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Introducere
În contextul eforturilor Republicii Moldova de prevenire şi combatere a corupţiei din
ultimii ani, dar şi al necesităţii de adoptare a unei abordări bine planificate şi
sustenabile în domeniul prevenirii corupţiei, autorităţilor publice locale de toate
nivelurile le revine un rol fundamental în asigurarea succesului acestor demersuri.
Administrarea publică locală alături de alte sectoare prezintă o serie de
vulnerabilităţi la corupţie. Pentru planificarea unui demers durabil printr-o abordare
inovativă şi practică de tratare şi prevenire a riscurilor de corupţie în administraţia
publică locală primăria oraşului Cimişlia în perioada februarie – aprilie 2016 a
beneficiat de asistenţa Proiectului iniţiat de Centrul Naţional CONTACT
„Transparenţa şi responsabilitatea autorităţilor publice prin activităţi comune ale
mass-media şi ONG-urilor locale şi regionale”, susţinut financiar de Delegaţia
Uniunii Europene în Republica Moldova. În cadrul unui proces participativ, primăria
Cimişlia a fost asistată de echipa de consultanţi ai Centrului Naţional CONTACT
pentru elaborarea Planului strategic local de acţiuni anticorupţie şi de integritate a
APL pentru prevenirea şi combaterea corupţiei. Procesul a fost constituit din două
faze:
• faza de diagnostic – în care s-au analizat şi s-au identificat activităţile cele
mai vulnerabile la corupţie.
• faza de elaborare a soluţiilor – în care s-au identificat strategii şi a fost
elaborat Planul de acţiuni pentru implementare.
Primăria Cimişlia a devenit parte a proiectului prin participarea la concursul anunţat
de Centrul CONTACT în cadrul proiectului „Transparenţa şi responsabilitatea
autorităţilor publice prin activităţi comune ale mass-media şi ONG-urilor locale și
regionale”. Obiectivul principal al proiectului constă în eficientizarea
luptei
împotriva corupţiei în sectorul public prin elaborarea şi implementarea a 6 planuri
de prevenire a corupţiei la nivel local în 6 unităţi teritorial-administrative din
Republica Moldova. Oferta de participare a fost depusă în septembrie 2015 de PRO
MEDIA SRL (Postul MEDIA TV si RADIO MEDIA Cimislia) in persoana directorului
Andrei Bargan. Pentru implementarea proiectului la nivel local a fost creat Grupul
de lucru, constituit din reprezentanţi ai primăriei Cimişlia, consilieri din CO Cimişlia,
agenţi economici, reprezentanţi ai societăţii civile, mass – media, autorităţi publice
locale de nivel II.
În scopul elaborării diagnosticului activităţilor vulnerabile la corupţie, Grupul de
lucru a iniţiat primul atelier de lucru cu tema: “Elaborarea diagnozei instituţiei din
punct de vedere al coruptibilităţii”. În cadrul evenimentului au fost analizate şi
identificate activităţile APL care sunt vulnerabile la corupţie şi cele care pot avea un
impact negativ semnificativ asupra vieţii cetăţenilor, viitorului şi imaginii primăriei.
După atelier, diagnosticul a fost completat şi aprofundat de către consultanţii
Centrului CONTACT.
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În scopul elaborării soluţiilor de tratare şi prevenire a riscurilor de corupţie pentru
serviciile şi activităţile selectate care vor face obiectul planului strategic, Grupul de
lucru a desfăşurat al doilea atelier de lucru cu subiectul: “Stabilirea cadrului
strategic de elaborare a planurilor locale anticorupţie şi de integritate a APL”, unde
au identificate soluţiile şi strategiile de consolidare a integrităţii Primăriei Cimişlia
prin tratarea cauzelor şi prevenirea posibilelor fapte de corupţie. Strategiile se
concentrează pe îmbunătăţirea modului de funcţionare a instituţiei, promovând
transparenţa şi competiţia, limitând discreţia în luarea deciziilor şi motivând
personalul. În cadrul atelierelor 3 şi 4 s-a lucrat la: „Elaborarea obiectivelor
operaţionale şi a planului de acţiuni”, dar şi la „Elaborarea planului de monitorizare
şi evaluare a activităţilor din planul de acţiuni”. În cadrul celui de-al cincilea atelier
de lucru proiectul Planului local de acţiuni Anticorupţie şi de integritate a APL pentru
prevenirea şi combaterea corupţiei a fost discutat public, examinat de funcţionarii
primăriei Cimişlia şi pregătit pentru consuktare publică şi aprobare de către
Consiliul orăşenesc Cimişlia.
Astfel, la data de în cadrul şedinţei CO Cimişlia prin votul a _____consilieri a fost
aprobat planul de acţiuni anticorupţie. Prezentul Plan urmează a fi implementat,
monitorizat şi evaluat conform prevederilor cuprinse în Capitolul 5 al preyentului
plan.
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Rezumat
Prezentul Plan local de acţiuni Anticorupţie şi de integritate a APL (în continuare
Plan) este un produs al activităţilor realizate de Grupul de Lucru din cadrul primăriei
Cimişlia, asociaţiilor obşteşti locale, a reprezentanţilor mass-media asistaţi de
consultanţii Centrului CONTACT. Conform cerinţelor faţă de astfel de documente
structura şi cuprinsul Planului cuprinde rezultatele activităţilor realizate în faza de
diagnostic participativ şi a atelierelor de lucru, care s-au desfăşurat după cum
urmează:
• 11 martie 2016, Atelierul de lucru nr. 1 privind “Elaborarea
diagnozei
instituţiei din punct de vedere al coruptibilităţii” cu participarea a 13 persoane
reprezentanţi APL nivelul I, sectorul asociativ, mass-media şi agenţi economici;
• 11-20 martie - intervievarea reprezentanţilor mediului intern (primăria
Cimişlia, CO Cimişlia), dar şi a mediului extern (cetăţeni, reprezentanţi
societatea civilă, agenţi economici, mass-media etc.conform chestionarelor
elaborate de proiect;
•

24 martie 2016, Atelierul de lucru nr. 2 pentru “Stabilirea cadrului strategic
de elaborare a planurilor locale anticorupţie şi de integritate a APL” s-a
desfăşurat la data de cu participarea a 15 reprezentanţi ai primăriei oraşului
Cimişlia şi a partenerilor de proiect;

• 8 şi 11 aprilie 2016 desfăşurarea Atelierelor de lucru nr. 3 şi nr. 4 privind
“Elaborarea obiectivelor operaţionale şi a planului de acţiuni local anticorupţie,
elaborarea planului de monitorizare şi evaluare a activităţilor din planul de
acţiuni” cu participarea a reprezentanţi ai primăriei Cimişlia şi partenerilor
locali. La aceste evenimente au participat în total 17 persoane.
• 25 aprilie 2016, Atelierul de lucru nr. 5 ”Prezentarea a proiectului planului
strategic local anticorupţie şi de integritate a APL”, la care au participat
reprezentanţi ai primăriei Cimişlia, consilieri locali, repreyentanţi APL de nivelul
II, activişti ONG agenţi economici, mass-media, total 13 persoane.
Realizarea Diagnosticului a inclus evaluarea a două aspecte din 54 de activităţi şi
servicii ale primăriei: (i) Gradul de vulnerabilitate la corupţie şi (i) Nivelul
impactului asupra vieţii cetăţenilor, viitorului oraşului şi imaginii primăriei Cimişlia
în cazul în care s-ar manifesta acte de corupţie în cadrul acestor activităţi şi servicii.
Evaluarea preliminară a fost realizată în baza rezultatelor chestionării funcţionarilor
publici şi a unor factori interesaţi din mediul extern. În baza datelor din chestionare
a fost calculat Indicatorul de vulnerabilitate la corupţie. Indicatorul de
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vulnerabilitate la corupţie s-a calculat pe baza formulei lui Robert Klitgaard1,
Corupţie [vulnerabilitate] = Monopol + Discreţie – Transparenţă2, care în mod
simplificat este aplicabilă pentru diagnosticarea majorităţii vulnerabilităţilor la
corupţie.
Toate activităţile ale căror indice mediu a depăşit valoarea 3 au fost considerate ca
fiind vulnerabile la corupţie. Din cele 54 de activităţi evaluate de:
• Mediul intern (reprezentanţii APL nivelul I) – 28 activităţi sau 51,85%
din total au obţinut un indice mediu de vulnerabilitate mai mare de 3,
valorile variază între 3.02 şi 3.47 puncte.
•

Mediul extern (ONG-uri, mass-media, reprezentanţii APL nivelul II, agenţi
economici) –53 activităţi sau 94,6% din total au obţinut un indice mediu
de vulnerabilitate mai mare de 3, valorile variază între 3.1 şi 4.95 puncte.

După identificarea activităţilor şi serviciilor vulnerabile la corupţie s-a verificat
nivelul impactului negativ pe care eventualele acte de corupţie din cadrul acestor
activităţi l-ar putea avea. Toate cele 54 de activităţi sau servicii publice au fost
evaluate privind nivelul impactului asupra calităţii vieţii cetăţenilor şi a viitorului
primăriei Cimişlia, precum şi asupra imaginii primăriei Cimişlia, pe care l-ar avea
posibile acte de corupţie de către:
• Mediul intern (reprezentanţii APL nivelul I) – au apreciat 36 activităţi sau
66,7% din total ca având un impact negativ nesemnificativ în cazul în care
s-ar manifesta acte de corupţie ce variază între 2.3 şi 2.98 puncte.
•

Mediul extern (ONG-urile, mass-media, reprezentanţii APL nivelul II, agenţii
economici) – au apreciat 50 activităţi sau 92,6% din total ca având un
impact negativ mediu în cazul în care s-ar manifesta acte de corupţie ce
variază între 3.48 şi 4.17 puncte.

Rezultatele procesului de diagnostic general au fost discutate în cadrul Atelierului
de lucru nr. 1„Stabilirea cadrului strategic de elaborare a planurilor locale
anticorupţie şi de integritate a APL” şi prin decizia în consens a participanţilor la
atelier s-a decis să fie selectate pentru identificarea soluţiilor şi a strategiilor de
prevenire şi tratare următoarele servicii şi activităţi prioritare:
• Achiziţii publice
• Managementul resurselor umane
• Managementul financiar
• Planificarea şi administrarea lucrărilor de construcţie
• Relaţii funciare şi cadastru

1

Oraşe corupte - un ghid practic de tratare şi prevenire, Robert Klitgaard, Ronald Maclean Abaroa şi Lindsey Parris, Ed.
Humanitas, 2006, tradus şi tipărit prin grija FPDL
2
Formula a fost adaptată din manualul “Oraşe corupte”, având în vedere că autorii Klitgaard şi Abaroa utilizează doi termeni,
“responsabilitate” şi “transparenţă”, în diferite surse.
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Aceste activităţi au fost analizate profund, identificându-se aspectele de
vulnerabilitate şi cauzele care le-ar putea genera. Principalele vulnerabilităţi în
activitatea autorităţilor publice locale conform estimărilor experţilor naţionali în
domeniul APL se referă la:
I.
Vulnerabilităţi ale achiziţiilor publice: (1) stabilirea criteriilor licitaţiei (a
documentaţiei de atribuire) în funcţie de particularităţile unei anumite firme;(2)
estimarea în devizul de cheltuieli a unor sume mai mari pentru a fi ulterior folosite
în interes propriu; (3) participarea firmelor fantome; (4) participarea unor companii
deţinute de oficiali publici sau oameni politici sau de apropiaţii acestora; (5)
întocmirea rapoartelor şi proceselor verbale care nu corespund realităţii şi sunt
condiţionate de următoarele cauze: (a) estimările pot fi făcute de persoane care nu
sunt competente în domeniu; (b) lipsa transparenţei (în distribuirea caietelor de
sarcini şi semnarea contractului de antrepriză); (c) lipsa controlului legal privind
conflictul de interes.
II.
Vulnerabilităţi în managementul resurselor umane sunt: (1) trafic de
influenţă în angajare/promovare a funcţionarului public; (2) organizarea formală a
concursurilor de ocupare a unor funcţii; (3) existenţa cadrului relaţional în
angajare; (4) cadrul politic şi angajare pe criterii de partid; (5) promovarea
personalului pe criterii subiective; (6) absenţa controalelor, caracterul programat şi
superficialitatea acestora. Vulnerabilităţile sunt condiţionate de următoarele cauze:
(a) cultura organizaţională (felul în care decurg relaţiile socio-profesionale
influenţează modul în care este respectată deontologia profesionala şi în ultima
instanţă legea); (b) atenţia insuficientă acordată factorului calitativ şi cunoaşterii
candidaţilor atât la încadrarea directă dar, mai ales, la selectarea candidaţilor; (c)
existenţa unor defecţiuni şi neajunsuri în cadrul sistemului de recrutare, selectare,
încadrare şi promovare a resurselor umane; (d) lipsa unui sistem de motivare
alternativ; (e) dificultatea de a atrage şi de a menţine în sistem personal
specializat, (f) disimularea (de trecut la resurse umane) veniturilor prin angajare
neoficială în câmpul muncii;
III. Vulnerabilităţi ale managementului financiar sunt: (1) diminuarea
veniturilor proprii; Estimările făcute pentru necesarul de cheltuieli pot fi
supraestimate; (2) insuficienţa controlului veridicităţii şi necesităţilor de cheltuieli
planificate; (3) repartizarea subiectivă a fondurilor financiare către instituţiile care
sunt la balanţa Consiliului Raional; (4) repartizarea subiectivă a soldului disponibil
la început de an. Aceste vulnerabilităţi sunt condiţionate de următoarele cauze: (a)
estimările pot fi făcute de persoane care nu sunt competente în domeniu; (b) nu
există un mecanism şi proceduri stricte de repartizare a transferurilor; (c) lipsa
transparenţei în repartizarea resurselor bugetare; (d) lipsa documentelor strategice
care ar stabili priorităţile de finanţare; (e) lipsa obiectivităţii în repartizarea
resurselor financiare.
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IV. Principalele vulnerabilităţi ale relaţiilor funciare şi patrimoniale sunt: (1)
prezentarea actelor false; (2) evidenţa parţială a bunurilor; (1) (3) întocmirea
rapoartelor şi proceselor verbale care nu corespund realităţii şi sunt condiţionate de
următoarele cauze: (a) lipsa transparenţei; (b) lipsa cadrelor; (c) fluctuaţia de
cadre; (d) volumul mare de lucru.
Pentru fiecare din activităţile vulnerabile la corupţie, în cadrul Atelierului de lucru
nr. 2 “ Stabilirea cadrului strategic de elaborare a planurilor locale anticorupţie şi
de integritate a APL”, au fost identificate soluţii pentru tratarea cauzelor şi
prevenirea posibilelor fapte de corupţie.
Planul Strategic Local a fost conceput ca un instrument de lucru al administraţiei
privind proiectarea şi realizarea managementului tratării şi prevenirii riscurilor de
corupţie, în scopul creşterii eficacităţii celor 5 domenii şi servicii identificate ca fiind
vulnerabile corupţiei. Planul prezintă o perspectivă din interior şi exterior asupra
fenomenului, asupra instrumentelor existente de luptă împotriva corupţiei şi a
posibilităţilor de prevenire şi tratare a comportamentelor neintegre pentru următorii
trei ani.
Tratarea şi prevenirea riscurilor de corupţie exprimă scopul general al Planului
strategic şi rezultă din Viziune:
Primăria orașului Cimișlia:
• gestionează cu integritate, eficiență și profesionalism serviciile publice și
patrimoniul unității administrativ-teritoriale;
• asigură îmbunătățirea vieții cetățenilor și dezvoltarea orașului într-un mod
transparent și conform unor proceduri legale.
Această viziune reflectă imaginea primăriei Cimişlia la sfârşitul perioadei de
implementare a Planului şi reprezintă punctul final al schimbării situaţiei curente şi
soluţionarea problemelor existente, fiind sinteza tuturor activităţilor identificate
pentru diminuarea vulnerabilităţii la corupţie.
Realizarea viziunii va fi orientată spre atingerea următoarelor Obiective
strategice:
O1. Reducerea gradului de vulnerabilitate la fapte de corupție în efectuarea
procedurilor de achiziţii publice
O2. Diminuarea nivelului de vulnerabilitate la corupție în domeniul prestării
serviciilor publice.
O3. Asigurarea condițiilor pentru prevenirea cazurilor de corupție în domeniul
relațiilor funciare și patrimoniale.
O4. Îmbunătățirea managementului resurselor umane prin micşorarea nivelului de
vulnerabilitate la corupție în domeniu.
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Executarea obiectivelor strategice va fi realizată prin Obiective operaţionale,
structurate pe acţiuni sau proiecte.
Implementarea Planului va fi asigurată de acceptarea de fiecare funcţionar public
şi cetăţean al raionului a unui sistem de valori, principii care vor deveni norme de
conduită şi atitudine general acceptate în următorii trei ani:
- Principiul transparenţei
- Principiul responsabilităţii
- Principiul supremaţiei interesului public
- Principiul competenţei
- Principiul cooperării cu societatea civilă şi factorii de interes locali
- Principiul non-discriminării
- Principiul profesionalismului
Principiile vor fi completate de Abordări strategice de tratare şi prevenire a
riscurilor de corupţie: (1) selectarea partenerilor adecvaţi; (2) stabilirea sistemelor
de recompense; (3) stabilirea sistemelor de penalizări; (4) creşterea transparenţei
şi (5) creşterea costului moral al corupţiei.
Fiind un document flexibil în procesul implementării Planul de acţiuni va fi adaptat
noilor oportunităţi de tratare şi prevenire a riscurilor de corupţie, precum şi
prevederilor programelor naţionale şi regionale de dezvoltare. Monitorizarea va fi
efectuată de către Grupul de lucru instituit prin decizia consiliului raional Călăraşi.
Rezultatele implementării Planului strategic de tratare şi prevenire a riscurilor de
corupţie, menite asigurării bunei guvernări din partea primăriei oraţului Cimişlia,
vor fi:
• Utilizarea adecvată şi eficientă a banilor publici
• Transparenţa procesului decizional
• Resurse umane competente
• Servicii publice adecvate, de calitate şi profesionale beneficiarilor
• Iniţierea parteneriatelor publice - private
• Dezvoltarea economică, socială, instituţională şi infrastructurii teritoriale a
oraşului
Monitorizarea şi evaluarea implementării Planului va fi asigurată de primăria
oraşului Cimişlia sub coordonarea primarului oraşului. Anual responsabilii de
implementarea acţiunilor şi proiectelor vor raporta gradul de realizare al acţiunilor,
resursele utilizate, rezultatele obţinute şi impactul implementării Planului.
1. Metodologie
Diagnosticul primăriei oraşului Cimişlia s-a efectuat prin participarea nemijlocită a
factorilor interesaţi în sondajul de opinie desfăşurat în perioada 11-20 martie 2016
pe baza a două chestionare elaborate de experţii Centrului CONTACT şi a
rezultatelor diagnosticului aprofundat realizat în cadrul atelierelor de lucru.
Domeniile de analiză şi serviciile analizate au fost extrase din legislaţia în vigoare şi
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vizează competenţele autorităţilor locale stabilite de Legea privind administraţia
publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006 şi Legea privind descentralizarea
administrativă nr. 435-XVI din 28.12.2006. Astfel, au fost evaluate 54 de
competențe/activităţi ale administra’iei publice de nivelul I.
Diagnosticul a fost axat pe evaluarea a două aspecte ale fiecăreia din cele 54 de
activităţi:
• Gradul de vulnerabilitate la corupţie
• Nivelul impactului asupra vieţii cetăţenilor, viitorului oraşului şi imaginii
primăriei oraţului în cazul în care în cadrul acestor activităţi s-ar manifesta acte
de corupţie.
Identificarea vulnerabilităţii la corupţie s-a făcut pe baza Indicatorului de
vulnerabilitate calculat cu ajutorul formulei lui Robert Klitgaard:
Corupţie [vulnerabilitate] = Monopol + Discreţie - Transparenţă
Conform acestei formule, Activităţile sunt vulnerabile la corupţie atunci când există
Monopol în livrarea lor, Discreţie în luarea deciziilor şi lipseşte Transparenţa şi
responsabilizarea celor care iau decizii.
Participanţii la sondajul de opinie publică au fost rugaţi să evalueze fiecare
activitate în parte şi să noteze de la 1 la 5 (1=în foarte mică măsură pană la 5=în
foarte mare măsură)
• Nivelul de Monopol: măsura în care activitatea respectivă constituie un
monopol al Consiliul Raional (nu există competiţie în îndeplinirea acestei
activităţi)
• Nivelul de Discreţie: măsura în care, în cadrul îndeplinirii acestor activităţi,
deciziile sunt luate discreţionar (nu există reglementări şi proceduri clare care
să ghideze luarea deciziilor sau dimpotrivă există prea multe reglementări,
unele chiar contradictorii, iar cel care ia decizia poate alege regula care îi
convine)
• Nivelul de Transparenţă: măsura în care deciziile sunt luate în mod
transparent (există informaţii sau acces uşor la informaţiile privind modul în
care se iau deciziile în cadrul activităţii respective)
Calcularea Indicatorului de Impact s-a realizat prin evaluarea celor 54 de
activităţi utilizând o scară de la 1 la 5 (1 = nu există impact negativ pană la 5 =
impact negativ deosebit de grav) a Impactului pe care l-ar avea posibilele acte de
corupţie asupra calităţii vieţii cetăţenilor, a viitorului şi asupra imaginii primăriei
oraşului Cimişlia.
În total la Cimişlia au fost completate 88 de chestionare, dintre care: 41
chestionare pentru evaluarea gradului de vulnerabilitate la corupţie a
activităţilor primăriei Cimişlia şi 47 chestionare pentru evaluarea nivelului
impactului în cazul în care s-ar manifesta acte de corupţie în cadrul acestor
10

activităţi. Cele 41 chestionare pentru evaluarea gradului de vulnerabilitate şi
nivelul impactului în cadre unde s-au manifestat acte de corupţie din mediul
intern au fost completate de funcţionari publici APL nivelul I şi repreyentanţi
instituţii publice gestionate de primărie, iar cele 47 chestionare pentru evaluarea
gradului de vulnerabilitate şi nivelul impactului în cadre s-au manifestat acte de
corupţie din mediul extern au fost completate de reprezentanţi ai sectorului
asociativ, ai mass-media, agenţi economici, lideri de opinie. Varietatea
respondenţilor a permis o analiză comparată a Indicatorului de Vulnerabilitate şi
Indicatorului de Impact asupra serviciilor primăriei Cimişlia prin comparaţia dintre
mediul intern şi extern.
Pentru fiecare activitate, a fost calculată media evaluărilor nivelului de Monopol, de
Discreţie şi de Transparenţă. Pe baza acestor medii a fost calculat apoi Indicatorul
de vulnerabilitate la corupţie folosind formula Monopol + Discreţie - Transparenţă.
Valoarea acestui Indicator poate varia de la -3 (situaţia în care nu există
vulnerabilitate: Monopol minim = 1 + Discreţie minimă = 1 – Transparenţă maximă
= 5) la 9 (situaţie în care vulnerabilitatea este maximă: Monopol maxim = 5 +
Discreţie maximă = 5 - Transparenţă minimă = 1).
Între aceste valori sunt stabilite patru intervale ale Indicatorului de vulnerabilitate
la corupţie, codificate prin următoarele culori:
-3

3

Vulnerabilitate inexistentă Vulnerabilitate slabă

6

9
Vulnerabilitate

Vulnerabilitate extremă

A fost calculată astfel media Indicatorului de vulnerabilitate al fiecăreia din cele 54
de activităţi. Toate activităţile al căror indice mediu a depăşit valoarea 3 au fost
considerate ca fiind vulnerabile la corupţie.
Pentru a identifica nivelul impactului al unor posibile acte de corupţie care s-ar
manifesta în cadrul activităţilor evaluate, s-a stabilit două intervale de valori, între
valoarea minimă 1 şi cea maximă 5:
1

2.5
Impact negativ nesemnificativ

5

Impact negativ semnificativ

După identificarea activităţilor şi serviciilor vulnerabile la corupţie (având valori
medii egale sau mai mari decât 3) s-a verificat nivelul impactului negativ pe care
eventuale acte de corupţie din cadrul acestor activităţi l-ar avea asupra vieţii
cetăţenilor, viitorului şi imaginii primăriei oraşului Cimişlia.
Aceste două criterii – vulnerabilitatea la corupţie şi nivelul impactului negativ – s-au
folosit pentru a elimina din Planul strategic de tratare şi prevenire a riscurilor de
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corupţie eventualele activităţi şi servicii care deşi ar fi identificate ca fiind
vulnerabile la corupţie nu ar fi considerate ca având un impact negativ semnificativ.
Ulterior activităţilor de diagnostic al activităţilor sub aspectul vulnerabilităţii, s-au
desfăşurat patru ateliere cu următoarele tematici:
•

Atelierul 1 “ Elaborarea diagnozei instituţiei din punct de vedere al
coruptibilităţii”;

•

Atelierul 2 “ Stabilirea cadrului strategic de elaborare a planurilor locale
anticorupţie şi de integritate a APL”;

•

Atelierul 3“Elaborarea obiectivelor operaţionale şi a planului de acţiuni”;

•

Atelierul 4 „Elaborarea planului de monitorizare şi evaluare a activităţilor din
planul de acţiuni”.

•

Atelierul 5. „Prezentarea proiectului planului local anticorupţie şi de
integritate a APL la şedinţa lărgită a grupului de lucru”.

În cadrul acestor ateliere au fost elaboraţi arborii problemelor, a fost abordată
cauzalitatea vulnerabilităţii activităţilor şi efectele acestora, ca ulterior să se
identifice soluţii privind tratarea şi prevenirea corupţiei.
O eventuală sistematizare a soluţiilor a presupus gruparea lor după obiective
strategice, activităţi/proiecte şi acţiuni.
Astfel, au fost definite şi identificate conceptele tipice ale unui plan strategic:
Viziune - imagine a unui viitor îndepărtat şi dorit care ghidează procesul de
schimbare şi descrie situaţia în care problemele au fost rezolvate şi obiectivele
atinse.
Obiectiv strategic - imagine a unui viitor dorit care este mai aproape în timp şi
mai puţin complex decât viziunea, fiind un domeniu specific al viziunii descris cu
mai multe detalii.
Strategii - activităţi şi acţiuni planificate şi realizate pentru atingerea obiectivelor
strategice şi a viziunii.
Corupţie - Folosirea abuzivă a funcţiei oficiale în vederea unui câştig personal.

2. Diagnostic

2.1. Gradul de vulnerabilitate la corupţie
Din cele 54 de activităţi evaluate de către:
• Mediul intern (reprezentanţii APL nivelul I) – 28 activităţi sau 51,85%
din total au obţinut un indice mediu de vulnerabilitate mai mare de 3,
valorile variază între 3.02 şi 3.47 puncte.
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•

Mediul extern (ONG-uri, mass-media, reprezentanţii APL nivelul II, agenţi
economici) – 53 activităţi sau 94,6% din total au obţinut un indice mediu
de vulnerabilitate mai mare de 3, valorile variază între 3.1 şi 4.95 puncte.

Conform acestor rezultate identificăm faptul, cî în viziunea reprezentanţilor mediului
intern circa jumătate din activităţile APL I sunt vulnerabile la corupţie, dar în
viziunea reprezentanţilor mediului extern toate 100% activităţi evaluate sunt
vulnerabile la corupţie.
În ordinea în care au fost prezentate în chestionar, gradul de vulnerabilitate la
corupţie a activităţilor primăriei oraşului Cimişlia a fost apreciat cu un indice de
vulnerabilitate mai mare de 3,0 după cum urmează:
Tabelul 1. Gradul de vulnerabilitate la corupţie
ACTIVITĂŢI SAU SERVICII PUBLICE
Nivelul de vulnerabilitate la corupţie
Activităţi de întocmire şi eliberare de autorizaţii, certificate
1

Certificate de urbanism, autorizaţii de construire/demolare

2

Autorizaţii de funcţionare pentru agenţi economici, persoane fizice

Informarea privind atestarea, autorizarea, licenţierea şi certificarea
produselor agroalimentare
4 Autorizarea sanitară a mijloacelor de producere şi industriale,
utilajului de producţie
Activităţi de administrare a patrimoniului public

Mediul
intern

Mediul
extern

4,07
3,57

4,33
4,17

3,07

4,17

2,79

3,75

3,93

4,92

3,93

4,75

4,14

4,67

4,07
3,50
2,71

4,17
3,58
4,33

1,79

3,75

2,93

3,42
4,08
4,08
4,42
3,58
3,75
3,17
4,08
3,83

3

5

Evidenţa patrimoniului public

6

Arendarea, concesionarea, vânzarea de bunuri din patrimoniul public
al oraşului (raionul)
Vânzarea, privatizarea, concesionarea, darea în arendă a bunurilor
domeniului privat
Realizarea de lucrări publice noi (reţele de apă, canal, drumuri,
depozite deşeuri menajere, etc.)
Reparaţii capitale si curente a infrastructurii existente

7
8
9
10

Întreţinerea, repararea, dezvoltarea fondului de locuinţe

11

14

Intreţinerea, repararea, dezvoltarea şi modernizarea obiectivelor din
domeniul economic
Întreţinerea, repararea, dezvoltarea şi modernizarea obiectivelor din
domeniul social
Intreţinerea, repararea şi dezvoltarea obiectivelor din domeniul
comunal şi de agrement
Administrarea instituţiilor de cultură

15

Administrarea instituţiilor de turism

16

Administrarea instituţiilor de sport

17

Administrarea activităţilor cu caracter cultural

18

Administrarea activităţilor cu caracter sportiv

3,07
3,14
1,36
2,79
3,07
2,64

19

Administrarea întreprinderilor municipale de interes raional (oraş),
menţionaţi
Protecţia pădurilor de interes raional (oraş)

3,50
2,14

12
13

20

13

Activităţi de înregistrare date
21

Registrele de evidenta a gospodăriilor populaţiei

22

Evidenţa patrimoniului public

3,14
3,36

4,08
4,08

3,14
2,36
2,29
1,79
2,93
2,50

4,92
4,00
4,83
4,50
4,42
4,75

3,07
3,07
3,00
2,36

4,00
4,50
4,00
4,25

3,29
2,86
3,14
2,36

4,92
4,00
4,42
2,83

2,93
2,64
2,46

4,50
4,00
3,33

2,86
2,79

4,25
4,75

2,71

3,92

2,00

3,33

2,79

5,00

2,79
3,29

4,83
4,33

2,50

4,25

2,07

3,75

Achiziţii publice de mărfuri, servicii şi lucrări
23

Întocmirea caietelor de sarcini

24

Lansarea licitaţiilor

25

Selectarea câştigătorilor

26

Încheierea contractelor de achiziţie publică

27

Urmărirea contractelor de achiziţii publice

28

Raportarea

Gestiunea serviciilor publice
29

Apa si canalizare

30

Iluminat public

31

Salubritate

32

Acordare ajutoare sociale financiare şi umanitare

33
34

Darea în administrare, concesionare, darea în arendă ori în locaţiune
a serviciilor publice
Aprobarea tarifelor pentru serviciile cu plată

35

Organizarea transportului auto de călători

36

Administrarea autogărilor şi staţiilor auto de interes raional (oraş)

Managementul financiar
37

Colectarea taxelor locale

38

Managementul proiectelor cu finanţare nerambursabilă

39

Planificarea şi executarea bugetului

Managementul resurselor umane din primărie
40

Angajarea personalului

41

Promovarea personalului

42

Informarea în privinţa desfăşurării cursurilor de instruire,
perfecţionare profesională
43 Participarea la cursuri de instruire, perfecţionare profesională, inclusiv
peste hotare
Relaţii funciare şi cadastru
44
45
46
47

Examinarea şi aprobarea schemelor, proiectelor referitoare la
organizarea teritoriului
Organizarea şi desfăşurarea, licitaţiilor şi concursurilor privind
vânzarea –cumpărarea terenurilor
Darea în arendă, în folosinţă sau în posesie a terenurilor
Pregătirea actelor privitor la schimbarea destinaţiei terenurilor
agricole şi înaintarea lor la consiliul autorităţii administraţiei publice
locale spre aprobare

Administrarea unităţilor de asistenţă socială de interes raional
48

Informare, asistenţă și consiliere pe diverse aspect ale asistenţei şi
protecţiei sociale
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49
50
51
52

Stabilirea şi acordarea prestaţiilor sociale (îndemnizaţii, compensaţii,
etc.)
Plasament temporar care include: adăpost, alimentare, îngrijire,
terapie ocupaţională
Recuperarea sănătăţii (servicii ortopedico-protetice, balneo –
sanatoriale)
Monitorizarea calităţii serviciilor sociale

2,07

2,58

2,21

2,67

1,07
1,93

3,08
3,17

3,79
3,07

4,42
3,92

Alte domenii şi activităţi
53

Supravegherea activităţilor de construcţie

54

Controlul si inspectarea activităţilor economice

2.2. Gradul de impact
Toate cele 54 de activităţi sau servicii au fost evaluate privind nivelul impactului
asupra calităţii vieţii cetăţenilor, a viitorului, precum şi asupra imaginii primăriei
Cimişlia, pe care l-ar avea posibile acte de corupţie. Rezultatele acestei evaluări
atestă că:
• Mediul intern (reprezentanţii APL nivelul I) – au apreciat 36 activităţi sau
66,7% din total ca având un impact negativ nesemnificativ în cazul în care
s-ar manifesta acte de corupţie ce variază între 2.3 şi 2.98 puncte.
•

Mediul extern (ONG-urile, mass-media, reprezentanţii APL nivelul II, agenţii
economici) – au apreciat 50 activităţi sau 92,6% din total ca având un
impact negativ mediu în cazul în care s-ar manifesta acte de corupţie ce
variază între 3.48 şi 4.17 puncte.

În concluzie, putem menţiona, că în mare parte reprezentanţii mediului intern şi
extern au apreciat că peste 2/3 activităţi şi servicii ar putea avea impact negativ
asupra vieţii locuitorilor, dar şi a imaginii autorităţilor locale. În acelaşi timp,
reprezentanţii mediului extern au estimat gradul de impact al corupţiei prin
indicatori mult mai ridicaţi decît cei din mediul intern.
În ordinea în care au fost incluse în chestionar, gradul de impact al posibilelor acte
de corupţie a fost apreciat cu valorile incluse în tabelul alăturat, din care pot fi
identificaţi indicatorii cu valori mai mari decît 3,0:
Tabelul 2. Impactul vulnerabilităţii la corupţie
ACTIVITĂŢI SAU SERVICII PUBLICE
Impactul negativ al posibilelor acte de corupţie
Activităţi de întocmire şi eliberare de autorizaţii, certificate

Mediul
intern

Mediul
extern

1

Certificate de urbanism, autorizaţii de construire/demolare

2

Autorizaţii de funcţionare pentru agenţi economici, persoane fizice

3,07
2,86

3,8
3,5

3

Informarea privind atestarea, autorizarea, licenţierea şi certificarea
produselor agroalimentare

2,71

3,3
15

4

Autorizarea sanitară a mijloacelor de producere şi industriale,
utilajului de producţie
Activităţi de administrare a patrimoniului public
5

Evidenţa patrimoniului public

6

Arendarea, concesionarea, vânzarea de bunuri din patrimoniul public
al oraşului (raionul)
Vânzarea, privatizarea, concesionarea, darea în arendă a bunurilor
domeniului privat
Realizarea de lucrări publice noi (reţele de apă, canal, drumuri,
depozite deşeuri menajere, etc.)
Reparaţii capitale si curente a infrastructurii existente

7
8
9

3,29

3,3

2,64

3,4

3,00

3,9

3,36

4,3

3,29
3,07
2,00

4,4
3,9
3,8

1,71

3,8

2,50

3,9
2,9
2,5
3
3,2
3,3
3

10

Întreţinerea, repararea, dezvoltarea fondului de locuinţe

11

14

Intreţinerea, repararea, dezvoltarea şi modernizarea obiectivelor din
domeniul economic
Întreţinerea, repararea, dezvoltarea şi modernizarea obiectivelor din
domeniul social
Intreţinerea, repararea şi dezvoltarea obiectivelor din domeniul
comunal şi de agrement
Administrarea instituţiilor de cultură

15

Administrarea instituţiilor de turism

16

Administrarea instituţiilor de sport

17

Administrarea activităţilor cu caracter cultural

18

Administrarea activităţilor cu caracter sportiv

2,29
3,07
1,14
2,36
2,43
2,43

19

Administrarea întreprinderilor municipale de interes raional (oraş),
menţionaţi
Protecţia pădurilor de interes raional (oraş)

3,64
2,57

3,5
2,8

2,64
2,71

4
4

2,93
2,79
3,71
2,86
3,00
2,86

3,6
3,6
4,5
4,3
4,6
4,4
4
3,6
3,8
3,7
4,1
4,4

12
13

20

Activităţi de înregistrare date
21

Registrele de evidenta a gospodăriilor populaţiei

22

Evidenţa patrimoniului public

Achiziţii publice de mărfuri, servicii şi lucrări
23

Întocmirea caietelor de sarcini

24

Lansarea licitaţiilor

25

Selectarea câştigătorilor

26

Încheierea contractelor de achiziţie publică

27

Urmărirea contractelor de achiziţii publice

28

Raportarea

Gestiunea serviciilor publice
29

Apa si canalizare

30

Iluminat public

31

Salubritate

32

Acordare ajutoare sociale financiare şi umanitare

3,14
3,14
2,93
2,21

33

Darea în administrare, concesionare, darea în arendă ori în locaţiune
a serviciilor publice
Aprobarea tarifelor pentru serviciile cu plată

2,50
3,43

34
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35

Organizarea transportului auto de călători

36

Administrarea autogărilor şi staţiilor auto de interes raional (oraş)

2,64
1,93

3,2
2,5

3,4
2,9
3,6

4
4
5

3,14
2,50

4,1
4

2,00

3,8

1,64

3,2

2,57

3,6

3,36
3,00

4
3,9

2,79

4

2,64

2,9

2,50

2,9

2,00

3

2,14
2,21

3
2,7

2,64
2,07

3,8
3,8

Managementul financiar
37

Colectarea taxelor locale

38

Managementul proiectelor cu finanţare nerambursabilă

39

Planificarea şi executarea bugetului

Managementul resurselor umane din primărie
40

Angajarea personalului

41

Promovarea personalului

42

Informarea în privinţa desfăşurării cursurilor de instruire,
perfecţionare profesională
43 Participarea la cursuri de instruire, perfecţionare profesională, inclusiv
peste hotare
Relaţii funciare şi cadastru
44
45
46
47

Examinarea şi aprobarea schemelor, proiectelor referitoare la
organizarea teritoriului
Organizarea şi desfăşurarea, licitaţiilor şi concursurilor privind
vânzarea –cumpărarea terenurilor
Darea în arendă, în folosinţă sau în posesie a terenurilor
Pregătirea actelor privitor la schimbarea destinaţiei terenurilor
agricole şi înaintarea lor la consiliul autorităţii administraţiei publice
locale spre aprobare

Administrarea unităţilor de asistenţă socială de interes rational
(oraş)
48 Informare, asistenţă și consiliere pe diverse aspect ale asistenţei şi
protecţiei sociale
49 Stabilirea şi acordarea prestaţiilor sociale (îndemnizaţii, compensaţii,
etc.)
50 Plasament temporar care include: adăpost, alimentare, îngrijire,
terapie ocupaţională
51 Recuperarea sănătăţii (servicii ortopedico-protetice, balneo –
sanatoriale)
52 Monitorizarea calităţii serviciilor sociale
Alte domenii şi activităţi
53

Supravegherea activităţilor de construcţie

54

Controlul si inspectarea activităţilor economice

Rezultatele procesului de diagnostic general au fost discutate în cadrul atelierului de
lucru din 24 martie şi prin consens al membrilor Grupului de lucru s-a decis ca
planul local să se axeze pe următoarele 4 activităţi prioritare ale primăriei Cimişlia:
• Achiziţii publice
• Prestarea serviciilor publice
• Relaţii funciare şi cadastru
• Managementul resurselor umane
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Aceste activităţi au fost analizate aprofundat în cadrul atelierului de lucru în trei
etape:
1. Activităţile au fost detaliate în acţiuni care se desfăşoară în cadrul lor,
aranjate în timp.
2. Au fost identificate posibile acte de corupţie care ar putea avea loc în anumite
momente ale desfăşurării activităţii, în cadrul anumitor acţiuni.
3. Au fost elaborate cauzele care ar putea genera şi favoriza apariţia acestor
acte de corupţie. Relaţiile cauze-efecte sunt reflectate în Arborii Problemelor
şi sunt prezentate în Anexele ale prezentului Plan.
3. Plan strategic
3.1. Viziune
Viziunea strategică de tratare şi prevenire a riscurilor de corupţie în cadrul primăriei
oraşului Cimişlia pentru perioada următorilor 4 ani este:
Primăria orașului Cimișlia:
• gestionează cu integritate, eficiență și profesionalism serviciile publice și
patrimoniul unității administrativ-teritoriale;
• asigură îmbunătățirea vieții cetățenilor și dezvoltarea orașului într-un mod
transparent și conform unor proceduri legale.
Viziunea reflectă imaginea prestării serviciilor de către subdiviziunile primăriei la
sfârşitul perioadei de implementare a Planului şi reprezintă punctul final al
schimbării situaţiei curente şi soluţionarea problemelor existente, fiind sinteza
tuturor activităţilor identificate pentru diminuarea vulnerabilităţii la corupţie.
Viziunea strategică reiese din finalităţile sectoriale care urmează a fi atinse şi
anume:
• în domeniul achiziţiilor publice - desfăşurarea achiziţiilor publice de către
autorităţile contractante în mod legal, transparent şi profesionist în beneficiul
deplin al comunităţilor.
• în domeniul managementului financiar - asigurarea eficienţei şi corectitudinii
planificării şi distribuirii finanţelor publice, diminuarea traficului de influenţă,
utilizarea adecvată a banilor publici, cotizarea cu o treaptă mai înaltă a
propunerilor specialiştilor ceea ce va asigura creşterea încrederii populaţiei în
administraţia publică raională.
• în domeniul planificării şi executării lucrărilor de construcţie - asigurarea
transparenţei în procesul valorificării resurselor alocate pentru efectuarea
lucrărilor de reparaţie şi construcţie.
• în domeniul relaţiilor funciare şi cadastru – planificarea şi executarea
serviciului funciar şi cadastru în mod transparent şi eficient.
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3.2. Principii
Principiile reflectă felul în care acţionează funcţionarii publici, cum îşi onorează
obligaţiunile şi care este starea vieţii lor, comportamentul şi alegerile pe care le
face un individ, deosebind un lucru important de altele prin apelul la valoarea
acestuia. Expunerea principiilor conduce, spre ceea ce dorim să facem şi spre felul
cum dorim să facem acest lucru.
Implementarea Planului se va baza pe un set de principii care vor ghida
comportamentul, atitudinile, drepturile şi modul de onorare a obligaţiunilor de
serviciu a responsabililor de implementare. Aceste principii sunt:
Principiul transparenţei – implementarea Planului va fi permanent orientată spre
maximizarea căilor şi posibilităţilor de informare reciprocă a factorilor de decizie şi a
membrilor comunităţii pentru asigurarea clarităţii şi înţelegerii proceselor în
derulare.
Principiul responsabilităţii presupune asumarea de către responsabilii de
implementare a obligaţiilor de a efectua acţiunile până la sfârşit cu asumarea
răspunderii pentru consecinţe.
Principiul supremaţiei interesului public - conform acestui principiu ordinea de
drept, integritatea, imparţialitatea şi eficienţa autorităţii publice, a instituţiilor
publice, precum şi a altor entităţi sunt ghidate de prevalarea interesului public.
Principiul competenţei - în implementarea Planului vor fi implicate persoane care
dispun de cunoştinţele şi abilităţile necesare, investiţi cu exercitarea acestor
atribuţii şi responsabili pentru acţiunile lor.
Principiul cooperării cu societatea civilă şi factorii de interes locali – în
implementarea Planului, autorităţile publice vor colabora în mod deschis, corect şi
cît mai eficient cu societatea civilă şi cu factorii de interes locali.
Principiul non-discriminării - în implementarea Planului se va asigura implicarea
tuturor grupurilor comunitare în procesul de elaborare și implementare a
proiectelor, inclusiv a grupurilor vulnerabile.
Principiul profesionalism - se va manifesta prin calitatea de a soluţiona problemele
pe baza competenţelor, calităţilor şi se va caracterizează prin prisma
responsabilităţii şi atitudinii faţă de obligaţiunile proprii.
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3.3. Obiective strategice
În cadrul discuţiilor desfăşurate în cadrul grupului de lucru au fost discutate mai
multe aspecte critice ale tratării şi prevenirii riscurilor de corupţie. După analiza
efectuată a necesităţilor şi priorităţilor de tratare şi prevenire a riscurilor de
corupţie, având drept punct de reper Viziunea elaborată au fost formulate
Obiectivele Strategice de tratare şi prevenire a riscurilor de corupţie pentru
perioada următorilor 4 ani şi identificate obiective operaţionale şi proiecte /acţiuni
necesare de realizat.
Pentru tratarea şi prevenirea riscurilor de corupţie activităţile tuturor factorilor
implicaţi vor fi orientate spre atingerea a cinci Obiective strategice:
O1. Reducerea gradului de vulnerabilitate la fapte de corupție în efectuarea
procedurilor de achiziţii publice
O2. Diminuarea nivelului
serviciilor publice.

de

vulnerabilitate la corupție în domeniul prestării

O3. Asigurarea condițiilor pentru prevenirea cazurilor de corupție
relațiilor funciare și patrimoniale.

în domeniul

O4. Îmbunătățirea managementului resurselor umane prin micşorarea nivelului de
vulnerabilitate la corupție în domeniu.
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Tabel 3. Obiectivele strategice şi specifice

Obiectiv strategic
Reducerea gradului de
vulnerabilitate la fapte de
corupție în efectuarea
procedurilor de achiziţii
publice

Obiective operaţionale (specifice)
▪
▪
▪
▪

Diminuarea nivelului de
vulnerabilitate la corupție
în domeniul prestării
serviciilor publice.
Asigurarea condițiilor
pentru prevenirea
cazurilor de corupție în
domeniul relațiilor
funciare și patrimoniale.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Îmbunătățirea
managementului
resurselor umane prin
diminuarea nivelului de
vulnerabilitate la corupție
în domeniu.

▪

▪
▪

Asigurarea transparenţei în procesul achiziţiilor publice la nivel local și
implicarea activă a societății civile.
Consolidarea mecanismelor de evaluare şi control a achiziţiilor publice
pentru identificarea cazurilor de conflicte de interese.
Sporirea nivelului de pregătire şi de cultură juridică a specialiștilor
responsabili de procedurile de achiziții publice.
Sporirea nivelului de cultură juridică a cetăţenilor privind procedurile
de achiziţii publice
Reducerea nivelului de birocrație în prestarea serviciilor publice prin
perfecţionarea cadrului regulatoriu
Perfecționarea sistemului de motivare a angajaţilor publici antrenați
în prestarea serviciilor publice acordate cetățenilor.
Perfecționarea şi eficientizarea sistemului de acordare a serviciilor
publice.
Perfecționarea cadrului regulatoriu intern în domeniul în relațiilor
funciare și patrimoniale.
Aprofundarea transparenţei în acordarea serviciilor funciare şi
patrimoniale.
Asigurarea tehnică cu echipament modern și soft-uri pentru lucrări
în domeniu.
Consolidarea cadrului de evaluare şi monitorizare a serviciilor funciare
şi cadastru.
Perfecționarea cadrului regulatoriu intern, studierea și aplicarea
corectă a prevederilor legale privind managementul resurselor
umane.
Perfecționarea sistemului de motivare și remunerare a funcționarilor
din APL și serviciile publice.
Aprofundarea transparenței în procesul de recrutare, angajare și
avansare a funcționarilor din APL.
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4. Planul de acţiuni
Obiectiv strategic 1. Reducerea gradului de vulnerabilitate la fapte de corupţie în procedurile de achiziţii publice
Activităţi/Acţiuni

Termen de realizare

Cost estimativ, Lei

Responsabil

Indicatori de performanţă

Obiectivul specific 1.1. Asigurarea transparenţei în procesul achiziţiilor publice la nivel local și implicarea activă a societății civile.
1.1.1.Constituirea şi
menţinerea actualizată a unei
baze generale de date a
achiziţiilor publice
(planificate, realizate, anulate,
amânate, etc.)
1.1.2. Publicarea în massmedia locală (Gazeta de Sud,
Cimprim; Radio-Media şi
Media-TV, etc.) a materialelor
relevante la toate etapele
procesului achizițiilor publice.
1.1.3. Publicarea planului
anual şi cel trimestrial de
achiziţii publice
1.1.4. Informarea publicului
despre recepţia finală a
lucrărilor, bunurilor şi
serviciilor.
1.1.5. Selectarea prin concurs
deschis a unui reprezentant la
societăţii civile în calitate de
membri al grupului de lucru
pentru desfăşurarea
achiziţiilor public.

2016-2020

Specialistul responsabil de
activitate

Din 2016 în continuare
2016-2017
2016-2017

4000
6000

Specialistul responsabil de
achiziţiile publice.
Proiect PRO MEDIA
Proiect PRO MEDIA

Permanent

Specialistul responsabil de
achiziţiile publice

Anii 2016-2020

Angajaţii primăriei

2016-2017
2016

5000

Proiect PRO MEDIA
Primarul

Baza de date funcţională
Cu publicarea numărului de
achiziţii publice planificate,
realizate, anulate, amânate.

Emisiuni tematice (1 anual)
TV intreb.-raspuns(15 anual)
Planurile de achiziţii,
anunţurile, caietele de
sarcini, rezultatele licitaţiilor
şi realizarea contractelor de
achiziţii publicate în massmedia locală.
reportaje TV (5 anual)
Reprezentant al societăţii
civile selectate prin concurs
deschis

Obiectivul specific 1.2. Consolidarea mecanismelor de evaluare şi control a achiziţiilor publice pentru identificarea cazurilor de conflicte
de interese.
1.2.1. Instruirea membrilor
grupului de achiziţii publice,
altor angajaţi ai Primăriei,
precum şi a altor persoane
implicate în achiziţii privind
conflictul de interese.

Anii 2016-2017

Primarul

Seminare şi ateliere de
instruire a membrilor
grupurilor de lucru
desfăşurate.
Cunoştinţe şi abilităţi ale
membrilor grupului de lucru
consolidate.
Integritatea membrilor
grupului de lucru asigurată.
Conflicte de interes evitate.

1.2.2. Monitorizarea
Anual
permanentă a componenţei
grupului de lucru
responsabil de achiziţiile
publice privind integritatea
persoanelor selectate.
1.2.3. Monitorizarea şi
Permanent
asigurarea unei reacţii
adecvate la semnalele venite
din partea societăţii civile
privind cazurile de conflicte
de interese în achiziţiile
publice.

Primarul

Preşedintele şi secretarul
grupului de lucru privind
achiziţiile publice

Semnale din partea societăţii
civile monitorizate, măsuri
adecvate întreprinse,
conflicte de interese evitate.

1.2.5. Ţinerea unor lecţii şi
discuţii tematice cu elevii din
clasele superioare la tema
conflictului de interese
1.2.6 Desfăşurarea
sistematică a sondajelor de
opinie despre nivelul de
vulnerabilitate la corupţie în
achiziţiile publice.

Membrii grupului de lucru
privind achiziţiile publice

___ lecţii şi _____ discuţii
tematice cu elevii din clasele
superioare desfăşurate.
Prezentarea 2 teatre sociale
Sondaje privind nivelul de
vulnerabilitate la corupţie în
achiziţiile publice desfăşurate
sistematic, nu mai rar de cât
o dată pe an.
2 sondaje sociale

Pe toată perioada

2016
Anual

2000

Proiect PRO MEDIA

2016-2017

2000

Proiect PRO MEDIA
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Obiectivul specific 1.3. Creşterea nivelului de pregătire şi de cultură juridică a specialiştilor responsabili de procedurile de achiziţii
publice
1.3.1. Şcolarizarea
membrilor grupului de lucru
privind cadrul legal de
organizare şi desfăşurare a
achiziţiilor publice.
1.3.2. Crearea condiţiilor
adecvate de muncă pentru
responsabilul de achiziţii
publice prin implementarea
tehnologiilor informaţionale
moderne
1.3.3. Motivarea morală şi
material a organizatorilor
achiziţiilor publice

Anual

Primarul

Membri ai grupurilor de lucru
instruiţi.

Permanent

Primarul

Condiţii de muncă adecvate
asigurate responsabililor de
achiziţii publice

Anii 2016-2020

Primarul

1.3.4. Schimburi de
experienţă în domeniul
achiziţiilor publice la nivel
naţional şi internaţional.

Permanent

Primarul

Sistem de motivare a
organizatorilor procesului de
achiziţii publice creat şi
funcţional.
Cel puţin 1 vizită de studiu pe
an a organizatorilor
procesului de achiziţii publice
efectuată.

Obiectiv specific 1.4. Sporirea nivelului de cultură juridică a cetăţenilor privind procedurile de achiziţii publice
1.4.1. Desfăşurarea
activităţilor de informare a
populaţiei despre cadrul
legal privind achizițiile
publice şi procedurile de
organizare a acestora prin
plasarea publicaţiilor
tematice în presa locală, TV,
elaborarea unor ghiduri
informaţionale pe înţelesul
cetăţenilor

Permanent
2016-2017

4000

Primarul
Proiect PRO MEDIA

6600

Proiect PRO MEDIA

6000

Proiect PRO MEDIA

2016
2016

Cel puţin 2 publicaţii pe an în
presa locală;
2 tipuri de ghiduri editate,
multiplicate în circa 3000
exemplare şi difuzate în
localitate
Cel puţin 2 emisiuni TV pe an
la TV locală;
I panou informativ consacrat
achizițiilor publice amenajat
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în locuri publice.
1.4.2. Asigurarea participării
cetăţenilor la şedinţele
grupului de lucru pentru
achiziţiile publice şi crearea
condiţiilor pentru
1.2.4. Organizarea unui ciclu
de emisiuni la radio şi TV,
publicarea unor articole în
ziarele locale privind
desfăşurarea procedurilor
de achiziţii publice şi
rezultatele acestora.

Permanent

Anii 2016-2017

2016-2017

9900

Secretarul grupului de lucru
privind achiziţiile publice

Publicitatea procedurilor de
achiziţii publice asigurată.

Proiect PRO MEDIA

Difuzarea 3 emisiuni TV

Obiectiv strategic 2. Diminuarea nivelului de vulnerabilitate la corupţie în domeniul prestării serviciilor publice

Activităţi/ Acţiuni

Termen de realizare

Cost estimativ, Lei

Responsabil

Indicatori de performanţă

Obiectiv specific 2.1. Reducerea nivelului de birocraţie în prestarea serviciilor publice prin perfecţionarea cadrului regulatoriu

2.1.1.Crearea unui ghişeu
unic de primire/eliberare a
certificatelor
2.1.2. Crearea unui sistem
on-line de înscriere
(programare) a cetăţenilor

2016

200 mii lei

Ghişeul unic de primire
(eliberarea a certificatelor)
creat și funcțional.
Sistemul on-line de
înscriere (programare) a
cetăţenilor creat.

Obiectiv specific 2. Perfecționarea sistemului de motivare a angajaţilor publici antrenați în prestarea serviciilor publice acordate cetățenilor.
2.2.1. Stimularea
funcţionarului public pentru
serviciile acordate

Funcţionarii publici
remuneraţi pentru
serviciile acordate
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suplimentar şi în mod de
urgenţă.
2.2.2. Elaborarea unui sistem
intern de dezvoltare
profesională.
2.2.3. Evaluarea pe bază de
performanţă a funcţionarului
public.

suplimentar şi în mod de
urgenţă.
Sistemul intern de
dezvoltare profesională a
elaborat.
Funcţionarii publici evaluaţi
în funcţie de performanţă.

Obiectiv specific 3. Perfecţionarea şi eficientizarea sistemului de acordare a serviciilor publice
3.3.1. Afişarea modelelor de
cereri şi lista completă a
actelor însoţitoare
3.3.2. Accesul on-line la
preţul şi tarifele serviciilor
publice
3.3.3. Accesul on-line a
datoriile cetăţenilor faţă de
primărie şi stat
3.3.4. Crearea unui sistem
online de completare a
cererilor la primărie
3.3.5. Premierea sau
sancţionarea funcţionarilor
publici în dependenţă de
calitatea serviciilor acordate
3.3.6. Instituirea Registrului
de evidenţă a avertizărilor
despre posibilele ilegalităţi
comise în cadrul autorităţii
publice, conform Hotărârii
Nr. 707 din 09.09.2013
pentru aprobarea
Regulamentului-cadru
privind avertizorii de

Modele de cereri afişate pe
panouri şi site.
Preţul şi tarifele serviciilor
publice publicate pe site
Datoriile cetăţenilor faţă de
primărie publicate pe site

2016

Primarul, viceprimarul

Sistem on-line de
completare a cererilor
creat
Funcţionarii publici
sancţionaţi sau premiaţi în
dependenţă de calitatea
serviciilor.
Registrului de evidenţă a
avertizărilor instituit și
funcțional
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integritate.

Obiectivul strategic 3. Diminuarea gradului de vulnerabilitate la corupţie a activităţilor din domeniul relaţiilor funciare şi patrimoniale.

Activităţi/Acţiuni

Termen de realizare

Cost
estimativ,
Lei

Responsabili

Indicatori de performanţă

Obiectiv specific 3.1. Perfecţionarea cadrului regulatoriu intern în domeniul funciar şi patrimonial.
3.1.1. Perfecționarea bazei de date
electronice de evidență și
documentare.

2016-2017

Specialist funciar,
Specialist patrimoniu

3.1.2. Elaborarea, adoptarea și
aducerea la cunoștința publică a unui
document de proceduri în procesul de
depunere a cererilor de eliberare a
certificatelor, inclusiv în regim de
urgență
3.1.3. Actualizarea regulamentelor
existente şi aducerea lor în
conformitate cu legislaţia în vigoare
3.1.4. Vizite de studiu în alte primării
din ţară şi de peste hotare şi schimb
de experienţă a funcţionarilor din
primărie responsabili de relaţiile
funciare şi cadastru.

2016-2017

Specialist funciar,
Specialist patrimoniu

2016-2017

Specialist funciar,
Specialist patrimoniu

O dată pe an

Viceprimari,secretarul
consiliului, specialist
relaţii cu publicul,
specialist funciar,
specialist patrimonial

Baza de date electronice de evidență și
documentare funcțională ce cuprinde:
• Lista firmelor și a proiectanților care
elaborează proiecte;
• Lista persoanelor fizice și juridice cărora
li s-a eliberat certificate de urbanism,
autorizații de construcție, autorizații de
demolare în ultimii 3 ani.
Document de proceduri în procesul de
depunere a cererilor de eliberare a
certificatelor, inclusiv în regim de urgență
elaborate, adoptat și publicat.

Regulamente actualizate:
1.
2.
Două vizite anuale în ţară şi una peste
hotare organizate.

27

3.1.5. Elaborarea (perfecţionarea)
sistemului de stimulare materială şi
nematerială a funcţionarilor din
domeniu.
3.1.6. Elaborarea unui ghid cu situaţii
atipice în domeniul relaţiilor funciare
şi cadastru şi aducerea lui la
cunoştinţa tuturor funcţionarilor
antrenaţi în aceste tipuri de activităţi.
3.1.7. Organizarea unor programe de
instruire şi consultanţă la locul de
muncă pentru specialiştii din
domeniu.
3.1.8. Elaborarea şi aprobarea
regulamentul de prestare a serviciilor
şi modul de utilizare a softurilor în
cadrul serviciului funciar şi cadastru.

2016

Viceprimari, secretarul
consiliului, specialist
funciar, specialist
patrimoniu
Viceprimari, specialist
funciar, specialist
patrimoniu

Sistemul de stimulare materială şi
nematerială a funcţionarilor din domeniu
creat și funcțional.

Permanent

Primarul, viceprimarul

Cel puţin 2 instruiri şi consultanţă cu
specialiştii din domeniu desfăşurate.

2016-2017

Specialist funciar

2016-2017

Un ghid de rezolvare a problemelor atipice
din domeniul funciar şi patrimonial
elaborat și adoptat de către funcționari

Regulamentul de prestare a serviciilor şi
modul de utilizare a softurilor elaborat și
adoptat.

Obiectiv specific 3.2. Aprofundarea transparenţei în acordarea serviciilor funciare şi patrimoniale
3.2.1. Elaborarea şi aprobarea listei
obiectelor pasibile de privatizare
3.2.2. Amenajarea şi amplasarea a 2
panouri informative cu materiale de
promovare a bunurilor pasibile de
privatizare
3.2.3. Crearea şi promovarea blogului
specialistului în domeniul funciar şi
cadastru pe site-ul Primăriei Cimişlia
cu publicarea informațiilor relevante
în domeniu.

Anual

Specialist patrimoniu

Persoane informate în urma promovării,

2016-2017

Specialist patrimoniu

2016

Specialist funciar,
Specialist patrimoniu,
Specialist relaţii cu
publicul

2 panouri informative confecţionate,
amplasate şi completate sistematic cu
material informative despre bunurilor
pasibile de privatizare
Blogul pe site creat şi funcțional cu
publicarea datelor privind:
• Formularul standardizat de cereri din
domeniul registru și cadastru;
• Listele cuprinse în baza de date;
• Documentul de procedură;
• PUG, PUZ, RLU organizat pe hărți;
• Legislația referitoare la procedurile de
obținere a certificatelor din domeniu.
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3.2.4. Organizarea şi desfăşurarea
audierilor şi dezbaterilor publice și a
altor tipuri de consultări publice
asupra proiectelor de decizie ale
consiliului orăşenesc ce ţin de
domeniul funciar şi patrimonial.
3.2.5. Elaborarea și publicarea dărilor
de seamă sistematice despre
activitatea de eliberare a certificatelor
din domeniul funciar și cadastru.

Permanent

2016-2017
2016-2017
Permanent

3.2.6. Elaborarea, publicarea şi
diseminarea materialelor
promoţionale privind etapele,
modalitatea şi procedura de oferire a
serviciilor funciare şi cadastru

Permanent

3.2.7. Perfecționarea activității
ghișeului unic pentru facilitarea
procedurilor de eliberare a
certificatelor.

2016-2017

2016-2017

9900
3000

10000

Viceprimari, specialist
funciar, specialist
patrimoniu

Toate proiectele de decizie din domeniul
funciar și cadastru care afectează
interesele cetățenilor sunt supuse
diferitor forme de consultare publică.

Proiect PRO MEDIA
Proiect PRO MEDIA
Specialist funciar,
Specialist patrimoniu,
Specialist relaţii cu
publicul

Dezbateri publice TV (3 emisiuni)
Difuzarea on-line sedinte CO Cimislia (3)
Dări de seamă elaborate și publicate care
conțin informații privind:
• nr. de certificate din domeniul funciar și
cadastru eliberate;
• durata procedurilor de eliberare a
acestora;
• nr. de cazuri de tergiversare a procesului
de eliberare a certificatelor;
• nr. refuzurilor de eliberare a
certificatelor din domeniu.
___ pliante editate și difuzate;
____ buclete editate și difuzate;
____ publicații în presă.

Specialist funciar,
Specialist patrimoniu,
Specialist relaţii cu
publicul
Proiect PRO MEDIA
Viceprimari, specialist
funciar, specialist
patrimoniu

50 difuzari spoturi TV
Ghișeu unic funcțional. Circa ____ cereri
din domeniul funciar și cadastral
soluționate anual prin intermediul
ghișeului unic.

Obiectiv specific 3.3. Asigurarea serviciului relaţii funciare şi cadastru cu tehnică cu echipament modern şi softuri pentru lucrări în domeniu
3.3.1. Identificarea necesităţilor de
înzestrare a serviciului relaţii funciare
şi cadastru cu echipament modern şi
softuri pentru lucrări în domeniu
3.3.2. Achiziţionarea prin procedură a
softurilor şi echipamentului necesar:
metru electronic, GPS, tahimetru,

2016

2017

180000 lei

Specialist în
patrimoniu,
Specialist funciar

Lista utilajului necesar elaborată

Specialist în
patrimoniu,
Specialist funciar,

Utilaj achiziţionat
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calculator, staţie de radio portabilă

Specialist achiziţii
publice

3.3.3. Deplasarea la cursuri de
instruire a unui specialist al serviciului
relaţii funciare şi cadastru pentru
însuşirea tehnologiilor modern de
efectuare a lucrărilor.
3.3.4. Certificarea unui specialist
pentru efectuarea măsurilor
cadastrale

2017

8000 lei

Instituţie licenţiată,
specialist funciar

Un specialist instruit

2016-2017

20000 lei

Instituţie licenţiată,
Specialist funciar

Un specialist licenţiat

Obiectiv strategic 4. Diminuarea nivelului de vulnerabilitate la corupţie în domeniul managementului resurselor umane

Activităţi/ Acţiuni

Termen de realizare

Cost estimativ, Lei

Responsabil

Indicatori de performanţă

Obiectiv specific 4.1. Aprofundarea transparenței în procesul de recrutare, avansare și motivare a agngajaților din APL
4.1.1. Asigurarea includerii în
componența comisiei a
membrilor scietății civile,
includerea consilierilor locali in
comisie, prin rotație.
4.2.2. Publicarea anunțurilor,
condițiilor, formularelor, listele
candidaților acceptați la
concurs, rezultatele
concursului, a curicumului
candidaților învingătorior pe
saitul primăriei, mass-media,
emisiuni TV cu lansarea noilor
specialisti .

2016-2017 (permanent)

Răileanu Gheorghe, Rusu
Anastasia

Numărul de concursuri
desfășurate

2016-2017 (permanent)

Hristov Nicolae, ȘoldanPinzaru Cristina

Numărul de anunțuri
publicate

2016-2017

6600

Proiect PRO MEDIA

Emisiuni TV (2)
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4.2.3. Crearea grupului de
lucru în examinarea
performanțelor pentru
stabilirea angajaților care
urmează să fie avasansați.
4.2.4. Elaborarea actului,
publicarea acestuia: cu privire
la acordarea diplomelor,
mențiunilor a funcționarilor
publici, a angajaților cu
performanțe deosebite (prin
dispoziția primarului).
Stimularea funcționarilor
pentru performanțe
deoserbite

2016-2020

Răileanu Gheorghe, Rusu
Anastasia

Angajați, evaluați.

anual

Răileanu Gheorghe, Rusu
Anastasia

Numărul de diplome
acordate

Obiectiv specific 4.2. Perfecționarea sistemului de motivare și remunerare a funcționarilor din APL
4.2.1. Elaborarea
Regulamentului de acordare a
premiilor
4.2.2. Crearea condițiilor de
muncă (ca motivare)
- Dotarea cu
echipament
- Reparație mobilier
(mediul plăcut)

2016-2017

Răileanu Gheorghe, Rusu
Anastasia, Berejan Floron

Regulament aprobat

2016-2017

Virlan sergiu

Birouri noi reparate și
dotate

4.2.3. Elaborarea sistemului de
motivarenon financiară privind
acordarea beneficiilor,
garanțiilor sociale (zi de
odihnă, cursuri, diploma,
menționare)

2016-2017

Răileanu Gheorghe,
Berejan Florin, Virlan Sergiu

Regulament aprobat

Obiectiv specific 4. 3. Perfecţionarea sistemului de valorificare a competențelor funcționarilor publici
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4.3.1. Publicarea anunţurilor
privind locurile vacante în
toate sursele de informare:
pagina web, mass – media şi
panouri informative

2016-2017

5000

4.3.2. Formarea unei comisii
cu abilități de testare a
personalului atras

2016

-

4.3.3.Promovarea sistemului
de recrutare, selecţionare şi
încadrarea personalului în mod
transparent

Permanent

-

4.3.3. Instruirea /
perfecţionarea
continuă a
funcţionarilor publici în
domeniul
• de specialitate
• anticorupţie

Permanent

20000

Număr comunicate de
presă
Număr vizualizări pagina
web
Număr articole mass –
media
Număr anunţuri plasate
panouri informative
Număr beneficiari
informaţi
Comisie formată

Număr anunţuri elaborate
Număr anunţuri publicate
Numărul de angajări
efectuate
Numărul de CV
recepţionate în cadrul
recrutării, selecţionării
Număr comunicate de
presă
Număr cereri
instruire/perfecţionare
recepţionate
Numărul de instruiri /
perfecţionări efectuate
Numărul de funcţionari
publici instruiţi /
perfecţionaţi profesional
Număr seminare/training uri anticorupţie efectuate
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5. Implementare şi monitorizare
5.1. Cadrul instituţional
Succesul realizării Planului Strategic Local de tratare şi prevenire a riscurilor de
corupţie oraşului Cimişlia depinde, în mare măsură, de participarea tuturor
locuitorilor la procesul de implementare şi monitorizare a acesteia, de prezenţa
unei coaliţii închegate în societate. În procesul realizării Planului local vor fi
implicaţi mai mulţi actori, fiecare urmând un scop personal, îndeplinind rolul de
implementator al acţiunilor planificate. Aceştia sunt :
1. Administraţia publică locală (funcţionarii primăriei, Consiliul orăşenesc
Cimişlia)
2. Societatea civilă
3. Mass-media
4. Structuri interne şi externe (Guvernul, Cancelaria de Stat, Organizaţiile
internaţionale).
Implementarea Planului local de tratare şi prevenire a riscurilor de corupţie va fi
divizată convenţional în 3 etape:
• Adoptarea Planului Strategic Local;
• Implementarea Planului Strategic Local;
• Monitorizarea Planului Strategic Local.
Adoptarea Planului local. La această etapă Planul Strategic Local va fi supus
dezbaterilor în cadrul Consiliului orăşenesc. După dezbateri şi ajustarea
propunerilor şi recomandărilor făcute, Planul Strategic va fi înaintat Consiliului
orăşenesc spre aprobare. După aprobarea planului, primăria Cimişlia va coordona
elaborarea planurilor de acţiuni trimestriale şi anuale privind realizarea Planului
strategic în conformitate cu Planul strategic de acţiuni.
Implementarea Planului Strategic Local se va efectua prin realizarea acţiunilor,
activităţilor, măsurilor şi proiectelor concrete de implementare. Pentru fiecare
acţiune, proiect vor fi stabilite obiective, planul activităţilor necesare, perioada de
desfăşurare (durata), responsabilii şi partenerii care vor realiza proiectul. De
asemenea, vor fi identificate şi asigurate sursele de finanţare a proiectelor propuse
spre implementare. De identificat şi inclus resursele financiare necesare şi
planificarea lor
Monitorizarea Planului Strategic Local. În perioada de implementare
responsabilii de realizarea planului de acţiuni vor raporta îndeplinirea activităţilor,
proiectelor şi atingerea obiectivelor specifice grupului de lucru. Comisia specială
pentru monitorizarea procesului de implementare a Planului Strategic Local va fi
desemnată de către primăria Cimişlia, fiind constituită din 9 sau 11 persoane,
reprezentînd societatea civilă şi mass-media din Cimişlia. Monitorizarea proiectelor,
acţiunilor şi strategiilor se va efectua prin intermediul Indicatorilor de implementare

stabiliţi. În cazul în care se vor identifica devieri de la Planul de acţiuni se vor iniţia
măsuri de corectare sau ajustare a acestui plan.
Cadrul instituţional. Structura şi persoană responsabilă de implementare a
prezentului Plan va fi stabilită prin decizia Consiliului orăşenesc – se recomandă
delegarea funcţiei de coordonare şi control a implementării Planului unuia din
viceprimarii oraşului. În afara structurii/persoanei responsabile cadrul instituţional
al implementării şi monitorizării Prezentului Plan va mai include:
1. Comisia specială a primăriei oraşului pentru monitorizarea procesului de
implementare a Planului local constituită din membri desemnaţi de către
primăria oraşului Cimişlia (9 sau 11 persoane).
2. Responsabili de implementarea acţiunilor/proiectelor.
Monitorizarea implementării proiectelor, acţiunilor şi strategiilor se va efectua prin
intermediul Indicatorilor de performanţă stabiliţi în Planul de acţiuni. În cazul în
care se vor identifica devieri de la Planul de acţiuni se vor iniţia măsuri de corectare
sau ajustare a acestui plan.
Anual, primăria Cimişlia va evalua şi va actualiza Planul Strategic Local. În cazul
apariţiei unor noi necesităţi sau realizării unor proiecte, Planul de acţiuni va fi
modificat. În asemenea caz, planul de acţiuni va fi corectat şi ajustat la schimbările
survenite.
Rapoartele intermediare şi finale de implementare a acţiunilor şi proiectelor sunt
instrumentele principale de monitorizare şi evaluare. Trimestrial, responsabilii de
implementare vor prezenta Comisiei speciale rapoarte intermediare privind
implementarea proiectelor şi/sau acţiunilor grupului de lucru. La sfârşitul perioadei
de implementare a proiectelor responsabilii de monitorizare vor prezenta rapoarte
finale. Implementarea proiectelor finanţate din surse externe vor fi supuse
monitorizării şi evaluării şi de către instituţiile abilitate în conformitate cu
contractele de finanţare încheiate. Comisia specială condusă de persoana
responsabilă de implementare a planului va raporta primăriei oraşului despre
progresul realizării Planului.
În procedura de monitorizare şi evaluare se vor aplica prevederile Metodologiei de
monitorizare şi de evaluare a implementării, prevăzută de Anexa 2 a Strategiei
naţionale anticorupţie pe anii 2011-2015 aprobată prin Hotărârea Parlamentului nr.
154 din 21.07.2011.
5.2. Riscuri şi impedimente de implementare
Realizarea efectivă a acţiunilor propuse în Planul local poate fi împiedicată de
prezenţa anumitor riscuri şi impedimente de implementare. Riscurile şi
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impedimentele aferente implementării Planului local pot fi divizate în două
categorii: (1) interne şi (2) externe.
Tabel 4. Riscurile şi impedimentele implementării Planului Local
Domeniu

Descriere

Riscuri şi impedimente interne
Managementul
implementării
planului

• Conflicte de interese privind implementarea Planului
Strategic
• Lipsa experienţei în domeniul managementului
implementării
• Lipsa experienţei de elaborare, promovare şi gestionare a
proiectelor de dezvoltare
• Executarea formală a activităţilor proiectului
• Prevalarea intereselor personale
• Resurse financiare limitate
• Lipsa capacităţilor de atragere a investiţiilor
• Neestimarea corectă a timpului și a posibilităţilor
• Aşteptări nerealiste privind beneficiile
• Slaba comunicare în implementarea strategiei.
Parteneriat
• Lipsa conlucrării autorităţilor publice locale cu sectorul de
afaceri şi comunitatea
• Indiferenţa şi neimplicarea populaţiei în susţinerea
activităţilor
• Lipsa structurilor societăţii civile.
Social
• Resurse limitate pentru acordarea asistenţei sociale
• Pauperizarea continuă a populaţiei
• Imigrarea forţei de muncă.
Riscuri şi impedimente externe
Cadrul politicojuridic
Relaţii parteneri
externi

Instabilitatea cursului politic
Influenţa politică
Contradicţia şi instabilitatea legislaţiei în vigoare
Cadrul legal care suprimă autonomia locală.
▪ Lipsa conlucrării cu autorităţile publice locale şi centrale
▪ Micşorarea cuantumul transferurilor de la bugetul de stat.
▪
▪
▪
▪
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6. Anexe
Anexa 1. Arborele Problemei ”Achizițiile publice”
Degradarea
morala a
societatii

Dezvoltarea
slaba a
infrastructurii
orasului

Lipsa
increderii in
APL

Inrautatirea
situatiei
demografice

Monopolul
apartine unui
grup de
persoane

Migrarea peste
hotare a
tinerilor

Imbogatirea
excesiva
castigatorilor
achizitiilor

Procedurile de achizitii
publice au un grad
inalt de vulnerabilitate
la faptele de coruptie

Politizarea
excesiva

Se da preferinta
membrilor de partid
care este la guvernare si
se face trafic de
influenta

Nivel scazut de
transparenta in
procedurile de
achizitii publice

Control slab
asupra
realizarii
achizitiilor

Insuficienta publicarii
avizelor despre
organizarea achizitiilor

Mtivatia
insuficienta a
grupului
responsabil de
achizitii publice

Nu exista o legislatie
clara,stabila,
functionabila

Anexa 2. Arborele Problemei „Prestarea serviciilor publice”

Anexa 3. Arborele Problemei „Relaţii funciare şi patrimoniu"
Sporirea duratei
rezolvării problemelor
funciare/patrimoniale

Sporeşte nemulţumirea
populaţiei

Erori judecătoreşti

Prejudiciu bugetului
public/imaginii oraşului

Domeniul relaţii
funciare şi
patrimoniale comportă
în sine un grad sporit
de vulnerabilitate la
corupţie
Diminuarea
gradului de
corupţie în
domeniu relaţilor
funciare şi
patrimoniale

Domeniul relaţiilor
funciare şi cadastru
prezintă un grad
scazut de corupţie

Imperfecţiunea
cadrului
regulatoriu
•insuficienţa
reglementărilor
concrete

Lipsa bazei de
date electronice
(compatibilitatea
)
•Lipsa bazei de date
electronice
interne(softuri etc.)
•lipsa mijloacelor
financiare pentru
agrenarea bazei de date
existente

Insuficienţă
de
transparenţă

•insuficienţa
comunicării cu
populaţia şi mediu
de afacere;
•implicarea slabă a
populaţiei
•interes personal

Insuficienţă
de resurse
umane
•salariu nemotivant;
•volum de lucru
încărcat;
•neasigurarea
securităţii
personale
•responsabilitate
inaltă a
personalului

Dotarea insuficientă
de materiale
tehnice(instrumental
e) •insuficienţă de
mijloace
financiare pentru
procurarea
tehnicii;
•insuficienţă de
mijloace
financiare pentru
instruire

Anexa 4. Arborele Problemei „Managementul resurselor umane”
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Fluctuația cadrelor scade
eficiența activității
instituției

Lipsa durabilității și
continuității

Managementul
resurselor
umane este
vulnerabil la
cazuri de
corupție

Apartenența politică

Partajarea funcțiilor
după apartenența
politică

Lipsa transparenței în
procesul de promovare
și angajare

Regulamente interne
și fișe de post formale

Lipsa cadrelor calificate

Imaginea instituției are de
suferit

Specialiști vulnerabili
pentru a fi corupți

Vulnerabilitate înaltă la
luare de mită

Managementul
resurselor
umane nu este
vulnerabil la
cazuri de
corupție

Cumătrism

Salarii mici

Diminuarea
nivelului de
corupție în
managementul
resurselor
umane

Lipsa sistemului de
motivație a
funcționarilor

Motivație simbolică
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