
Anexă 

la Decizia nr. 2/4 din 17 martie 2022 

PILONUL II. Plan de acțiuni local anticorupție la nivelul raionului Dondușeni 

 

Prioritatea II.1. Promovarea integrității în cadrul entităților publice 

 

Nr. 

crt. 
Acţiunea 

Termenul de 

realizare 

Instituția 
responsabilă 

Indicator de progres 
Sursa de 

verificare 

Obiectiv 

corelativ 

Sursa de 

finanţare 

1. Asigurarea angajării și 
promovării agenților publici 
pe bază de merit și de 
integritate 

Permanent, 

cu verificarea 

anuală a 
indicatorilor 

de progres 

Entitățile 
publice din 

subordinea 

Consiliului 

raional; 

 

Luca 

Ghenadie 

Număr de anunțuri privind concursurile de 

angajare; 

Număr de agenți publici angajați prin 
concurs sau prin transfer de la alte entități 
publice; 

Număr de caziere privind integritatea 
profesională solicitate de entitățile publice 
la angajare; 

Număr de contestații depuse  împotriva 
rezultatelor concursurilor organizate; 

Număr de agenți publici 
angajați/reconfirmați în funcții ca urmare 
a verificării conform Legii nr.271/2008 
privind verificarea titularilor și a 
candidaților la funcții publice 

Platforma 

electronică de 
asigurare a 

integrității 
instituționale 
și e-cazierul 

privind 

integritatea 

profesională; 
Pagina Web a 

Consiliului 

raional 

Etică Mijloace 

bugetare 

2. Asigurarea respectării 
regimului de 

incompatibilități, de restricții 
în ierarhie și de limitare a 
publicității 

Permanent, 

cu verificarea 

anuală a 
indicatorilor 

de progres 

Entitățile 
publice ai  

căror agenți 
publici sunt 

subiecți ai 

Număr de cazuri de incompatibilități și 
restricții în ierarhie atestate în entitățile 
publice; 

Număr de cazuri de incompatibilități și 
restricții în ierarhie soluționate în entitățile 

Platforma 

electronică de 
asigurare a 

integrității 
instituționale 

Etică 

 

Mijloace 

bugetare 



declarării 
averilor și 
intereselor 

personale 

 

Bețivu Livia 

 

Luca 

Ghenadie 

 

publice; 

Număr de sesizări la ANI cu privire cu 
privire la încălcarea regimului de 
incompatibilități; 
Număr de persoane suspendate pentru 
asemenea încălcări 

și e-cazierul 

privind 

integritatea 

profesională; 
Pagina Web a 

Consiliului 

raional 

3. Asigurarea respectării 
regimului declarării averilor 
și intereselor personale 

Permanent, 

cu verificarea 

anuală a 
indicatorilor 

de progres 

Entitățile 
publice  din 

subordinea 

Consiliului 

raional 

 ai  căror 
agenți publici 
sunt subiecți 
ai declarării 
averilor și 
intereselor 

personale 

 

Bețivu Livia 

 

Luca 

Ghenadie 

 

Persoană responsabilă de actualizarea 
permanentă a Registrului electronic al 

subiecților declarării averii și a 
intereselor personale, desemnată prin act 
normativ al conducătorului entității; 
Număr total al subiecților declarării averii 
și a intereselor personale care activează în 
entitatea publică pe parcursul anului; 
Număr total de subiecți ai declarării averii 
și a intereselor personale 

angajați/numiți/cu mandatele validate pe 

parcursul anului 

Platforma 

electronică de 
depunere a 

declarațiilor 
de avere și 
interese 

personale; 

Platforma 

electronică de 
asigurare a 

integrității 
instituționale 
și e-cazierul 

privind 

integritatea 

profesională; 
Hotărârile 
instanțelor  de 
judecată 

Etică; 
descuraja

re 

Mijloace 

bugetare 

4. Asigurarea respectării 
regimului conflictelor de 

Permanent, 

cu verificarea 

Entitățile 
publice  din 

Persoană responsabilă de ținerea 
Registrului de evidență a conflictelor de 

 Etică; 
descuraja

Mijloace 

bugetare 



interese și neadmiterea 
favoritismului 

anuală a 
indicatorilor 

de progres 

subordinea 

Consiliului 

raional 

 ai  căror 
agenți publici 
sunt subiecți 
ai declarării 
averilor și 
intereselor 

personale 

 

interese, desemnată prin act administrativ 
al conducătorului entității; 
Registrul de evidență a  conflictelor de 
interese, aprobat; 

Număr de conflicte de interese declarate 
în cadrul entităților publice; 
Număr de conflicte de interese soluționate 
în cadrul entităților publice; 
Număr de conflicte de interese sesizate la 

ANI; 

Număr de acte de constatare ale ANI cu 
privire la conflictele de interese; 

număr de acte juridice, adoptate în situații 
de conflict de interese, anulate în instanță 
de judecată la soluționarea ANI; 
număr de dosare penale și 
contravenționale instrumentate privind 

conflictele de interese penale 

 

re 

5. Asigurarea respectării 
regimului juridic al 

cadourilor 

Permanent, 

cu verificarea 

anuală a 
indicatorilor 

de progres 

Entitățile 
publice  din 

subordinea 

Consiliului 

raional; 

 

 

Luca 

Ghenadie 

Persoană responsabilă de ținerea 
Registrului special de evidență a 
cadourilor; 

Ordin de creare a comisiei de evidență și 
evaluare a cadourilor; 

Număr de cadouri predate comisiilor de 
evidență și evaluare a cadourilor în cadrul 

entităților publice; 
Numărul și valoarea cadourilor 
răscumpărate în cadrul entităților publice; 
Număr de cadouri inadmisibile transmise 
CNA și număr de dosare penale și 

Platforma 

electronică de 
asigurare a 

integrității 
instituționale 
și e-cazierul 

privind 

integritatea 

profesională; 
Paginile Web 

ale entităților 

Etică; 
 

Mijloace 

bugetare 



contravenționale instrumentate; 
Registre de evidență a cadourilor, 

publicate pe pagina Web ale entităților 
6. Asigurarea neadmiterii, 

denunțării și tratării 
influențelor 
necorespunzătoare 

Permanent, 

cu verificarea 

anuală a 
indicatorilor 

de progres 

Entitățile 
publice  din 

subordinea 

Consiliului 

raional; 

 

 

Registru de evidență a influențelor 
necorespunzătoare; 
Persoană desemnată pentru ținerea 

registrului; 

Număr de cazuri de influență 
necorespunzătoare denunțate, în cadrul 
entităților publice; 
Număr de cazuri de influență 
necorespunzătoare soluționate, în cadrul 
entităților publice; 
Număr de cazuri de influență 
necorespunzătoare denunțate la CNA și 
SIS 

Platforma 

electronică de 
asigurare a 

integrității 
instituționale 
și e-cazierul 

privind 

integritatea 

profesională 

Etică; 
 

Mijloace 

bugetare 

7. Asigurarea neadmiterii și 
denunțării manifestărilor de 
corupție; 
Protecția avertizorilor de 
integritate 

Permanent, 

cu verificarea 

anuală a 
indicatorilor 

de progres 

Entitățile 
publice  din 

subordinea 

Consiliului 

raional; 

 

 

Număr de manifestări de corupție 
denunțate de către agenții publici 
conducătorilor entităților publice; 
Număr de manifestări de corupție 
denunțate de către agenții publici 
autorităților anticorupție; 
Mecanism intern, căi de comunicare și 
înregistrare a avertizărilor de integritate; 
Persoană responsabilă de înregistrarea 
avertizărilor de integritate; 
Registrul dezvăluirilor  practicilor 

ilegale (avertizărilor de integritate); 
Număr de avertizări de integritate depuse 
în cadrul entităților publice; 
Număr de avertizări de integritate 

Platforma 

electronică de 
asigurare a 

integrității 
instituționale 
și e-cazierul 

privind 

integritatea 

profesională 

Protecție
; 

Etică 

Mijloace 

bugetare 



transmise la CNA; 

Număr de avertizori supuși protecției 
8. Asigurarea intoleranței față 

de  incidentele de integritate 

Permanent, 

cu verificarea 

anuală a 
indicatorilor 

de progres 

Entitățile 
publice  din 

subordinea 

Consiliului 

raional; 

 

Dementiev 

Iurii 

Luca 

Ghenadie 

 

 

Număr de sancțiuni disciplinare aplicate 
în cadrul entităților publice în legătură cu 
incidentele de integritate admise de 

agenții publici; 
Număr de sesizări depuse de către 
conducătorii entităților publice la 
autoritățile anticorupție cu privire la 
incidentele de integritate ce constituie 

infracțiuni și contravenții; 
Număr de suspendări din funcții ale 
agenților publici inculpați pentru 
infracțiuni de corupție sau conexe 
corupției 

Platforma 

electronică de 
asigurare a 

integrității 
instituționale 
și e-cazierul 

privind 

integritatea 

profesională 

Etică; 
Descuraj

are 

Mijloace 

bugetare 

9. Asigurarea respectă 
transparenței în procesul 
decizional 

Permanent, 

cu verificarea 

anuală a 
indicatorilor 

de progres 

Entitățile 
publice  din 

subordinea 

Consiliului 

raional; 

Bețivu Livia 

 

Juraveț 
Valeriu 

 

Listă a părților interesate elaborată și 
publicată pe pagina Web a entității 
publice; 

Rapoarte anuale privind transparența în 
procesul decizional publicate pe paginile 

Web ale entităților publice; 

Platforma 

electronică de 
asigurare a 

integrității 
instituționale 
și e-cazierul 

privind 

integritatea 

profesională; 
Paginile Web 

ale 

autorităților 
publice 

Transpar

ență 

Mijloace 

bugetare 

        

10 Asigurarea respectării 
accesului la informații de 

Permanent, 

cu verificarea 

Entitățile 
publice  din 

Persoane responsabile de accesul la 

informații de interes public, desemnate 
Platforma 

electronică de 
Transpar

ență 

Mijloace 

bugetare 



interes public anuală a 
indicatorilor 

de progres 

subordinea 

Consiliului 

raional; 

 

Sitnic Aurica 

 

Dementiev 

Iurii 

 

în cadrul autorităților; 
Număr de solicitări de acces la informații, 
transmise anual entităților publice; 
Număr de refuzuri de acces la informații; 
Număr de contestații depuse anual în 
instanța de judecată împotriva refuzului 

entităților publice de a oferi acces la 
informații; 
Număr de hotărâri adoptate anual de 
instanțele de judecată privind obligarea 
entităților publice de a oferi informațiile 
solicitate 

asigurare a 

integrității 
instituționale 

și e-cazierul 

privind 

integritatea 

profesională; 
Paginile Web 

ale 

autorităților 
publice 

11. Asigurarea gestionării 
transparente și responsabile a 
patrimoniului public și a 
asistenței externe 

Permanent, 

cu verificarea 

anuală a 
indicatorilor 

de progres 

Entitățile 
publice  din 

subordinea 

Consiliului 

raional; 

Rotaru Marin 

 

Dementiev 

Iurii 

 

Juraveț 
Valeriu 

 

 

 

Dementiev 

Iurii 

Bernaz 

Cătălina 

Raport privind gestionarea patrimoniului 

entităților publice, publicat; 

Informațiile privind atragerea și 
gestionarea asistenței externe, publicată; 
Raport final de proiect/program, publicat 

pe platforma pentru gestionarea asistenței 
externe; 

Cartele de audit intern; 

Planuri strategice și planuri anuale ale 
activității de audit, aprobate de către 
entitățile publice; 
Declarații de răspundere managerială 
publicate pe paginile Web ale entităților 
publice; 

Raport anual consolidat privind CIM; 

Raport anual consolidat privind CFP 

intern prezentat la guvern; 

Planuri anuale și trimestriale de achiziții 
publice ale entităților publice, publicate pe 

Platforma 

electronică de 
asigurare a 

integrității 
instituționale 
și e-cazierul 

privind 

integritatea 

profesională; 
Paginile Web 

ale 

autorităților 
publice; 

Platforma 

pentru 

gestionarea 

asistenței 

externe 

Transpar

ență 

Mijloace 

bugetare 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dementiev 

Iurii 

 

 

paginile lor web oficiale; 

Rapoarte trimestriale și anuale de 
activitate ale AAP privind achizițiile 
publice, efectuate și publicate pe pagina 
web; 

 Număr al documentațiilor de atribuire și 
al rezultatelor procedurilor de achiziții 
publice contestate la ANSC și în 
instanțele de judecată, precum și 
rezultatele examinării; 
Misiuni de audit intern pe orizontală 
desfășurate conform domeniilor de 
activitate comune; 

Misiuni de evaluare externă a calității 
activității de audit intern, efectuate 

12. Asigurarea implementării și 
respectării noemelor de etică 
și deontologie 

Permanent, 

cu verificarea 

anuală a 
indicatorilor 

de progres 

Entitățile 
publice  din 

subordinea 

Consiliului 

raional; 

 

Bețivu Livia 

 

Luca 

Ghenadie 

 

 

Adoptarea codurilor de etică și 
deontologie pentru entitățile publice care 
nu au astfel de coduri; 

Planuri anuale de instruire, inclusiv de 

instruire continuă, aprobate; 
Număr de instruiri și de agenți publici 
instruiți cu privire la normele de etică și 
deontologie; 

Număr de sesizări recepționate referitoare 
la conduita lipsită de etică a agenților 
publici; 

Număr de cazuri de încălcare a normelor 
de etică și deontologie, sancționate 
disciplinar 

Platforma 

electronică de 
asigurare a 

integrității 
instituționale 
și e-cazierul 

privind 

integritatea 

profesională; 
Paginile Web 

ale 

autorităților 
publice; 

 

Etică; 
Educare 

Mijloace 

bugetare 

13. Asigurarea respectării 
regimului de restricții și 

Permanent, 

cu verificarea 

Entitățile 
publice  din 

Număr anual de agenți publici care și-au 

încetat mandatul, raporturile de muncă sau 
Platforma 

electronică de 
Etică; 

 

Mijloace 

bugetare 



limitării în legătură cu 
încetarea mandatului, a 

raporturilor de muncă sau de 
serviciu și migrarea agenților 
publici în sectorul 

privat(pantuflaj) 

anuală a 
indicatorilor 

de progres 

subordinea 

Consiliului 

raional; 

 

 

Luca 

Ghenadie 

 

 

de serviciu; 

Număr al ofertelor de muncă sau de 
angajare oferite agenților publici în cadrul 
organizațiilor comerciale, comunicate de 
către agenții publici înainte de încetarea 
mandatului, a raporturilor de muncă sau 

de serviciu; 

Număr de contracte comerciale refuzate 
anual de către entitățile publice din 
motivul că în organizațiile comerciale 
activează persoane care, pe parcursul 
ultimului an, au fost agenți publici în 
cadrul entităților publice; 
Număr al anchetelor de 

serviciu/procedurilor disciplinare/cauzelor 

contravenționale pornite în privința 
agenților publici urmare a neraportării 
ofertelor de muncă/serviciu; 
Număr al sancțiunilor 
disciplinare/contravenționale aplicate; 
 

asigurare a 

integrității 
instituționale 
și e-cazierul 

privind 

integritatea 

profesională 

14 Asigurarea implementării 
managementului riscurilor 

de corupție 

Permanent, 

cu verificarea 

anuală a 
indicatorilor 

de progres 

Entitățile 
publice  din 

subordinea 

Consiliului 

raional; 

 

Dementiev 

Iurii 

Registrele riscurilor, inclusiv ale 

riscurilor de corupție, elaborate de către 
entitățile publice; 
Registru al riscurilor completat cu 

riscurile de corupție după incidentele de 
integritate din cadrul entităților publice; 
Raport privind implementarea măsurilor 
de tratare a riscurilor, elaborat anual 

Platforma 

electronică de 
asigurare a 

integrității 
instituționale 
și e-cazierul 

privind 

integritatea 

profesională 

Etică; 
 

Mijloace 

bugetare 

15 Instruirea agenților publici și Permanent, Entitățile Număr de solicitări de instruire Confirmări Educare; Mijloace 



a conducătorilor entităților 
publice cu privire la rigorile 

de integritate instituțională 

cu verificarea 

anuală a 
indicatorilor 

de progres 

publice  din 

subordinea 

Consiliului 

raional; 

 

Luca 

Ghenadie 

 

 

recepționate cu privire la rigorile de 
integritate instituțională; 
Număr de instruiri anuale realizate în baza 
solicitărilor transmise; 
Număr de agenți publici instruiți; 
Număr de persoane responsabile, din 
entitățile publice, de raportare în domeniul 

integrității, instruite; 
 Conducători și agenți publici a cel puțin 
75% dintre entitățile publice instruiți 

ale 

instituțiilor 
responsabile- 

agenda, listele 

participanților
, evaluarea 

instruirilor 

etc. 

etica bugetare 

16 Instruirea responsabililor de 

elaborarea proiectelor de 

acte normative cu privire la 

evitarea riscurilor de 

corupție la elaborarea 
proiectelor 

Permanent, 

cu verificarea 

anuală a 
indicatorilor 

de progres 

Entitățile 
publice  din 

subordinea 

Consiliului 

raional; 

Luca 

ghenadie 

 

 

 

Număr al instruirilor desfășurate; 
Număr al agenților publici responsabili de 
elaborări, instruiri; 
Număr al solicitărilor de instruire cu 
privire la evitarea riscurilor de corupție la 
elaborarea proiectelor 

Confirmări 
din partea 

instituțiilor 
responsabile- 

agenda, listele 

participanților
, evaluarea 

instruirilor 

etc. 

Educare; 

etica 

Mijloace 

bugetare 

17 Instruirea agenților publici și 
a conducătorilor entităților 
publice cu privire la cadrul 

normativ referitor la 

evaluarea integrității 
instituționale 

Permanent, 

cu verificarea 

anuală a 
indicatorilor 

de progres 

Entitățile 
publice  din 

subordinea 

Consiliului 

raional; 

  

Luca 

Ghenadie 

 

 

Număr de instruiri desfășurate; 
Număr al conducătorilor și al agenților 
publici instruiți; 
Număr al solicitărilor de instruire cu 
privire la evaluarea integrității 
instituționale 

Confirmări 
din partea 

instituțiilor 
responsabile- 

agenda, listele 

participanților
, evaluarea 

instruirilor 

etc. 

Educare; 

etica 

Mijloace 

bugetare 

18 Instruirea conducătorilor Permanent, Entitățile Număr de instruiri desfășurate; Confirmări Educare; Mijloace 



 

entităților publice cu privire 
la managementul riscurilor 

instituționale de corupție 

cu verificarea 

anuală a 
indicatorilor 

de progres 

publice  din 

subordinea 

Consiliului 

raional; 

 

Luca 

ghenadie 

 

 

Număr al agenților publici instruiți; 
Număr al solicitărilor de instruire cu 
privire la managementul riscurilor 

instituționale de corupție 

din partea 

instituțiilor 
responsabile- 

agenda, listele 

participanților
, evaluarea 

instruirilor 

etc. 

etica bugetare 

Prioritatea II.2. Abordarea sectorială a corupției 
 

Nr. 

crt. 
Acţiunea 

Termenul de 

realizare 

Instituția 
responsabilă 

Indicator de progres 
Sursa de 

verificare 

Obiectiv 

corelativ 

Sursa de 

finanţare 

19 

Asigurarea continuității 
implementării planurilor 
sectoriale/locale anticorupție 

 

Trimestrul I 

al anului 

2022 

 

 

APL 

(nivelul II) 

Juraveț 
Valeriu 

 

 

 

Plan sectorial anticorupție elaborat, 
aprobat și publicat pagina Web a 
Consiliului raional; 

Raport semestrial privind implementarea 

planului sectorial publicat pe pagina Web 

a entității publice și transmis către CNA 

Pagina web a 

autorităților 
responsabile 

 

 

Etica; 

Transpare

nță; 
descurajar

e 

Mijloace 

bugetare 

 

 

 


