6. Achiziţii de bunuri, lucrări şi servicii  

După cum s-a menţionat anterior, întreprinderile nu sunt subiecţi ai Legii 133/2015 

privind achiziţiile publice, totuşi includerea blocului dat de întrebări a fost în scopul 

verificării din prima sursă a situației reale și respectării măsurilor de transparență și 

anticorupție la efectuarea achizițiilor publice. Este de menționat că aproximativ 14% din 

întreprinderi participă activ la efectuarea achizițiilor publice în calitate de ofertanți. În 

dependență de statutul întreprinderii aceasta lansează efectuarea de achiziții publice în 

calitate de autoritate contractantă. În ambele cazuri este absolut necesar ca întreg procesul 

să fie ghidat de niște reguli stricte care să asigure maximă transparență și integritate 

participanților. Asemenea măsuri au fost prevăzute în Legea 133/2015 privind achizițiile 

publice, de asemenea art.22 din Legea integrității 82/2017 prevede măsuri de sporire a 

transparenței și integrității în gestionarea patrimoniului public și nemijlocit la efectuarea 

achizițiilor publice.  

Noua Lege 236/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală 

în art.9, stabilește expres atribuțiile, responsabilitățile și limitele administratorului în vederea 

efectuării achizițiilor publice. 

ACHIZIŢII DE BUNURI, LUCRĂRI ȘI SERVICII 

În perioada 2015-2016 întreprinderea (în calitate de ofertant) a 

participat la proceduri de atribuire a contractelor de achiziţii 

publice? 

Total 306 97,4% 

Da 42 13,7% 

Nu 264 86,3% 

În cadrul întreprinderii a fost aprobat un act administrativ 

conform căruia se realizează procedura de achiziţie a bunurilor, 

lucrărilor şi serviciilor pentru întreprindere? 

Total 301 95,8% 

Da 46 15,3% 

Nu 255 84,7% 

Probat 11 3,5% 

În 2015-2016 au fost create grupuri de lucru pentru achiziţii? 

Total 306 97,4% 

Da 39 12,7% 

Nu 267 87,3% 

Consiliul de administrare a primit decizii privind asigurarea 

transparenţei procedurilor de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi 

serviciilor? 

Total 285 90,7% 

Da 34 11,9% 

Nu 251 88,1% 

În cadrul întreprinderii este asigurată respectarea principiului 

transparenţei procedurilor de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi 

serviciilor? 

Total 284 90,4% 

Da 64 22,5% 

Nu 220 77,5% 
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În rezultatul aplicării chestionarului se constată că doar 3,5% din întreprinderi au 

aprobat un regulament intern cu privire la efectuarea achizițiilor. De asemenea crearea 

grupurilor pentru achiziții nu este o prioritate pentru 87% din managerii de întreprinderi. 

Aceste date devin îndeosebi de alarmante în situația în care în 88% din cazuri Consiliul de 

administrare/fondatorul nu a primit careva decizii în vederea asigurării transparenței 

procedurilor de achiziție a bunurilor. În rezultatul celor menționate supra se crează situația 

în care managerii recunosc (77,5%) că în cadrul întreprinderii nu este asigurată respectarea 

principiului transparenței procedurilor de achiziție, or aceasta este expres prevăzut de legea 

integrității.  

Nerespectarea cadrului normativ (lipsa planurilor de achiziţii, nedepunerea 

declaraţiilor de imparţialitate, nesistematizarea dosarelor de achiziţii), precum şi 

neasigurarea controlului intern pe acest segment, generează afectarea eficienţei şi 

eficacităţii utilizării mijloacelor financiare ale întreprinderilor, precum şi materializarea 

riscului de delapidare a activelor entităţii. 

Dat fiind faptul că gestionarea patrimoniului întreprinderii implică riscuri sporite de 

corupție, iar consiliul de administrare/fondatorul nu întotdeauna dispun de posibilități în 

vederea verificării corectitudinii administrării activelor, în acest sens se impune efectuarea 

de verificări suplimentare. Acestea pot fi auditări interne sau extern ale activității. Legislația 

în vigoare (Legea 236/2017) stabilește obligativitatea auditării întreprinderilor doar în cazul 

în care acestea fac parte din categoria entităților mijlocii, mari și de interes public. Totodată 

este prevăzută desemnarea unei comisii de cenzori care să efectueze controale inopinate în 

vederea analizei situației economice a întreprinderii, precum și în scop de verificare a 

respectării legislației în vederea administrării și gestionării patrimoniului întreprinderii.  

A apelat întreprinderea la serviciile unei Societăți de audit în anii 

2015-2016? 

Total 313 99,6% 

Da 33 10,5% 

Nu 280 89,5% 

Dacă „da”, rapoartele de audit includ riscuri identificate de 

fraudă şi corupţie? 

Total 31 9,8% 

Da 5 16,1% 

Nu 26 83,9% 

 

Răspunsurile acordate de manageri denotă faptul că în ultimii doi ani doar 10% din 

întreprinderi au apelat la serviciile unei societăți de audit, fapt care trezește anumită 

îngrijorare dat fiind faptul mărimii patrimoniului public gestionat de întreprinderi. În acest 
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context este de menționat rapoartele Curții de Conturi care a identificat ilegalități în multiple 

aspecte legate de gestionarea patrimoniului public de către managerii întreprinderilor. 

5.7. Control intern 

În cadrul întreprinderii este implementat un sistem de control 

intern? 

Total 297 94,5% 

Da 205 69% 

Nu 92 31% 

În cadrul întreprinderii sunt documentate procesele de activitate? 

Total 304 96,8% 

Da 264 86,8% 

Nu 40 13,2% 

În cadrul întreprinderii sunt stabilite rolurile şi responsabilităţile 

fiecărui angajat? 

Total 311 99,3% 

Da 300 96,5% 

Nu 11 3,5% 

Rolurile şi responsabilităţile stabilite în cadrul întreprinderii sunt 

comunicate angajaţilor? 

Total 310 98,9% 

Da 303 97,7% 

Nu 7 2,3% 

În cadrul întreprinderii sunt identificate, evaluate şi documentate 

riscurile ce pot afecta îndeplinirea obiectivelor stabilite, inclusiv 

riscurile de fraudă şi corupţie? 

Total 301 95,8% 

Da 116 38,5% 

Nu 185 61,5% 

Probat 2 0,6% 

Realizează întreprinderea audit intern, inclusiv pentru 

identificarea riscurilor? 

Total 305 97,1% 

Da 58 19% 

Nu 247 81% 

 

Una dintre procedurile pro-active de prevenire a riscurilor de fraudă şi corupţie în 

activitatea unei entităţi reprezintă controlul intern. 

În sectorul public, cadrul juridic al controlului financiar public intern este stabilit prin 

legea nr.229/23.09.2010 şi SNCI, aprobate prin Ordinul MF nr.189/05.11.2015. 

Cu referire la sectorul privat, obligativitatea organizării de către orice entitate, inclusiv 

persoane juridice care desfăşoară activitate de antreprenoriat, a unui sistem de control intern 

a fost reglementată în art.41 „Sistemul de control intern şi auditul intern” din Legea 

contabilităţii, nr. 113/27.04.2007, care între timp a fost abrogată și înlocuită cu Legea 

contabilităţii şi raportării financiare, nr.287/15.12.2017, în vigoare din 01.01.2019, care de 

asemenea prevede în art. 18, alin. (3) obligaţia conducătorului/administratorului de a 

organiza sistemul de control intern. 

Conform prevederilor legislative, sistemul de control intern (SCI) reprezintă totalitatea 

politicilor şi procedurilor adoptate de conducerea entităţii pentru a asigura desfăşurarea 

organizată şi eficientă a activităţii economice, inclusiv respectarea strictă a integrităţii 

activelor, prevenirea şi descoperirea cauzelor de fraudă şi eroare, exactitatea şi plenitudinea 
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înregistrărilor contabile, precum şi pregătirea oportună a unor informaţii financiare 

credibile.  

Responsabilitatea pentru organizarea şi aplicarea sistemului de control intern îi revine 

conducătorului întreprinderii prin prisma prevederilor art.18 alin.(3) din Legea nr. 287/2017 

De asemenea, art.37 din Legea integrităţii, nr.82/25.05.2017 specifică măsurile de 

cultivare a Climatului de integritate a mediului de afaceri în relaţiile cu sectorul public, 

inclusiv prin implementarea sistemelor de control intern. 

Pînă în prezent, de către Ministerul Finanţelor nu a fost asigurată elaborarea şi 

aprobarea unor proceduri/standarde naţionale privind implementarea sistemului de 

control intern în cadrul entităţilor de drept privat, fapt ce condiţionează aplicarea 

deficitară a acestor norme. 

Conform Standardului Internaţional de Audit 315 „Cunoaşterea entităţii şi mediului 

său şi evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă” (ISO 315), Sistemul de control 

intern are următoarele componente: 

a) Mediul de control; 

b) Procesul de evaluare a riscurilor de către entitate; 

c) Sistemul de informaţii, inclusiv procesele de activitate aferente, relevant  

d) pentru raportarea financiară şi comunicarea; 

e) Activităţile de control; şi 

f) Monitorizarea controalelor. 

În contextul tematicii abordate în studiu, necesită de menţionat că elemente esenţiale 

ale mediului de control, sunt integritatea şi valorile etice. Conform aspectelor reflectate în 

ISO 315, integritatea şi comportamentul etic sunt produsul standardelor de etică şi conduită 

ale entităţii, ale modului în care acestea sunt comunicate şi impuse în practică. Ele includ 

măsurile conducerii de a elimina sau reduce stimulentele şi tentaţiile care ar putea determina 

personalul să se angajeze în acţiuni neoneste, ilegale sau lipsite de etică. De asemenea, 

includ comunicarea valorilor şi standardelor de conduită ale entităţii către angajaţi prin 

declaraţii de politică şi coduri de conduită dar şi prin exemple. 

Nivelul de implementare a SCI în cadrul ÎM a fost testat prin aplicarea Chestionarului 

de integritate. Din 411 manageri de întreprinderi respondenți, 206 (69,1%) au răspuns că 

implementează SCI şi 92 (30,9%) – nu. Corespunzător, 117 (38,7%) întreprinderi au răspuns 

că „în cadrul întreprinderii sunt identificate, evaluate şi documentate riscurile ce pot afecta 



33 

 

îndeplinirea obiectivelor stabilite, inclusiv riscurile de fraudă şi corupţie”, iar 185 (61,3%) 

manageri au răspuns că – nu. Fiind solicitată probarea implementării managementului 

riscurilor în cadrul celor 411 entităţi, răspunsul a fost, de fapt, negativ, fiind probat doar în 

2 cazuri ceea ce constitue 0,6% din totalitatea respondenților. 

Acest rezultat ne demonstrează necunoaşterea, de către managerii ÎM, responsabili de 

implementarea SCI, a componentelor necesare a fi puse în aplicare. La întrebarea de control 

privind „aprobarea unui Cod de conduită profesională”, ? ÎM au răspuns că îl deţin, şi ? – 

nu. Analogic, fiind solicitate probe, s-a confirmat că nici cele ? ÎM nu au aprobat norme de 

conduită în cadrul entităţii.  

Reieşind din componentele şi elementele esenţiale ale SCI, descrise mai sus, rezultă că 

acest mecanism de prevenire a fraudei şi corupţiei nu este implementat la justa valoare, 

motivul de bază fiind lipsa procedurilor/standardelor stabilite printr-o normă legală. 

Se menţionează că, deşi într-o serie de acte de audit/inspectare financiară se 

menţionează aplicarea deficitară a SCI, lipsa normelor de etică şi integritate în cadrul 

întreprinderilor auditate nu se regăseşte printre concluzii, corespunzător, nu se recomandă 

elaborarea şi punerea în aplicare a acestor norme.  

 

5.8. Gestionarea informației de serviciu 

În activitatea sa întreprinderile operează cu informații și date cu caracter personal atât 

ale clienților cât și ale angajaților proprii. Gestionarea unei asemenea informații presupune 

existența anumitor rigori de accesibilitate și respectiv existența de reglementări interne în 
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cauză.  Lipsa unor asemenea reglementări generează riscul scurgerii de informații, fapt care 

poate genera consecințe nefaste pentru întreprindere. Aproximativ 58% din managerii de 

întreprinderi declară că nu posedă reglementări interne cu privire la gestionarea informației 

de serviciu. Totodată, 128 de manageri (42%) au declarat că au implementate asemenea 

prevederi, dintre care doar 3 au probat existența unor asemenea regulamente.  

GESTIONAREA INFORMAȚIEI DE SERVICIU 

În cadrul întreprinderii există reglementări interne privind 

gestionarea informației de serviciu? 

Total 303 96,4% 

Da 128 42,2% 

Nu 175 57,8% 

Probat 3 1% 

Dacă există reglementări interne privind gestionarea informației 

de serviciu, acestea se referă la: 
Total 3 1% 

informația cu caracter confidențial, secret, strict secret; 
Da 3 100% 

Nu 0 0% 

datele cu caracter personal; 
Da 3 100% 

Nu 0 0% 

comunicarea cu mass-media; 
Da 0 0% 

Nu 2 100% 

adresa de la domiciliu si telefonul de contact al colegului. 
Da 2 66,7% 

Nu 1 33,3% 

5.9. Transparența procesului decizional 

Capitolul VI din Legea 236/2017 privind întreprinderea de stat și întreprinderea 

municipală stabilește obligativitatea dezvăluirii informațiilor cu privire la activitatea 

întreprinderii pe pagina web a întreprinderii sau a fondatorului. De asemenea este stabilită 

modul și tipul informației necesare spre dezvăluire în vederea realizării transparenței 

activității.  

Anterior intrării în vigoare a legii supra, prevederi referitoare la transparența procesului 

decizional pentru întreprinderi se conțineau parțial în prevederile Legii nr.239/13.11.2008 

privind transparenţa în procesul decizional. Sub incidenţa actului legislativ se regăsesc 

persoanele juridice de drept privat care gestionează şi utilizează mijloace financiare publice, 

normă care necesita o interpretare şi nu tocmai acoperea subiecţii expuşi evaluării. 

Totuși, în vederea aprecierii nivelului de transparenţă a activităţii întreprinderilor, în 

Chestionarul de integritate a fost inclus capitolul „Transparenţa procesului decizional”. 

Răspunsurile oferite de manageri sunt reflectate mai jos: 

TRANSPARENȚA PROCESULUI DECIZIONAL 

Întreprinderea deține pagină oficială în rețeaua Internet? 

Total 310 98,7% 

Da 48 15,5 

Nu 262 84,5% 
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Dacă da, conține aceasta următoarele tipuri de informații: Total 21 6,7% 

Informații cu privire la activitatea întreprinderii și/sau serviciile 

acordate 

Da 21 100% 

Nu 0 0% 

Date despre consiliul societății/consiliul de administrație 
Da 7 33,3% 

Nu 14 66,7% 

Rapoarte financiare privind activitatea / gestionarea patrimoniului 
Da 5 23,8% 

Nu 16 76,2% 

Planul anual de achiziții 
Da 4 19,1% 

Nu 17 80,9% 

Referințe la denunțarea comportamentului non-integru al salariaților 
Da 1 4,8% 

Nu 20 95,2% 

 

În urma aplicării chestionarului și confirmarea telefonică ulterioară se constată că în 

general (84,5%) întreprinderile nu dețin pagină oficială în rețeaua internet. În foarte multe 

cazuri pagina web a întreprinderii este confundată cu contul de poștă electronică. Acest fapt 

denotă nivelul de cunoștințe tehnico-informaționale de care dispun managerii acestor 

întreprinderi.  

Totodată se menționează faptul că în cazul în care întreprinderea, totuși deține cont de 

poștă electronică în rețeaua internet, aceasta este: 

Deschisă pe servere aflate în afara Republicii Moldova sau cele cu profil comercial 

(exemplu: ....@mail.ru; ...@rambler.ru; ...@gmail.com etc.). Situația în cauză poate genera 

anumite riscuri ca de exemplu: pierderea de informații sau contacte salvate în adresa de poștă 

electronică5; impunerea de costuri suplimentare pentru gestionarea poștei electronice etc. În 

vederea excluderii unor asemenea riscuri se recomandă  transferarea adreselor de poștă 

electronică pe serverele din Republica Moldova, inclusiv, după posibilitate, servere 

guvernamentale6  

Adresa de poștă electronică (numele) este un cont de poștă electronica privat ale 

managerului instituției  

Exemplu: Întreprinderea Municipală de Gospodărire și Amenajare din or. X deține adresa 

oficială de poștă electronică de tipul: taniusha_89@mail.ru (adresă de poștă electronica doar cu 

titlu de exemplu). 

În acest context, se menționează existența de cazuri în care poșta electronică privată 

aparține unei persoane care deja nu mai este angajată a respectivei întreprinderi municipal. 

Astfel, există posibilitatea accesării contului de poștă electronica a angajatului cu acces 

                                                           

5 a se consulta incidentele petrecute în Ucraina cu serverele de poștă electronica din Federația Rusă 
6 A se vedea Hotărîrea Guvernului Nr. 822 din 06/11/2012 cu privire la serviciile de poștă electronică al autorităților 

administrației publice. 

mailto:....@mail.ru
mailto:...@rambler.ru
mailto:...@gmail.com
mailto:taniusha_89@mail.ru
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la corespondența personală a angajatului, fapt care poate fi calificat ca o ingerință în 

viața privată, o violare a secretului corespondenței și respectiv o încălcare a art. 8 din 

CEDO7.  În acest sens se recomandă redenumirea tuturor adreselor oficiale de poștă 

electronică ale întreprinderilor de stat sau municipale conform denumirii întreprinderii sau, 

eventual, a serviciilor pe care aceasta le prestează.  

În contextul celor expuse rezultă încălcarea principiilor transparenţei procesului 

decizional de către ÎM, inclusiv de informare a cetăţenilor, altor părţi interesate despre 

iniţierea elaborării deciziilor şi despre consultarea publică pe marginea proiectelor de decizii 

respective, precum şi asigurarea de posibilităţi egale pentru participarea acestora la procesul 

decizional, în special în contextul gestionării activelor deţinute (terenuri, mijloace fixe, 

active financiare, etc.). 

În acest sens, Regulamentul cu privire la paginile oficiale ale autorităţilor 

administraţiei publice în reţeaua Internet aprobat prin HG nr. 188 din 03/04/2012 vine cu 

recomandări de creare și menținere a paginilor oficiale în rețeaua internet pentru autoritățile 

administrației publice precum și pentru instituţiile publice în care acestea au calitatea de 

fondator. 

5.10. Calificare managerială 

 

CALIFICARE MANAGER 

Vîrsta: 

Total 303 96,5% 

Pînă la 25 ani  0 0% 

25-35 ani 25 8,3% 

35-45 ani 45 14,9% 

45-55 ani 98 32,3% 

Mai mult de 55 ani 135 44,6% 

Stagiul de muncă în domeniu: 

Total 299 95,2% 

1-5 ani 117 39,1% 

5-10 ani 73 24,4% 

10-15 ani 22 7,4% 

15-20 ani 6 2% 

20-30 ani 27 9% 

Mai mult de 30 ani 54 18,1% 

Studii: 

Total 298 94,9% 

medii 110 36,9% 

superioare 177 59,4% 

masterat 10 3,4% 

                                                           

7 În acest sens a se vedea Hotărîrea CtEDO de condamnare a României din 05.09.2017 
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doctorat 1 0,3% 

Angajarea a fost efectuată prin concurs public 

Total 301 95,8% 

Da 88 29,2% 

Nu 213 70,8% 

Aţi fost sau sînteţi membru al unui partid sau 

formaţiune politică   

Total 305 97,1% 

Da 69 22,6% 

Nu 236 77,4% 

Aţi ocupat vre-o funcţie publică, demnitate publică 

în cadrul autorităţilor publice centrale sau locale?     

Total 305 97,1% 

Da 56 18,4% 

Nu 249 81,6% 

 

Răspunsurile la acest bloc de întrebări reliefează profilul managerului tipic care este 

astăzi în fruntea Întreprinderilor Municipale. Astfel se remarcă faptul că managementul 

întreprinderilor este realizat preponderent de persoane cu o medie de vîrstă de 50+ ani, în 

timp ce ponderea managerilor de pînă la 40 de ani se situează la nivelul unui sfert din totalul 

respondenților.  

Totodată este de remarcat că stagiul de muncă în domeniu este unul destul de redus. 

Mai mult de 1/3 din respondenți afirmă că au un stagiu de muncă în domeniu de pînă la 5 

ani. Acest fapt poate fi determinat și de procesul politic de alegere a AAPL, dat fiind faptul 

că una din atribuțiile primarului este de a numi și înceta raporturile de serviciu cu managerii 

de întreprinderi. 

Un alt indicator alarmant este faptul că mai mult de 1/3 din managerii de întreprinderi 

nu posedă studii superioare.  

Este relevant și faptul că 70% din manageri au fost angajați fără organizarea a unui 

concurs public. În acest sens se menționează că una din măsurile de prevenire a corupției 

prevăzute de Legea integrității 82/2017 este angajarea și promovarea agenților publici 

numai în bază de merit și de integritate profesională fapt ce implică conform art.11 al legii 

supra organizarea de concurs public conform criteriilor transparente şi obiective de 

selectare în bază de merit, calificare profesională, capacitate, competenţă şi integritate 

profesională, fără a admite favorizarea intereselor private şi a oricăror forme de 

discriminare. 

Noua Lege 236/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală 

stabilește expres în art. 7 (4) selectarea administratorului întreprinderii municipale numai 

în bază de concurs. 

Faptul că 18,5% din manageri au ocupat anterior o funcție publică poate indica la faptul 

prezenței unui regim de incompatibilitate, or funcționarii publici care şi-au încetat mandatul 
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sau raporturile de muncă ori de serviciu, pe parcursul ultimului an de muncă sau de serviciu 

avînd atribuţii directe de supraveghere sau control al unor organizaţii comerciale şi 

necomerciale, nu au dreptul să se angajeze, timp de un an, în cadrul acestor organizaţii. 

Apartenența la un partid sau formațiune politică nu constituie un impediment în 

exercitarea funcțiilor manageriale în cadrul întreprinderii, totuși este absolut necesar 

delimitarea intereselor personale (politice) și celor profesionale în calitate de manager al 

întreprinderii. 
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VI. ANALIZA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI 

Conform Standardului Internaţional de Audit 315 „Cunoaşterea entităţii şi mediului 

său şi evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă” (ISO 315), una dintre procedurile de 

evaluare a riscurilor în vederea obţinerii unei înţelegeri asupra entităţii şi a mediului său sunt 

procedurile analitice.  

Acestea se aplică inclusiv în vederea evaluării performanţei financiare ale entităţii, iar 

printre condiţiile care pot susţine riscuri de fraudă se menţionează: capacitatea 

întreprinderilor de a-şi onora obligaţiile de plată (lichiditatea bilanţului contabil, lichiditatea 

activelor, solvabilitatea pe termen lung); indicii rentabilităţii activelor (economică) şi a 

capitalului propriu (financiară), indicele gradului de îndatorare, rentabilitatea vânzărilor şi 

indicele privind raportul dintre cifra de afaceri şi cheltuieli administrative, analiza 

patrimoniului net.  

Analiza indicatorilor economico-financiari ai întreprinderii oferă managerilor, 

fondatorilor, eventual - investitorilor, un sprijin absolut pentru identificarea, elaborarea și 

fundamentarea deciziilor în vederea viabilității întreprinderii și sporirii performanțelor 

economice ale acesteia. 

În contextul acestei analize, necesită de menţionat şi Regulamentul cu privire la 

asanarea, reorganizarea şi lichidarea întreprinderilor insolvabile, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr.761/13.10.94, conform căruia întreprinderea care din cauza gestiunii şi 

administrării defectuoase (ineficiente) nu este în stare să-si achite creanţele este o 

întreprindere insolvabilă.  

Pentru determinarea insolvabilităţii întreprinderii se face analiza situaţiei financiare, se 

estimează balanţa ei, aplicându-se următorii indici principali: coeficientul lichidităţii curente 

şi coeficientul de asigurare cu mijloace proprii. 

În prezentul raport, concluziile privitor la performanţa financiară a ÎM/SC în care 

AAPL deţin cotă-majoritară (în continuare Întreprinderi) şi riscurile de corupție au fost 

identificate din analiză a indicelor economico-financiari  pentru anii 2015 şi 2016, 

coroborate cu teoria activității economico-financiare a societăților comerciale. 

Conform datelor Agenției Proprietăți Publice în prezent AAPL dețin cotă majoritară în 

411 întreprinderi care înregistrează indicatori de activitate. După forma organizatorico-

juridică totalitatea întreprinderilor și societăților comerciale fondate de AAPL se împart în 
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Întreprinderi Municipale, Societăți pe Acțiuni, Societăți cu Răspundere Limitată și 

Întreprinderi de Stat. Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală prevede 

posibilitatea înființării de Întreprinderi Municipale și Societăți Comerciale în scop 

comercial, în privința executării unor lucrări de interes local precum și în vederea satisfacerii 

intereselor comunității locale.  

 

 

6.1. Analiza patrimoniului net (Active Nete) 

În vederea desfășurării activității economico-financiare, întreprinderea își formează 

patrimoniul, care reprezintă totalitatea resurselor economice controlate de întreprindere. 

Analiza situației patrimoniale presupune examinarea activelor controlate de întreprindere, 

indiferent de sursele de finanțare a acestora. Aspecte ce țin de dinamica patrimoniului 

întreprinderii, componența și regimul juridic al patrimoniului, destinația pentru care se 

folosesc activele disponibile reprezintă subiecte de interes sporit în evaluarea riscurilor de 

corupție cu care se confruntă întreprinderea. 

În mod normal mărimea patrimoniului net crește în dinamică în urma desfășurării 

activității economico-financiare eficiente. Tendința de scădere a activelor nete semnalează 

existența aspectelor dificile în dezvoltarea întreprinderii. Situația financiară în acest caz se 

caracterizează ca instabilă. 

92%

1%1%6%0%

Diagrama 1: Formele organizatorico-juridice: 

Întreprinderi Municipale

SRL

Întreprinderi de Stat*

SA

Zone Libere
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Apariția valorii negative a patrimoniului net confirmă o stare de criză, cînd 

întreprinderea nu dispune de active formate pe seama resurselor proprii și activitatea pe 

deplin se finanțează datorită surselor împrumutate. Deci se constată dependența financiară 

absolută a întreprinderii de creditorii/fondatorii acesteia, iar în cazul ÎM acestea reprezintă 

AAPL-urile.  

Există cazuri de apariție a valorilor negative pentru activele nete ca rezultat al 

încălcării prevederilor legale și anume în procesul de reorganizare a ÎM în SA 

Exemplu: Conform Deciziei nr.8/13(13/13)-XXV din 10.11.2016 a CO Cahul,  ÎM AC Cahul a 

fost reorganizată prin transformare în SA. Potrivit datelor din Situațiile financiare pe anul 2016, 

capitalul propriu (activele nete) al ÎM AC Cahul la 01.01.2016 constituia (-) 21226,9 mii lei, iar 

la 01.01.2017 – respectiv, (-) 19339,9 mii lei, iar conform prevederilor art. 39 din Legea nr.1134-

XIII din 02.04.19978, valoarea activelor nete ale societății nu poate fi mai mică decât mărimea 

capitalului ei social. 

6.2. Analiza rentabilității economice 

Indicatorul de rentabilitatea economică reflectă eficienţa utilizării activelor, altfel spus 

profitul câştigat la 1 leu de active. De eficienţa utilizării activelor (materiale, nemateriale, 

financiare) depinde capacitatea întreprinderii de a supraveţui sub aspect financiar, de a 

atrage mijloace băneşti de la cumpărători şi de a achita în termen datoriile sale.  

                                                           

8 Legea nr.1134-XIII din 02.04.1997 privind societățile pe acțiuni (în continuare - Legea nr.1134-XIII din 

02.04.1997); 
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Analizînd valorile prezentate în Tabelul 1, conchidem că în general Întreprinderile nu 

utilizează eficient activele sale. Astfel la fiecare leu investit acestea înregistreză pierderi 

contabile în medie de -1,29 lei. Cele mai mari pierderi înregistrează Întreprinderile fondate 

de AAPL din Telenești9 (-16,14%) și Ialoveni (-10,87%). Totodată există și valori pozitive 

– cazul întreprinderilor fondate de AAPL Dubăsari (4.45%), AAPL Bălți (0,43%) AAPL 

Hîncești (0.05%). 

 
Un alt aspect ce merită atenție deosebită este evoluția în timp ai acestor indicatori. Este 

de menționat că pentru anul 2016 nivelul rentabilității activelor s-a înrăutățit cu aproximativ 

-0,36 % în comparație cu datele pentru anul 2015 unde Întreprinderile înregistrau -0,93 lei 

pierderi la fiecare leu de active.  

Aceste aspecte denotă persistența unui management defectuos în activitatea ÎM, fapt 

care pe termen lung poate genera o rată excesivă de îndatorare și/sau respectiv grave 

probleme financiare pentru întreprindere. Astfel se menționează prezența riscurilor de 

delapidare a activelor, riscul depăşirii atribuţiilor/abuzului în serviciu a factorilor de decizii 

din cadrul întreprinderilor și riscul manipulării intenţionate a rapoartelor financiare / riscul 

falsului în acte contabile etc. 

                                                           

9 Indicator calculat pentru 2 ÎM ale AAPL Telenești:  ÎM „Serviciul de Salubrizare Telenești” și ÎM „Direcția de 

Producție Apă-Canal” 
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Ca măsuri de remediere a situației se menționează prioritizarea preocupării 

managerilor ÎM în gestionarea integră a întreprinderii, asigurarea continuității activității 

acesteia și măsuri economice de eficientizare a utilizării activelor.  

6.3. Analiza rentabilității capitalului propriu 

Un alt indicator al activității economice ale întreprinderii este rentabilitatea 

capitalului propriu. Astfel se menționează că în procesul desfășurării activității economice, 

întreprinderea consumă resurse financiare, totodată fiind absolut necesar de a verifica dacă 

aceste resurse sunt utilizate într-un mod suficient de eficient pentru a obține rezultatul 

financiar, care va asigura finanțarea investițiilor necesare și rambursarea datoriilor 

întreprinderii. 

În acest scop este nevoie de a efectua analiza rentabilității capitalului propriu, 

indicator care reflectă capacitatea întreprinderii de a utiliza capacitatea capitalului propriu 

în vederea obținerii profitului, sau altfel spus „capacitatea întreprinderii de a-si îmbogăți 

proprietarii”. Prin prisma acestui indicator se apreciază eficiența investițiilor, sau mărimea 

profitului obținut pentru fiecare leu investit în capitalul propriu. 

Analiza rentabilității capitalului propriu indică printre altele prezența premiselor de 

formare a rezervelor la întreprindere pentru păstrarea integrității capitalului, acoperind astfel 

orice risc al întreprinderii. 

Cu referire la valorile pentru acest indicator se menționează că acesta pierde 0,27 

puncte procentuale, devenind unul negativ, rezultat al activității întreprinderilor pentru anul 

2016. Valoarea negativă reprezintă o pierdere de -0.17 lei pentru fiecare leu investit în 

capitalul propriu. 
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6.4. Analiza coeficientul lichidităţii curente 

Coeficientul lichidităţii curente presupune comparaţia activelor curente cu datoriile pe 

termen scurt. Altfel spus, acest indice arată dacă întreprinderea dispune de active curente 

suficiente pentru achitarea datoriilor pe termen scurt în sumă deplină. Intervalul optim 

reprezintă coeficientul de la 2 la 2,5.  

Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.761/13.10.94 pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la asanarea, reorganizarea şi lichidarea Întreprinderilor 

insolvabile, structura balanţei este considerată nesatisfăcătoare, iar întreprinderea – 

insolvabilă în situaţiile când: 

- valoarea coeficientului lichidităţii curente la finele perioadei gestionare este mai mică 

de 1; 

- valoarea coeficientului asigurării cu mijloace proprii la finele perioadei gestionare 

este mai mică de 0,1. 

Cu referire la acest indicator, se menționează poziționarea acestuia sub intervalul optim 

stabilit prin Hotărârea de Guvern sus-menționată. Valoarea mediană a coeficientului 

lichidității curente pentru anul 2016 este de 1.37 – în descreștere cu 0.3 puncte comparativ 

cu valorile anului 2015. Acest fenomen negativ se explică prin faptul că ritmul creșterii 

datoriilor pe termen scurt depășește considerabil ritmul creșterii activelor curente, ceea ce 

indică la prezența riscurilor de corupție și gestionare frauduloasă a întreprinderilor. 

De asemenea este de menționat că pentru 24 de Întreprinderi (5,8%) valoarea 

coeficientul lichidității curente se situează sub nivelul critic de insolvabilitate – ceea ce 

practic denotă incapacitatea întreprinderii de a continua activitatea economică.  

Îngrijorător este faptul că pentru 137 (33,3%) de Întreprinderi structura balanței 

conform acestui  coeficient se consideră a fi una nesatisfăcătoare, urmând a fi redresat în 

perioadele imediat următoare pentru evitarea colapsului financiar.  

Pentru 45 de întreprinderi (10,9%), din lipsa de date nu se cunosc indicii acestui 

coeficient ceea ce poate, de asemenea, genera anumite semne de îngrijorare, dat fiind faptul 

necunoașterii situației reale la întreprindere și a indicatorilor reali de activitate. 

Situația este favorabilă pentru 205 Întreprinderi (49,8%), unde indicatorul în cauză 

prezintă valori mai mari de 1 ceea ce denotă un risc minor de colaps financiar și respectiv 

iminența lichidării sau reorganizării acesteia.  
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Coeficientul lichidității curente este strîns legat de un alt indicator economic și anume – 

Coeficientul de autonomie financiară.  

6.5. Analiza coeficientul de autonomie financiară 

Acest indicator exprimă independența financiară a întreprinderii totodată arată cota 

capitalului propriu în suma totală a surselor de finanțare, sau ponderea patrimoniului format 

pe seama surselor propria în suma totală a activelor. Nivelul de siguranță în cazul acestui 

indicator reprezintă valori superioare de 0,5 (sau, respectiv, 50%)10 ceea ce denotă garanții 

aproape certe pentru fondatori de situație economică favorabilă la întreprindere. 

Creșterea ponderii capitalului propriu al societății în pasivul bilanțier, are efecte 

benefice asupra autonomiei financiare totale, astfel cu cât capitalurile proprii sunt mai mari 

cu atât mai puțin întreprinderea apelează la credite pentru finanțarea investițiilor. 

Coeficientul de autonomie financiară pentru anul 2016 este de 0,53 înregistrînd, de 

asemenea, o ușoară scădere față de nivelul anului 2015 cu 0.08 puncte.  

Se remarcă faptul că conform acestui indicator pentru 47% din întreprinderi situația este 

una de risc sporit, datoriile prevalând asupra capitalului propriu. În acest context se impune 

un control mult mai riguros din partea fondatorilor întru evitarea intrării întreprinderii în 

incapacitate de plată. Pentru 43,7% de întreprinderi coeficientul de autonomie financiară se 

                                                           

10 Asociația Contabililor și Auditorilor Porfesioniști – Analiza Rapoartelor Financiare Ediția a II-a revizuită și 

completată, Chișinău, 2008 
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menține, în cadrul valorilor pozitive, ceea ce denotă faptul că capitalul propriu al 

întreprinderii, la moment, este suficient și prevalează asupra datoriilor.  

Situația rămâne incertă și poate genera risc sporit de fals în date contabile cu referire la 

8,7% din totalul întreprinderilor care nu au prezentat careva date pentru a calcula acest 

indicator. 

 
 

6.6. Analiza ratei de solvabilitate generală 

Un alt indicator important în analiza economico-financiară a întreprinderii reprezintă – 

Rata solvabilităţii  generale - exprimă gradul de acoperire a surselor împrumutate cu 

activele totale de care dispune întreprinderea.  

 Acest indicator indică măsura în care activele societății contribuie la finanțarea 

datoriilor sale totale. Solvabilitatea evidențiază capacitatea unei societăți de a face față 

scadențelor pe termen lung și mediu și depinde de mărimea acestor datorii și de costul 

îndatorării. Prin urmare, în măsura în care activul real este suficient ca să îi permită plata 

tuturor datoriilor, societatea este solvabilă. Astfel, solvabilitatea urmăreşte capacitatea 

acesteia de a-şi achita obligaţiile totale din resurse totale, pe baza acestui indicator putându-

se evalua riscul incapacităţii de plată pe termen lung (insolvabilitatea sau risc de faliment). 

În literatura de specialitate se recomandă ca lichiditatea generală să cuprindă valori 

minime de 1 sau 1,5 – dar în funcție de domeniul de activitate al firmei și de conjunctura 
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mediului de afacere aceasta valoare poate fi reconsiderată. Totuși un nivel optim pentru 

indicatorii acestei rate ar fi unul mai mare ca 211. 

Analizînd acest indicator conform AAPL fondatoare de întreprinderi este de menționat 

faptul că mediana pentru anul 2016 se plasează în cadrul valorilor recomandate, totuși 

înregistrînd o scădere de 0.2 puncte față de valorile anului 2015. 

 

Totuși analizînd situația economico-financiară în mod individual la fiecare întreprindere 

rezultatele sunt diferite. Astfel 23% din întreprinderi denotă valori sub nivelul minim de 

solvabilitate, reprezentînd riscuri majore de deturnare de active, iar 66,4% - un nivel 

suficient, sau chiar optim pentru desfășurarea activității economice. Situația rămîne incertă 

cu referire la 10,9% din întreprinderi care nu au prezentat datele corespunzătoare, ceea ce 

poate genera situații de risc sporit de manipulare, falsificare a înregistrărilor contabile. 

 

                                                           

11 Asociația Contabililor și Auditorilor Porfesioniști – Analiza Rapoartelor Financiare Ediția a II-a  revizuită și 

completată, Chișinău, 2008 
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Un alt aspect care merită atenție deosebită reprezintă faptul că unele AAPL au 

transmis în capitalul social al unor SA rețelele de apă și canalizare și alte bunuri ale 

infrastructurii tehnico-edilitare aferente prestării serviciilor de aprovizionare cu apă și de 

canalizare. Totodată conform prevederilor art.4 din Legea nr.303 din 13.12.2013, sistemul 

public de alimentare cu apă și de canalizare reprezintă un ansamblu de instalații tehnologice, 

echipamente funcționale și dotări specifice prin care se realizează serviciul public de 

alimentare cu apă și de canalizare. Astfel, sistemele publice de alimentare cu apă și de 

canalizare reprezintă bunuri proprietate publică/ din domeniul public care nu pot fi 

înstrăinate și nici supuse nici unui regim juridic contractual12. Astfel ca urmare a unei 

gestionări frauduloase a întreprinderii și îndatorării excesive, crește riscul deposedării AAPL 

de aceste bunuri.  

Exemplu: La 26.04.2012, în capitalul social al SA RAC Soroca, în contul achitării 

acțiunilor subscrise, primăria or. Soroca a transmis aporturile nebănești în valoare de 39028,0 

mii lei, inclusiv mijloace de transport, utilaj, clădiri, sonde, rețea de apeduct. 

 

 

Concluzii referitoare la analiza economico financiară a întreprinderilor  

 

În urma analizei efectuate se constată că, în general, situația economico-financiară a 

ÎM s-a înrăutățit. Principalii indicatori ai activității economico-financiare sunt în descreștere 

în comparație cu anul 2015, ceea ce ne indică în mod cert prezența riscului de deturnare a 

activelor întreprinderii, riscul depășirii atribuțiilor de serviciu ale factorilor de decizii, 

riscul abuzului în serviciu etc. 

 AAPL în calitate de fondatori și managerii nemijlocit nu au întreprins toate măsurile 

necesare în vederea redresării situației nefavorabile identificate ca rezultat ai anilor 

precedenți, astfel au admis o diminuare a principalilor indicatori ai activității economice. 

Unele ÎM prezintă indicatori economici critici reprezentând un risc sporit de faliment, 

rezultat al unei gestionări defectuoase și prezența riscurilor de corupție menționate. 

                                                           

12 Art. 10 din Legea Republicii Moldova nr. 121 din 04.05.2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății 

publice 
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VII. CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI 

În activitatea ÎM au fost identificate mai multe riscuri de fraudă şi corupţie, dintre 

care probabilitatea cea mai mare de materializare o înregistrează riscul deturnării de 

active, conex acestuia riscul manipulării, falsificării înregistrărilor contabile sau a 

documentaţiei justificative pe baza cărora sunt întocmite situaţiile financiare ale 

agenţilor economici, precum şi riscul depăşirii atribuţiilor de serviciu ale factorilor de 

decizii, traficului de influenţă, abuz în serviciu. 

Aceste riscuri sunt generate preponderent de norme de trimitere defectuoase cu 

referire la administrarea bunurilor proprietate a unităţii administrativ-teritoriale, 

lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative şi control ineficient asupra activităţii 

economico-financiare din partea fondatorului, competenţa discreţionară excesivă a AAPL 

de a constitui, reorganiza sau lichida ÎM în lipsa fundamentării economico-tehnice, lipsa 

mecanismelor de implementare a Sistemului de Control Intern în cadrul entităţilor de drept 

privat, neimplementarea procedurilor anticorupţie. 

În vederea excluderii factorilor care generează riscuri de corupţie, se recomandă: 

 

AAPL fondatoare 
• Întocmirea actelor de verificări cu ÎM şi SC în care AAPL 

deţin cotă-parte cu privire la evidenţa patrimoniului total 

transmis în capitalul social şi în gestiune economică 

(numeric şi valoric), cu excluderea abaterilor  patrimoniului 

necontabilizat.   

• Întreprinderea măsurilor necesare în vederea asigurării 

integrităţii şi a folosirii eficiente a bunurilor întreprinderii 

• Intensificarea controlului extern a activităţii economico-

financiare ale ÎM, angajarea societăţilor de audit 

independent.  
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AAPL / Consiliile de 

administrare 

• Aprobarea codului de conduită a întreprinderii şi informarea 

angajaţilor despre prevederile codului. Acesta în mod 

obligatoriu va conține prevederi cu referire la: regimul 

cadourilor; politica conflictului de interese; neimplicarea în 

acte de corupţie; sancţiuni aplicabile pentru nerespectare; 

• Aprobarea și promovarea unui autentic mecanism de 

denunțare a ilegalităților şi a influenţelor necorespunzătoare 

în cadrul întreprinderii; 

• Aprobarea procedurii/regulamentului privind achiziţiile de 

mărfuri, lucrări şi servicii destinate atît acoperirii 

necesităţilor, cît şi asigurării bazei tehnico-materiale şi 

formării programului de producţie al întreprinderii; 

• Adoptarea unei proceduri uniformizate privind gestionarea 

informației de serviciu și după caz, a regulamentului cu 

privire la utilizarea și prelucrarea informațiilor cu caracter 

personal. 

• Revizuirea şi actualizarea contractelor semnate cu managerii 

ÎM / semnarea contractelor lipsă, cu includerea obligatorie a 

condiţiilor de plată pe baza principiului de performanţă. 

• Stabilirea şi aplicarea sancţiunilor disciplinare managerilor 

ÎM pentru gestionarea ineficientă a patrimoniului municipal.  

• Stabilirea indicatorilor de performanţă pentru ÎM. Audierea 

publică a rezultatelor obţinute şi sancţionarea conducătorilor 

pentru nerealizarea obiectivelor stabilite. 

• Obligarea managerilor de a pune în aplicare procedurile 

anticorupţie 

Managerilor de 

întreprinderi 

• Punerea în aplicare a procedurilor anticorupţie, stabilite în 

Legea nr.325/2013 p/d evaluarea integrităţii instituţionale şi 

în Legea integrităţii, nr.82/25.05.2017 

• Asigurarea inventarierii integrale a activelor şi înregistrării 

conforme în evidenţa contabilă a patrimoniului real deţinut, 

inclusiv evaluarea terenurilor primite în gestiune şi 

asigurarea contabilizării conforme a acestora 

• Asigurarea înregistrării în registrul cadastral a dreptului de 

proprietate asupra bunurilor imobile transmise în gestiune 

întreprinderilor 
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• Crearea/actualizarea paginii web a întreprinderii; Publicarea 

informaţiilor necesare cu privire la activitatea întreprinderii 

• Asigurarea transparenței tuturor etapelor realizării procesului 

de achiziții de mărfuri, lucrări şi servicii destinate atît 

acoperirii necesităţilor, cît şi asigurării bazei tehnico-

materiale şi formării programului de producţie al 

întreprinderii 

• Implementarea unui sistem eficient de control intern 
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Anexa 1 

Raport de evaluare 

a cadrului normativ cu privire la întreprinderi municipale 

 

I. Lista actelor legislative şi normative în domeniu 
 

1. Codul Civil (art.179) 

2. Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală 

3. Legea nr.435-XVI din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă (art.4) 

4. Legea nr.845-XII din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi (art.20) 

5. Legea nr.121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii 

publice 

6. Legea nr.523-XIV din 16.07.99 cu privire la proprietatea publică a unităţilor 

administrativ-teritoriale 

7. Legea nr.220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice 

şi a întreprinzătorilor individuali 

8. Legea nr.989-XV din 18.04.2002 cu privire la activitatea de evaluare 

9. Legea nr.181 din 25.07.2014 finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale 

10. Legea nr. 534-XIII din 13.07.95 cu privire la concesiuni 

11. Legea nr.179-XVI din 10.07.2008 cu privire la parteneriatul public-privat 

12. Legea nr.91-XVI din 05.04.2007 privind terenurile proprietate publică şi delimitarea 

lor 

13. Hotărârea Guvernului nr.387 din 06.06.94 cu privire la aprobarea Regulamentului-

model al întreprinderii municipale 

14. Legea nr.229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern 
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II. Analiza detaliată a factorilor de risc și a riscurilor de corupție 
 

 

Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală 

1.  Art.14 alin.(2) lit.i); art.29 alin.(1) lit.c); art.80 

Articolul 14. Competenţele de bază ale consiliilor locale 

(2) Pornind de la domeniile de activitate ale autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul 

întîi stabilite la art.4 al Legii privind descentralizarea administrativă, consiliul local realizează 

următoarele competenţe: […] 

i) decide, în condiţiile legii, înfiinţarea întreprinderilor municipale şi societăţilor comerciale 

sau participarea la capitalul statutar al societăţilor comerciale. 

Articolul 29. Atribuţiile de bază ale primarului 

(1) Pornind de la domeniile de activitate ale autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul 

întîi, stabilite la art.4 alin.(1) din Legea privind descentralizarea administrativă, primarul 

exercită în teritoriul administrat următoarele atribuţii de bază: […] 

c) numeşte, stabileşte atribuţiile şi încetează raporturile de serviciu sau de muncă cu şefii de 

[…] întreprinderi municipale din subordinea autorităţii administraţiei publice locale respective, 

[…] conduce şi controlează activitatea acestora, contribuie la formarea şi reciclarea 

profesională. 

Articolul 80. Înfiinţarea de întreprinderi şi societăţi comerciale 

Consiliul local poate decide înfiinţarea, în condiţiile legii, a unor întreprinderi municipale şi 

societăţi comerciale, în scopul executării unor lucrări de interes local, prin utilizarea capitalului 

statutar constituit din aportul consiliului respectiv şi al altor persoane juridice şi fizice. 

Obiecții: 

Dispoziţiile art.14 alin.(2) lit.i) şi art.80 acordă o competenţă discreţionară autorităţilor 

administraţiei publice locale (în continuare – AAPL) de a decide şi înfiinţa întreprinderi 

municipale (în continuare – ÎM) şi societăţi comerciale, în lipsa unor justificări rezonabile atât 

sub aspectul necesităţii fondării acesteia şi indispensabilităţii serviciilor prestate, precum şi în 

ceea ce priveşte posibilitatea dotării corespunzătoare a întreprinderilor  cu resursele 

financiare/materiale necesare desfășurării activităților de antreprenoriat. 

În acest scop, pentru a determina oportunitatea creării ÎM de către AAPL, inclusiv prin prisma 

dispunerii de o fundamentare tehnico-economică necesară dotării ÎM, se consideră indicată 

iniţierea, în acest sens, a unor analize a impactului, studii de fezabilitate/oportunitate avizate 

pozitiv de către Agenţia Proprietăţii Publice, ca autoritate abilitată să exercite funcţiile de 

proprietar al proprietăţii publice a statului.   

Mai mult, sintagma „în condiţiile legii” se prezintă a fi o normă de trimitere defectuoasă, care 

creează impresia eronată că condiţiile de înfiinţare a ÎM sunt reglementate într-un act 

legislativ/normativ concret. 

În lipsa unei astfel de condiţionări, se generează riscul înfiinţări unor entităţi ineficiente, prin 

urmare, existând pericolul utilizării neconforme a fondurilor şi/sau a patrimoniului public. 
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În aceeaşi ordine de idei, odată creată, ÎM va avea nevoie de un sistem eficient de management 

care ar asigura o gestiune economică productivă şi conformă interesului public general, or, 

art.29 alin.(1) lit.c) reglementează în mod deficitar această latură, lăsând spaţiu de manevră 

AAPL la numirea în funcţie conducătorului ÎM, stabilirea atribuţiilor, dar şi încetarea 

raporturilor de muncă, cu riscul abuzării de această situaţie, care, pe lângă afectarea interesului 

economic al fondatorului, poate avea consecinţe negative inclusiv asupra stabilităţii şi 

siguranţei raporturilor de muncă ale conducătorului ÎM. 

De asemenea, legea ar trebui să precizeze expres condiţiile de numire în funcţie a 

conducătorului întreprinderii (de exemplu, prin concurs public, modalitatea desfăşurării căruia 

să fie reglementată prin act normativ al Guvernului), criteriile de eligibilitate ale acestuia 

(inclusiv stabilirea unui plafon minim al experienţei candidatului) şi cazurile de eliberare din 

funcţie de către fondator. 

Recomandarea: 
Condiţionarea înfiinţării întreprinderii municipale prin justificarea oportunităţii creării şi asigurării 

dotării acesteia, coordonate cu Agenţia Proprietăţii Publice. 

Instituirea şi legiferarea unui mecanism obiectiv de desemnare a conducătorului (administratorului) ÎM, 

inclusiv cu asigurarea reglementării regulamentului acestui mecanism (de exemplu concurs) prin act 

normativ al Guvernului (a se vedea recomandarea de la pct.5 la analiza HG nr.387/1994). 

Factori de risc: 

• Lacună de drept 

• Norme de trimitere defectuoase 

• Atribuții extensive de reglementare 

• Atribuţii care admit derogări şi 

interpretări abuzive 

• Lipsa/ambiguitatea procedurilor 

administrative 
 

Riscuri de corupție: 

• Generale  

• Încurajarea sau facilitarea actelor de 

- corupere activă/corupere pasivă 

- conflict de interese şi/sau favoritism 

- influenţare necorespunzătoare 

- utilizare neconformă a fondurilor 

şi/sau a patrimoniului 
 

2.  Art.43 alin.(1) lit.p) 

Articolul 43. Competenţele consiliului raional  

(1) Pornind de la domeniile de activitate ale autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul al 

doilea stabilite la art.4 alin.(2) din Legea privind descentralizarea administrativă, consiliul raional 

realizează în teritoriul administrat următoarele competenţe de bază: [...] 

p) decide sau, după caz, propune înfiinţarea, în condiţiile legii, de instituţii publice şi întreprinderi de 

interes raional, precum şi participarea la fondarea societăţilor comerciale. 

Obiecții: 

Sintagma „întreprinderi de interes raional” are un sens neclar şi interpretabil, care poate determina 

confuzii la aplicare, având în vedere că aceasta nu are o definiţie în legislaţie, iar Codul Civil precum 

şi alte acte legislative în domeniu operează cu noţiunea de „întreprinderi municipale”. 

Circumstanţa în cauză poate determina apariția practicilor diverse de interpretare a acestui termen, 

practici care pot fi și abuzive, prin instituirea şi administrarea unor întreprinderi nereglementate de 

legislaţie în vigoare, altele decât cele municipale. 

Recomandarea: 

Substituirea sintagmei „întreprinderi de interes raional”  cu termenul „întreprinderi municipale”. 
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Factori de risc: 

• Formulare ambiguă care admite 

interpretări abuzive  

• Utilizarea neuniformă a termenilor 

Riscuri de corupție: 

• Generale 

3.  Art.591 alin.(2); art.592 alin.(2), (3) 

Articolul 591. Autorităţile administraţiei publice ale municipiului Bălţi  

(2) Organizarea şi funcţionarea autorităţilor administraţiei publice ale municipiului Bălţi se 

reglementează, în mod corespunzător, de prevederile prezentei legi referitoare la autorităţile 

administraţiei publice locale de nivelurile întîi şi al doilea, precum şi de prevederile Legii privind 

statutul municipiului Bălţi. 

Articolul 592. Coordonarea activităţii autorităţilor administraţiei publice ale municipiului Bălţi 

(2) Consiliul municipal Bălţi realizează, în mod corespunzător, competenţele prevăzute de 

prezenta lege pentru consiliile locale, precum şi de Legea privind statutul municipiului Bălţi. 

(3) Primarul şi viceprimarii municipiului Bălţi exercită, în mod corespunzător, atribuţiile 

prevăzute de prezenta lege pentru primarii unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi, 

precum şi de Legea privind statutul municipiului Bălţi. 

Obiecții: 

Deşi art.591 şi 592 au fost introduse în cuprinsul Legii nr.436/2006 şi au intrat în vigoare la data de 14 

decembrie 2012, Legea privind statutul municipiului Bălţi nu poate fi identificată în sistemul actelor 

legislative al Republicii Moldova, omisiune legislativă capabilă să transpună şi să legalizeze riscuri de 

corupţie, prin care autorităţile administraţiei publice ale municipiului Bălţi, îşi pot stabili, în mod 

autonom şi discreţionar, reglementări privind organizarea şi funcţionarea acestora, atribuţii şi 

competenţe excesive, improprii sau chiar contrare statutului său. 

Recomandarea: 

Elaborarea şi adoptarea Legii privind statutul municipiului Bălţi, cu legiferarea condiţiilor şi 

procedurilor la care se face trimitere în art.591 şi 592 din Legea nr.436/2006. 

 

Factori de risc: 

• Lacună de drept 

• Normă de trimitere defectuoasă 

• Norme irealizabile 

• Lipsa/ambiguitatea procedurilor 

administrative 
 

Riscuri de corupție: 

• Generale  

• Legalizarea actelor de: 

- abuz de serviciu 

- utilizare neconformă a fondurilor 

și/sau a patrimoniului 

- influenţare necorespunzătoare 
 

4.  Art.77  
 

Articolul 77. Administrarea bunurilor proprietate a unităţii administrativ-teritoriale 

(1) Toate bunurile care aparţin unităţii administrativ-teritoriale sînt supuse inventarierii anuale, 

iar rapoartele asupra situaţiei lor se prezintă consiliului respectiv. 

(2) Bunurile domeniului public al unităţii administrativ-teritoriale pot fi date în administrare 

întreprinderilor municipale şi instituţiilor publice, concesionate, date în arendă ori în locaţiune, 

după caz, în temeiul deciziei consiliului local sau raional, în condiţiile legii. 
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(3) Bunurile domeniului privat al unităţii administrativ-teritoriale pot fi înstrăinate, date în 

administrare, în arendă ori în locaţiune, în condiţiile legii. 

(4) Înstrăinarea bunurilor domeniului privat al satului (comunei), oraşului (municipiului), 

raionului, schimburile de terenuri, delimitarea, partajul sau trecerea bunurilor dintr-un 

domeniu în altul, renunţarea la drepturi sau recunoaşterea de drepturi şi obligaţii se fac prin 

decizie a consiliului local sau raional, în temeiul expertizei. 

(5) Înstrăinarea, concesionarea, darea în arendă ori în locaţiune a bunurilor proprietate a unităţii 

administrativ-teritoriale se fac prin licitaţie publică, organizată în condiţiile legii, cu excepţia 

cazurilor stabilite expres prin lege. 

Obiecții: 

Articolul 77 cuprinde o serie de norme de trimitere şi de blanchetă defectuoase, caracterizate 

prin utilizarea sintagmelor „în condiţiile legii”, „stabilite expres prin lege”, fără a concretiza 

actul legislativ, acesta fiind dificil de stabilit, circumstanţă care poate condiţiona derogări şi 

interpretări favorabile anumitor conjuncturi. 

Cu referire la art.77 alin.(1) se remarcă instituirea obligaţiei de inventariere anuală a bunurilor 

proprietate a unităţii administrativ-teritoriale, însă fără a stabili un mecanism clar în acest sens 

sau a face trimitere la actul determinat sau determinabil privind această procedură. 

Se menţionează că art.101 din Legea nr.121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea şi 

deetatizarea proprietăţii publice, de asemenea, indică asupra cerinţei de inventariere şi 

delimitare a bunurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale şi efectuării 

listelor de inventariere, în modul şi în termenele stabilite de Guvern. 

La o analiză a acestui aspect, se constată că un astfel de act normativ al Guvernului nu poate 

fi definit, respectiv, procedura de inventariere a bunurilor proprietate publică rămânând fără 

acoperire normativă. 

Disfuncţionalitatea în cauză a fost constatată şi de Hotărîrea Curţii de Conturi nr.21 din 

08.04.2014, car rezultat al auditului conformităţii administrării fondurilor publice în cadrul 

întreprinderilor municipale pe anul 2013, prin care s-a sesizat că „neasigurarea delimitării și 

contabilizării distincte a patrimoniului public aflat în gestiunea ÎM reprezintă urmări ale 

ignorării de către AAPL a prevederilor art.101 și art.11 din Legea nr.121-XVI din 04.05.2007 

privind inventarierea bunurilor proprietate publică și delimitarea acestora pe domenii 

(public/privat)”, prin urmare, depistând lipsa actelor de inventariere sau necuprinderea în 

operațiunea de inventariere a tuturor elementelor patrimoniale, precum și ne(re)evaluarea 

corespunzătoare a activelor fixe în vederea înregistrării conforme în evidență a valorii acestora. 

În sensul dat, Curtea de Conturi a constatat că această deficienţă legislativă conduce la 

neefectuarea inventarierii şi delimitării bunurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-

teritoriale (cu prioritate bunurile imobile), iar în consecinţă nu pot fi înregistrate drepturile 

asupra acestora, precizând că „AAPL şi ÎM fondate de acestea nu au asigurat înregistrarea în 

registrul cadastral a dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile, transmise în gestiune 

întreprinderilor, ceea ce a determinat pierderea drepturilor de proprietate asupra unor bunuri 

imobile şi menținerea riscului de pierdere a altor proprietăți”. 

Totodată, se menţionează că Ordinul Ministerului Finanţelor nr.60 din 29.05.2012 cu privire 

la aprobarea Regulamentului privind inventarierea stabileşte doar reguli de efectuare a 
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inventarierii elementelor de activ şi datorii, inclusiv pentru ÎM, în conformitate cu prevederile 

Legii contabilităţii nr.113-XVI din 27.04.2007. 

În acelaşi context, art.77 alin.(4) precizează că înstrăinarea bunurilor domeniului privat, 

schimburile de terenuri, delimitarea, partajul sau trecerea bunurilor dintr-un domeniu în altul, 

renunţarea la drepturi sau recunoaşterea de drepturi şi obligaţii, se fac „în temeiul expertizei”, 

sintagmă ambiguă şi interpretabilă, susceptibilă de a lăsa la latitudinea arbitrară a AAPL 

stabilirea tipului, persoanei/entităţii responsabile, modalităţii şi termenului de efectuare, 

precum şi interpretare a rezultatelor expertizei specificate.  
 

Recomandări: 
Concretizarea, în toate cazurile, a actului legislativ/normativ la care se face trimitere. 

Elaborarea şi aprobarea actului normativ în temeiul căruia are loc inventarierea bunurilor proprietate 

a unităţii administrativ-teritoriale. 

Precizarea tipului, persoanei/entităţii responsabile, modalităţii şi termenului de efectuare, 

precum şi interpretare a rezultatelor expertizei menţionate la art.77 alin.(4). 
 

Factori de risc: 

• Norme de trimitere defectuoase 

• Norme de blanchetă defectuoase 

• Lacună de drept 

• Lipsa/ambiguitatea procedurilor 

administrative 

• Generale 

• Încurajarea sau facilitarea actelor de: 

- corupere activă/pasivă 

- depăşirea atribuţiilor de serviciu 

- utilizare neconformă a fondurilor 

şi/sau a patrimoniului 
 

 

Hotărârea Guvernului nr.387 din 06.06.94 cu privire la aprobarea Regulamentului-model al 

întreprinderii municipale 

 

1.  Conţinutul Regulamentului-model al întreprinderii municipale, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr.387/1994 

Obiecții: 

Referinţa de reglementare a Regulamentului-model al întreprinderii municipale (în continuare 

– Regulament) se caracterizează a fi una depăşită, având în vedere că prevederile care au stat 

la baza aprobării Regulamentului sunt abrogate şi, respectiv, nevalabile, după cum urmează: 

Legea cu privire la proprietate (abrogată la 30.03.2007), Legea cu privire la bazele 

autoadministrării locale (abrogată la 07.12.1994) şi Legea cu privire la antreprenoriat şi 

întreprinderi (reglementarea unor elemente esenţiale, cum ar fi, înregistrarea, 

suspendarea/reluarea activităţii, reorganizarea şi procedura de lichidare a întreprinderii făcând 

trimitere la Legea nr.1265-XIV din 5 octombrie 2000 cu privire la înregistrarea de stat a 

întreprinderilor şi organizaţiilor (abrogată la 30.05.2008). 

Totodată, Regulamentul conţine o serie de norme de trimitere şi de blanchetă defectuoase cu 

potenţial de acordare a competenţelor discreţionare consiliului local atât la fondarea acesteia, 

la desfăşurarea activităţii (modul de repartizare a venitului (profitului net) şi de acoperire a 

pierderilor, inclusiv defalcările la bugetul AAPL; competenţele organelor administrative şi de 

control, consiliului director), cât şi la modul de reorganizare şi lichidare a întreprinderii. 



 58 

Pornind de la aspectele evaluate aferente mecanismului de gestionare a patrimoniului ÎM, în 

cadrul procesului de analiză operaţională a Regulamentului ÎM, se remarcă caracterul lacunar 

al reglementărilor privind modalitatea de repartizare a profitului şi de acoperire a pierderilor, 

fără a condiţiona acoperirea prioritară a pierderilor întreprinderii şi efectuarea defalcărilor în 

bugetul de stat, precum şi în lipsa unor coordonări în acest sens cu fondatorul (cu titlu de 

exemplu pot servi cazurile în care ÎM pot acorda mijloace financiare în calitate de sponsorizări 

unor terţe persoane, fără acordul fondatorului, chiar dacă aceasta înregistrează pierderi). 

Astfel, în preambul, Regulamentul menţionează că „Regulamentul-model al întreprinderii 

municipale […] determină principiile de activitate şi modul de constituire , reorganizare şi 

lichidare a întreprinderii municipale”. 

Totuşi, pct.10 din Regulament stipulează că „Statutul întreprinderii (n.a. care este aprobat de 

fondator/fondatori) trebuie să includă următoarele date: […] 6) principiile de instituire şi 

activitate a organelor administrative şi de control ale întreprinderii, competenţele lor; 61) 

componenţa, atribuţiile şi modul de funcţionare a consiliului director al întreprinderii în cazul 

mai multor fondatori; 7) modul de reorganizare şi lichidare a întreprinderii. În statut pot fi 

incluse, de asemenea, şi alte prevederi care să specifice particularităţile activităţii 

întreprinderii şi care nu vor contraveni legislaţiei, altor acte normative şi guvernamentale”. 

În conformitate cu prevederile pct.16 din Regulament „Administrarea întreprinderii este 

efectuată, în conformitate cu statutul ei, de către conducătorul (managerul) acesteia (in 

continuare – conducătorul), pe care îl numeşte şi eliberează din funcţie fondatorul”. 

Pct.33 din Regulament stabileşte că „Întreprinderea se reorganizează şi se dizolvă în temeiul 

deciziei fondatorului/fondatorilor sau în temeiul hotărîrii instanţei de judecată în conformitate 

cu prevederile Codului civil al Republicii Moldova, Legii insolvabilităţii, altor acte legislative 

şi normative în domeniul reorganizării şi lichidării întreprinderilor”. 

Prin urmare, Regulamentul legiferează în mod deficitar modul şi principiile de constituire şi 

activitate a ÎM, acordând, în mare parte, această prerogativă fondatorului, care deţine potenţa 

de a lua decizii unilaterale în privinţa aspectelor enumerate. 

Cu referire la modul de constituire a ÎM, se remarcă faptul că aceasta nu este precedată de 

obligativitatea efectuării unor studii de oportunitate şi analize preliminare pentru a stabili 

necesitatea înfiinţării acesteia, conjunctură menţionată în pct.1 la evaluarea Legii nr.436/2006. 

Administrarea întreprinderii, de asemenea, este reglementată lacunar, fiind atribuită 

conducătorului în baza „contractului de management”, dispoziţiile-tip ale căruia nu sunt fixate 

în cadrul legal-normativ. 

În acelaşi context, Regulamentul nu legiferează un mecanism eficient de supraveghere şi 

control asupra activităţii ÎM, precizând doar în pct.10 subpct.6) că astfel de organe urmează a 

fi stabilite în statutul întreprinderii. 

În procesul de analiză a factorilor de risc a cadrului legal, ce reglementează activitatea ÎM, s-a 

constatat un „vid legislativ” la aspectul de aplicare a art.41 „Sistemul de control intern şi 

auditul intern” din Legea contabilităţii nr.113/27.04.2007. În contextul activităţii desfăşurate, 

factorul de risc se referă la domeniul de aplicare: persoane juridice care desfăşoară activitate 

de întreprinzător.  
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Problema constă în lipsa de mecanisme/standarde naţionale de control intern aplicabile 

sectorului privat, în special în activitatea agenţilor economici, care, pe baza proprietăţii 

municipale transmise în gestiune, desfăşoară activitate de antreprenoriat. Corespunzător, art.2 

„Domeniul de aplicare” din Legea nr.229/23.09.2010 privind controlul financiar public intern 

este interpretabil şi nu acoperă subiecţii expuşi evaluării. Acest aspect generează organizarea 

şi implementarea deficitară a Sistemului de Control Intern (SCI) în cadrul ÎS/ÎM şi SA cu 

capital integral (majoritar) de stat, sistem instituit prin lege inclusiv cu scopul de asigurare a 

integrităţii activelor, de prevenire şi descoperire a cauzelor de fraudă asupra raportărilor 

financiare şi deturnări de active. 

Prin urmare, lipsa reglementării unui sistem eficient de control intern, organizat de managerul 

ÎM, generează riscul unei administrări defectuoase a proprietăţii publice în cadrul 

întreprinderii, dar şi a unei gestionări frauduloase a activelor ÎM. 

De asemenea, Curtea de Conturi a mai stabilit că „Lipsa procedurilor de control intern 

suficiente și nivelul necorespunzător al disciplinei financiare au contribuit la formarea 

datoriilor  debitoare cu termen de prescripție expirat”. 

În acelaşi context, Regulamentul face referire, în pct.30, la „comisia de revizie (de cenzori)”, 

menţionând că „Controlul asupra activităţi financiare şi economice a întreprinderii este 

exercitat de fondator. Activitatea financiară şi economică a întreprinderii este verificată 

sistematic de către comisia de revizie (de cenzori) sau revizorul (cenzorul) întreprinderii şi 

prin efectuarea auditului situaţiilor financiare în baza unui contract de audit încheiat cu o 

societate de audit”, însă fără a determina expres modalitatea de constituire, desfăşurare a 

activităţii comisiei de cenzori, periodicitatea şi termenele efectuării controlului, precum şi 

procedura de selectare a societăţii de audit, etc. 

Regulamentul mai stabileşte, în pct.31, că „Controlul activităţii întreprinderii este efectuat, în 

limitele competenţelor ce le sînt atribuite prin lege, de către organele administraţiei de stat 

abilitate cu funcţii generale sau speciale de control – financiare, fiscale, bancare, precum şi 

de către alte structuri de stat”. 

În sensul dat, se consideră oportun de menţionat, cu referire la tipurile de control asupra 

activităţii ÎM, că Legea nr.436/2006 precizează controlul administrativ, de legalitate şi de 

oportunitate asupra activităţii şi deciziilor AAPL, una dintre aceste deicizii fiind cea de 

constituire a ÎM. Cu toate acestea, Curtea de Conturi a menţionat, în Hotărârea nr.21 din 

08.04.2014 că „Administrarea defectuoasă a proprietăţii publice în cadrul ÎM nu a fost 

reclamată nici de Oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat, responsabile de controlul 

administrativ asupra relevanței actelor aprobate de AAPL, inclusiv în sfera gestiunii 

fondurilor publice de către ÎM”, precum şi faptul că, „pe parcursul mai multor ani, fondatorii 

(cu excepţia autorităților din mun.Chişinău) nu s-au preocupat de monitorizarea respectării 

prescripţiilor menţionate, în consecinţă nefiind efectuate reviziile de rigoare”, prezumând 

ineficienţa unor astfel de controale. 

Se remarcă faptul că legea condiţionează desfăşurarea controalelor la ÎM, de exemplu, conform 

Hotărârii Guvernului nr.1026 din 02.11.2010 privind organizarea activităţii de inspectare 

financiară, controalele financiare se efectuează în baza ordonanţelor emise în cadrul 
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desfăşurării urmăririi penale, petiţiilor sau solicitării unor autorităţi, prin urmare, aceste 

inspectări nu au o periodicitate stabilă şi certă. 

Totodată, în scopul consolidării disciplinei financiare şi de sporire a eficienţei utilizării 

patrimoniului public, Hotărârea Guvernului nr.875 din 21.10.2014 pentru aprobarea 

Regulamentului privind monitoringul financiar al întreprinderilor de stat/municipale şi al 

societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar public, stipulează că monitoringul 

financiar al activităţii ÎM se efectuează de către autorităţile administraţiei publice locale, 

respectiv, de către fondator, în baza procesului de selectare, prelucrare şi analiză a indicatorilor 

activităţii economico-financiare a întreprinderilor, iar rezultatele monitoringului financiar al 

activităţii întreprinderilor municipale pot fi utilizate la elaborarea bugetelor unităţilor 

administrativ-teritoriale. 

La o analiză a Regulamentului prenotat se constată că acesta conţine prevederi generale, în 

lipsa termenelor de prezentare a informațiilor necesare monitoringului, responsabilizării AAPL 

în vederea stabilirii indicatorilor și evaluării acestora, neincluderea în monitoringul financiar a 

ÎM cu capital de stat mai mic de 50%, ceea ce nu asigură evaluarea și deținerea datelor, 

analizelor, evoluțiilor și riscurilor posibile rezultate din activitatea economico-financiară a 

acestora. Concluzionând, denotă că Hotărârea Guvernului nr.845/2014 conţine reglementări 

cu caracter general, care nu stabilesc exhaustiv responsabilitățile la toate etapele de realizare a 

monitoringului financiar. 

În acelaşi context, se atestă lipsa prevederilor sub aspectul transparenţei activităţii ÎM, lipsind 

norme privind raportarea rezultatelor ÎM publice şi publicitatea acestora, având în vedere 

specificul formării capitalului social şi dotarea acesteia de la bugetul AAPL. 

Pe lângă aceasta, Regulamentul omite stabilirea sancţiunilor clare şi proporţionale pentru 

încălcarea dispoziţiilor acestuia, astfel apare riscul că subiecţii acestuia vor conștientiza 

impunitatea lor pentru abuzurile săvîrșite în procesul de aplicare Regulamentului, ceea ce va 

perpetua săvîrșirea abuzurilor în cauză. 

Această carență face ca normele Regulamentului să aibă un caracter declarativ, ducând la 

imposibilitatea aplicării practice a acestor prevederi și, prin urmare, la responsabilizarea 

insuficientă a subiecţilor pentru respectarea prevederilor acestuia. 

În cele din urmă se remarcă faptul că prevederile Regulamentului nu vizează nici categoria de 

răspundere aplicabilă, care trebuie să corespundă unor articole concrete, corespondente şi 

aplicabile din Codul penal/Contravenţional. 

Circumstanţele descrise mai sus ar putea duce la instituirea unor practici vicioase de constituire 

şi activitate a întreprinderilor municipale, cu crearea condiţiilor favorabile de depăşire a 

atribuţiilor de serviciu, utilizare neconformă a fondurilor şi/sau a patrimoniului şi de apariţie a 

situaţiilor de conflict de interese. 

Recomandări: 
Ajustarea referinţelor la actele legislative/normative care servesc temei pentru reglementarea 

Regulamentului ÎM. 

Aprobarea proceselor standardizate aferente activităților de antreprenoriat în cadrul ÎM și procedurilor 

de rigoare, precum și implementarea sistemului de control intern şi extern pentru asigurarea disciplinei 

corporative, manageriale și financiare, inclusiv obligaţia de obţinere a acordului fondatorului în cazul 
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sponsorizărilor unor persoane terţe de către ÎM, mai ales în situaţiile când acestea înregistrează pierderi. 

Legiferarea expresă, sau trimiterea la acte legislative/normative concrete şi pertinente, a procedurii 

obiective şi eficiente de constituire, desfăşurare a activităţii, repartizare a profitului (cu prioritatea 

acoperirii pierderilor şi defalcărilor la buget), reorganizare şi lichidare a întreprinderii municipale. 

Instituirea unui mecanism productiv de control intern, în conformitate cu prevederile Legii nr.229/2010, 

şi extern (inclusiv auditul obligatoriu) asupra activităţii ÎM, precum şi stabilirea sancţiunilor clare şi 

proporţionale pentru încălcarea prevederilor Regulamentului.  

Factori de risc: 

• Norme de trimitere defectuoase 

• Norme de blanchetă defectuoase 

• Atribuţii extensive de reglementare 

• Atribuţii care admit derogări şi 

interpretări abuzive 

• Lipsa/ambiguitatea procedurilor 

administrative 

• Lipsa unor termene concrete 

• Lipsa/insuficiența mecanismelor de 

supraveghere și control (ierarhic, 

intern, public) 

• Lipsa responsabilității clare pentru 

încălcări 

• Lipsa sancțiunilor clare 

• Lipsa/insuficiența transparenței 

funcționării entităților 

Riscuri de corupție: 

• Generale 

• Încurajarea sau facilitarea actelor de: 

- depăşire a atribuţiilor de serviciu 

- conflict de interese şi/sau 

favoritism 

- trafic de influenţă 

- utilizare neconformă a fondurilor 

şi/sau a patrimoniului 

- delapidarea fondurilor și/sau a 

patrimoniului 
 

2.  Pct.6 

Întreprinderea este fondată şi dotată cu bunuri de către fondator/fondatori. 

În cazurile cînd pentru crearea şi activitatea întreprinderii sînt necesare terenuri sau alte resurse 

naturale, decizia privind crearea întreprinderii poate fi adoptată numai dacă fondatorul prezintă 

avizul pozitiv al organului teritorial de expertiză ecologică. 
 

Obiecții: 

Norma prenotată deţine caracter ambiguu şi interpretabil pasibil de a determina abuzuri la 

aplicare. Astfel, nu este clar cui fondatorul prezintă avizul pozitiv de expertiză ecologică, în 

calitate de act de conformitate (condiţie impusă pentru a crea ÎM în cazul în care sunt necesare 

terenuri sau alte resurse naturale), în situaţia în care, decizia privind constituirea ÎM tot de către 

fondator este adoptată. 

Recomandări: 
Revizuirea pct.6 din Regulament în vederea excluderii caracterului ambiguu al acestuia. 

 

Factori de risc: 

• Formulare ambiguă care admite 

interpretări abuzive 

Riscuri de corupție: 

• Generale 

3.  Pct.8 şi 9 

8. Întreprinderea se înregistrează, în modul stabilit, de către Î.S. “Camera Înregistrării de Stat”. 

9. Pentru înregistrarea întreprinderii se vor prezenta următoarele documente de constituire: decizia 

fondatorului/fondatorilor privind înfiinţarea întreprinderii, statutul întreprinderii aprobat de 
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fondator/fondatori, contractul de constituire – în cazul mai multor fondatori. 

 

Obiecții: 

Prevederile pct.8 şi 9 din Regulament sunt depăşite şi incompatibile cu prevederile Legii 

nr.220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a 

întreprinzătorilor individuali, care stipulează, în art.35 alin.(1) că „Înregistrarea de stat a 

persoanelor juridice şi fizice prevăzute la art.3 se efectuează de către Agenţia Servicii Publice 

prin structurile sale teritoriale” şi în art.7 alin.(1) că „Pentru înregistrarea de stat a persoanei 

juridice se depun următoarele documente: a) cererea de înregistrare, conform modelului 

aprobat de organul înregistrării de stat; b) hotărîrea de constituire şi actele de constituire ale 

persoanei juridice, în funcţie de forma juridică de organizare, în două exemplare; c) avizul 

Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare – pentru societăţile de asigurare, fondurile nestatale 

de pensii şi asociaţiile de economii şi împrumut; d) documentul ce confirmă achitarea taxei de 

înregistrare”. 

Recomandări: 
Ajustarea prevederilor pct.8 şi 9 la prevederile Legii nr.220/2007. 

 

Factori de risc: 

• Concurenţa normelor de drept 

• Norme irealizabile 

Riscuri de corupție: 

• Generale 

4.  Pct.11, 13, 14, 15 

11. Bunurile unităţii/unităţilor administrativ-teritoriale pe care fondatorul/fondatorii le-a/au transmis 

întreprinderii aparţin acesteia numai în limitele dreptului gestiunii lor economice. 

13. Întreprinderea îşi poate înstrăina fondurile fixe (clădirile, construcţiile, utilajele, mijloacele 

de transport şi alte valori materiale) numai în baza deciziei fondatorului, cu excepţia cazurilor 

cînd în statutul întreprinderii nu se prevede altceva. 

14. Patrimoniul întreprinderii se formează din următoarele surse: 

cotele băneşti şi materialele fondatorului (capitalul social); […] 

15. Pentru obligaţiile sale întreprinderea poartă răspundere cu întreg patrimoniul său. […] 

Obiecții: 

Din conţinutul dispoziţiilor sus-citate denotă că bunurile unităţii administrativ teritoriale care 

formează aportul la capitalul social al ÎM sunt date acesteia doar în gestiune economică, totuşi, 

prevederile menţionate supra pot determina o interpretare eronată pasibilă de repercusiuni 

nefavorabile asupra patrimoniului public al unităţilor administrativ-teritoriale. 

Astfel, potrivit pct.14 din Regulament aportul patrimonial al AAPL la capitalul social al ÎM 

constituie unul din componentele patrimoniului acesteia din urmă, cu care, în caz de necesitate, 

conform pct.15, răspunde pentru obligaţiile sale, prin urmare bunurile domeniului public al 

unităţii administrativ-teritoriale devin vulnerabile sub aspectul urmăririi acestora de către 

creditori. 

În aceste condiţii, bunurile domeniului public care fac parte din patrimoniul ÎM, vor putea fi 

sechestrate, ridicate şi chiar înstrăinate, respectiv, încălcându-se principiul consacrat de art.296 
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alin.(4) Cod Civil, conform căruia bunurile domeniului public sunt inalienabile, insesizabile şi 

imprescriptibile. 

Cu titlu de exemplu al interpretării eronate a acestui concept serveşte Decizia consiliului 

municipal Bălţi nr.16/23 din 24.12.2012 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

modul de posesiune, de folosinţă şi de dispoziţie asupra Patrimoniului proprietate municipală 

pe teritoriul municipiului Bălţi”, prin care, gestiunea economică prevăzută în pct.11 din 

Regulament este definită ca „dreptul întreprinderii municipale la posesia, folosinţa şi 

dispoziţia bunurilor Proprietarului public în limitele stabilite de lege sau de alte acte juridice. 

La aceasta bunurile acestei întreprinderi aparţin în întregime Proprietarului-Fondatorului şi 

nu se divizează în «părţi», «cote părţi» sau «cote de participare» ale angajaţilor sau 

«colectivului de muncă»”.  

Deci, pe de o parte, se menţionează că bunurile „proprietarului public” rămân în proprietatea 

acestuia, pe de altă parte, însă, se specifică că bunurile sunt atribuite ÎM cu drept de dispoziţie, 

or, conform doctrinei dreptului civil, dreptul de dispoziţie este un atribut al dreptului de 

proprietate, care constă în posibilitatea titularului acestuia de a hotărî cum socoteşte de cuviinţă 

asupra destinaţiei şi însăşi existenţei bunului care îi aparţine, săvârşind fie fapte materiale; 

consumarea, modificarea sau chiar distrugerea acestuia, fie acte juridice de grevare sau 

înstrăinare.  

Mai mult, conform art.315 alin.(1) al Codului Civil „Proprietarul are drept de posesiune, de 

folosinţă şi de dispoziţie asupra bunului”. 

De asemenea, pct.13 din Regulament conţine o dispoziţie discreţionară pentru factorii de 

decizie din cadrul ÎM, transpusă prin sintagma „cu excepţia cazurilor cînd în statutul 

întreprinderii nu se prevede altceva”, acordând prerogativa acestora de a decide privind 

înstrăinarea fondurilor întreprinderii, în cazul în care statutul oferă o astfel de posibilitate,  în 

lipsa coordonării cu fondatorul, ceea ce poate conduce la abuzuri şi depăşirea atribuţiilor de 

serviciu. 

Recomandări: 
Definirea noţiunii de „gestiune economică”. 

Excluderea, din pct.13, a sintagmei „cu excepţia cazurilor cînd în statutul întreprinderii nu se 

prevede altceva”. 

Suplinirea dispoziţiei pct.15 cu fraza „cu excepţia bunurilor transmise în gestiune economică de 

către fondator”. 

 

Factori de risc: 

• Formulare ambiguă care admite 

interpretări abuzive 

• Norme de blanchetă defectuoase 

• Atribuţii extensive de reglementare 

• Atribuţii care admit derogări şi 

interpretări abuzive 

Riscuri de corupție: 

• Încurajarea sau facilitarea actelor de: 

- abuz de serviciu 

- depăşirea atribuţiilor de serviciu 

- utilizare neconformă a fondurilor 

și/sau a patrimoniului 

- delapidarea fondurilor și/sau a 

patrimoniului 

5.  Pct.16, 17, 21 şi 22 
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16. Administrarea întreprinderii este efectuată, în conformitate cu statutul ei, de către 

conducătorul (managerul) acesteia (in continuare – conducătorul), pe care îl numeşte şi 

eliberează din funcţie fondatorul. 

În caz de necesitate şi în cazul mai multor fondatori, în structura administrativă a întreprinderii 

va fi inclus consiliul director. 

17. Angajarea (desemnarea în funcţie) a conducătorului fondatorul o legalizează printr-un 

contract de management. 

În cazul mai multor fondatori, contractul de management se încheie între consiliul director şi 

conducătorul respectiv. 

21. Conducătorul poate fi eliberat din funcţie înainte de expirarea termenului contractului 

potrivit temeiurilor prevăzute în contract sau de lege. 

22. Relaţiile conducătorului sau consiliului-director al întreprinderii cu salariaţii acesteia se 

reglementează conform legislaţiei în vigoare, contractului colectiv şi contractelor de muncă 

individuale. 

Obiecții: 

Prim-plan se evidenţiază norma pct.16 care atribuie fondatorului competenţa de a numi şi 

elibera în/din funcţie conducătorul (managerul), însă nu impune criterii clare în acest sens, 

determinând, astfel, riscuri multiple de corupţie, precum şi pericolul instituirii unui 

management defectuos al întreprinderii şi, în consecinţă, o activitate ineficientă a acesteia. 

De asemenea, pct.21 conţine atât o normă de trimitere defectuoasă (temeiuri prevăzute de 

lege), cât şi o competenţă discreţionară a fondatorului de a elibera din funcţie conducătorul 

ÎM, în lipsa unor repere concrete şi exhaustive. 

Totodată, pct.16 din Regulament include menţiuni privind „consiliul director”, însă nu 

reglementează detaliat acest aspect, lăsând un vid regulator care poate determina instituirea 

unui mecanism departamental vicios la constituirea şi activitatea acestor consilii. 

Astfel, Regulamentul ar trebui să precizeze expres condiţiile de numire în funcţie a 

conducătorului întreprinderii (de exemplu, prin concurs public, modalitatea desfăşurării căruia 

să fie reglementată prin act normativ al Guvernului), criteriile de eligibilitate ale acestuia 

(inclusiv stabilirea unui plafon minim al experienţei candidatului) şi cazurile de eliberare din 

funcţie a administratorului de către fondator. 

În aceeaşi ordine de idei, pct.17 şi 22 din Regulament legiferează într-un mod lacunar şi obscur 

atât raporturile dintre fondator şi conducătorul ÎM, cât şi relaţiile conducătorului cu ceilalţi 

angajaţi ai ÎM, creând potenţialitate discreţionară la desfăşurarea relaţiilor în cauză.  

Recomandări: 
Instituirea şi legiferarea, în conţinutul Regulamentului analizat, a unui mecanism obiectiv de numire în 

funcţie a conducătorului întreprinderii, stabilirea răspunderii acestuia, modalităţilor de eliberare din 

funcţie, a modalităţii de constituire şi activitate a consiliului director, inclusiv cu asigurarea 

reglementării acestor mecanisme prin act normativ al Guvernului. 

Precizarea actului legislativ/normativ în baza căruia se vor desfăşura relaţiile conducătorului sau 

consiliului-director al întreprinderii cu salariaţii acesteia, precum şi condiţiile de salarizare. 
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Elaborarea şi aprobarea, prin act normativ la Guvernului al clauzelor contractuale standard ale 

contractului încheiat între fondator şi conducătorul ÎM, cu includerea tuturor componentelor 

relevante în acest sens (condiţii de muncă şi salarizare în concordanţă cu performanţele 

economico-financiare ale întreprinderii, limita competenţelor, etc.). 

 

Factori de risc: 

• Introducerea termenilor noi care nu au 

o definiție în legislație  

• Norme de trimitere defectuoase 

• Lacună de drept 

• Atribuţii extensive de reglementare 

• Atribuţii care admit derogări şi 

interpretări abuzive 

• Lipsa/ambiguitatea procedurilor 

administrative 

 
 

Riscuri de corupție: 

• Generale 

• Încurajarea sau facilitarea actelor de: 

- corupere activă/pasivă 

- trafic de influenţă 

- abuz de serviciu 

- depăşire a atribuţiilor de serviciu 

- conflict de interese și/sau 

favoritism 

- influențare necorespunzătoare 

Legea nr.179-XVI din 10.07.2008 cu privire la parteneriatul public-privat 

1.  Art.34 alin.(3) 

Articolul 34. Garanţiile pentru partenerul public 

(3) Pînă la realizarea integrală a contractului de parteneriat public-privat, partenerul privat nu 

este în drept să înstrăineze, să pună în gaj ori să dispună în orice alt mod de obiectul 

parteneriatului public-privat fără acordul partenerului public. 

Obiecții: 

Norma prenotată se află în situaţie de incompatibilitate cu prevederile art.17 din Legea nr.534-

XIII din 13.07.95 cu privire la concesiuni, care stipulează că „Transmiterea integrală sau 

parţială de către concesionar a obiectului concesiunii unor terţi este interzisă”. 

Astfel, deşi condiţionat, Legea nr.179/2008 prevede posibilitatea transmiterii dreptului de 

dispunere asupra obiectului parteneriatului public-privat, concesiunea fiind una dintre formele 

contractuale de realizare a parteneriatului public-privat, potrivit art.18 alin.(1) lit.d) din aceeaşi 

lege. 

Totuşi, Legea nr.534/1995 interzice efectuarea unor astfel de acţiuni sub orice formă, 

înfiinţându-se, astfel, un conflict de norme generator de riscuri esenţiale de corupţie care 

creează premise pentru alegerea subiectivă și abuzivă a normei „convenabile” care se va aplica 

într-o situație concretă, şi, în acest mod, contribuind la o eventuală utilizare neconformă a 

patrimoniului public, sau chiar delapidare. 

Reiterând, se atestă că dispoziţia art.34 alin.(3) din Legea nr.179/2008 este una abuzivă care 

ar permite partenerului privat, chiar şi cu acordul partenerului public să dispună, la propria 

voinţă, de obiectul parteneriatului, inclusiv de bunuri/servicii publice, cu riscul de a-l gaja sau 

înstrăina. 

Concurenţa normelor de drept: 
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Legea nr.179/2008 

art.34 alin.(3) 

Pînă la realizarea integrală a contractului de 

parteneriat public-privat, partenerul privat nu 

este în drept să înstrăineze, să pună în gaj ori 

să dispună în orice alt mod de obiectul 

parteneriatului public-privat fără acordul 

partenerului public. 

Legea nr.534/1995 

art.17 

Transmiterea integrală sau parţială de către 

concesionar a obiectului concesiunii unor 

terţi este interzisă. 

 Recomandări: 

Excluderea, din conţinutul art.34 alin.(3) al Legii nr.179/2008 a cuvintelor „fără acordul 

partenerului public”. 

Factori de risc: 

• Concurenţa normelor de drept 

•  Atribuții excesive, improprii sau 

contrare statutului entității 

 

Riscuri de corupție: 

• Generale 

• Încurajarea sau facilitarea actelor de: 

- corupere activă/pasivă 

- depășire a atribuțiilor de serviciu 

- abuz de serviciu 

- conflict de interese și/sau 

favoritism 

- utilizare neconformă a fondurilor 

și/sau a patrimoniului 

- delapidarea fondurilor și/sau a 

patrimoniului 

Legea nr.523-XIV din 16.07.99 cu privire la proprietatea publică a unităţilor 

administrativ-teritoriale 

1. Art.13 

Articolul 13. Evidenţa proprietăţii publice a unităţilor administrativ-teritoriale 

Evidenţa proprietăţii publice a unităţilor administrativ-teritoriale se ţine în contabilitate, în 

mod distinct, conform normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor şi aprobate 

de Guvern. 

Obiecții: 

Această prevedere reprezintă o normă de trimitere defectuoasă, deoarece în lista actelor 

normative ale Guvernului nu se regăsesc astfel de norme metodologice, circumstanţă care 

poate genera incoerenţe în asigurarea evidenţei autentice a valorilor patrimoniale ale unităţilor 

administrativ-teritoriale, or, în lipsa unei proceduri unificate, implementarea art.13 din Legea 

nr.523/1999 în mod inevitabil va determina iniţierea unor mecanisme parţiale şi incomplete, 

care ar submina procesul de contabilizare conformă a bunurilor primite în gestiune de către ÎM 

şi, în consecinţă, ar facilita acte de corupţie. 

Recomandări: 

Elaborarea şi aprobarea normelor metodologice prevăzute în art.13 din Legea nr.523/1999. 
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Factori de risc: 

• Norme de trimitere defectuoase 

• Lacună de drept 

• Lipsa/ambiguitatea procedurilor 

administrative 

Riscuri de corupție: 

• Generale 
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Anexa 2 

Tabel: Analiza indicatorilor economico-financiari 

(anul 2015 - 2016) 

Valoarea mediană a indicatorilor 

economici 

Rentabilitatea 

activelor 

(economică) 

Rentabilitatea 

capitalului propriu 

(financiară) 

Coeficientul 

lichidităţii 

curente 

Coeficientul de 

autonomie 

financiară 

(autofinanţare) 

Rata solvabilităţii 

generale 

Fondatorul/Anul 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

AAPL mun. Chișinău -0.09% -0.65% -0.12% -0.11% 1.75 1.37 0.43 0.32 1.74 1.46 

AAPL Anenii-Noi -2.35% -1.48% 5.73% 0.00% 0.53 0.52 -0.08 -0.11 0.93 0.90 

AAPL Basarabeasca 
-6.53% -0.02% 

-

13.61% 3.05% 2.63 2.54 0.74 0.56 6.14 2.29 

AAPL Bălți -3.99% 0.43% 28.35% 0.51% 1.50 0.82 0.00 0.00 1.00 1.00 

AAPL Briceni -1.66% -2.63% -1.66% -2.07% 2.67 1.01 0.96 0.94 28.31 15.86 

AAPL Cahul -1.27% -3.65% 4.05% -1.69% 1.38 0.66 0.77 0.70 3.48 3.02 

AAPL Călărași 0.39% -0.35% 0.10% -0.42% 1.31 1.12 0.82 0.84 5.59 5.81 
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Valoarea mediană a indicatorilor 

economici 

Rentabilitatea 

activelor 

(economică) 

Rentabilitatea 

capitalului propriu 

(financiară) 

Coeficientul 

lichidităţii 

curente 

Coeficientul de 

autonomie 

financiară 

(autofinanţare) 

Rata solvabilităţii 

generale 

Fondatorul/Anul 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

AAPL Cantemir 1.38% -6.08% 22.96% 18.27% 1.49 0.95 0.54 0.28 1.38 1.07 

AAPL Căușeni -1.31% -0.46% -0.45% 3.40% 1.55 1.41 -0.03 -0.02 0.98 0.99 

AAPL Cimișlia -1.74% -2.63% 29.14% 23.60% 0.80 0.38 -0.09 -0.12 0.92 0.89 

AAPL Criuleni -1.89% -2.58% 2.08% -1.68% 2.52 1.38 0.24 0.28 1.34 1.40 

AAPL Dondușeni -0.39% -8.10% -0.40% -11.42% 1.08 1.12 0.73 0.71 3.71 3.44 

AAPL Drochia -0.03% -7.92% 0.16% -0.57% 2.44 1.57 0.93 0.80 14.14 5.13 

AAPL Dubăsari 1.88% 4.45% 1.66% 13.81% 6.42 2.74 0.98 0.87 48.70 15.31 

AAPL Edineț -1.62% -0.24% -1.65% -0.28% 0.93 3.97 0.84 0.96 6.34 25.84 

AAPL Fălești 1.74% -1.29% 6.02% 8.11% 2.06 4.04 0.77 0.57 4.44 2.33 

AAPL Florești -2.94% -2.21% 0.99% -1.35% 1.91 3.80 0.45 0.46 1.93 1.93 

AAPL Glodeni -0.08% -0.37% 0.00% -0.38% 2.22 3.62 0.90 0.87 9.98 7.81 
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Valoarea mediană a indicatorilor 

economici 

Rentabilitatea 

activelor 

(economică) 

Rentabilitatea 

capitalului propriu 

(financiară) 

Coeficientul 

lichidităţii 

curente 

Coeficientul de 

autonomie 

financiară 

(autofinanţare) 

Rata solvabilităţii 

generale 

Fondatorul/Anul 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

AAPL Hîncești -0.62% 0.05% 26.71% 15.36% 0.77 1.14 0.36 0.27 1.57 1.37 

AAPL Ialoveni 0.09% -10.87% 0.09% 19.44% 1.46 0.92 0.54 -0.19 2.19 0.86 

AAPL Leova -0.05% -0.03% -0.08% -0.03% 1.00 1.46 0.64 0.63 1.92 1.90 

AAPL Nisporeni* -0.93% -6.37% -3.86% -7.49% 24.11 3.45 0.24 0.85 1.32 6.66 

AAPL Ocnița 
-0.79% -0.17% 

-

17.21% -2.15% 4.86 5.99 0.19 0.19 1.27 1.27 

AAPL Orhei -1.54% -0.93% 2.31% -0.63% 1.74 0.77 0.61 0.57 2.56 2.30 

AAPL Rezina 0.62% -2.90% -1.35% -0.17% 2.58 1.67 0.76 0.75 4.20 4.00 

AAPL Rîșcani -0.70% -0.90% -0.93% -0.47% 0.88 1.00 0.75 0.50 3.99 1.99 

AAPL Sîngerei -4.13% -0.98% -7.01% -1.01% 1.67 0.98 0.79 0.86 4.76 7.18 

AAPL Șoldănești -2.10% -5.25% 7.57% 9.50% 2.16 2.10 0.21 0.25 1.27 1.35 
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Valoarea mediană a indicatorilor 

economici 

Rentabilitatea 

activelor 

(economică) 

Rentabilitatea 

capitalului propriu 

(financiară) 

Coeficientul 

lichidităţii 

curente 

Coeficientul de 

autonomie 

financiară 

(autofinanţare) 

Rata solvabilităţii 

generale 

Fondatorul/Anul 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

AAPL Soroca -0.05% -6.57% 0.29% -23.98% 2.71 1.84 0.73 0.53 3.69 2.15 

AAPL Ștefan-Vodă 2.64% -0.73% 84.65% 21.49% 1.96 1.60 0.00 -0.05 1.00 0.95 

AAPL Strășeni -0.06% -2.14% 2.86% 7.28% 1.58 0.75 0.18 0.18 1.23 1.22 

AAPL Taraclia -3.28% -1.01% -3.52% -1.16% 4.21 4.60 0.70 0.76 3.41 4.22 

AAPL Telenești 
-3.74% -16.14% 

-

52.63% -170.11% 0.10 0.17 0.19 0.08 1.31 1.10 

AAPL Ungheni -2.23% -0.43% 22.84% 1.26% 0.93 0.94 0.05 0.02 1.05 1.02 

AAPL UTAG -1.90% -2.31% -0.14% 0.00% 1.07 1.14 0.81 0.73 5.37 3.76 

MEDIANA TOTAL -0.93% -1.29% 0.10% -0.17% 1.67 1.37 0.61 0.53 2.19 1.99 
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Anexa 3 

Tabel: Caracteristicile patrimoniului net (active nete) 
 

 
2015 

(lei) 

2016 

(lei) 

Abateri +/- 

mln lei 

Abateri 

+/- 

% 

AAPL mun. Chișinău 3 241 299 174 3 121 108 287 -120 190 887 -3.71 

AAPL Anenii-Noi 29 114 346 27 595 338 -1 519 008 -5.22 

AAPL Basarabeasca 84 525 982 83 697 642 -828 340 -0.98 

AAPL Bălți -30 399 311 -204 825 172 -174 425 861 -573.78 

AAPL Briceni 19 132 184 18 615 125 -517 059 -2.70 

AAPL Cahul -3 752 269 -2 960 194 792 075 21.11 

AAPL Călărași 44 320 245 43 929 923 -390 322 -0.88 

AAPL Cantemir 9 016 173 8 036 822 -979 351 -10.86 

AAPL Căușeni 1 256 335 1 851 602 595 267 47.38 

AAPL Cimișlia 103 862 746 101 818 076 -2 044 670 -1.97 

AAPL Criuleni 96 302 698 95 517 329 -785 369 -0.82 

AAPL Dondușeni 4 581 695 3 044 678 -1 537 017 -33.55 

AAPL Drochia 399 890 816 398 153 752 -1 737 064 -0.43 

AAPL Dubăsari 2 280 308 2 111 316 -168 992 -7.41 

AAPL Edineț 67 719 915 68 917 586 1 197 671 1.77 

AAPL Fălești 49 461 762 67 560 878 18 099 116 36.59 

AAPL Florești 90 991 903 84 460 953 -6 530 950 -7.18 

AAPL Glodeni 92 388 982 92 137 477 -251 505 -0.27 

AAPL Hîncești 47 483 444 46 438 954 -1 044 490 -2.20 

AAPL Ialoveni 83 491 413 82 183 373 -1 308 040 -1.57 

AAPL Leova 44 626 119 17 495 381 -27 130 738 -60.80 

AAPL Nisporeni* 44 506 405 30 952 341 -13 554 064 -30.45 

AAPL Ocnița 11 548 934 12 001 499 452 565 3.92 

AAPL Orhei 209 503 228 203 181 756 -6 321 472 -3.02 

AAPL Rezina 118 261 246 117 969 973 -291 273 -0.25 

AAPL Rîșcani 43 587 749 29 434 560 -14 153 189 -32.47 

AAPL Sîngerei 59 418 177 62 605 777 3 187 600 5.36 

AAPL Șoldănești 4 579 839 2 785 017 -1 794 822 -39.19 

AAPL Soroca 240 927 335 232 944 045 -7 983 290 -3.31 

AAPL Ștefan-Vodă -3 330 282 -4 694 237 -1 363 955 -40.96 

AAPL Strășeni 22 949 506 19 795 871 -3 153 635 -13.74 

AAPL Taraclia 16 783 527 16 843 420 59 893 0.36 

AAPL Telenești 3 907 797 1 319 297 -2 588 500 -66.24 

AAPL Ungheni 11 831 265 8 199 259 -3 632 006 -30.70 

AAPL UTAG 468 431 563 411 120 780 -57 310 783 -12.23 

TOTAL 5 730 500 949 5 301 348 484 -429 152 465 -7.49 
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