
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

      CONSILIUL  RAIONAL    РАЙОННЫЙ  СОВЕТ 

                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ 

            

 
                                                     DECIZIE nr. 2/ 

                                                     din   18   mai   2018    

                                                                                                      PROIECT              

Cu privire la completarea Deciziei 

Consiliului raional Strășeni 

nr. 5/12 din 21 decembrie 2017 

 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 

administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Legii integrității nr. 

82 din 25 mai 2017, Hotărîrii Parlamentului nr. 56 din 30 martie 2017 privind aprobarea 

Strategiei naționale de integritate și anticorupție pentru anii 2017-2020, Hotărîrii 

Guvernului nr. 676 din 29.08.2017 ”Privind aprobarea mecanismului de elaborare și 

coordonare a planurilor sectoriale și locale de acțiuni anticorupție pentru anii 2018-2020”, 

avînd în vedere recomandările Centrului Național Anticorupție, examinînd nota informativă,  

Consiliul raional DECIDE: 

 

     1.  Se aprobă completarea Anexei Deciziei Consiliului raional nr. 5/12 din 21 decembrie 

2017 ”Cu privire la aprobarea Planului local anticorupție pentru anii 2018-2020”, după cum 

urmează: 

- Prioritatea l, acțiunea 1 sintagma ”Asigurarea respectării regimului de 

incompatibilități” se completează cu sintagma ”de restricții în ierarhie și de 

limitare a publicității”; 

- Prioritatea l, acțiunea 1, textul prevăzut la rubrica ”indicatori de progres” va avea 

următorul conținut: ”Numărul de cazuri de incompatibilități și restricții în ierarhie 

atestate și soluționate în cadrul Consiliului raional; Numărul de sesizări la ANI cu 

privire la încălcarea regimului de incompatibilități și limitare a publicității; 

Numărul de persoane suspendate pentru asemenea încălcări”; 

- Prioritatea l se completează cu acțiunile 101 și 102 cu următorul conținut: 
 

101. Asigurarea 

respectării 

regimului de 

restricții și limitări 

în legătură cu 

încetarea 

mandatului, a 
raporturilor de 

muncă sau de 

serviciu și migrarea 

agenților publici în 

sectorul privat 

*(pantuflaj)” și  

 

 

 

 

Permanent, 

cu 

verificarea 

semestrială 

a 

indicatorilor 

de progres 

 Numărul anual de 

agenţi publici care şi-

au încetat mandatul, 

raporturile de muncă 

sau de serviciu 

Numărul ofertelor de 

muncă sau de 

angajare oferite 

agenţilor publici în 

cadrul organizaţiilor 

comerciale, 

comunicate de către 

agenţii publici 

înainte de încetarea 

mandatului, a 

raporturilor de 

muncă sau de 

 Etică Mijlo

ace 

 buge 

tare 



 

 

 

 

 

 

 

serviciu. 

Numărul de contracte 

comerciale refuzate 

anual de către 

entităţile publice din 

motivul că în 

organizaţiile 

comerciale activează 

persoane care, pe 

parcursul ultimului 

an, au fost agenți 

publici în cadrul 

102. Asigurarea 

managementului 

riscurilor de 

corupție 

 

Permanent, 

cu 

verificarea 

semestrială 

a 

indicatorilor 

de progres 

 Registrele riscurilor, 

care includ și 

riscurile de corupţie, 

elaborate. 

Completarea 

registrului riscurilor 

cu riscurile de 

corupţie după 

incidentele de 

integritate din cadrul 

entităţilor publice. 

Raportul privind 

implementarea 

măsurilor de tratare a 

riscurilor, elaborat 

anual 

 Eti- 

că 

Mij- 

loace 

buge- 

tare 

 

- Acțiunea 14, Prioritatea 3 se completează cu următorii indicatori de progres: 

”Bugetul consultat înainte de aprobare, elaborat; Planul de achiziții elaborat și 

publicat pe pagina web a instituției; Achizițiile efectuate conform planului de 

achiziții”; 

     2.  Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina Comisiei 

consultative de specialitate menținerea ordinii publice și drept a Consiliului raional. 

 

 

Preşedinte al  şedinţei,                                                  

 

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                                      Nina RUSU 

Avizat: 

 

 

VIZAT: 

 

Vicepreşedinte al raionului      Elena HARCENCO 

Serviciul juridic                        Ion MALIC 



  

Notă informativă 

la proiectul de decizie „Cu privire la completarea Deciziei Consiliului raional 

Strășeni nr. 5/12 din 21 decembrie 2017” 

 

I. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite 

Proiectul de decizie a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 

436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu 

modificările şi completările ulterioare, Legii integrității nr. 82 din 25 mai 2017, 

Hotărîrii Parlamentului nr. 56 din 30 martie 2017 privind aprobarea Strategiei 

naționale de integritate și anticorupție pentru anii 2017-2020, Hotărîrii Guvernului 

nr. 676 din 29.08.2017 ”Privind aprobarea mecanismului de elaborare și 

coordonare a planurilor sectoriale și locale de acțiuni anticorupție pentru anii 2018-

2020”, precum și a recomandărilor Centrului Național Anticorupție ca urmare a 

examinării proiectul Planului local anticorupție pentru anii 2018-2020, aprobat prin 

Decizia Consiliului raional nr. 5/12 din 21 decembrie2017. 

 

II. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Proiectul de decizie prevede completarea Planului local anticorupție pentru 

anii 2018-2020 cu acțiuni și priorități noi, care va asigura un proces transparent de 

activitate a Consiliului raional Strășeni. 

      

III. Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea prezentului proiect nu implică cheltuieli suplimentare.  

 

IV. Consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 

privind transparenţa în procesul decizional proiectul a fost plasat pe pagina web a 

Consiliului raional Strășeni www.crstraseni.md la directoriul Transparenţa 

decizională, secţiunea Consultări publice ale proiectelor. 

Proiectul deciziei se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru 

avizare şi propunerii Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă. 

  

 

E. Harcenco, 

Vicepreşedinte al raionului 
 


