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SINTEZA 
obiecţiilor şi propunerilor (recomandărilor)  

la proiectul Hotărîrii de Parlament privind modificarea Hotărîrii Parlamentului nr. 56 din  30 martie 2017 pentru aprobarea 
Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție pentru anii 2017–2020, parvenite de la organizațiile necomerciale 

 
 

Nr.  
 

Participantul la avizare  
(expertizare)/consultare publică  

Conţinutul obiecţiei/ 
propunerii (recomandării) 

Argumentarea  
autorului proiectului 

1.  Centrul de Resurse pentru 
Drepturile Omului 

Recomandări generale:  

-Respectarea frecvenței și calendarului 
ședințelor Grupurilor de monitorizare și 
publicarea Rapoartelor entităților 
implementatoare;  

-Implementarea platformei on-line, pentru 
raportarea progreselor și dificultăților în 
implementarea planurilor de acțiuni 
anticorupție, a concluziilor și 
recomandărilor; 

-Desemnarea persoanelor responsabile de 
asigurarea managementului integrității 
instituționale și înregistrarea indicatorilor de 
progres în planul de acțiuni anticorupție 
pentru instituția ce o reprezintă (consilierii 
de integritate). 

Se acceptă. Recomandările au fost 
discutate în cadrul ședinței de 
consultare publică pe marginea  
proiectului Hotărîrii de Parlament 
privind modificarea Hotărîrii 
Parlamentului nr. 56 din  30 martie 
2017 pentru aprobarea Strategiei 
Naționale de Integritate și Anticorupție 
pentru anii 2017–2020, organizată la 
data de 03 februarie 2020. 
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-Consolidarea cooperării între entitățile 
publice implementatoare și societatea civilă 
și încurajarea elaborării Rapoartelor 
alternative de monitorizare și evaluare a 
Strategiei Naționale de Integritate și 
Anticorupție, per ansamblu, fie pe anumite 
domenii de interes și expertiză. 

-Raportarea progreselor per entitate 
implementatoare în cadrul acțiunilor cu mai 
multe entități responsabile. 

-Evaluarea periodică a impactului instruirilor 
realizate, fie elaborarea unor platforme on-
line de instruire. 

-Identificarea și implementarea unui 
mecanism eficient de sancționare a 
responsabililor pentru nerespectarea 
termenilor prestabiliți și a raportării 
lacunare. 

2. Transparence International-
Moldova 

Recomandări 

- Introducerea în cadrul legal a unor cerinţe 
exprese de dezvăluire a informaţiilor pentru 
societăţile pe acţiuni, indiferent de faptul dacă 
acestea sunt sau nu entităţi de interes public.  

- Excluderea inconsistenţelor legislative 
referitoare la natura contractului cu 

Se acceptă parțial. Textul este modificat 
conform propunerilor. 
Subsecvent, întrucît Planul de acțiuni 
2021-2022, prevede asigurarea 
continuității realizării acțiunilor 
restante, acțiunilor cu termen 
permanent de implementare, sau cu 
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administratorii întreprinderilor de stat 
(contract de management – contract 
individual de muncă). 

- Examinarea oportunităţii de 
revizuire/actualizare a prevederilor ce ţin de 
salarizarea în unităţile cu autonomie financiară, 
inclusiv a conducătorilor/administratorilor 
întreprinderilor. 

- Prevenirea secretizării abuzive a informaţiilor 
despre activitatea întreprinderilor administrate 
de stat, inclusiv prin informarea conducătorilor 
întreprinderilor şi a reprezentanţilor 
fondatorilor despre prevederile legale ce ţin de 
accesul la informaţii şi dezvăluirea informaţiilor 
privind activitatea întreprinderilor. 

- Asigurarea de către fondatori a transparenţei 
în selectarea candidaţilor la funcţia de membru 
al CA, argumentarea deciziilor de desemnare a 
membrilor CA în ordinele respective ale 
autorităţilor publice, plasarea lor pe paginile 
web a întreprinderilor.  

- Transparentizarea rezultatelor activităţii CA, 
inclusiv prin publicarea dării de seamă privind 
exercitarea funcţiilor de către persoanele 
împuternicite să reprezinte interesele statului 
pe pagina web a întreprinderilor. 

includerea unor acțiuni noi menite să 
contribuie la atingerea indicatorilor 
expres prevăzuți în textul Strategiei, 
unele propuneri vor sta la baza noului 
document de politici în domeniul 
anticorupție la nivel național. 
Totodată, întrucît, adesea impactul 
unor documente de politici naţionale 
nu se materializează suficient la nivel 
sectorial, local şi la nivelul contactului 
cetăţeanului cu prestatorul de servicii 
publice, Planul de acțiuni anticorupție al 
Strategia Națională de Integritate și 
Anticorupție include abordarea 
sectorială a fenomenului corupției prin 
coordonarea și asigurarea continuității 
implementării planurilor 
sectoriale/locale anticorupţie în 
domeniile vulnerabile printre care și 
domeniul administrării și deetatizării 
proprietății publice. Astfel, Centrul 
Național Anticorupție va înainta 
Agenției Proprietăți Publice, 
recomandările transmise, întru 
includerea acestora în Planul sectorial 
anticorupție în domeniul administrării și 
deetatizării proprietății publice. 
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- Reducerea numărului CA în care poate 
participa concomitent una şi aceeaşi persoană, 
atragerea în componenţa consiliilor a 
specialiştilor în economie şi în drept din 
domeniul de activitate al întreprinderilor.  

- Organizarea, cu participarea ANI, a 
instruirilor la tematica completării şi depunerii 
declaraţiilor de avere şi interese personale, 
raportarea şi soluţionarea conflictelor de 
interese pentru factorii de decizie a 
întreprinderilor şi membrii CA. 

- Verificarea de către ANI a depunerii în 
termen a declaraţiilor de avere şi interese 
personale, precum şi a veridicităţii informaţiilor 
din declaraţiile depuse de administratorii 
întreprinderilor. 

- Plasarea pe pagina web a Inspecţiei 
Financiare a prescripţiilor privind rezultatele 
inspecţiilor efectuate la întreprinderile 
administrate de stat (sau, cel puţin, a extraselor 
din ele), precum şi a Normelor metodologice 
privind organizarea şi desfăşurarea activităţii 
de inspectare financiară.  

- Organizarea, cu participarea Inspecţiei 
Financiare, a instruirilor/work shop-urilor 
privitor la neregulile tipice depistate în 

Totodată, introducerea acestor 
propuneri în Planul sectorial de acţiuni 
anticorupție în domeniul administrării și 
deetatizării proprietății publice va fi 
monitorizată. 
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activitatea întreprinderilor pentru 
administratorii si contabilii şefi ai acestora şi, 
după caz, a reprezentanţilor 
fondatorilor/membrilor CA. 

- Sporirea atenţiei CA asupra rezultatelor 
auditurilor/controalelor efectuate la 
întreprinderi şi a măsurilor întreprinse în 
vederea remedierii situaţiei. 

- Dezvoltarea/actualizarea paginilor web ale 
întreprinderilor, cu eventuala includere a unei 
rubrici aparte Dezvăluirea informaţiei, vizibilă, 
plasată în meniul de nivelul unu al paginii web, 
care ar cuprinde, cel puţin, informaţiile 
obligatorii (statut, regulamente interne, raport 
anual (complet), raport de audit în varianta 
integrală, achiziţii). În cazul întreprinderilor 
care nu dispun de pagină web, informaţiile 
trebuie plasate pe paginile web ale 
fondatorilor.   

- Atenţionarea de către CA a administratorilor 
întreprinderilor şi membrilor grupurilor de 
lucru pentru achiziţii asupra necesităţii 
respectării prevederilor ce ţin de transparenţa 
achiziţiilor (publicarea planurilor de achiziţii, 
anunţurilor de intenţie, asigurarea 
monitorizării contractelor de achiziţii şi a 
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publicării informaţiilor despre executarea 
acestora). În acest scop ar putea fi dezvoltate 
subrubricile destinate achiziţiilor de pe paginile 
web ale întreprinderilor, incluzând pe ele, de 
rând cu alte informaţii, şi ordinele de creare a 
grupurilor de lucru pentru achiziţii, precum şi 
componenţa acestora.  

- Întărirea capacităţilor APP, eventual prin 
suplimentarea statelor de personal, pentru a 
face faţă atribuţiilor în domeniul administrării 
întreprinderilor de stat şi societăţilor 
comerciale cu cotă de stat.  

- Accelerarea procesului de 
completare/actualizare a paginii web APP cu 
informaţii referitoare la întreprinderile 
administrate, asigurarea păstrării/arhivării 
datelor pentru o perioadă anumită de timp (de 
ex., 5 ani), asigurarea funcţionării motorului de 
căutare. 

- Examinarea  oportunităţii creării, eventual cu 
suportul partenerilor externi, a unui mecanism 
de colectare şi arhivare a datelor despre 
activitatea întreprinderilor administrate de 
stat, similar Mecanismului oficial de stocare a 
informaţiilor, ceea ce ar reduce manopera APP 
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şi ar facilita căutarea informaţiilor de către 
părţile interesate (inclusiv ONG şi mass-media). 

3. Camera de Comerț Americană 
din Moldova (AmCham) 

În contextul inițierii consultărilor publice pe 
marginea Strategiei Naționale de Integritate și 
Anticorupție (Planul de acțiuni) dorim să ne 
exprimăm disponibilitatea de a contribui la 
realizarea activităților din cadrul Pilonului VII 
„Sectorul Privat”. 

Actualmente, AmCham Moldova este în 
proces de traducere a Ghidului „Fortificarea 
conduitei etice și a integrității în afaceri”, un 
suport metodologic privind implementarea 
proceselor de integritate corporativă, elaborat 
de Centrul Internaţional pentru 
Antreprenoriat Privat (CIPE), efort ce implică și 

tipărirea a 100 de exemplare, ce dorim să le 
oferim Centrului Național Anticorupție. 
Considerăm că respectivul parteneriat se 
pliază pe acțiunea stipulată în proiectul 
planului de acțiuni „Elaborarea și publicarea 
documentelor suport (model) pentru 
sectorul privat privind normele și 
standardele de integritate și etică în 
afaceri”. Paralel ne exprimăm 
disponibilitatea de a fi antrenați în 
activitățile propuse de CNA ce țin de 

Se acceptă. Textul este modificat 
conform propunerilor. 
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„Organizarea de consultări publice 
periodice între reprezentanții sectorului 
public şi ai mediului de afaceri cu privire la 
politicile şi angajamentele naţionale 
anticorupţie cu impact asupra activității 
economice”, „Diseminarea în rîndul 
comunității de afaceri a standardelor 
internaţionale de prevenire a corupţiei în 
sectorul privat (ISO 37001:2016 „Sisteme de 
management anticorupţie. Cerinţe şi 
recomandări de implementare”) şi a 
codului-model de etică în afaceri şi de 
guvernanţă corporativă”, dar și altele în care 
considerați că noi în calitate de asociație de 
business, sau companiile din cadrul 
comunității AmCham ar putea fi implicate. 

 
 


