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INTRODUCERE 
 

Analiza strategică a fost efectuată întru realizarea prevederilor acțiunii II.13 a 
Planului de acțiuni pe anii 2014–2015, privind implementarea Strategiei Naţionale 
Anticorupţie (2011-2015). 

Scopul: analizarea formelor de manifestare şi circumstanţele care determină 
menţinerea unei rate înalte a fenomenului corupţiei la nivel local. 

Obiectivele stabilite: 
- Evaluarea percepției publice cu privire la fenomenul corupției în APL; 
- Analiza situații criminogene în APL; 
- Identificarea factorilor de risc, ce pot genera practici de corupție; 
- Evaluare corectitudinii gestionării proprietăților publice;  
- Stabilirea recomandărilor privind diminuarea fenomenului corupției la nivel 

local. 
Analiza strategică a fost realizată în baza surselor deschise, studiilor analitice 

realizate în domeniu și a informațiilor privind cauzele penale instrumentate de către 
CNA.  

 
I. ORGANIZAREA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ A REPUBLICII 

MOLDOVA. 
Conform Legii privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii 

Moldova nr. 764 din 27.12.2001, organizarea teritorială a Republicii Moldova şi 
cadrul juridic pentru satele (comune), oraşe (municipii) şi unităţile administrativ-
teritoriale se efectuează potrivit art.110 şi 111 din Constituţia Republicii Moldova şi 
se realizează în conformitate cu necesităţile economice, sociale şi culturale, cu 
respectarea tradiţiilor istorice, în scopul asigurării unui nivel adecvat de dezvoltare 
tuturor localităţilor rurale şi urbane.  

Organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova se efectuează pe 
două niveluri: satele (comunele), sectoarele şi oraşele (municipiile) constituie nivelul 
întâi, raioanele, municipiul Chişinău şi municipiul Bălţi constituie nivelul al doilea. 
Statutul de municipiu se atribuie la 5 oraşe: Chişinău, Bălţi, Bender, Comrat, 
Tiraspol. De asemenea, organizarea administrativ-teritorială de nivelul doi, cuprinde 
și 32 de raioane: Anenii Noi, Basarabeasca, Briceni, Cahul, Cantemir, Călăraşi, 
Căuşeni, Cimişlia, Criuleni, Donduşeni, Drochia, Dubăsari, Edineți, Făleşti, Floreşti, 
Glodeni, Hâncești, Ialoveni, Leova, Nisporeni, Ocniţa, Orhei, Rezina, Râșcani, 
Sângerei, Soroca, Străşeni, Şoldăneşti, Ştefan Vodă, Taraclia, Teleneşti, Ungheni și 
Unitatea Teritorială Autonomă „Găgăuzia”. 

Organizarea administrativ-teritorială de nivelul întâi, cuprinde: 61 de orașe și 
916 sate (comune), care dispun de consilii sătești/orășenești. 

În scopul traducerii în viață a principiilor autonomiei locale, descentralizării 
serviciilor publice, eligibilității autorităților administrației publice locale și a 
consultării cetățenilor în problemele locale, prevăzute la art. 109 din Constituție au 
fost adoptate o serie de legi, care reglementează buna activitate a administrațiilor 
publice locale, principalele dintre ele fiind: 
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 Legea Republicii Moldova privind administrația publica locala, nr. 436-XVI 
din 28.12.2006;  

 Legea Republicii Moldova privind statutul alesului local, nr. 768-XIV din 
02.02.2000;  

 Legea Republicii Moldova privind organizarea administrativ-teritoriala a 
Republicii Moldova, nr. 764-XV din 27.12.2001;  

 Legea Republicii Moldova cu privire la proprietatea publica a unităților 
administrativ-teritoriale, nr.523-XIV din 16.07.99;  

 Legea Republicii Moldova privind finanțele publice locale, nr.397-XV din 
16.10.2003;  

 Legea Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 
constituirea și funcționarea consiliilor locale și raionale nr.457-XV din 
14.11.2003; 

 Legea Republicii Moldova privind descentralizarea administrativă, nr. 435-
XVI din 28.12.2006; 

 Titlul VII „Taxele locale” din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997, etc. 
Unitățile administrativ-teritoriale sunt conduse de aleșii locali, consilierii 

consiliilor săteşti, orăşeneşti (municipale), raionale, deputaţii în Adunarea Populară a 
Găgăuziei, primarii şi viceprimarii, preşedinţii şi vicepreşedinţii raioanelor. Angajații 
funcționari publici ai primăriilor și consiliilor raionale sunt subiecți ai Legii privind 
declararea şi controlul veniturilor şi al proprietăţii, precum și a Legii cu privire la 
conflictul de interese. 

În conformitate cu art. 4 din Legea privind descentralizarea administrativă, 
autorităţilor publice locale de nivelul întâi şi doi, dispun de un segment larg de 
domenii proprii de activitate. 

Domenii proprii de activitate a autorităţile publice locale de nivelul întâi sunt:  
1) planificarea urbană şi gestionarea spaţiilor verzi de interes local;  
2) colectarea şi gestionarea deşeurilor menajere, inclusiv salubrizarea şi 

întreţinerea terenurilor pentru depozitarea acestora;  
3) distribuirea apei potabile, construirea şi întreţinerea sistemelor de canalizare şi 

de epurare a apelor utilizate şi pluviale;  
4) construcţia, întreţinerea şi iluminarea străzilor şi drumurilor publice locale;  
5) transportul public local;  
6) amenajarea şi întreţinerea cimitirelor;  
7) administrarea bunurilor din domeniile public şi privat locale;  
8) construcţia, gestionarea, întreţinerea şi echiparea instituţiilor preşcolare şi 

extraşcolare (creşe, grădiniţe de copii, şcoli de artă, de muzică);  
9) dezvoltarea şi gestionarea reţelelor urbane de distribuire a gazelor şi energiei 

termice;  
10) activităţi culturale, sportive, de recreaţie şi pentru tineret, precum şi planificarea, 

dezvoltarea şi gestionarea infrastructurilor necesare acestor tipuri de activităţi;  
11) amenajarea pieţelor agricole, a spaţiilor comerciale, realizarea oricăror alte 

măsuri necesare pentru dezvoltarea economică a unităţii administrativ-
teritoriale;  
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12) instituirea şi gestionarea întreprinderilor municipale şi organizarea oricărei alte 
activităţi necesare dezvoltării economice a unităţii administrativ-teritoriale;  

13) construcţia de locuinţe şi acordarea altor tipuri de facilităţi pentru păturile 
social vulnerabile, precum şi pentru alte categorii ale populaţiei;  

14) organizarea serviciilor anti-incendiare.  
Domenii proprii de activitate a autorităţile publice locale de nivelul al doilea 

sunt:  
1) administrarea bunurilor din domeniile public şi privat ale raionului;  
2) planificarea şi administrarea lucrărilor de construcţie, întreţinere şi gestionare a 

unor obiective publice de interes raional;  
3) construcţia, administrarea şi repararea drumurilor de interes raional, precum şi a 

infrastructurii rutiere;  
4) organizarea transportului auto de călători, administrarea autogărilor şi staţiilor 

auto de interes raional;  
5) stabilirea unui cadru general pentru amenajarea teritoriului la nivel de raion şi 

protecţia pădurilor de interes raional;  
6) susţinerea şi stimularea iniţiativelor privind dezvoltarea economică a unităţii 

administrativ-teritoriale;  
7) elaborarea şi implementarea proiectelor de construcţie a gazoductelor interurbane 

(inclusiv a gazoductelor de presiune medie), a altor obiective termoenergetice cu 
destinaţie locală;  

8) întreţinerea şcolilor primare şi şcolilor primare-grădiniţe, gimnaziilor şi liceelor, 
instituţiilor de învățământ secundar profesional, şcolilor-internat şi gimnaziilor-
internat cu regim special, altor instituţii din domeniul învățământului care 
deservesc populaţia raionului respectiv, precum şi activitatea metodică, alte 
activităţi din domeniu; 

9) administrarea instituţiilor de cultură, turism şi sport de interes raional, alte 
activităţi cu caracter cultural şi sportiv de interes raional;  

10) administrarea întreprinderilor municipale de interes raional;  
11) administrarea unităţilor de asistenţă socială de interes raional;  
12) dezvoltarea şi gestionarea serviciilor sociale comunitare pentru categoriile 

social-vulnerabile, monitorizarea calităţii serviciilor sociale.  
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II. PERCEPȚIA PUBLICĂ PRIVIND FENOMENUL CORUPȚIEI ÎN 
ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ 
  
În prezent, problematica fenomenului corupţiei pentru Republica Moldova 

rămâne a fi una din cele mai importante, în contextul integrării europene. Atenţia 
societăţii faţă de fenomenul corupţiei este dictată nu numai de relevanţa problemei în 
cauză, dar şi de efectul politicilor de prevenire a corupţiei. Pe plan naţional, conform 
sondajelor de opinie, fenomenul corupţiei este perceput printre primele probleme cu 
care se confruntă actualmente Republica Moldova. Conform datelor „Barometrului 
de Opinie Publică” din anul 2015, realizat de către Institutul de Politici Publice, lupta 
împotriva corupţiei este considerată în opinia respondenţilor principala acţiune ce 
necesită a fi efectuată pentru a îmbunătăţi situaţia social-economică din ţară. 

Efectele distructive ale fenomenului corupției duc la adâncirea inegalităţilor 
sociale şi la diminuarea resurselor publice, fapt ce influențează negativ asupra 
populației.  Pe  plan  socio-economic,  efectele  negative  ale  corupţiei  sunt relevate  
în  primul  rând  de  creşterea  ratei  sărăciei, cauzată în mare parte în Republica 
Moldova de deprecierea valutei naționale, scumpirii prețurilor și imposibilității 
ajustării asigurărilor sociale. Aria tot mai largă, complexitatea şi continua 
diversificare a formelor de manifestare a corupţiei, inclusiv la nivel local, împreună 
cu tendinţele de globalizare fac din acest fenomen o adevărată ameninţare pentru 
principiile statului de drept, și afectează inclusiv și majoritatea domeniilor de 
activitate a administrațiilor publice locale. Fapt, accentuat și de studiile 
internaționale, care menționează că 2/3 din respondenții din R. Moldova consideră că 
fenomenul corupţiei este o problemă care afectează serios sectorul public1. 

Conform datelor studiului Corupţia în Republica Moldova: percepţiile şi 
experienţele proprii ale oamenilor de afaceri şi gospodăriilor casnice, realizat în 
2014 de TI-Moldova2, la nivel național, fenomenul corupției în Republica Moldova, 
este caracteristic tuturor domeniilor sociale și unităților administrativ-teritoriale. 
Printre instituţiile cel mai des contactate de către populație la nivel local, figurează 
instituţiile medicale (58,2% din respondenţi), de învăţământ (20,2%) şi administraţia 
publică locală (19,1%). 

Datele aceluiași studiu menționează că gradul de răspândire a fenomenului 
corupției, în administrațiile publice locale, s-a majorat în anul 2014 față de anul 2012. 
Ponderea respondenților din gospodăriile casnice, care consideră că se recurge la 
bani, cadouri, contacte personale pentru a „soluţiona” problemele în administrația 
publică locală a crescut de la 30% în anul 2012 la 38% în 2014. Aceiași tendință de 
creștere a gradului de răspândire a fenomenului corupției, în administrațiile publice 
locale este observată și în cazul oamenilor de afaceri, în anul 2012, circa 33,8% 
considerau că se recurg la plăți neformale pentru a „soluţiona” problemele în APL, 
iar în 2014 ponderea acestora a constituit 36,2%. 

Conform datelor studiului vizat, valoarea plăților neformale în administrația 
publică locală, variază esențial, în cazul oamenilor de afaceri, acestea sunt între 50 de 

                                                 
1 Barometrul Global al Corupției 2013. Transparency International. 
2 Transparensy International Moldova, Studiu „Corupţia în Republica Moldova: percepţiile şi experienţele proprii ale 
oamenilor de afaceri şi gospodăriilor casnice”, 2014.  
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lei și 6 mii lei, media fiind de 1588 de lei, iar în cazul gospodăriilor casnice între 10 
lei și 1500 de le, media fiind de 190 lei.   

 
Fig. 1. Valoarea plăților neformale în opinia populației.  

Sursa: Studiu realizat de Transparensy International Moldova „Corupţia în Republica Moldova: 
percepţiile şi experienţele proprii ale oamenilor de afaceri şi gospodăriilor casnice”, 2014. 
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III. SITUAȚIA CRIMINOGENĂ PRIVIND INFRACȚIUNILE DE 
CORUPȚIE ÎN ADMINISTRAȚIILE PUBLICE LOCALE. 

La general, corupția este înțeleasă în societate ca un segment larg de ilegalități, 
de la simpla mită oferită funcționarilor publici și până la furtul patrimoniului public. 
Ca o gamă de practici economice, juridice și politice dubioase în care oameni de 
afaceri, politicienii și funcționarii se îmbogățească, în urma abuzării de funcție sau de 
influența deținută.  

La fel, datele cazurilor documentate denotă că fenomenul corupției din 
administrațiile publice locale din Republica Moldova variază de la cazuri minore de 
mituire a funcționarilor publici, până la cele mai grave cazuri precum delapidarea 
banilor publici și a patrimoniului public. 

Evoluţia infracţiunilor de corupţie în administrațiile publice locale denotă 
tendinţa tot mai accentuată a funcţionarilor publici de rang înalt şi mediu de a folosi 
situaţia de serviciu în interes personal şi material, ca urmare fiind prejudiciate în 
proporţii considerabile interesele publice naţionale şi ale cetăţenilor. De asemenea, în 
ultimii ani, se atestă o răspândire a practicilor de corupție, în mai multe domenii 
sociale de activitate a administrațiilor publice locale de nivelul I și II, în prezent sunt 
documentate infracțiuni la nivel local, în domenii, precum: gestionarea fondului 
funciar, eliberarea autorizațiilor (construcție, demolare, etc.), organizarea licitațiilor, 
declararea veniturilor, controlul executării contractelor, gestionarea imobililor 
publice, gestionarea resurselor financiare locale etc.   

Amploarea la nivel național a fenomenului corupției din administrațiile publice 
locale, este menționată și de datele statistice ale CNA privind documentarea cazurilor 
de corupție. În perioada anilor 2012-2015, primele 9 luni, au fost documentate circa 
293 de cauze penale, în domeniul administrării publice locale.  

 
Tabel 1. Numărul actelor de corupţie documentate pe ani, în APL. 

Domeniu 2012 2013 2014 2015, 9 luni 
Administraţiei publice 

locale; 68 85 82 58 

Ipotetic, luând la bază faptul că mandatul aleșilor locali (inclusiv a 
consilierilor) este de 4 ani, iar numărul total de cauze penale pe corupție documentate 
în domeniu APL, în perioada similară, a constituit 293 de cazuri, raportat la numărul 
total de administrații publice locale de nivelul I și II3, constatăm că ponderea 
cazurilor de corupție documentate ar constitui în jur de 30% din numărul total de 
primării ce dispun de consilii locale. Practic, datele statistice ale Centrului Național 
Anticorupție confirmă rezultatele studiului de opinie supra menționat, privind 
ponderea de 30% - 38% a respondenților care consideră că se recurge la practici 
neformale pentru a „soluţiona” problemele în administrația publică locală. Desigur, 
este subiectiv atribuirea a câte o cauză penală la o treime din administrațiile publice 
locale, datorită faptului că fenomenul corupției se propagă mai mult în zonele mai 
populate, unde sunt concentrate și resursele administrative mai multe. Fapt, constatat 
și în cadrul analizei cauzelor penale documentate pe parcursul anului 2015 (primele 9 
                                                 
3 Total APL nivelul I și II, 916 comune + 61 orașe + 32 consilii raionale + 2 consilii municipale. 
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luni) de către CNA. 24 de cauze penale din totalul de 58, au fost documentate în mun. 
Chișinău – 14, și în orașele Criuleni – 4, Bălți, Cahul, Căușeni, Hîncești, Strășeni 
Ungheni câte una. Restul cauzelor penale au fost documentate în peste 20 de localități 
(comune) a Republicii Moldova din diverse regiuni administrative. Practic, cele mai 
multe cazuri au fost documentate în regiunea mun. Chișinău, inclusiv suburbiile 
municipale, majoritate fiind axate pe gestionarea ilegală a fondului funciar, datorită în 
mare parte deficitului și prețul de piață mare a loturilor de pământ în regiune, pentru 
construcție.   

La general, în perioada menționată, au fost documentate cauze penale în cadrul 
administrațiilor publice locale de nivelul I și II, care cuprind în jur de 12 tipuri de 
infracțiuni prevăzute de Codul Penal al Republicii Moldova, de corupție și conexe 
acestora, precum și alte tipuri (Tabel 2). 

O treime din infracțiunile documentate sunt exces de putere sau depășire a 
atribuțiilor de serviciu, urmate de falsul în acte publice și abuzul de putere. 

  
Tabel 2. Tipul infracțiunilor documentate de CNA în primele 9 luni 2015, în APL. 

Infracțiuni Cod Penal al R. Moldova Art. 
C.P. 

Nr. de 
cazuri 

Excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de 
serviciu 328 21 

Falsul în acte publice 332 12 
Abuzul de putere sau abuzul de serviciu 327 6 
Corupere activă 325 5 
Neglijență în serviciu 329 4 
Coruperea pasivă 324 3 
Fals în declarații 3521 2 
Escrocherie 190 1 
Delapidarea averii străine 191 1 
Spălare de bani 243 1 
Trafic de influență 326 1 
Luarea, sustragerea, tăinuirea, degradarea sau 
distrugerea documentelor, imprimatelor, 
ştampilelor sau sigiliilor. 

360 1 

Total  58 

Conform datelor cauzelor penale din perioada anului 2015, subiecții 
infracțiunilor de corupție și conexe acestora din domeniul APL, se încadrează în 
cadrul unui spectru larg de funcții. Subiecții cei mai des vizați sunt funcționarii 
primăriilor 33 de persoane, primarii – 10 persoane, precum și consilieri sau foști 
angajați. La nivelul consiliilor raionale și municipale în cadrul cauzelor penale la 
pornire au fost vizați în jur de 11 funcționari și un președinte al consiliului raional.   

Funcțiile deținute de subiecții cauzelor penale documentate în cadrul 
administrațiilor publice locale, care prezintă un risc mai frecvent de corupere, sunt: 
funcția de primar, specialist în relații funciare, specialist în privatizarea bunurilor, 
arhitect, secretar al consiliilor locale și funcționarii simpli.  
 Un aspect esențial stabilit, care oferă o viziune amplă a asupra gradului de 
răspândire a corupției în domeniile de activitate ale administrației publice locale, este 
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scopul infracțional urmărit în comiterea infracțiunilor. Dacă, subiectul pasiv 
(funcționarul public) în majoritatea cazurilor analizate urmărește beneficii financiare, 
atunci contraprestaţia urmărită de subiectul activ al infracţiunii din partea subiectul 
pasiv este pentru: îndeplinirea unei acţiuni contrare exercitării funcţiei; îndeplinirea 
obligaţiilor de serviciu; neîndeplinirea obligaţiilor de serviciu. 

Pentru majoritatea administrațiilor publice locale, sunt caracteristice 
infracțiunile de corupție legate de gestionarea proprietăților publice imobiliare și 
funciare. O doime din cauzele penale documentate în administrațiile publice locale 
țin de dobândirea/înstrăinare ilegală a terenurilor sau a unor imobile, cu implicarea 
funcționarilor primăriilor sau a consiliilor raionale/municipale. Dobândirea sau 
înstrăinare ilegală a terenurilor sau a unor bunuri imobile are loc prin mai multor 
metode frauduloase, precum: 

- evitarea licitaţiilor publice şi atribuirea frauduloasă a dreptului de proprietar 
asupra terenurilor repartizate cu titlu gratuit; 

- eliberarea abuzivă a unor documente pentru înstrăinarea unor bunuri imobiliare 
deținute de persoane terțe fizice/juridice;  

- mituirea funcționarilor pentru eliberarea documentelor necesare pentru 
privatizarea bunurilor imobiliare; 

- acordarea abuzivă în arendă a bunurilor imobiliare pe un termen îndelungat; 
- scoaterea la licitație a bunurilor imobiliare publice la un preț diminuat; 
- falsificarea actelor din registrul de evidenţă a gospodăriilor și ulterior 

adoptarea unor decizii a consiliului local, în ceea ce priveşte faptul repartizării 
în proprietate a bunurilor imobiliare; 

- perfectarea şi eliberarea ilegală, în situație de conflict de interese a titlului de 
autentificare a dreptului de deţine a terenurilor;   

- neîntreprinderea măsurilor de rigoare ce priveşte rezilierea unor contracte de 
vânzare-cumpărare a terenurilor de pământ; 

- eliberarea certificatelor cu date false, de către funcționarii primăriilor unor 
persoane fizice, precum că sunt unicii moștenitori ai bunurilor imobiliare;   

O altă categorie de infracțiuni, ce constituie în jur de 15%, stabilită în 
administrațiile publice locale, ține de eliberarea sau refuzul eliberării unor autorizații, 
documente. Pentru această categorie de infracțiuni sunt caracteristice: 

- eliberarea abuzivă a autorizațiilor de construcție de către funcționarii 
primăriilor; 

- refuzul eliberării autorizațiilor de construcții de către funcționarii primăriilor în 
scopul primirii unor recompense ilicite; 

- falsificarea actelor publice cu aplicarea ștampilei autorității și a semnăturilor 
false a persoanelor oficiale; 

- eliberarea abuzivă a certificatelor de urbanism; 
- primirea unor hotărâri abuzive de împăcare cu părțile aflate în litigiu, care 

conduc la prejudicierea interesului public;    
- autorizarea fără temei a demolării unor bunuri imobile; 
- luarea unor hotărâri abuzive privind darea în folosință a bunurilor imobiliare 

publice, fără calcularea și încasarea plăților de arendă.  
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De asemenea, un sfert din infracțiunile documentate în domeniul administrației 
publice locale, sunt axate pe gestionarea și alocarea ilegală a resurselor financiare 
publice, cu implicarea funcționarilor din aceste autorități, precum: 

- recunoașterea unor datorii pretinse de persoane juridice de la autoritățile 
publice locale, pentru îndeplinirea unor lucrării suplimentare, care de facto nu 
au fost efectuate deplin; 

- înscrieri a datelor vădit false în graficul de lucru a angajaților și încasarea 
salariilor suplimentare; 

- însuşirea mijloacelor băneşti bugetare prin aplicarea documentelor publice cu 
un conţinut denaturat; 

- efectuarea achitărilor depline și recepționarea unor lucrări necalitative sau 
nefinisate; 

- încheierea abuzivă a acordurilor adiționale pentru mărirea volumului de lucrări 
și costurilor acestora; 

- însuşirea ilegală a mijloacelor băneşti sub formă de ajutoare materiale din 
Fondul local de susţinere socială a populaţiei; 

- scoaterea la licitație a unor bunuri publice la un preț diminuat. 
Prejudiciul adus interesului public, stabilit pe acest segment de infracțiuni, doar pe 

parcursul anului 2015 se ridică la circa 28,9 mln. lei. 
De asemenea, pentru funcționarii administrațiilor publice locale sunt 

caracteristice și faptele de nedeclarare deplină a veniturilor și proprietăților, precum 
și falsificarea unor acte publice interne. 

 
Fig. 2 Tipologia actelor de corupție în APL. 
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IV. RISCURI DE CORUPȚIE ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ A MUN. 
CHIȘINĂU 

Cum s-a menționat și anterior, riscul propagării fenomenului corupției crește în 
regiunile mai populate, unde sunt concentrate mai mult resursele financiare și 
administrative. În cazul Republicii Moldova, resursele financiare și administrative 
sunt concentrate mai mult în mun. Chișinău, unde este concentrat un sfert din 
populația totală.  

Astfel, în perioada anilor 2013-2015, de către CNA au fost realizate mai multe 
analize strategice axate pe stabilirea riscurilor de corupție în domeniile de activitate a 
administrației publice locale din mun. Chișinău, precum: educație, transport, sănătate, 
gestionarea patrimoniului și inclusiv procedura de repartizare a terenurilor. 

4.1. Domeniul educației. 

Astfel, în domeniul educației, în urma analizării activității Direcţiei generale 
educaţie, tineret şi sport din  mun. Chişinău a fost identificate riscuri de corupție, 
precum: 

- Admiterea unor posibile situaţii de conflicte de interese şi de încălcare a 
regimului juridic de declarare a veniturilor şi proprietăţilor, în rândul managerilor și 
angajaților Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport. Pe marginea acestor cazuri a 
fost sesizată Comisia Națională de Integritate și Direcția Generală Combaterea 
Corupției a CNA.  

- Cazuri de favorizare la contractarea agenţilor economici, pentru prestarea 
serviciilor de alimentare şi efectuare a lucrărilor de reparaţie/construcţie a instituţiilor 
de învățământ din subordine.  

- Un risc major a fost identificat în ceea ce vizează cadrul legislativ cu privire la 
asigurarea proprietăţilor Direcţiei. De către Consiliul municipal Chişinău sunt 
transmise în locaţiune proprietăţi din subordinea Direcţiei, care ulterior prin decizie 
de judecată sunt privatizate cu un preţ foarte mic. Nu este clar după ce criterii sunt 
stabilite aceste preţuri, fapt ce duce la prejudicierea interesului public. 

 
  4.2 Domeniul transportului public și infrastructurii drumurilor 
 
  În domeniul transportului public și infrastructurii drumurilor municipale, a fost 
analizată activitatea Direcţiei generale transport public şi căi de comunicaţie a 
Primăriei mun. Chişinău, fiind constatat: 

- Managementul  întreprinderilor subordonate Direcţiei generale transport public 
şi căi de comunicaţie a Primăriei mun. Chişinău, este efectuat în mod defectuos, fapt 
confirmat prin obţinerea unei rentabilităţi economice scăzute în ultimii ani. 

-  Achizițiile publice sunt efectuate cu abateri de la legislaţie, manifestate prin 
favorizarea unor întreprinderi apropiate, prin încheierea unor contracte în detrimentul 
interesului public, precum şi majorarea ulterioară a volumului lucrărilor și valorii 
contractelor, recepției unor lucrări efectuate necalitativ, admiterea unor acte false în 
cadrul procedurilor de achiziție, fapt ce favorizează anumiți agenți economici etc.   
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-  În scopul evitării organizării licitaţiilor publice, resursele financiare alocate 
Direcţiei pentru unele lucrări, sunt redirecţionate prin intermediul întreprinderilor 
municipale subordonate, care ulterior subcontractează întreprinderile apropiate 
factorilor de decizie, fără organizarea licitaţiilor publice.  

-  Un factor de risc sporit în activitatea Direcţiei este cauzat de interesele de grup 
promovate pe linie politică, care au dus la înstrăinarea a trei rute de autobus contrar 
interesului public şi favorizarea întreprinderilor apropiate a unor persoane publice în 
livrarea de produse petroliere întreprinderilor municipale. Aspecte date sunt 
investigate de suplementar de Direcția Generală Combaterea Corupției a CNA.  

4.3 Domeniul sănătății 
În domeniul sănătății, este de remarcat că în perioada 2013 - 5 luni 2015 de către 

Direcţia sănătăţii a Consiliului mun. Chişinău şi instituţiile medicale subordonate au 
fost efectuate achiziţii în sumă de circa 1,34 miliarde lei. Riscurile de corupției în 
domeniul dat sunt axate pe: 

- Acțiuni de favorizare/lobare a unor întreprinderi juridice din partea unor manageri 
ai Direcției sănătate pentru câștigarea licitațiilor publice privind achiziționarea 
medicamentelor sau a serviciilor de reparație. 
- Desfășurarea activităților economice de către unii funcționari ai Direcţiei sănătate 
în domeniul farmaceutică şi de acordare a asistenţei medicale. 
- În cadrul instituţiilor subordonate Direcţiei Sănătăţii a Consiliului mun. Chişinău, 
persoane ce deţin funcţii manageriale sunt fondatori la întreprinderi care au ca genuri 
de activitate practica stomatologică, practica medicală, comerţul produselor 
farmaceutice. De asemenea, rudele apropiate a managerilor instituţiilor medicale 
subordonate Direcţiei sănătăţii a CMC sunt fondatori şi conducători de agenţi 
economici care desfăşoară genuri de activitate, inclusiv: fabricarea, comerţul cu 
ridicata şi cu amănuntul a produselor farmaceutice, practica medicală şi 
stomatologică. 
- În cadrul efectuării achiziţiilor sunt admise situații de conflict de interese, de 
asemenea, se evidenţiază un grup de agenţi economici, care sunt desemnaţi 
câștigători ai licitaţiilor organizate de către Direcţia Sănătăţii a Consiliului mun. 
Chişinău şi instituţiile subordonate.  

4.4 Gestionarea patrimoniului. 
În ultima perioadă tot mai des sunt vehiculate prin presă cazuri de fraudare a 

intereselor publice la înstrăinarea patrimoniului public municipal, gestionat de 
Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale. Conform unui raport al  
Centrului „Expert-Grup”, din cauza gestionării frauduloase a patrimoniului public – 
privatizare defectuoasă, fraudarea licitaţiilor, subestimarea valorii bunurilor etc., 
municipiul Chişinău pierde anual sute de milioane de lei. Experţii au constatat că 
preţurile normative la privatizarea suprafeţelor nelocuibile sunt de zece ori mai mici 
decât cele de piaţă. 

Astfel, persoanele cointeresate de anumite încăperi mai întâi perfectează un 
contract de arendă sau de locaţiune. Apoi, la scurt timp, depun pachetul de 
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documente pentru privatizarea încăperii sau a terenului luat în arendă. Decizia se ia 
prin votul majorităţii simple a membrilor Comisiei de privatizare a încăperilor 
nelocuibile, fără licitaţie. Şi asta deoarece contractul de locaţiune exclude procedura 
de licitaţie. Majoritatea suprafeţelor privatizate în acest mod se află în zona centrală a 
oraşului, în perimetrul străzilor Ismail, Columna, Lazo, Kogălniceanu sau în zonele 
rezidenţiale populare din sectoarele Botanica, Râşcani sau Telecentru. În mod 
normal, privatizarea nu ar trebui să fie legată de arendă şi locaţiune. 
Atribuirea/privatizarea bunurilor trebuie să aibă loc prin licitaţie publică, iar preţul la 
privatizare nu trebuie să fie mai mic decât cel de piaţă. Totodată, societatea civilă nu 
are cum să monitorizeze procesul de privatizare, întrucât informaţia privind deciziile 
luate nu este făcută publică. 

 În același mod la preţuri diminuate, sunt date în locațiune spaţiile nelocuibile. 
Mulți agenți economici dau în subarendă aceste încăperi, dar la preţuri de câteva ori 
mai mari. Lipsa unui registru public privind suprafețele libere de locațiune și cele 
care sunt date în chirie cu indicarea termenului de valabilitate a contractelor, 
constituie un factor ce generează corupție, rezultând în diminuarea beneficiilor 
publice din această activitate. De asemenea, rezultatele verificărilor asupra 
regularităţii şi legalităţii gestionării patrimoniului public efectuat de Curtea de 
Conturi denotă prezenţa mai multor nereguli în activitatea APL, care constau în: 

- neasigurarea înregistrării integrale la organul cadastral a dreptului de 
proprietate asupra patrimoniului public municipal, fapt ce determină riscul pierderii 
acestui drept și al înstrăinării ilegale.       

- lipsa unei evidenţe a patrimoniului public, ceea ce condiționează raportarea 
neveridică a situaţiilor patrimoniale. 

- lipsa monitorizării din partea APL ale mun. Chișinău a termenelor de 
valabilitate a contractelor de locațiune încheiate de către instituțiile din subordine a 
generat ocuparea ilegală a spațiilor clădirilor proprietate municipală și creează riscul 
neachitării plăților pentru arendă și servicii comunale. 

Astfel, darea în locațiune a spațiilor municipale are loc fără organizarea 
licitațiilor publice, nefiind asigurată egalitatea tuturor doritorilor de a obține dreptul 
la locațiune ca rezultat, nu se încasează un venit maxim pentru locațiunea bunurilor 
imobile, fiind prejudiciat bugetul municipal.  

De asemenea, lipsa unui registru public privind suprafețele libere de locațiune 
și cele care sunt date în chirie cu indicarea termenului de valabilitate a contractelor 
constituie un factor ce generează corupție, rezultând în diminuarea beneficiilor 
publice din această activitate. Deși Direcția generală, conform Regulamentului ține 
evidența patrimoniului public, în realitate gestionează doar o parte din suprafețele 
nelocuibile ale Primăriei. 

Sub pretextul activității unor asociații obștești, uniuni de creație etc. sunt 
închiriate la prețuri derizorii diferite încăperi, care ulterior sunt privatizate și vândute. 

Procesul de privatizare a încăperilor nelocuibile fără organizarea licitațiilor 
publice, este contrară prevederilor art. 77 pct.5 al Legii privind administrația publică 
locală nr.436 din 28.12.2006. 
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La fel, bunurile imobile privatizate sunt subestimate, prețurile de evaluare sunt 
cu mult mai mici decât cele de piață. Totodată prețurile la privatizarea bunurilor sunt 
mai mici și în comparație cu cele stabilite de alți evaluatori, cum ar fi Î.S. ”Cadastru”, 
care de asemenea dispune de licență pentru activitatea de evaluare a bunurilor 
imobile și utilizează metode de evaluare stabilite de legislația națională și standardele 
internaționale de evaluare. Responsabili de evaluarea eronată a bunurilor privatizate 
sunt experții și membrii comisiei pentru privatizare. 

Totodată, diferite persoane cu interese particulare sub pretextul activității unor 
asociații, organizații obștești, uniuni de creație,  etc.  privatizează la prețuri derizorii 
încăperi din proprietatea publică. 

În general prețul chiriei și prețul de vânzare a imobililor proprietate municipală 
diferă radical de prețul de piață, prin ce sunt prejudiciate interesele publice. Cu cât 
mai mare este decalajul dintre prețul de piață și prețul stabilit de comisie la 
privatizare sau locațiune, cu atât mai mult este posibilă  existența unor factori de 
corupție la adoptarea deciziilor. 

Posibilitățile reale ale funcționarilor din cadrul DGERRP de a influența luarea 
deciziile privind privatizarea sau locațiunea bunurilor imobile sunt minime deoarece 
acestea sunt adoptate de consilieri. În prezent, consilierii locali nu sunt subiecții 
declarării veniturilor, proprietăţilor și intereselor personale. 

 
4.4  Legalitatea atribuirii loturilor de pământ de către Primăria Chişinău.  

 
În urma analizării metodelor de repartizare a loturilor de pământ în mun. 

Chișinău, s-a constat aplicarea unor practici ilegale, cu implicarea funcționarilor din 
primărie și sistemului judecătoresc.   

Astfel, au fost stabilite zeci de cazuri de atribuire a loturilor de pământ, prin 
intermediul unor hotărâri ai instanțelor judecătorești, obținute de anumite persoane 
fizice, în urma refuzului atribuirii loturilor de pământ de către primărie. Totodată, 
deciziile judecătorești nu a fost atacate de către reprezentanții Direcţiei asistenţă 
juridică ai Primăriei mun. Chişinău în instanţele de recurs, astfel deciziile devenind 
finale și transmise către executare. 

La general, încălcările admise la atribuirea terenurilor, a condus la 
prejudicierea bugetului municipal cu circa 235 mln. lei, iar factorii care stau la baza 
acestor ilegalități sunt:  

- fenomenul corupţiei din sistemul judecătoresc, ce a contribuit la adoptarea 
hotărârilor de către judecători, care au dus în final la prejudicierea bugetului 
municipal; 

- excesul de putere sau neglijenţa factorilor de decizie ai Primăriei mun. 
Chişinău şi CMC privind apărarea proprietăţii municipale; 

- incompetenţa funcționarilor Direcţiei generale asistenţă juridică a Primăriei şi 
neprofesionalismul la apărarea drepturilor şi intereselor Primăriei, ce a contribuit la 
faptul ca hotărârile judecătoreşti care prejudiciază interesele publice să nu fie 
contestate.  

- imperfecţiunea legislației, actelor şi regulamentelor interne ale Primăriei, care 
favorizează comiterea încălcărilor în detrimentul interesului public. 
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V. SENTINȚELE PRONUNȚATE PE CAZURI DE CORUPȚIE ÎN 
DOMENIUL ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE 

 
 Referitor la procesul de sancționare, asupra faptelor ilegale menționate, este de 
remarcat, că în ultimii ani Centrul Național Anticorupție a diferit justiției pentru 
comiterea infracţiunilor de corupţie şi conexe acestora, mai multe categorii de 
subiecți din domeniul administrației publice locale: 
- în perioada anului 2014, justiţiei au fost deferiţi: 13 - primari şi 1 viceprimar; 1- 
preşedinte de raion; 1 - preşedinte al consiliului primăriei; 1 - consilier local; 4 - 
secretari ai consiliilor locale şi primăriilor; 7 - funcţionari din cadrul administraţiei 
publice locale; 
- în perioada anului 2013: 1 preşedinte al consiliului comunal; 1 consilier local; 4 
secretari ai consiliului local; 8 funcţionari din cadrul administraţiei publice locale. 
 În urma analizării sentințelor judecătorești pronunțate definitiv, în domeniul 
administrației publice locale, în perioada 2014-2015, pe infracțiunile de corupție și 
conexe acestora au fost stabilite 35 de sentințe (16 în 2014 și 19 în 2015). Ponderea 
anuală a cazurilor menționate, finisate în instanțele de judecată din cel ce sunt pornite 
anual în domeniu, constituie doar 25-30%, fapt ce denotă o tergiversare esențială în 
procesul de finisare a instrumentării cauzelor penale, de transmitere în instanța de 
judecată și de examinare a acestora de către judecători.  

 
În cadrul a 11 sentințe definitive pronunțate, au fost vizați 11 primari, 2 

președinți de raion, 2 vicepreședinți de raion, 4 șefi de secții/direcții a primăriilor,  7 
conducători ai instituțiilor din subordinea APL, precum și funcționari simplii ai 
primăriilor și consiliilor raionale: jurist, asistent social, contabil etc.  
În jur de 12 sentințe definitive au fost pronunțate în mun. Chișinău, iar 6 în mun. 
Bălți, restul 17 au fost pronunțate de diverse instanțe de judecată la nivel raional.   
 Referitor la rezoluția finală a hotărârilor judecătorești, este de menționat că 20 
au fost de condamnare, 9 de încetare a procesului penal, datorită neîntrunirii 
elementelor infracționale, iar 6 au fost de achitare. 

 

Abuzul de 
serviciu 327; 

12 

Corupere 
pasiva 324; 11 

Darea de mita 
334; 1 

Delapidarea 
averii straine 

191; 2 

Delapidarea 
 averii straine  

191; 2 

Trafic de 
influenta 326; 

8 

Fig. 5 Tipuri de infracțiuni din domeniul APL, în privința cărora 
au fost pronunțate hotărâri judecătorești defenitive 
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Suspect este faptul, că cele 15 hotărâri definitive de achitare și încetare a 

procesului penal, pronunțate de instanțele judecătorești din domeniul APL, au vizat 
cel mai mult în 14 cazuri, persoane cu funcții de conducere și doar într-un caz un 
funcționar simplu. 

    
Tabel 3.  Funcțiile deținute de persoanelor vizate în hotărârile definitive  

de achitare și încetare a procesului penal din domeniul APL. 
Încetate pe art. 360 CPP Achitare 
Primar Primar 
Jurist Primărie Specialist în primărie 
Președinte raion Șefa instituție subordonată 
Șef Secție  Director instituție subordonată 
Șef Secție  Viceprimar 
Vicepreședinte de raion Primar 
Primar 
Primar 
Primar 

Analizarea pedepselor aplicate în cele 20 de sentințe de condamnare, relevă că 
cea mai des aplicată pedeapsă este amenda penală, în 16 cazuri din 20. Valoarea 
amenzilor penale variază de le 150 u.c. la 2000 uc.. În total, în cele 16 cazuri au fost 
aplicate amenzi penale în valoare totală de 278 500 lei. Totodată, valoarea totală a 
sumelor estorcate dovedite în instanță, în 8 cazuri, a fost de 212 294 lei, iar a 
prejudiciilor estimate, în doar 5 cazuri, a fost 98 272 lei. Practic, per general valoarea 
amenzilor penale, acoperă doar 90% din suma totală a prejudiciilor stabilite și a 
sumelor estorcate, care constituie împreună 310,5 mii lei.  

Fig. 7. Valoarea amenzilor penale, a prejudiciului și sumelor estorcate în APL. 

 

Achitare; 6 

Incetare; 9 Condamnare
; 20 

Fig. 6 Tipul hotărârilor 
pronunțate 
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Pedeapsa cu închisoare, cu executare reală a fost aplicată în privința doar a 
patru inculpați, ce dețineau funcții de președinte de raion,  vicepreședinte de raion,  
director de instituție subordonată APL și primar. Pedepsele cu închisoarea variază de 
la 5 la 8 ani, fiind aplicate pentru corupere pasivă. În privința a patru funcționari a 
fost aplicată pedeapsa cu închisoarea, cu suspendarea executării cu termene de la un 
an la 3 ani. De asemenea, 9 persoane inculpate au fost private de dreptul de a mai 
deține o funcție similară, pe termene de la un an până la 4 ani.    

 
VI. CONCLUZII 

Multiplele forme și factori de manifestare a fenomenului corupţiei în 
administrația publică locală de nivelul I și II din Republica Moldova, sunt un semn al 
slăbiciunii instituţiilor publice şi a justiției în fața acestui fenomen. Datele analizate, 
au demonstrat prezența unei dependențe clare între efectele negative ale fenomenului 
corupției și creșterea nivelului de sărăcie. Cu toate că, sunt documentate și 
sancționate infracțiunile de corupției în domeniul APL, pedepsele aplicate la general, 
nu asigură recuperarea integrală a prejudiciului cauzat, fapt ce duce la acumularea 
încontinuu a unor pierderile ce se răsfrâng negativ economic asupra populației locale 
și a interesului public, prin ratarea unor venituri esențiale la bugetele locale, de zeci 
de mln. de lei.      

În baza datelor analizate, putem constata că impactul fenomenului corupţiei 
asupra populaţiei este caracteristic pentru toate localităţile, iar amploarea cea mai 
mare este în localităţile mai populate. Faptul dat, este explicat și prin concentraţia mai 
mare a resurselor administrative și financiare în localitățile mari.     

Segmentul funcţionarilor din administrațiile publice locale, expuși riscului de 
corupției este destul de larg, cele mai frecvente cazuri de corupție sunt în rândul: 
primarilor, funcționarilor responsabili de relațiile funciare și șefilor instituțiilor 
subordonate APL.  

Fenomenul corupției la nivel local este mai mult caracteristic procesului de 
gestionare administrativă a bunurilor publice și a resurselor financiare publice, 
precum și procesului de eliberare a autorizațiilor sau documentelor ce țin de 
proprietatea persoanelor fizice. O doime din cazurile de corupție documentate, țin de 
dobândirea/înstrăinarea ilegală a terenurilor sau a unor imobile aflate în proprietate 
publică, iar un sfert țin de ilegalitățile în gestionarea resurselor financiare publice, 
precum și un segment de 15% din cazurile de corupție documentate țin de eliberarea 
autorizațiilor. 

 Prevenirea şi combaterea fenomenului corupţiei este un proces complex, în 
care trebuie să participe toţi actorii sociali, inclusiv și administrațiile publice locale, 
la nivelul cărora, se impune implementarea unui sistem de asigurare a integrității 
instituționale și de asigurare a transparenței funcționale și decizionale, în scopul 
sporirii încrederii sociale în reprezentanții autorităților la nivel local. 
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VII. RECOMANDĂRI 
 
Deşi majoritatea instituţiilor publice au adoptate Coduri de conduită sau 

deontologice, inclusiv Codul de conduită a funcţionarului public, acestea rămân doar 
simple declaraţii de principii neaplicate în realitate și nesancționate. Faptul dat, 
impune realizarea unor acţiuni ample privind prevenirea fenomenului corupţiei în 
administraţia publică locală prin verificări minuţioase, din partea instituţiilor 
competente, a situaţiilor de incompatibilitate a funcţiilor, conflictelor de interese, 
declararea averilor şi veniturilor, dar şi eficientizarea sistemului de achiziţii publice la 
nivel local, precum și creşterea transparenţei în activitate etc.  

Actele și regulamentele interne ale administrațiilor publice locale necesită a fi 
revizuite și standardizate, în vederea introducerii modificărilor, care ar defavoriza 
comiterea încălcărilor şi ar asigura apărarea proprietăţii publice. Reieșind din 
rezultatele analizelor menționate în studiu, se impune: 

- sporirea transparenței proprietăților publice, deținute de o autoritate publică 
locală și instituțiile subordonate, prin elaborare unor registre publice de clasificare și 
de evidență a bunurilor funciare, mobile și imobile; 

- stabilirea unor reglementări clare privind procedurile de acordare a bunurilor 
publice în locațiune sau folosință, de către autorități, cu includerea unor indicatori de 
estimare a prețului de arendare, dependenți de prețul de piață; 

- efectuarea procedurilor de vânzare-cumpărare, locațiune a bunurilor publice 
doar prin intermediul licitațiilor publice; 

- revizuirea normelor și reglementărilor ce țin de procedura de eliberare a 
autorizațiilor de construcție și demolare a imobililor, în vederea excluderii factorilor 
de risc;  

- revizuirea procedurii de primire a lucrărilor de construcție/reparație la nivel 
local, prin sporirea rolului instituțiilor abilitate și impunerea unor termeni mai mari de 
asigurare/garantare a calității lucrărilor efectuate.         

 
 

 
 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 


