
Proiect 

 

 

 

 
 

 

 

  Primăria Municipiului STRĂȘENI 

 

 

 

Planul Strategic local de integritate și acțiuni anticorupție al 

Primăriei municipiului Strășeni 

 

2018-2020 

 

 

 

 

 

 

 

Acest plan strategic de integritate și acțiuni anticorupție a fost elaborat în cadrul proiectului 

”Promovarea integrității și anti-corupției la nivel local în țările Parteneriatului Estic: Georgia, 

Moldova și Ucraina” implementat cu suportul PNUD Istanbul Regional Hub și MAE/RO-AID 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 

 

Strășeni 2018 

 

 

CUPRINS 

SUMAR EXECUTIV……………………………………………………………………...…….….3 

PARTEA I: Context 

    1.1.  Abordarea………………………………………………………………………………....…5 

    2.1. Metodologia aplicată……………………………………………………………………...….6 

PARTEA II: Procesul și actorii implicați 

   2.1. Etapele procesului de lucru.......................................................................................................8 

.   2.2. Actorii implicați, interni și externi……………………….......................................................8 

PARTEA III: Diagnostic  

   3.1. Diagnosticul general (preliminar și extins)……………………………………………….…..9 

   3.2. Diagnosticul aprofundat și analiza cauză-efect…………………………………………...…12 

   3.3. Percepția actorilor externi…………………………………………………………………....26 

PARTEA IV: Planul Strategic 

   4.1. Viziune și obiective strategice……………………………………………………………….27 

   4.2. Planul de acțiuni……………………………………………………………………………...29 

PARTEA V: Cadrul de monitorizare și evaluare 

   5.1. Cadrul instituțional…………………………………………………………………………..36 

   5.2. Gestionarea riscurilor………………………………………………………………………..36 

 

ANEXE……………………………………………………………………………………..………38 

 

Anexa 1. Chestionarul de evaluare aplicat la faza de diagnostic general; 

Anexa 2. Etapele procesului de achiziție publică; 

Anexa 3. Etapele procesului de eliberare a certificatelor și autorizațiilor; 

Anexa 4. Schema gestionării serviciului de salubrizare; 

Anexa 5. Schema procesului de gestionare a fondului funciar; 

Anexa 6. Arborele problemei ”Achiziții publice”; 

Anexa 7. Arborele problemei ”Eliberarea certificatelor și autorizațiilor”; 

Anexa 8. Arborele problemei ”Gestionarea serviciului de salubrizare”; 

Anexa 9. Arborele problemei ”Administrarea proprietății publice – fondul funciar”; 

Anexa 10. Cadrul de monitorizare și evaluare 

 



 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMAR EXECUTIV 

Lupta împotriva corupției, în cazul în care este condusă corect, poate deveni o pârghie în realizarea 

unor obiective mult mai ambițioase, nu numai a celor legate de supraviețuirea financiară, ci și a 

celor legate de refacerea relațiilor dintre cetățeni și administrațiile locale. O strategie durabilă de 

prevenire a corupției vizează ”sistemele” corupte, nu (doar) ”indivizii” corupți.1  

Primăria Municipiului Strășeni a aplicat și a fost selectată să participe în proiectul ”Promovarea 

integrității și anti-corupției la nivel local în țările Parteneriatului Estic: Georgia, Moldova și 

Ucraina”, implementat cu suportul UNDP și consultanța facilitatorilor Diana Enachi și Valentin 

Lozovanu. Scopul acestui proiect este promovarea în Republica Moldova și în celelalte țări 

participante a unei a unei metodologii innovative de tartare și prevenire a fenomenului corupției la 

nivelul administrației publice locale local. Metodologia “Insule de integritate” a fost elaborată de 

Ana Vasilache și Ronald MacLean Abaroa (fost primar al orașului La Paz din Bolivia) cu scopul de 

a multiplica experiența sa de success în tratarea și prevenirea corupției în baza conceptelor teoretice 

ale profesorului Robert Kligaard. Metodologia a fost aplicată cu success din 2008 și până în prezent 

în 12 țări și 30 de primării din Europa Centrala, de Est și Sud-est, inclusă în cărți și manuale traduse 

în mai multe limbi și recunoscută internațional prin UN Public Service Award 2011. 

Municipiul Strășeni este reședința raionului cu același nume, se află la 23 km de capitala țării și are 

o populație de circa 22 mii de locuitori. Strășeni este un centru urban dezvoltat și bogat în resurse 

naturale și activități culturale. La 1 ianuarie 2017 în mun. Strășeni erau înregistrați peste 630  unități 

economice active, iar în 2015 a fost creată o subzonă economică liberă prin extinderea ZEL Bălți. 

Municipiul dispune și de douăParcuri Industriale cu un mare potențial de dezvoltare care tind să 

devină  importante centre de angajare în muncă pentru populația municipiului și al Regiunii de 

dezvoltare Centru. În Primăria Strășeni activează 26 de funcționari, primarul și un vice-primar. 

Consiliul municipal Strășeni este constituit din 27 consilieri municipali. 

În perioada septembrie 2016 – iunie 2017, Primăria Strășeni a primit suport pentru a dezvolta un 

Plan Strategic care vizează tratarea și prevenirea vulnerabilităților la corupție identificate în 

activitatea autorităților administrației publice locale și structurile subordonate prestatoare de servicii 

publice (întreprinderi municipale). Metodologia aplicată, ”Insule de integritate” se bazează pe 

abordare strategică și un proces participativ.  

Strategic, însemnând că este focusată pe modificarea și îmbunătățirea sistemului organizațional, 

identificarea celor mai grave riscuri și forme de corupție; parcurgerea etapelor procesului de 

planificare strategică, de la diagnostic până la elaborarea soluțiilor pentru tratarea și eliminarea 

vulnerabilităților. 

                                                
1 Orașe corupte: Ghid practic de tratare și prevenire a corupției, Robert Klitgaard, Ronald Maclean Abaroa, 
H. Lindsey Parris   
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Participativ, însemnând că, atât conducerea, personalul, consiliul municipal, cât și actorii externi 

(mediul privat, societatea civilă) sunt implicați în procesul de analiză a vulnerabilităților la corupție 

și la elaborarea soluțiilor, precum și asumarea de responsabilități pentru implementarea soluțiilor. 

Astfel,  

 la etapa de diagnostic s-au analizat toate activitățile din cadrul autorității locale, 

identificându-se activitățile cele mai vulnerabile la corupție (septembrie – decembrie 2016); 

 la etapa de elaborarea a soluțiilor s-au elaborat soluții și strategii pentru tratarea 

vulnerabilităților și a fost elaborat planul strategic (ianuarie – iunie 2017). 

În vederea identificării celor mai vulnerabile activități la corupție, a fost aplicată formula lui Robert 

Klitgaard: Corupție (C) = Monopol (M) +Discreție (D) – Transparență/Responsabilizare (T). 

Ulterior, în baza aceleași formule, soluțiile au inclus schimbări de ordin instituțional care vizează: 

 reducerea monopolului în prestarea de servicii publice și livrarea de bunuri; 

 limitarea discreției în procesul decizional; 

 creșterea transparenței și gradului de responsabilizare față de cetățeni. 

Procesul de lucru a cuprins următoarele etape: 

1. Semnarea Memorandum-ului dintre PNUD și Primăria Strășeni (Primarul); 

2. Diagnosticul general al vulnerabilităților la corupție realizat în doi pași: diagnosticul 

preliminar (evaluarea internă, prin completarea chestionarului de evaluare de către 

personalul primăriei) și diagnosticul extins; 

3. Selectarea activităților cele mai vulnerabile la corupție (domeniile de intervenție incluse 

în planul strategic); 

4. Diagnosticul aprofundat al activităților vulnerabile; 

5. Analiza cauză-efect și elaborarea soluțiilor pentru eliminarea cauzelor generatoare de 

corupție care se regăsesc în sistemul organizațional și procedurile interne; 

6. Identificarea percepției actorilor externi cu privire la vulnerabilitățile la corupție și 

soluțiile propuse; 

7. Finalizarea Planului Strategic: viziune, obiective strategice și acțiuni, cu stabilirea 

responsabililor și termenelor pentru implementare, precum și indicatori de performanță. 

8. Validarea și aprobarea Planului Strategic prin decizia Consiliului Local; 

 

După adoptarea Planului de către Consiliul Local, acțiunile incluse în plan urmează a fi 

monitorizate și evaluate periodic (anual, final). 

 

Diagnosticul general a fost realizat în două etape: 

 Diagnosticul preliminar, realizat prin aplicarea unui chestionar de evaluare a 

vulnerabilităților la corupție și implicarea a 15 funcționari și oficiali din cadrul primăriei din 

totalul de 26, în cadrul atelierului de o zi: „Diagnosticul general: identificarea 

vulnerabilităților la corupție” (23 noiembrie, 2016).  

 Diagnosticul extins, prin evaluarea gradului de vulnerabilitate la corupție de către mediul 

extern. În acest scop, a fost realizat un sondaj de opinie prin care au fost chestionați 300 de 

cetățeni ai orașului Strășeni, care a fost realizat pe un eșantion reprezentativ în funcție de 

vârstă, gen, nivel educațional, ocupație, nivel socio-economic (decembrie 2016 - ianuarie 

2017); 
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Participanții au evaluat în mod individual nivelul de monopol, discreție și transparență a 33 de 

activități desfășurate și servicii prestate de către primărie. Totodată, diagnosticul a inclus evaluarea 

a două aspecte: 

- gradul de vulnerabilitate la corupție; 

- nivelul impactului asupra vieții cetățenilor, imaginii primăriei și viitorului orașului, în cazul 

în care, în cadrul activităților identificate ca fiind vulnerabile, s-ar manifesta acte de 

corupție; 

Gradul de vulnerabilitate la corupție a fost evaluat în baza formulei lui Robert Kitgaard: Corupție 

(C) = Monopol (M) + Discreție (D) – Transparență/Responsabilizare (T), fiecare activitate fiind 

evaluată pe o scară de la 1 la 5 (1=în foarte mică măsură pană la 5=în foarte mare măsură). Toate 

activitățile/serviciile care au obținut un rezultat egal sau mai mare decât 3 au fost considerate 

vulnerabile la corupție. Pentru identificarea nivelului de impact asupra vieții cetățenilor, pentru 

acele activități/servicii vulnerabile, fiind utilizată aceeași scară de la 1 la 5. Conform rezultatelor 

evaluării, o bună parte din activități și, anume 26 au fost identificate ca fiind vulnerabile la corupție 

(79%) obținând scoruri în intervalul 3,03 – 5,91, iar o activitate a fost identificată ca fiind extrem de 

vulnerabilă, obținând un scor de 6.33.  

În cele din urmă,  4 activități/servicii au fost selectate pentru a fi parte a Planului Strategic:  

A1. Achizițiile publice; 

A2. Eliberarea certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire/desființare; 

A3. Gestionarea serviciul de salubritate; 

A4. Administrarea fondului funciar.  

Procesul de diagnosticare a continuat cu diagnosticul aprofundat al fiecărei dintre activități în cadrul 

atelierului ”Diagnosticul aprofundat al corupției” din 10 martie 2017, la care au participat 20 de 

funcționari din cadrul primăriei și consilieri. În cadrul atelierului au fost validate rezultatele 

diagnosticului general (preliminar și cel extins). Pentru etapa de diagnostic aprofundat, în mod 

individual, pentru fiecare din cele 4 activități, cei prezenți au răspuns la următoarele întrebări: Ce 

acte de corupție sau comportamente lipsite de integritate ar putea avea loc? Cine și ce are de 

câștigat din aceste acte de corupție? Cine și cum ar fi afectat dacă aceste acte s-ar manifesta? De 

ce și care sunt cauzele/condițiile care favorizează manifestarea acestor acte de corupție sau 

comportamente lipsite de integritate?  

Pe fiecare dintre cele 4 activități au fost formate mici grupuri de lucru, la care au fost implicați nu 

doar funcționarii din cadrul primăriei, dar și antreprenori, reprezentanți ai societății civile, un expert 

în administrație publică locală, precum și consilierii locali, invitați să participe în acest proces 

pentru consolidarea relațiilor dintre legislativ și executiv, inclusiv în acțiunile de tratare și prevenire 

a corupției la nivel local. Prin implicarea câtor mai mulți actori locali, am asigurat un proces 

participativ, ceea ce va spori implicarea lor și în procesul de implementare a soluțiilor elaborate și 

agreate de comun acord.  

Ulterior, grupurile de lucru s-au întrunit în cadrul a 2 ateliere de lucru (19 mai și 7 iunie) și cu 

suportul facilitatorilor și expertului în administrație publică, pentru a analiza aprofundat cauzele și 

pentru a elabora soluții și acțiuni concrete pentru atenuarea/tratarea vulnerabilităților pe cele 4 

activități vulnerabile.  
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În procesul de planificare strategică, participanții au stabilit Viziunea, 4 obiective strategice și mai 

multe acțiuni prin care să atingă obiectivele propuse, dar și responsabilii și termenele pentru 

implementarea și indicatorii de performanță ce urmează a fi atinși.  

Cele 4 Obiective Startegice au fost  după cum urmează: 

O1. Eficientizarea utilizării banilor publici prin asigurarea transparenței, concurenței și 

răspunderii în cadrul procedurilor de achiziție publică;  

O2. Dezvoltarea unor mecanisme moderne pentru eficientizarea procesului de eliberare a 

certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire/demolare; 

O3. Îmbunătățirea calității serviciului de salubrizare prin creșterea transparenței și eficienței 

ÎM ”Gospodăria comunală Strășeni”; 

O4. Asigurarea eficienței și transparenţei în administrarea fondului funciar al municipiului 

Strășeni. 

Totodată, participanții au elaborat Viziunea, obiectivel strategice și acțiuni, cu stabilirea 

responsabililor și termenelor pentru implementare, precum și indicatori de performanță. 

 

PARTEA I: Context 

1.1 Abordarea 

Corupţia, prin modalităţile de manifestare şi efectele negative pe care le generează, afectează enorm 

exercitarea funcţiei publice, imaginea şi autoritatea administraţiei publice, erodează capacitatea 

instituțională, încrederea societăţii în sistemul politico-administrativ şi în cel judiciar, supremaţia 

legii, dezvoltarea economică, promovarea investiţiilor străine şi integrarea în comunitatea 

europeană. Din aceste considerente, tratarea şi prevenirea riscurilor de corupţie trebuie să fie unul 

din domeniile importante în atenţia autorităţilor administraţiei publice. 

Modalitatea de prestare a serviciilor publice şi integritatea funcţionarilor publici care 

interacţionează cu beneficiarii trebuie să fie o preocupare constantă a autorităţilor publice. Acestea 

necesită acordarea unor servicii bazate pe reguli şi proceduri clare şi de către funcţionari publici 

cinstiţi, corecţi şi competenţi.  

Strategia naţională de integritate şi anticorupţie pentru anii 2017-2020 (aprobată prin Hotărârea 

Parlamentului nr.56 din 30 martie 2017) relevă, inclusiv necesitatea unor măsuri de ordin strategic, 

organizatoric şi practic pentru a reduce nivelul de corupţie la toate nivelele de administrare şi pentru 

a genera o mai mare încredere a cetățeanului în sectorul public. Reiterând consecinţele social-

economice nefaste ale corupţiei, Strategia califică drept acţiuni prioritare descurajarea implicării în 

acte de corupție, recuperarea produselor infracțiunilor de corupție, etică și integritate în sectoarele 

public, privat și neguvernamental, protecția victimelor corupției, asigurarea transparenței 

instituțiilor publice, precum și educarea societății și a funcționarilor. 

O noutate a strategiei invocă tendințele mondiale în abordarea fenomenului corupției și schimbarea 

paradigmei: de la anticorupție spre crearea și consolidarea în societate a climatului de integritate, 

cel mai relevante în acest sens fiind Obiectivele de dezvoltare durabilă, elaborate la nivelul ONU. 

În acest sens, una din constatări demonstrează necesitatea inițierii unui mecanism eficient de 

planificare strategică în domeniul prevenirii și tratării riscurilor de corupție în cadrul autorităților 

administrației publice locale (APL). Această planificare constă în elaborarea Planului Strategic de 
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tratare și prevenire  a riscurilor de corupție (PS), care, totodată este și un instrument de prioritizare 

a activității autorităților publice locale în acest sens, planificare și monitorizare, identificare a 

necesităților și consolidare a capacităților instituționale în scopul atingerii obiectivelor de politici 

stabilite în documentele de politici sectoriale, naționale sau regionale.   

 

1.2 Metodologia ”Insule de Integritate”  

Metodologia “Insule de integritate” a fost elaborată de Ana Vasilache și Ronald MacLean Abaroa 

(fost primar al orașului La Paz din Bolivia) cu scopul de a multiplica experiența sa de success în 

tratarea și prevenirea corupției în baza conceptelor teoretice ale profesorului Robert Kligaard. 

Metodologia a fost aplicată cu success din 2008 și până în prezent în 12 țări și 30 de primării din 

Europa Centrala, de Est și Sud-est, inclusă în cărți și manuale traduse în mai multe limbi și 

recunoscută internațional prin UN Public Service Award 2011. 

În vederea identificării celor mai vulnerabile activități la corupție, a fost aplicată formula lui Robert 

Klitgaard: 

Corupţie = Monopol + Discreţie – Transparenţă/Responsabilizare 

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 au evaluat fiecare activitate după gradul de vulnerabilitate acordând un punctaj de la 1 

la 5 (1=în foarte mică măsură pană la 5=în foarte mare măsură). 

•Gradul de Monopol: măsura în care activitatea respectivă constituie un monopol al adminsitrației 

publice locale (nu există competiţie în îndeplinirea acestei activităţi). 

•Gradul 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) 

•Gradul 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 se va realiza prin evaluarea activităţilor selectate 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.  

Pentru fiecare activitate, este calculată media evaluărilor nivelului de monopol, de discreţie şi de 

transparenţă. Respectiv, în baza acestor medii a fost calculat 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: 
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-3                                  0                                       3                                       6                                    9 

    

Vulnerabilitate inexistentă Vulnerabilitate slabă       Vulnerabilitate             Vulnerabilitate extremă 

Astfel, este calculată media Indicatorului de vulnerabilitate al fiecăreia din activităţi. Toate 

activităţile al căror indicator  mediu depăşește valoarea 2.5 sunt 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, sunt stabilite două intervale de valori, între valoarea minimă este 1 şi cea 

maximă 5:  

              1                                                   2,5                                                       5 

                   

                Impact negativ nesemnificativ           Impact negativ semnificativ  

După identificarea activităţilor şi serviciilor vulnerabile la corupţie (având valori medii egale sau 

mai mari decât 3) este estimat nivelul impactului negativ pe care eventuale acte de corupţie din 

cadrul acestor activităţi l-ar avea asupra vieţii cetăţenilor, viitorului şi imaginii Primăriei. 

Ulterior, a fost realizată analiza problemelor, prin utilizarea metodei arborele problemelor (problem 

tree analysis), fiind abordată și cauzalitatea vulnerabilităţii activităţilor şi efectele acestora și 

identificate soluţii privind tratarea şi prevenirea corupţiei. 

 

PARTEA II: Procesul și actorii implicați 

2.1 Etapele procesului de lucru 

Procesului de lucru a cuprins următoarele etape: 

1. Semnarea Memorandum-ului dintre PNUD și Primăria Strășeni, pentru stabilirea clară 

a responsabilităților,a procesului e lucru, a actorilor implicați și a rezultatelor așteptate; 

2. Diagnosticul general al vulnerabilităților la corupție realizat în doi pași: diagnosticul 

preliminar (evaluarea internă, prin completarea chestionarului de evaluare de către 15 

funcționari) și diagnosticul extins (evaluarea externă, prin realizarea unui sondaj de opinie 

cu participarea a 300 de locuitori ai orașului); 

3. Selectarea activităților cele mai vulnerabile la corupție (domeniile de intervenție incluse 

în planul strategic); 

4. Diagnosticul aprofundat al activităților vulnerabile; 

5. Analiza cauză-efect și elaborarea soluțiilor pentru eliminarea cauzelor generatoare de 

corupție care se regăsesc în sistemul organizațional și procedurile interne; 

6. Identificarea percepției actorilor externi cu privire la vulnerabilitățile la corupție incluse 

în plan și soluțiile propuse; 

7. Finalizarea Planului Strategic: viziune, obiective strategice și acțiuni, cu stabilirea 

responsabililor și termenelor pentru implementare, precum și indicatori de performanță. 

Urmează validarea și aprobarea Planului Strategic prin decizia Consiliului Local. Obiectivele și 

acțiunile incluse în plan vor fi supuse evaluării și monitorizării permanente (anuală și finală). 
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2.2 Actorii implicați – interni și externi 

Atât la faza de diagnostic, cât și la cea de elaborare a soluțiilor, au fost implicați nu doar 

funcționarii și conducerea primăriei, dar și antreprenori, reprezentanți ai societății civile, un expert 

în administrație publică locală, precum și consilierii locali, invitați să participe în acest proces 

pentru consolidarea relațiilor dintre legislativ și executiv, inclusiv în stabilirea acțiunilor de tratare 

și prevenire a corupției la nivel local. Prin implicarea mai multor actori locali, a fost asigurat un 

proces participativ, ceea ce va spori implicarea lor și în procesul de implementare a soluțiilor 

elaborate. 

 Coordonatorului procesului din partea primăriei  a fost dna Primar, Valentina Casian. 

 Persoanele de contact din partea primăriei, responsabile pentru organizarea 

grupului/grupurilor de lucru și comunicarea cu facilitatorii au fost Zinaida Verhovețchi, 

specialist atragerea investițiilor și Arcadie Romanciuc, specialist pentru relații cu publicul. 

 Facilitatori/consultanți, Diana Enachi și Valentin Lozovanu, responsabili pentru design-ul 

și facilitarea procesului de lucru, desfășurarea atelierelor și oferirea de suport și expertiză pe 

domeniile de intervenție.  

 Grupul de lucru principal, inclusiv primarul și circa 15 funcționari din cadrul primăriei 

care au participat activ la toate etapele procesului. 

 Grupurile de lucru pe cele 4 domenii de intervenție selectate a fi incluse în plan, formate 

din 5 - 7 persoane fiecare, dintre care majoritatea fac parte din grupul principal, la care s-au 

alăturat 2 consilieri locali, antreprenori și reprezentanți ai societății civile. 

 Actorii externi - 300 de participanți la sondajul de opinie realizat cu cetățenii orașului 

pentru a identifica percepția mediului extern asupra celor mai vulnerabile activități/servicii 

la corupție și a o compara cu cea a mediului intern (funcționarii și conducerea primăriei). 

Alți 6 antreprenori au participat la interviuri aprofundate pentru a vedea viziunea și 

percepția sectorului privat asupra activităților vulnerabile. Reprezentanții sectorului privat (6 

antreprenori) și ai societății civile (3 reprezentanți) au participat și la atelierele organizate 

pentru identificarea vulnerabilităților și elaborarea soluțiilor. 

 

 

PARTEA III: Diagnostic  

 

3.1 Diagnosticul general 

Diagnosticul general a fost realizat în două etape: 

 Diagnosticul preliminar, realizat prin implicarea a 15 funcționari și oficiali din cadrul 

primăriei din totalul de 26, în cadrul atelierului de o zi: „Diagnosticul general: identificarea 

vulnerabilităților la corupție” - 23 noiembrie, 2016.  

 Diagnosticul extins, prin evaluarea gradului de vulnerabilitate la corupție de către mediul 

extern. În acest scop, a fost realizat un sondaj de opinie prin care au fost chestionați 300 de 

cetățeni ai orașului Strășeni, realizat pe un eșantion reprezentativ în funcție de vârstă, sex, 

nivel educațional, ocupație, nivel socio-economic (decembrie 2016 - ianuarie 2017). 

În faza de diagnostic general preliminar, funcționarii au evaluat în mod individual nivelul de 

monopol, discreție și transparență a 33 de activități desfășurate și servicii prestate de către primărie. 

Diagnosticul a presupus evaluarea a două aspecte ale acestor activități/servicii: 
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- Gradul de vulnerabilitate la corupție; 

- Nivelul impactului asupra vieții cetățenilor, imaginii primăriei și viitorului orașului, în 

cazul în care, în cadrul activităților identificate ca fiind vulnerabile, s-ar manifesta acte de 

corupție; 

Gradul de vulnerabilitate la corupție a fost evaluat în baza formulei lui Robert Kitgaard: Corupție 

(C) = Monopol (M) +Discreție (D) – Transparență/Responsabilizare (T), fiecare activitate fiind 

evaluată pe o scară de la 1 la 5 (1=în foarte mică măsură pană la 5=în foarte mare măsură). Toate 

activitățile/serviciile care au obținut un rezultat egal sau mai mare decât 3 au fost considerate 

vulnerabile la corupție. Pentru identificarea nivelului de impact asupra vieții cetățenilor, pentru 

acele activități/servicii vulnerabile, fiind utilizată aceeași scară de la 1 la 5.  

În total un număr de 15 chestionare au fost completate, dintre care 12 (80%) au fost validate, 

celelalte fiind incorecte sau incomplete și respectiv nu au fost luate în considerație.  

În ceea ce privește gradul de vulnerabilitate, conform rezultatelor evaluării, 79% dintre activități au 

fost identificate ca fiind vulnerabile la corupție (26) obținând scoruri în intervalul 3.03 – 5.91, iar o 

activitate a fost identificată ca fiind extrem de vulnerabilă, obținând un scor de 6.33. Iar în ceea ce 

privește nivelul de impact asupra vieții cetățenilor și viitorului orașului în caz de manifestare a unor 

acte de corupție în cadrul activităților vulnerabile, în cazul la 23 dintre cele 27 de activitățile 

vulnerabile și extrem de vulnerabile, impactul ar fi unul semnificativ, obținând scoruri între 2,83 și 

4.17.  

N/o Activitate/serviciu 
Scor 

vulnerabilitate 

Scor 

impact 

1 Serviciul de salubrizare, managementul deșeurilor 6.33 4.17 

2 Administrarea întreprinderilor municipale de interes orășenesc 5.91 2,25 

3 Iluminatul public  5.83 4.00 

4 Serviciul public de apă și canalizare 5.67 4.17 

5 Angajarea personalului 5.57 3.55 

6 Motivarea și promovarea personalului  5.23 3.62 

7 Managementul asistenței sociale 5.15 3.30 

8 Aprobarea proiectelor referitoare la organizarea teritoriului 5.08 2.35 

9 Atribuirea și schimbarea destinației terenurilor, proprietate 

publică  

4.92 3.50 

10 Controlul și inspecția activităților economice 4.90 2.90 

11 Informarea și participarea personalului la cursuri de instruire, 

perfecționarea, inclusiv peste hotare 

4.80 3.12 

12 Susținerea și stimularea inițiativelor privind dezvoltarea 

economică a orașului 

4.75 2.98 

13 Evidenţa patrimoniului public și privat 4.58 3.08 

14 Controlul și monitorizarea contractelor de achiziție publice 4.33 3.00 

15 Darea în administrare, concesionare, darea în arendă ori în 

locaţiune a serviciilor publice 

4.17 3.75 

16 Aprobarea tarifelor pentru serviciile cu plată 4.08 3.50 

17 Reparații capitale si curente a infrastructurii existente 3.83 2.35 

18 Planificarea și executarea bugetului orașului 3.83 3.07 

19 Managementul proiectelor cu finanţare nerambursabilă, 

internă și/sau externă  

3.63 2.33 

20 Darea în arendă, în folosinţă sau în posesie a terenurilor 3.35 3.03 

21 Arendarea, concesionarea, vânzarea de bunuri din patrimoniul 3.25 3.50 
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N/o Activitate/serviciu 
Scor 

vulnerabilitate 

Scor 

impact 

public și privat al oraşului 

22 Transportul public 3.25 3.83 

23 Alte tipuri de autorizații și certificate 3.17 3.00 

24 Atribuirea contractelor de achiziție publică 3.16 3.00 

25 Managementul proprietății publice 3.15 3,25 

26 Schimbarea destinaţiei terenurilor agricole  3.12 2.83 

27 Organizarea şi desfăşurarea, licitaţiilor şi concursurilor privind 

vânzarea –cumpărarea terenurilor 

3.03 3.12 

 

În faza de diagnostic extins, a fost evaluat gradul de vulnerabilitate la corupție de către mediul 

extern. În acest scop, a fost realizat un sondaj de opinie prin care au fost chestionați 300 de cetățeni 

ai orașului Strășeni, care a fost realizat pe un eșantion reprezentativ în funcție de vârstă, sex, nivel 

educațional, ocupație, nivel socio-economic în perioada decembrie 2016 - ianuarie 2017.  

Conform rezultatelor evaluării externe, cele mai netransparente și vulnerabile la corupție activități 

sunt: 

 Administrarea fondului funciar; 

 Managementul resurselor umane; 

 Controlul și inspecția activităților economice; 

 Eliberarea certificatelor și autorizațiilor; 

 Organizarea și desfășurarea achizițiilor publice; 

Printre alte concluzii se numără: 

 Primăria/primarul (organul executiv local) se bucură de o mai mare încredere din partea 

cetățenilor decât Consiliul municipal (organul legislativ local) – 75.2% versus 33.7%; 

 29.1% dintre respondenți se consideră informați cu privire la deciziile care se iau la nivelul 

administrației publice locale; 

 Circa 1/3 se declară mulțumiți de modul în care se dezvoltă orașul, iar 40% - relativ 

mulțumiți;  

 26,2% dintre respondenți consideră că activitatea primăriei și a funcționarilor din cadrul 

acesteia nu este transparentă; 

În ceea ce privește perspectivele, participanții la sondaj au venit și cu unele propuneri privind Nu s 

- Implementarea unor acțiuni drastice de prevenire și combatere a fenomenului corupției; 

- Reducerea taxelor pentru serviciile publice; 

- O relaționare și comunicare mai bună cu cetățenii; 

- Este necesară modificarea cadrului legal și trecerea la serviciile electronice pentru a reduce 

birocrația actuală; 

- Raportarea în fața cetățenilor, prin diverse mijloace, a activităților desfășurate în cadrul 

primăriei; 

 

În cadrul atelierului din 10 martie, au fost prezentate și validate rezultatele evaluării externe, 

împreună cu conducerea și funcționarii din primărie, consilieri locali, reprezentanți ai mediului 

privat și societății civile. În urma discuțiilor, analizei și comparării rezultatelor evaluării interne cu 

cele ale evaluării externe, cei prezenți au decis ca următoarele 4 activități să fie incluse în Planul 

Strategic: 

A1. Achizițiile publice; 
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A2. Eliberarea certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire/desființare; 

A3. Gestionarea serviciului de salubritate; 

A4. Administrarea fondului funciar. 

 

3.2 Diagnosticul aprofundat și analiza cauză-efect 

Procesul de diagnosticare a continuat cu diagnosticul aprofundat al fiecărei dintre activități în cadrul 

atelierului ”Diagnosticul aprofundat al corupției” din 10 martie 2017, la care au participat 20 de 

funcționari din cadrul primăriei și consilieri. În cadrul atelierului au fost validate rezultatele 

diagnosticului general (preliminar și cel extins). Pentru etapa de diagnostic aprofundat, în mod 

individual, pentru fiecare din cele 4 activități, cei prezenți au răspuns la următoarele întrebări:  

 CE acte de corupție sau comportamente lipsite de integritate ar putea avea loc?  

 CINE și CE are de câștigat din aceste acte de corupție?  

 CINE și CUM ar fi afectat dacă aceste acte s-ar manifesta?  

 CE DE și CARE sunt cauzele/condițiile care favorizează manifestarea acestor acte de 

corupție sau comportamente lipsite de integritate?  

După procesarea și analiza chestionarelor completate, au fost realizate 6 interviuri aprofundate cu 

repsonsabilii de cele 4 domenii, pentru a analiza mai aprofundat pe fiecare aspect și la fiecare etapă 

a procesului probleme existente și cauzele acestora (4 aprilie, 2017).  

Ulterior, pe fiecare dintre cele 4 activități au fost formate mici grupuri de lucru, la care au fost 

implicați nu doar funcționarii din cadrul primăriei, dar și antreprenori, reprezentanți ai societății 

civile, un expert în administrație publică locală, precum și consilierii locali, invitați să participe în 

acest proces pentru consolidarea relațiilor dintre legislativ și executiv, inclusiv în elaborarea 

acțiunilor de tratare și prevenire a corupției la nivel local. Prin implicarea mai multor actori locali, a 

fost asigurat un proces participativ, ceea ce va spori implicarea lor și în procesul de implementare a 

soluțiilor elaborate și agreate de comun acord.  

Grupurile de lucru s-au întrunit în cadrul a 2 ateliere de lucru (19 mai și 7 iunie) și cu suportul 

facilitatorilor și expertului în administrație publică a fost efectuată o analiză aprofundată a etapelor 

proceselor de desfășurare a activităților (vezi Anexele 2-5), posibilele acte de corupție care ar putea 

avea loc, precum și relația cauză – efect.  

Pentru analiza cauză-efect a fost utilizat instrumentul ”arborele problemei”, pentru fiecare activitate 

în parte (vezi Anexele 6-9).  

Pentru toate activitățile, cauzele vulnerabilităților la corupție s-au dovedit a fi un mix de probleme 

care se regăsesc în sistemul organizațional al administrației publice, procedurile instituționale 

interne și cultura organizațională, inclusiv: lipsa motivației personalului și respectiv fluctuația înaltă 

a resurselor umane și profesionalism scăzut, lipsa unor sisteme eficiente de înregistrare, prelucrare, 

schimb/transmitere și publicare a datelor, transparență redusă, cadrul legal imperfect/lacunar, 

mecanisme de control intern nefuncționale și  resurse financiare insuficiente. 

În final, în baza analizei relației cauză-efect, au fost elaborate soluții și un Plan de acțiuni pentru 

atenuarea/tratarea vulnerabilităților pe cele 4 activități vulnerabile (vezi Planul de acțiuni). 
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Rezultatele diagnosticului aprofundat se regăsesc în tabelul de mai jos: 

 



 

14 

 

Tabelul 1. Rezultatele diagnosticului aprofundat 

 

ACHIZIȚIILE PUBLICE 

CARE sunt actele de 

corupție sau 

comportamentele lipsite 

de integritate ce ar 

putea avea loc? 

CINE și CE are de 

câștigat din aceste acte 

de 

corupție/comportament 

lipsit de integritate? 

CINE ar fi afectat de 

astfel de acte de 

corupție și CUM ar fi 

afectat? 

DE CE aceste acte de corupție/comportament lipsit de 

integritate se manifestă? CARE  sunt cauzele/condițiile 

care favorizează apariția acestor acte de corupție sau 

comportament lipsit de integritate? 

 

Etapa 1. Planificarea achizițiilor și elaborarea documentației de atribuire  

 

Nepublicarea anunțului 

de intenție cu privire la 

achizițiile planificate 

pentru anul următor și 

divulgarea informațiilor 

unei anumite companii  

 

Nepublicarea 

intenționată a  

informației cu privire la 

modalitatea de 

desfășurare a 

procedurii; 

 

Divizarea achizițiilor cu 

scopul de a evita 

organizarea licitațiilor 

deschise și practicarea 

 

Funcționarii implicați 

în elaborarea caietelor 

de sarcini care sunt 

interesați ca să câștige 

un anumit agent 

economic 

 

Agentul economic care 

a aranjat câștigarea 

contractului cu 

funcționarul; 

 

 

 

 

Alți ofertanți cărora li 

se încalcă dreptul la 

liberă concurență și 

sunt discriminați în 

cadrul procedurilor; 

 

Funcționarii publici 

onești și corecți care 

fac parte din acest 

sistem; 

 

 

 

 Legislație: 

- Modificări frecvente ale cadrului legal și normativ-

secundar în domeniu 

- Cadru legal secundar insuficient pentru elaborarea 

calitativă a specificațiilor tehnice în domenii specifice 

(construcții, alimentație, etc.) 

 

 Organizarea activităților interne: 

- discreție înaltă la stabilirea criteriului de atribuire de 

către autoritatea publică; 

- discreție înaltă la stabilirea formei, cuantumului şi alte 

condiţii de bază ale garanţiei pentru ofertă, 

- lipsa capacităților de analiză a pieței și evaluarea 

necesităților în procesul de planificare a achizițiilor; 

- lipsa transparenței la etapa de planificare prin 

nepublicarea anunțurilor de intenție. 

- control intern insuficient; 

- lipsa instruirilor în domeniul achizițiilor publice; 
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contractării directe; 

 

Abuzul de putere prin 

elaborarea unor 

specificații tehnice care 

favorizează un anumit 

agent economic și 

limitează concurența  

- nu se aplică sancțiuni și nu există răspundere din partea 

membrilor grupului de lucru care admit încălcări ale 

legislației, de procedură sau care promovează interesele 

personale la selectarea câștigătorului; 

- lipsa motivației financiare a personalului 

 Mentalitatea funcționarilor/cetățenilor, care nu 

conștientizează relația dintre impozitele și taxele 

pe care le achită în bugetul local, achiziții publice 

și calitatea serviciilor publice. 

 

Etapa 2. Lansarea anunțului de participare și depunerea ofertelor 

 

Depășirea atribuțiilor de 

serviciu prin 

transmiterea de 

informații confidențiale 

unei anumite companii; 

 

Limitarea concurenței și 

accesului larg al 

companiilor la 

procedurile de achiziție; 

 

Înțelegeri ilegale dintre 

ofertanți având scopul 

de majorare nefondată a 

costului achiziției 

(divizarea piețelor, 

depunerea ofertelor 

 

Câștigătorul 

contractului, neavând 

de facto competitori; 

 

Funcționarii implicați 

în elaborarea caietelor 

de sarcini care sunt 

interesați ca să câștige 

un anumit agent 

economic 

 

Unii membri ai 

grupului de lucru pe 

achiziții publice sau ai 

comisiei de selecție 

 

 

Funcționarii publici 

onești și corecți care 

fac parte din acest 

sistem; 

 

Alți ofertanți cărora li 

se încalcă dreptul la 

liberă concurență și 

sunt discriminați în 

cadrul procedurilor de 

achiziție;  

 

Bugetul local prin 

achiziții la prețuri 

majorate nefondat, care 

de obicei sunt mult mai 

mari ca prețul de piață 

 

 Legislație  

- prevederi vagi referitoarea la modalitățile de publicare a 

anunțurilor în diverse surse de informație; 

- legislație lacunară prin nereglementarea participării la 

procedurile de achiziție a titularilor de patente care nu 

dețin ștampile și prin urmare nu pot elibera facturi.  

 

 Organizarea activităților interne: 

- publicarea sporadică a anunțurilor de participare pe 

pagina web 

- control intern insuficient 

- necunoașterea cadrului legal de către membrii grupului 

de lucru pe achiziții 

- lipsa instruirilor în domeniul achizițiilor publice 

- resurse umane insuficiente pentru volumul de achiziții 

publice din cadrul autorității 

- lipsa motivației financiare a personalului 
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intenționat cu preț mult 

mai, pentru ca ulterior  

să majoreze exagerat 

valoarea contractului); 

 

 

al obiectului achiziției;  

 Neîncrederea mediului privat în integritatea 

sistemului de achiziții publice și, prin urmare 

lipsa/insuficiența ofertelor depuse, ceea ce 

determină anularea unor proceduri 

 

Etapa 3. Evaluarea ofertelor și selectarea câștigătorului (semnarea contractului) 

 

Descalificarea nefondată a 

concurenților; 

 

Depășirea atribuțiilor sau abuz 

de putere prin desemnarea 

câștigătorului  prin selectarea 

câștigătorului fără a respecta 

criteriile de selecție stipulate în 

anunțul de participare; 

 

Atragerea în componența 

grupului de lucru a experților 

independenți care, elaborează 

specificațiile tehnice astfel 

încât să ”corespundă” unui 

anumit agent economic; 

 

Persoanele implicate 

în elaborarea caietelor 

de sarcini care sunt 

interesați ca să câștige 

un anumit agent 

economic 

 

 

Unii membri ai 

grupului de lucru pe 

achiziții publice sau ai 

comisiei de selecție; 

 

 

 

Funcționarii publici 

onești și corecți care 

fac parte din acest 

sistem; 

 

Alți operatori 

economici care au 

depus oferte în 

conformitatea cu 

cerințele dar sunt 

eliminați intenționat; 

 

Primăria/administrația 

care își creează o 

imagine negativă; 

 

 

 Legislație  

- legislație secundară lacunară prin lipsa unei 

metodologii de evaluare a ofertelor după criteriul de 

atribuire care presupune oferta cea mai avantajoasă 

din punct de vedere tehnico-economic care să ghideze 

specialiștii. 

- legislație incoerentă în ceea ce privește depunerea 

contestațiilor de către ofertanții care consideră că au 

fost admise nereguli în procesul de atribuire, ceea ce 

tergiversează achiziția 

 

 Organizarea activităților interne: 

- lipsa transparenței prin nepublicarea rezultatelor 

procesului de selecție a câștigătorului achiziției; 

- discreție înaltă în ceea ce privește stabilirea clauzele 

contractuale (forma, cuantumul și alte condiții ale 

garanției de bună execuție a contractului, termenii 

pentru livrare, aplicarea penalităților, etc.)  

- lipsa capacităților de evaluarea calitativă a ofertelor, 

în mod special la utilizarea criteriului de selecție cea 
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mai bună ofertă din punct de vedere; 

- lipsa instruirilor în ceea ce privește evaluarea 

corespunzătoare a ofertelor după cele două criterii 

legal stabilite; 

- Lipsa motivației financiare a personalului 

Etapa 4. Executarea contractului și finalizarea achiziției 

 

Plăți ilegale pentru acceptarea 

unor bunuri/servicii/lucrări 

care nu corespund criteriilor de 

calitate specificate în contract; 

 

 

Delapidări de fonduri publice 

prin înțelegeri ilegale între 

funcționar și agent economic;  

 

Falsul în acte publice, 

falsificarea actelor de primire-

predare, care să indice că 

bunurile au fost livrate, 

lucrările au fost corespunzător 

sau în perioada prevăzută în 

contract fără livrarea de facto a 

acestora. 

 

 

 

 

Funcționari/Membrii 

grupului de lucru care 

acceptă/solicită plăți 

ilegale pentru a 

acceptarea bunurilor 

care nu corespund 

calității/cantității 

prevăzute; 

 

Contractantul care 

încasează valoarea 

contractului dar 

livrează bunuri la o 

calitate inferioară 

celei prestabilite sau 

cantitate 

necorespunzătoare. 

 

Primăria și alte entități 

publice, care nu 

primesc 

produse/servicii/lucrăr

i de o calitate 

corespunzătoare 

prețului achitat; 

 

Bugetul local – prin 

necesitatea alocării 

unor sume 

suplimentare la 

reparații și cheltuieli 

pentru întreținerea 

lucrărilor realizate 

necalitativ 

 

Întreaga societate care 

nu are acces la servicii 

publice de calitate; 

 

Beneficiarii 

 

 Legislație  

- legislație lacunară în privința obligativității 

autorității de a aplica penalități contractorilor care nu-

și îndeplinesc corespunzător obligațiile contractuale; 

 

Organizarea activităților interne: 

 

- lipsa transparenței la etapa de executare a 

contractului și nepublicarea rapoartelor de 

monitorizare trimestriale/semestriale a contractelor în 

curs de executare pe pagina web a primăriei, conform 

legislației în vigoare. 

- control intern insuficient la etapa de predare-primire 

a bunurilor achiziționate și verificarea calității 

acestora. 

- lipsa capacităților și resurselor umane care să 

monitorizeze toate contractele pe toată durata 

executării acestora. 

- nu există răspundere a membrilor grupului de lucru 

care admit încălcări. 

- lipsa motivației financiare a personalului 

- sancțiuni blânde pentru responsabilii din cadrul 
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(autoritățile 

contractante, 

instituțiile bugetare și, 

în cele din urmă 

cetățenii) ai lucrărilor 

realizate necalitativ; 

 

Viitorul copiilor care 

se alimentează cu 

produse  de proastă 

calitate; 

 

Reducerea investițiilor 

și stagnarea 

dezvoltării socio-

economice a orașului 

autorității care nu aplică sancțiuni față de contractorii 

care nu și-au îndeplinit corespunzător  clauzele 

contractuale   

 

 Neimplicarea societății civile în monitorizarea 

modului în care sunt utilizate resursele 

publice. 

 

 Implicarea redusă a Consiliului Local în 

controlul și monitorizarea procedurilor și 

contractelor de achiziție publică. 

 

 Mentalitatea funcționarilor/cetățenilor, care nu 

conștientizează relația dintre impozitele și 

taxele pe care le achită în bugetul local, 

achiziții publice și calitatea serviciilor publice. 

ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE URBANISM ȘI AUTORIZAȚIILOR DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE 

CARE sunt actele de corupție 

sau comportamentele lipsite de 

integritate ce ar putea avea 

loc? 

CINE și CE are de 

câștigat din aceste 

acte de 

corupție/comportamen

t lipsit de integritate? 

CINE ar fi afectat de 

astfel de acte de 

corupție și CUM ar fi 

afectat? 

DE CE aceste acte de corupție/comportament lipsit 

de integritate se manifestă? CARE  sunt 

cauzele/condițiile care favorizează apariția acestor 

acte de corupție sau comportament lipsit de 

integritate? 

Acceptarea cererii de eliberare 

a certificatelor/autorizațiilor: 

 În lipsa setului integral 

de documente și avize 

necesare 

 

Funcționarul care: 

 eliberează 

certificate/auto

rizații înafara 

 

Coproprietarii, vecinii 

ale căror interese pot 

fi afectate nemijlocit 

în procesul executării 

 

 Prevederi legislative insuficient detaliate care 

lasă loc de interpretare; 

 Prevederi contradictorii în diverse legi și acte 

normativ-secundare care reglementează 
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 fără verificarea 

legalitatea avizelor, 

documentației de 

proiect.  

Admiterea erorilor în acte sau 

a actelor false. 

 

Refuzul de a elibera o 

autorizație fără justificare. 

 

Eliberarea certificatelor de 

urbanism în lipsa acordului 

autentificat al coproprietarilor 

de imobil/teren ale căror 

interese pot fi afectate 

nemijlocit în procesul 

executării lucrărilor de 

construcție, precum și în 

perioada exploatării obiectului 

construit 

 

Eliberarea certificatelor de 

urbanism cu încălcarea 

Planului urbanistic general,  

documentației de urbanism 

(Regulamentul local de 

urbanism) și de amenajare a 

teritoriului 

 

cadrului legal 

 nu verifică 

legalitate 

actelor 

prezentate 

 acceptă acte 

false sau plăți 

ilegale  

 

Cetățeanul, agentul 

economic care oferă 

mită funcționarului 

pentru eliberarea 

certificatelor înafara 

prevederilor legale  

 

 

 

 

 

  

 

 

lucrărilor de 

construcție, precum și 

în perioada exploatării 

obiectului construit 

 

Aspectul/imaginea 

orașului ca urmare a 

construcțiilor care nu 

se încadrează în 

Planul Urbanistic 

 

Fondul monumentelor 

de istorie, artă și 

arhitectură al or. 

Strășeni, prin 

demolare sau 

deteriorare ca urmare 

a eliberării ilegale a 

autorizațiilor. 

 

Imaginea autorității 

publice și în rezultat a 

întregului oraș ca 

urmare a utilizării 

ineficiente a spațiilor 

publice și dezvoltarea 

neadecvată a 

infrastructurii orașului 

 

Alți solicitanți 

același domeniu 

 Lipsa unor reglementări locale clare / 

interpretabile privind procedura și conținutul 

dosarului necesar de prezentat pentru 

eliberarea certificatelor și autorizațiilor  

 

 Organizarea activităților interne: 

- deși există un Regulament intern de funcționare a 

Ghișeului Unic prin care se eliberează certificatele și 

autorizațiile, totuși acesta nu este actualizat cu noile 

prevederi legislative în domeniu. 

- lipsa transparenței în procesul de eliberarea a 

certificatelor/autorizațiilor (nepublicarea procedurii 

de solicitare, a actelor necesare și cererii-tip, 

nepublicarea datelor privind cererile și certificatele 

eliberate). 

- lipsa evidenței electronice a 

certificatelor/autorizațiilor eliberate, în curs de 

eliberare,  

- lipsa unui mecanism de control care să verifice 

periodic corespunderea autorizațiilor/certificatelor cu 

prevederile documentației de urbanism 

- lipsa unui mecanism de contestare, plângere din 

partea solicitanților cărora li se refuză eliberarea fără 

justificare. 

- salarii mici și lipsa motivației financiare a 

personalului 

- monopolul caracteristic acestui domeniu de 

activitate  
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Traficul de influență, abuz de 

putere în serviciu și 

promovarea intereselor 

personale sau a persoanelor 

terțe în detrimentul interesului 

public general. 

 

Perceperea (solicitarea, 

acceptarea) unor plăți  

suplimentare sau alte beneficii 

(ilegale) pentru eliberarea 

certificatelor fără prezentarea 

setului de documente sau într-

un termen foarte scurt. 

  

Comportament 

preferențial/discriminatoriu în 

raport cu solicitanții de 

certificate. 

 

Eliberare autorizațiilor în 

condiții care pot afecta ordinea 

publică sau pot aduce 

prejudicii unor persoane terțe 

(vecini, co-proprietari) 

 

Începerea lucrărilor de 

construire fără informarea 

primăriei și Inspecției de Stat 

în Construcții. 

(cetățeni, agenți 

economici) care 

respectă procedura 

legală dar sunt nevoiți 

să aștepte mai mult 

pentru eliberarea 

certificatelor  

 

Bugetul local prin 

ratarea veniturilor la 

buget  

 

 Indiferența cetățenilor care nu informează 

organele competente privind cazurile 

cunoscute de încălcare a legislației  

 

 Mentalitatea funcționarilor/cetățenilor în 

general (urmărirea intereselor personale în 

detrimentul interesului public general). 
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GESTIONAREA SERVICIULUI DE SALUBRIZARE 

CARE sunt actele de corupție 

sau comportamentele lipsite de 

integritate ce ar putea avea 

loc? 

CINE și CE are de 

câștigat din aceste 

acte de 

corupție/comportamen

t lipsit de integritate? 

CINE ar fi afectat de 

astfel de acte de 

corupție și CUM ar fi 

afectat? 

DE CE aceste acte de corupție/comportament lipsit 

de integritate se manifestă? CARE  sunt 

cauzele/condițiile care favorizează apariția acestor 

acte de corupție sau comportament lipsit de 

integritate? 

Etapa 1. Reglementarea organizării activității serviciului de salubrizare 

Intervenții abuzive în 

activitatea serviciului public 

 

Trafic de influență și ingerințe 

în organizarea și funcționarea 

serviciului 

 

 

 

 

Conducerea Primăriei,  

 

Instituții de stat cu 

funcții de 

supraveghere și 

control 

 

Agenții economici 

favorizați 

Întreprinderea și 

angajații 

întreprinderii, 

beneficiarii de 

serviciu publice 

 

 

 

 

 

 Lipsa reglementărilor relațiilor întreprinderii 

cu fondatorul, în speță pe componenta de 

stabilire și întrerupere a relațiilor de muncă ale 

Administratorului 

 Lipsa contractului de delegare a serviciului 

public care ar reglementa expres obiectul, 

subiecții, durata, drepturile și obligațiile 

întreprinderii, responsabilitățile, clauzele de 

forță majoră 

 

Etapa 2. Asigurarea funcționalității serviciului 

Intervenții abuzive și trafic de 

influență în activitatea 

serviciului public 

 

 

 

 

Conducerea Primăriei,  

Consilierii municipali 

 

 

 

 

 

Întreprinderea și 

angajații 

întreprinderii, 

beneficiarii de 

serviciu publice 

 

 

 Lipsa Regulamentului de furnizare a 

serviciului care ar stabili, programul 

operațional, tarifele, contravaloarea 

serviciului, răspunderea contractuală 

 Lipsa Caietului de sarcini privind furnizarea 

serviciului care ar stabili forța de muncă 

implicată, mijloacele tehnice, indicatorii de 
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Delapidarea fondurilor 

publice, utilizarea frauduloasă 

a bunului public prin 

gestionarea deficientă a 

activelor întreprinderii (active 

patrimoniale, tehnice, etc.) și 

folosirea mijloacelor 

întreprinderii și forței de 

muncă în alte activități 

 

 

Conducerea 

întreprinderii 

Factori decizionali 

APL 

 

 

 

Întreprinderea și 

angajații 

întreprinderii, 

beneficiarii de 

serviciu publice 

 

 

 

Bugetul întreprinderii 

/ bugetul local care va 

suporta pierderile 

delapidării 

patrimoniului public 

calitate, infrastructura de utilități utilizată în 

prestarea serviciului 

 Lipsa Inventarului bunurilor mobile și imobile 

aferente prestării serviciului 

 Lipsa procesului verbal de predare –preluare a 

bunurilor proprietatea publică pentru prestarea 

serviciului 

 Nerespectarea cerințelor față de inventarierea 

patrimoniului și a activelor întreprinderii 

 Neînregistrarea sau înregistrarea cu deficiențe 

a patrimoniului, a dreptului de proprietatea 

asupra bunurilor întreprinderii și a activelor 

întreprinderii 

 Evidența neadecvată a creșterii de capital 

(pierderilor și datoriilor) 

 Lipsa clarității în responsabilitățile 

personalului abilitat cu funcții de gestionare a 

activelor întreprinderii 

 

Etapa 3. Furnizarea serviciului public 

Neglijență în realizarea 

atribuțiilor de serviciu sau 

depășirea atribuțiilor de 

serviciu 

 

Taxe locale aprobate care nu 

acoperă costurile pentru 

serviciilor prestate. Consultare 

Conducerea 

întreprinderii, unii 

angajați ai 

întreprinderii 

 

Consilierii municipali 

 

Funcționarii implicați 

Beneficiarii de 

serviciu public,  

Bugetul întreprinderii 

Imaginea localității 

 

Cetățenii, sectorul 

privat bugetul  local 

prejudiciat. 

 Lipsa Planului de activitate și proces de 

planificare a activității neadecvat, inclusiv 

lipsa indicatorilor de performanță și a 

mecanismelor de control a activității 

 Lipsa reglementărilor operațiunilor curente 

(responsabili, competență, comunicarea, 

procesul decizional, modul de alocare a 

mijloacelor și resurselor) 
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și informare restrânsă cu 

privire la modificările operate. 

 

Aranjarea caietului de sarcini 

pentru anumite lucrări 

(reparații și întreținere) care 

favorizează anumiți agenți 

economici (trafic de influență). 

 

Perceperea unor plăți 

informale pentru evacuarea 

deșeurilor.  Depozitarea 

deșeurilor în mod neautorizat   

 

Utilizarea frauduloasă a 

bunului public / perceperea 

unor plăți informale prin 

utilizarea resurselor umane și 

utilajului pentru alte lucrări 

decît cele ale Primăriei 

 

Perceperea unor plăți ilegale 

prin estimări eronate ale 

volumelor de lucrări și a 

costurilor lor 

 

Falsul în acte publice prin 

semnarea unor acte de predare 

primire fictive 

 

în elaborarea lui (de la 

întreprindere fie cei 

contractați).  

 

Cetățenii, 

 

Agenții economici 

(care pasează costurile 

salubrizării/menținerii 

ordinii pe cheltuiala 

publică).  

 

Funcționarii 

responsabili de 

problemele mediului 

(funcția de control) 

 

Agenții economici și 

cetățenii care 

beneficiază de proasta 

fiscalizare a 

serviciului.  

Factorii decizionali 

din cadrul primăriei  

 

 

Primăria. Bugetul 

întreprinderii. 

Cetățenii care nu 

beneficiază de servicii 

de calitate.  

 

ÎM,  

 

Primăria,  

 

Cetățenii 

 

ÎM (bugetul),  

 

Întreaga comunitate 

 Lipsa reglementărilor privind managementul 

resurselor umane (angajarea, promovarea, 

fișele de post, controlul executării 

competențelor). 

 Management financiar neadecvat (evidența 

contabilă, raportarea, sistemul de control al 

lichidităților) 

 Conflict de interese 

 Abuz de putere etc.  

 Transparență insuficientă și lipsa unor 

proceduri eficiente de consultare și informare 

largă. Populism și oportunism politic (care 

mențin tarifele la un nivel mai mic decît costul 

real al serviciului) 

 Necunoașterea legislației.  

 Nerespectarea procedurilor.  

 Circulația frecventă a cadrelor.  

 Salarii neatractive.  

 Lipsa unui control și sancțiunilor stricte 

pentru gunoiști neautorizate, plăți informale 

etc.) care slăbește veniturile și capacitățile ÎM.  

 Grad de discreție înaltă a decidenților, 

lucrătorilor responsabili 

 Transparența scăzută (crește riscul prestării 

unor servicii nefacturate sau folosirii 

mijloacelor întreprinderii și forței de muncă 

abuziv).  

 Lipsa culturii de menținere a ordinii în spațiul 

public și conștientizarea necesității unui 
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Semnarea proceselor verbale 

cu volume de lucrări exagerate 

asemenea serviciu de către cetățeni. 

 Lipsa contractelor de prestări servicii cu 

persoane fizice, agenți economici, instituții 

publice 

 Mecanisme de control insuficiente 

 Mecanisme neclare de soluționare a petițiilor / 

plîngerilor 

 

Etapa 4. Dezvoltarea serviciului public 

Ingerințe și trafic de influență 

privind dezvoltarea serviciului 

public 

 

Gestionarea frauduloasă a 

banilor publici 

 

Delapidarea bunurilor și 

gestionarea deficientă a 

activelor  

Conducerea primăriei,  

Consilieri municipali 

Factori decizionali ai 

întreprinderii 

Beneficiarii de 

serviciu public 

(persoane fizice și 

juridice) 

Bugetul întreprinderii, 

bugetul local 

 Lipsa Planului de dezvoltare și extindere a 

serviciului 

 Grad limitat și lipsa de transparență privind 

dezvoltarea serviciului 

 Lipsa transparenței în gestionarea investițiilor 

în dezvoltarea serviciului 

 Lipsa mecanismelor de control a 

implementării Planului de dezvoltare a 

serviciului 

 

ADMINISTRAREA FONDULUI FUNCIAR 

CARE sunt actele de corupție 

sau comportamentele lipsite de 

integritate ce ar putea avea 

loc? 

CINE și CE are de 

câștigat din aceste 

acte de 

corupție/comportamen

t lipsit de integritate? 

CINE ar fi afectat de 

astfel de acte de 

corupție și CUM ar fi 

afectat? 

DE CE aceste acte de corupție/comportament lipsit 

de integritate se manifestă? CARE  sunt 

cauzele/condițiile care favorizează apariția acestor 

acte de corupție sau comportament lipsit de 

integritate? 
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Trafic de influență prin 

oferirea unor documente sau 

înregistrarea unor date 

false/greșite în lipsa 

posibilității unor verificări 

obiective precise ale 

măsurărilor/estimărilor. 

 

Delapidarea bunului public 

prin vînzarea prin intermediul 

unor licitații aranjate de către 

posibilii beneficiari a unor 

terenuri publice sub prețul 

pieții.  

 

Persistența unor erori în 

evidența fondului funciar care 

facilitează perceperea unor 

Funcționarii implicați 

care eliberează 

certificate/documente 

care atestă 

proprietatea.  

 

Persoanele interesate 

de a obține câștiguri 

generate de estimări 

greșite.  

 

Comisiile de licitații, 

angajații, 

conducătorul,  

consilierii orășenești. 

 

Funcționari 

responsabili de 

Primăria,  

 

Patrimoniul public 

 Lipsa unei monitorizări și evaluări sistematice 

detaliate 

 Lipsa unor sancțiuni stricte 

 Lipsa unor cadre pregătire, motivate  

 Salariile joase 

 Lipsa sau/și neconcordanța datelor din 

sistemul cadastral 

 Acces/posibilități de generare dificil al unor 

date precise (măsurări ale suprafețelor) din 

cauza lipsei softului necesar la Primărie și 

costurilor mari asociate serviciilor de măsurări 

(la instituțiile  de proiectări) 

 Transparență scăzută. 

 Neaplicarea unor sancțiuni severe 

 Interese personale atât a potențabililor 

beneficiari (agenți economici) cât și a 

persoanelor ce pot influența decizia 

(funcționarii publici responsabili).  
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plăți ilegale, delapidări și trafic 

de influență 

 

 

Delapidarea bunului public 

prin gestionarea frauduloasa a 

fondului funciar arendat 

 

Tergiversări intenționate în 

examinarea proiectelor de 

decizie de acordarea a 

terenurilor în arendă / 

prelungirea relațiilor 

contractuale de arendă 

evidența fondului 

funciar 

 

 

Agenți economici, 

persoane fizice 

cointeresate 

 

Cetățenii care ar putea 

fi incomodați sau 

lipsiți de un teren prin 

înstrăinarea acestuia. 

 

Bugetul local, 

 

Comunitatea per 

ansamblu 

 

 

 Neincluderea în actele de inventariere a 

tuturor bunurilor 

 Subevaluarea bunurilor 

 Erori în contractele de arendă 
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3.3 Percepția actorilor externi 

În vederea consultării opiniei actorilor externi cu privire la vulnerabilitățile la coruție, 

au fost organizate și desfășurate interviuri individuale aprofundate cu antreprenorii 

locali.  

       Tabelul 2. Design-ul cercetării (profilul antreprenorilor intervievați) 

Nr/o Domeniul de activitate Experiența 

1 Comerț 6 ani 

2 Servicii 10 ani 

3 Comerț  14 ani 

4 Producere, comerț, servicii 6 ani 

5 Comerț 3 ani 

6 Comerț  17 ani 

 

Prin aplicarea metodei de cercetare calitativă, s-au identificat problemele majore cu 

care se confruntă antreprenorii, vulnerabilitățile pe care le au activitățile, precum și 

soluțiile pe care le propun pentru eliminarea acestora. De menționat că rezultatele 

obținute prin această metodă nu sunt staistic reprezentative și nu pot fi generalizate ca 

fiind opinia majorității populației orașului, dar ele oferă o perspectivă pentru 

înțelegere mai clară a cauzelor care generează aceste percepții și opinii. 

Printre aspectele discutate cu antreprenorii intervievați se regăsesc: relațiile oamenilor 

de afaceri cu autoritatea publică locală, gradul de transparență în activitatea și 

serviciile prestate de către primărie antreprenorilor, domeniile cele mai vulnerabile la 

corupție și funcționarea ghișeului unic în cadrul primăriei.  

Principlalele concluzii care pot fi extrase din studiul calitativ sunt: 

 Există percepția că accesul la informație și-l asigură fiecare antreprenor, 

cetățean. S-a menționat faptul că anunțurile sunt plasate în cadrul primăriei, iar 

informațiile privind organizarea licitațiilor sunt publicate în Monitorul Oficial; 

 Toți cei intervievați cunosc că primăria asigură trasparența și prin intermediul 

paginii web instituționale, unde pot fi urmărite ședințele consiliului local, 

consultate deciziile care au fost luate, precum și lista actelor necesare pentru 

obținerea anumitor certificate sau autorizații. 

 O problemă majoră constituie calitatea scăzută a serviciului de salubritate din 

oraș care nu corespunde tarifelor achitate de către cetățeni; 

 Una dintre nemulțumirile antreprenorilor sunt taxele locale pe care le achită, 

care sunt mai mari de 2-3 ori comparativ cu alte orașe; 

 În ceea ce privește funcționarea ghișeului unic, doar o persoană dintre cele 

intervievate cunoaște despre activitatea acestuia, de calitatea serviciilor cărora 
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a beneficiar și rămas mulțumit, atât din pucnt de vedere a procedurii, cât și a 

timpului necesar; 

 Nici un antreprenor dintre cei interievați nu a întâmpinat dificultăți la 

eliberarea autorizației pentru funcționarea întreprinderilor; 

 În general, există deschidere și promptitudine din partea primăriei în ceea ce 

privește solicitările antreprenorilor pentru extinderea și/sau diversificarea 

afacerii lor;  

 A existat o colaborare bună cu primăria în privința stabilirii taxelor locale, 

fiind organizate consultări publice și discuții privind condițiile aplicării și 

cuantumul taxelor locale; 

 În opinia celor intervievați, domeniile cele mai vulnerabile la corupție se 

regăsesc: licitațiile și concursurile privind vânzarea-cumpărarea terenurilor, 

serviciile de infrastructură și organizarea procedurilor de achizițiie publică, în 

special achizițiile de produse alimentare pentru instituțiile de învățământ. 

În ceea ce privește perspectivele, antreprenorii vin și cu unele propuneri pentru 

eliminarea problemelor pe domeniile vulnerabile. Printre acestea se numără 

necesitatea unei comunicări mai intense între autoritatea publică și mediul de afaceri, 

prin organizarea unuor întruniri lunare sau trimestriale în cadrul cărora să fie abordate, 

atât provocările cu care se confurntă antreprenorii, cât și problemele orașului și 

perspectivele de soluționare a acestora. 

 

 

PARTEA IV: Planul Strategic   

4.1. Viziune, principii și obiective strategice 

În baza soluțiilor generate de către cele 4 grupuri de lucru în cadrul atelierelor din 19 

mai și 7 iunie, au fost formulate obiectivele strategice, acțiunile, responsabilii și 

indicatorii de performanță.  

Impactul aşteptat de la implementarea planurilor de tratare şi prevenire a riscurilor la 

corupţie pe termen lung este:  

1. Asigurarea unei administraţii publice locale eficiente, transparente şi integre;  

2. Prestarea serviciilor publice de calitate înaltă pentru cetățeni;  

3. Utilizarea transparentă şi eficientă a resurselor publice;  

4. Îmbunătăţirea imaginii  administraţiei publice şi creşterea încrederii societăţii; 

5. Asigurarea condiţiilor instituţionale pentru un proces de dezvoltare durabilă. 

Viziunea Primăriei Municipiului Strășeni în ceea ce privește prevenirea și tratarea 

riscurilor de corupție pentru următorii 3 ani este următoarea: 
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Primăria mun. Strășeni este un model de integritate și eficiență a administrației 

publice locale acționând transparent și în interesul comunității în deciziile 

adoptate, în serviciile publice prestate și toate activitățile desfășurate. 

Realizarea viziunii va fi asigurată prin stabilirea și agrearea de către fiecare actor, atât 

cei interni (conducerea, funcționarii, consilierii locali), cât și cei externi (mediul 

privat, societatea civilă) a unui set de principii de care să se ghideze în activitatea lor. 

Responsabilii de implementarea Planului și realizarea acțiunile de prevenire și tratare 

a corupției se vor ghida de un set de principii:  

 Transparență - toate acțiunile întreprinse, de la etapa de planificare și până la 

luarea deciziei și evaluarea rezultatelor, vor fi comunicate, atât intern, cât și 

extern, pentru a asigura un proces participativ și implicarea tuturor actorilor. 

 Profesionalism – calitatea fiecărei persoane din cadrul autorității de a-și 

asuma responsabilități în acțiunile întreprinse conform pregătirii profesionale, 

competențelor și abilităților pe care le deține. 

 Responsabilitate – asumarea răspunderii de către fiecare persoană 

responsabilă privind de implementarea corespunzătoare a acțiunilor incluse în 

plan în termenii și condițiile agreate. 

 Cooperare – consultarea permanentă a tuturor actorilor, prin organizarea de 

ședințe comune, crearea grupuri de lucru, parteneriate, care să asigure luarea 

deciziilor și implementarea acțiunilor de comun acord cu întreaga comunitate. 

 Eficiență – toate activitățile planificate vor fi realizate prin aplicarea metodei 

care presupune obținerea celor mai bune rezultate cu resursele disponibile și 

eforturile depuse. 

 Incluziune – asigurarea accesului la informație și participării tuturor 

grupurilor de cetățeni procesul de elaborare și implementare a acțiunilor.  

 

Obiective strategice pentru atingerea viziunii: 

O1. Eficientizarea utilizării banilor publici prin asigurarea transparenței, concurenței 

și răspunderii în cadrul procedurilor de achiziție publică;  

O2. Dezvoltarea unor mecanisme moderne pentru eficientizarea procesului de 

eliberare a certificatelor și autorizaților de consrtuire/demolare;  

O3. Îmbunătățirea calității serviciului de salubrizare prin creșterea transparenței și 

eficienței ÎM ”Gospodăria comunală Strășeni”; 

O4. Asigurarea eficienței și transparenţei în administrarea fondului funciar al 

municipiului Strășeni.
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4.2. Planul de acțiuni 

Planul de acțiuni privind implementarea strategiilor care vizează tratarea și prevenirea corupției la nivelul APL. 

 

Obiectiv strategic 1. Eficientizarea utilizării banilor publici prin asigurarea transparenței, concurenței și răspunderii în cadrul 

procedurilor de achiziție publică 

Activitate Rezultat de activitate Responsabil 
Surse de 

finanțare 

1.1 Publicarea planurilor anuale 

de achiziție, a anunțurilor de 

participare și rezultatelor 

achizițiilor (anunțurile de 

atribuire) pe  pagina web a 

primăriei 

1.1.1 Toate planurile anuale de achiziție sunt publicate; 

 

IMPACT: 

Creșterea transparenței achizițiilor la etapa de planificare; 

Creșterea transparenței achizițiilor la etapa de lansare a 

procedurii de achiziție; 

Creșterea transparenței achizițiilor la etapa de atribuire a 

contractelor; 

Creșterea gradului de participare a operatorilor economici la 

procedurile de achiziție; 

Elena Calmîș, 

specialist  achiziții 

publice; construcții  

gospodărie 

comunală și drumuri 

 

1.2 Implicarea Consilierilor 

locali in activitatea grupurilor 

de lucru pentru achiziții publice 

(GLAP) 

1.2.1 Consilieri locali implicați în organizarea și 

monitorizarea achizițiilor publice 

 

IMPACT: 

Monitorizarea eficientă a achizițiilor publice în scopul 

evitării utilizării ineficiente a resurselor publice; 

Reducerea gradului de discreție în luarea deciziilor în 

procesul de achiziție publică 

Elena Calmîș, 

specialist  achiziții 

publice; construcții  

gospodărie 

comunală și drumuri 

 

1.3 Publicarea rapoartelor de 

monitorizare a executării 

contractelor de achiziție publică 

1.3.1 Rapoarte de monitorizare a executării contractelor de 

achiziție publicate semestrial și anual.  

 

Valentina Casian, 

primar 
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(semestrial și anual) IMPACT: 

Sporirea transparenței achizițiilor la etapa post-tender; 

Reducerea gradului de corupție în procesul de achiziție 

publică. 

1.4 Publicarea unui sumar al 

fiecărui contract de achiziție 

publică la procedurile de 

licitație publică (LP) și Cererea 

ofertelor de prețuri (COP) pe 

pagina web a primăriei 

1.4.1 Sumar al contractului de achiziție la LP și COP 

publicat pe pagina web 

 

IMPACT: 

Sporirea transparenței achizițiilor la etapa post-tender; 

Elena Calmîș, 

specialist  achiziții 

publice; construcții  

gospodărie 

comunală și drumuri 

(elaborare); 

Arcadie Romanciuc, 

administrator pagina 

web (publicare) 

 

1.5 Includerea reprezentanților 

societății civile (SC) în 

activitatea GLAP 

1.5.1 SC implicată activ în organizarea achizițiilor publice 

 

IMPACT 

Creșterea gradului de implicare a SC în procesul de achiziție 

publică; 

Sporirea transparenței și eficienței procesului de achiziție 

publică 

Elena Calmîș, 

specialist  achiziții 

publice; construcții  

gospodărie 

comunală și drumuri 

 

1.6 Publicarea rapoartelor 

privind contractele de achiziții 

publice de mică valoare  

1.6.1 Rapoarte privind contractele de achiziție de mică 

valoare publicate anual 

 

IMPACT: 

Sporirea transparenței achizițiilor de mică valoare; 

Elena Calmîș, 

specialist  achiziții 

publice; construcții  

gospodărie 

comunală și drumuri 

 

Obiectiv Strategic 2. Dezvoltarea unor mecanisme moderne pentru eficientizarea procesului de eliberare a certificatelor și 

autorizațiilor 
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Activitate Rezultat de activitate Responsabil 
Surse de 

finanțare 

2.1 Dezvoltarea registrului 

electronic al actelor permisive 

(certificate de urbanism, 

autorizații de construcție și 

notificările de inițiere a 

activității de comerț)  

2.1.1 Registru electronic funcțional 

 

IMPACT: 

Creșterea gradului de informare și transparență a procesului 

de obținere a actelor permisive  

Reducerea riscurilor de corupție în procesul de obținere a 

actelor permisive 

Luiza Nicolaescu, 

arhitect (certificate 

de urbanism și 

autorizații de 

construire); 

Valentina Povolachi, 

specialist percepere 

fiscală (notificările 

de inițiere a 

activității în comerț) 

 

2.2 Publicarea Planului 

Urbanistic al municipiului pe 

pagina web a primăriei  după 

obținerea avizului general   

2.2.1  Planul Urbanistic al orașului publicat pe pagina web 

 

IMPACT 

Sporirea transparenței modului de amenajare a teritoriului în 

oraș; 

Luiza Nicolaescu, 

Arhitect 

 

 

2.3 Desfășurarea unei campanii 

de conștientizare și promovare 

privind importanța Planului 

Urbanistic  

2.3.1 Campanie de conștientizare desfășurată 

 

IMPACT: 

Creșterea gradului de conștientizare a impactului 

nerespectării prevederilor Planului Urbanistic asupra 

aspectului orașului și al siguranței cetățenilor 

Luiza Nicolaescu, 

Arhitect 

 

 

2.4 Elaborarea unei secțiuni pe 

pagina web a primăriei 

”raportează o construcție 

neautorizată/comerț ilicit” 

2.4.1  Secțiune ”raportează o construcție ilegală comerț 

ilicit” disponibilă pe pagina web; 

 

IMPACT: 

Sporirea gradului de participare a cetățeanului în procesul 

decizional; 

Arcadie Romanciuc, 

specialist relații cu 

publicul și 

administrator al 

paginii web 
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Responsabilizarea cetățenilor în raport cu activitățile ilegale 

privind construcțiile și comerțul din oraș; 

Reducerea gradului de corupție  în procesul de eliberare a 

actelor permisive 

Obiectiv strategic 3. Îmbunătățirea calității serviciului de salubrizare prin creșterea transparenței și eficienței ÎM ”Gospodăria 

comunală Strășeni” 

Activitate Rezultat de activitate Responsabil 
Surse de 

finanțare 

3.1 Revizuirea și publicarea 

Statutului ÎM pe pagina web a 

primăriei 

3.1.1  Statutul ÎM revizuit și publicat pe pagina web a 

primăriei; 

 

IMPACT: 

Reducerea riscurilor de corupție în activitatea ÎM; 

Reducerea gradului de discreție în activitatea ÎM prin 

clarificarea tuturor aspectelor în relația cu Consiliul Local și 

Primărie; 

Elena Calmis, 

specialist în 

construcții, 

gospodărie comunală 

și drumuri 

 

3.2 Elaborarea,  aprobarea și 

publicare Regulamentului de 

furnizare a serviciului public de 

salubrizare 

3.2.1  Regulament de furnizare a serviciului public de 

salubrizare elaborat, aprobat și publicat 

 

IMPACT: 

Creșterea gradului de responsabilizare a conducerii și 

funcționarilor din cadrul ÎM ; 

Sporirea transparenței în activitatea de furnizare a serviciului 

public 

Elena Calmîș, 

specialist în 

construcții, 

gospodărie comunală 

și drumuri 

 

3.3 Elaborarea, aprobarea și 

publicarea Caietului de sarcini 

privind prestarea serviciului de 

3.3.1  Caiet de sarcini privind prestarea serviciului de 

salubrizare elaborat, aprobat și publicat 

 

IMPACT: 

Elena Calmîș, 

specialist în 

construcții, 
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salubrizare Reducerea gradului de discreție în activitatea serviciului de 

salubrizare; 

Sporirea gradului de transparență a serviciului de salubrizare 

gospodărie comunală 

și drumuri 

3.4 Definirea și aprobarea 

inventarului bunurilor mobile şi 

imobile aferente serviciului și a 

Actului de predare-preluare a 

bunurilor 

3.4.1  Inventarul bunurilor mobile şi imobile aferente 

serviciului și a Actului de predare-preluare a bunurilor de 

către întreprindere definitivat și aprobat 

 

IMPACT: 

Reducerea gradului de discreție în activitatea serviciului de 

salubrizare; 

Tatiana Rodideal, 

specialist pentru 

planificare 

 

3.5  Dezvoltarea paginii web  a 

ÎM  

 

3.5.1 Secțiune destinată ÎM pe pagina web a primăriei 

3.5.2  Pagină web dezvoltată 

 

IMPACT: 

Sporirea gradului de transparență în activitatea ÎM 

Arcadie Romanciuc, 

specialist pentru 

relații cu publicul și 

administrator al 

paginii web 

 

3.6 Publicarea raportului anual 

de activitate al ÎM pe pagina 

web a primăriei  

3.6.1 Raport anual de activitate publicat 

 

IMPACT: 

Sporirea gradului de transparență în activitatea ÎM 

Svetlana Radu, 

Secretar al 

Consiliului Local 

 

3.7  Publicarea regulamentelor 

interne ale ÎM pe pagina web 

3.7.1 Toate regulamente interne publicate; 

 

IMPACT: 

Sporirea transparenței în activitatea ÎM; 

Elena Pereu, 

viceprimar 

 

3.8 Elaborarea și publicarea 

contractului de delegare a 

gestiunii serviciului 

3.8.1  Contract de delegare a gestiunii serviciului elaborat, 

aprobat și publicat 

 

IMPACT: 

Sporirea eficienței serviciilor publice și responsabilizarea 

Elena Calmîș,  

specialist în 

construcții, 

gospodărie comunală 
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responsabililor de gestiunea serviciului și drumuri 

3.9 Organizarea unei campanii 

pentru creșterea gradului de 

conștientizare a comunității 

privind impactul negativ al 

gunoiștilor neautorizate asupra 

mediului, aspectului orașului și 

sănătății cetățenilor  

3.9.1 Comunitate informată și conștientă de impactul  

negativ al gunoiștilor neautorizate asupra mediului, 

aspectului orașului și sănătății cetățenilor 

 

IMPACT: 

Sporirea gradului de conștientizare a cetățenilor privind 

impactul negativ al gunoiștilor neautorizate și necesitatea 

colectării deșeurilor; 

Îmbunătățirea salubrității și aspectului orașului și sănătății 

comunității  

Elena Pereu, 

viceprimar 

 

3.10 Dotarea autogunoierelor cu 

soft pentru gestionarea 

itinerarului, locației, timpului de 

lucru și evacuare a deșeurilor  

3.10.1 Toate autogunoierelor dotate cu soft  pentru 

gestionarea eficientă a procesului de evacuare a deșeurilor 

 

IMPACT: 

Sporirea eficienței procesului de evacuare a deșeurilor 

Gheorghe Guțan, 

directorul ÎM 

 

3.11 Evaluarea satisfacției 

cetățenilor privind calitatea, 

accesibilitatea și transparența 

serviciului de salubritate 

 

 

3.11.1  Sondaj  realizat în rândul a cel puțin 300 de cetățeni 

(online, offline și distribuit în cadrul instituțiilor publice din 

oraș) 

 

IMPACT: 

Sporirea gradului de implicare a cetățenilor în creșterea 

eficienței și calității serviciului de salubritate  

Elena Calmîș,  

specialist în 

construcții, 

gospodărie comunală 

și drumuri  (offline); 

Arcadie Romanciuc, 

specialist relații cu 

publicul (online); 

Elena Pereu, 

viceprimar 

(instituțiile publice) 

 

3.12 Elaborarea unei secțiuni pe 3.12.1  Secțiune ”raportează un caz de comportament care Ludmila Chiriac,  
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pagina web a ÎM 

”raportează un caz de 

comportament care afectează 

salubritatea orașului” 

afectează salubritatea orașului” elaborată pe pagina web a 

ÎM 

 

IMPACT: 

Sporirea gradului de implicare a cetățenilor în depistarea 

cazurilor de comportament care afectează salubritatea 

orașului 

vicedirector ÎM  

3.13 Publicarea CV-urilor 

managerilor ÎM pe pagina web  

3.13.1 CV-urile managerilor ÎM publicate pe pagina web; 

 

IMPACT: 

Sporirea transparenței în activitatea ÎM; 

Creșterea gradului de responsabilizare a conducerii ÎM 

Elena Pereu, 

viceprimar 

 

Obiectiv strategic 4. Asigurarea eficienței și transparenţei în administrarea fondului funciar al municipiului Strășeni 

Activitate Rezultat de activitate Responsabil 
Surse de 

finanțare 

4.1 Delimitarea și înregistrarea 

tuturor terenurilor – proprietate 

publică a mun. Strășeni 

4.1.1 Terenurile – proprietate publică din oraș delimitate și 

înregistrate 

 

IMPACT: 

Utilizare eficientă și gestionarea mai bună a proprietății 

publice din oraș; 

Valorificarea proprietății și atragerea investițiilor străine 

Dumitru Mînascurtă, 

specialist pentru 

reglementarea 

regimului funciar 

 

4.2 Încheierea acordurilor de 

colaborare cu municipalități din 

alte state și realizarea 

schimburilor de bune practici 

4.2.1 Acorduri de colaborare și proiecte implementate în 

comun cu alte municipalități; 

 

IMPACT: 

Sporirea colaborărilor și preluarea celor mai bune practici 

privind gestionarea terenurilor – proprietate publică 

Valentina Casian, 

Primar 
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PARTEA V: Cadrul de monitorizare și evaluare 

 

5.1. Cadrul instituțional 

Implementarea și monitorizarea acțiunilor incluse în Planului strategic este 

condiționată de atitudinea responsabilă și implicarea activă a tuturor factorilor de 

decizie și funcționarilor din cadrul primăriei, consiliului local și actorilor externi. 

Doar prin conjugarea eforturilor câtor mai mulți actori în implementarea acțiunilor din 

Plan, rezultatele și schimbările vor fi pe măsura eforturilor și așteptărilor 

administrației și comunității. Actorii sus-numiți sunt: 

 Administrația publică locală (conducerea și echipa administrației, Consiliul 

Local) și prestatorii de servicii publice la nivel local (întreprinderile 

municipale); 

 Asociațiile obștești locale, ONG-urile și alte grupuri civice; 

 Comunitatea de afaceri; 

 Cetățenii orașului; 

 Structuri externe (Centrul Național Anticorupție, Guvernul, organizațiile 

internaționale); 

 Alte organizații la nivel național (Congresul Autorităților Locale din Moldova 

și altele). 

Structura responsabilă de monitorizarea și evaluarea Planului de acțiuni este 

instituționalizată prin Dispoziția Primarului.  

În scopul urmăririi gradului de implementare a Planului de acțiuni este utilizat un 

cadru de monitorizare și evaluare bazat pe rezultate (vezi Anexa nr. 10). În calitate de 

instrument pentru colectarea, analiza și raportarea datelor pentru fiecare indicator din 

Plan este utilizată Matricea indicatorilor.  

5.2. Gestionarea riscurilor  

Orice acțiune sau proiect pe care îl inițiem presupune anumite riscuri, care, nefiind 

gestionate corespunzător pot afecta atingerea obiectivelor și realizarea acțiunilor. Prin 

urmare, ținând cont de tipul riscului, probabilitatea de manifestare și impactul asupra 

atingerii obiectivelor strategice, sunt necesare anumite acțiuni de prevenire sau 

atenuare a acestora. 

Tabelul 3. Analiza riscurilor 

Riscul Acțiune de prevenire/atenuare 

Interne 

Realizarea formală a 

acțiunilor și activităților 

proiectelor de către 

responsabili 

Responsabilizarea persoanelor care implementează 

activitățile proiectelor prin stabilirea clară a sarcinilor 

fiecăruia, prin comunicare permanentă și prin evaluarea 

rezultatelor 

Insuficiența resurselor 

financiare pentru 

Participarea la concursuri de proiecte pentru atragerea 

resurselor financiare nerambursabile; dezvoltarea de noi 
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implementarea proiectelor 

prioritare  

parteneriate cu alte autorități, cu ONG-urile locale; 

implicarea cetățenilor, comunității de afaceri care să 

contribuie financiar; inițierea discuțiilor cu donatorii 

Indiferența și neimplicarea 

comunității în susținerea 

acțiunilor și implementarea 

proiectelor  

Comunicarea tuturor acțiunilor întreprinse și proiectelor 

planificate către actorii externi, comunitate și 

organizarea întâlnirilor cu cetățenii pentru informarea 

acestora cu privire la necesitatea și beneficiile acțiunilor 

incluse în plan 

Conlucrarea slabă dintre 

Primărie și Consiliul Local 

Stabilirea responsabilităților și crearea comisiei speciale 

pentru a implica cât mai activ consilierii locali în 

asumarea de responsabilități și monitorizarea 

implementării Planului 

Insuficiența resurselor 

umane pentru implementarea 

corespunzătoare și în 

termenii stabiliți a 

activităților stabilite 

Implicarea câtor mai mulți actori în implementarea 

acțiunilor și stabilirea clară a responsabilităților: 

funcționarii din cadrul primăriei, a consilierilor, a 

funcționarilor din cadrul întreprinderii municipale, a 

membrilor societății civile și comunitatea de afaceri; 

motivarea funcționarilor și organizarea instruirilor 

privind implementarea proiectelor 

Transparență și comunicare 

redusă a activităților și 

rezultatelor 

Stabilirea responsabilului pentru comunicare și 

asigurarea transparenței în ceea ce privește 

implementarea activităților rezultatele obținute; 

diversificarea surselor de informare 

Externe 

 

Instabilitatea politică 

Colaborarea și implicarea tuturor actorilor indiferent de 

apartenența politică invocând impactul proiectului 

asupra bunăstării întregii comunități; colaborarea cu toți 

consilierii locali indiferent de partidul din care fac parte  

Contradicție și frecentele 

modificări ale legislației  

Ajustarea Planului Strategic la noile prevederi 

legislative; înaintarea propunerilor de modificare a 

actelor legislative sau normative care sunt contradictorii 

Lipsa sustenabilității 

Planului prin schimbări în 

administrația publică locală 

odată cu alegerile locale din 

2019 

Promovarea pe larg în societate a necesității și 

impactului unui astfel de Plan, care ulterior poate pune 

presiune pentru ca implementarea acțiunilor să nu fie 

sistată sau tergiversată 
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Anexa 1. Chestionarul de evaluare aplicat la faza de diagnostic general 

Gradul de vulnerabilitate la corupție a activităților/serviciilor din cadrul primăriei 

Măsurarea vulnerabilităţii se va face în baza formulei: C(Corupţia) = M(Monopol) + D(Discreţie în luarea deciziilor) - T(Transparenţă) 

Pentru a identifica activităţile şi serviciile publice cele mai vulnerabile la corupţie, vă rugăm să evaluați cu un număr de la 1 la 5: 

1 = în măsură foarte mică, 2 = în măsură mică,  3 = în măsură medie,  4 = în măsură mare, 5 = în măsură foarte mare 

ACTIVITĂȚI ȘI SERVICII   
Vulnerabilitate 

M D T 

Eliberarea certificatelor și autorizațiilor  

Eliberarea certificatelor de urbanism     

Eliberarea autorizațiilor de construire/desființare     

Autorizația de funcționare a unităților comerciale    

Alte tipuri de autorizații și certificate    

Activități de administrare a patrimoniului public și privat  

Arendarea, concesionarea, vânzarea de bunuri din patrimoniul public și privat al oraşului    

Atribuirea și schimbarea destinației terenurilor proprietate a orașului    

Construcția unor noi obiecte de infrastructură (reţele de apă, canalizare, drumuri, depozite pentru deşeuri etc.)    

Reparații capitale si curente a infrastructurii existente    

Administrarea întreprinderilor municipale de interes orășenesc     

Evidenţa patrimoniului public și privat    

Achiziţii publice de bunuri, servicii şi lucrări  

Întocmirea documentației de atribuire, caietelor de sarcini    

Lansarea procedurii de achiziție publică (publicarea anunțurilor, trimiterea invitațiilor de participare)    

Atribuirea contractelor de achiziție publică    

Controlul și monitorizarea contractelor de achiziţii publice     

Gestiunea serviciilor publice  

Apă și canalizare    

Iluminat public    

Salubrizare, managementul deșeurilor    

Transport public    

Aprobarea tarifelor pentru serviciile cu plată    

Darea în administrare, concesionare, darea în arendă ori în locaţiune a serviciilor publice    
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Management financiar   

Colectarea taxelor locale    

Managementul proiectelor cu finanţare nerambursabilă, internă și/sau externă    

Planificarea şi executarea bugetului    

Susținerea și stimularea inițiativelor privind dezvoltarea economică a orașului    

Managementul resurselor umane  

Angajarea personalului    

Motivarea și promovarea personalului    

Informarea și participarea personalului la cursuri de instruire, perfecționarea, inclusiv peste hotare    

Relații funciare și cadastru  

Aprobarea schițelor, 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    

Schimbarea destinaţiei terenurilor agricole şi înaintarea lor la consiliu spre aprobare    

Administrarea unităţilor de asistenţă socială de interes orășenesc     

Controlul si inspectarea activităților economice    

 

Gradul impactului negativ a activităților sau serviciilor care sunt vulnerabile la corupție 

Vă rugăm, să evaluați cu un număr de la 1 la 5, care descrie cel mai bine părerea dstră despre gradul de impact negativ asupra calității vieții 

cetățenilor, asupra viitorului orașului și imaginii primăriei, în cazul în care următoarele activități sau servicii publice ar fi vulnerabile la 

corupție. 

1 = în măsură foarte mică, 2 = în măsură mică,  3 = în măsură medie,  4 = în măsură mare, 5 = în măsură foarte mare 

 

ACTIVITĂȚI ȘI SERVICII      IMPACT 

Eliberarea certificatelor și autorizațiilor  

Eliberarea certificatelor de urbanism   

Eliberarea autorizațiilor de construire/desființare  

Autorizația de funcționare a unităților comerciale  

Alte tipuri de autorizații și permise  

Activități de administrare a patrimoniului public și privat  

Arendarea, concesionarea, vânzarea de bunuri din patrimoniul public și privat al oraşului  

Atribuirea și schimbarea destinației terenurilor proprietate a orașului  

Construcția unor noi obiecte de infrastructură (reţele de apă, canalizare, drumuri, depozite pentru deşeuri etc.)  
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Reparații capitale si curente a infrastructurii existente  

Evidenţa patrimoniului public și privat  

Administrarea întreprinderilor municipale de interes orășenesc   

Achiziţii publice de bunuri, servicii şi lucrări  

Întocmirea documentației de atribuire, caietelor de sarcini  

Lansarea licitaţiilor (publicarea anunțurilor, trimiterea invitațiilor de participare)  

Selectarea câştigătorilor licitațiilor  

Controlul și monitorizarea contractelor de achiziţii publice   

Gestiunea serviciilor publice  

Apă și canalizare  

Iluminat public  

Salubrizare, managementul deșeurilor  

Transport public  

Aprobarea tarifelor pentru serviciile cu plată  

Darea în administrare, concesionare, darea în arendă ori în locaţiune a serviciilor publice  

Management financiar   

Colectarea taxelor locale  

Managementul proiectelor cu finanţare nerambursabilă, internă și/sau externă  

Planificarea şi executarea bugetului  

Susținerea și stimularea inițiativelor privind dezvoltarea economică a orașului  

Managementul resurselor umane  

Angajarea personalului  

Motivarea și promovarea personalului  

Informarea și participarea personalului la cursuri de instruire, perfecționarea, inclusiv peste hotare  

Relații funciare și cadastru  

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  

Schimbarea destinaţiei terenurilor agricole şi înaintarea lor la consiliu spre aprobare  

Administrarea unităţilor de asistenţă socială de interes orășenesc   

Controlul si inspectarea activităților economice  
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Anexa 2. Etapele procesului de achiziție publică 
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Anexa 3. Etapele procesului de eliberare a certificatelor și autorizațiilor 
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Anexa 4. Etapele procesului”Gestionarea serviciului de salubrizare” 
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Anexa 5. Etapele procesului”Administrarea proprietății publice – fondul funciar” 

 

Primirea cererii la GHIŞEU / 
cancelarie 

Repartizarea, conform 
competenţei 

Elaborarea soluţiilor 
urbanistice privind stabilirea 

hotarelor terenului 

Elaborarea proiectului de 
decizie 

Avizarea proiectului de 
şeful Direcţiei funciare 

Avizare Secretar Consiliul 

municipal 

Comisia pentru construcţii, 
arhitectură, resurse 

funciare  

Comisia juridică 

Şedinţa Consiliului 
municipal 

Avizarea proiectului de 
arhitect 

Avizarea proiectului de 
viceprimar / primar 

Avizarea proiectului de serviciul 
juridic 

Aprobarea soluţiilor 
urbanistice de către 

arhitectul municipiului 

Redactarea / ajustarea 
modificărilor 

Pregătirea materialului pentru 
examinare în Consiliu 

Pregătirea documentelor 
funciare (contracte de 

vînzare-cumpărare, arendă, 
titluri de proprietate etc.) 

Semnarea documentelor 
funciare de către viceprimar 

/ primar secretar 

Semnarea documentelor 
funciare 

Eliberarea documentației funciare 
solicitantului  

Serviciul arhitectură 

Specialiștii Primăriei, 

serviciile specializate 
etc etc 

Consiliul municipal 
(CM) 

Înregistrarea deciziilor 
adoptate de CM și 

expedierea lor OTCS 

Coordonarea proiectului 
cu serviciile specializate 

LEGENDĂ: 

Responsabilități 

instituționale:  
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Anexa 6. Arborele problemei ” Achiziții publice” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achiziții publice vulnerabile la riscuri de corupție 

Neimplicarea societății civile, 

presei în monitorizarea 

achizițiilor și utilizarea 

eficientă a resurselor publice 

 

Lipsa unui mecanism 

de control si 

monitorizare a 

executării contractelor 

de achiziție 
 

Calitatea scăzută a 

specificațiilor tehnice 

și caietelor de sarcini 

Lipsa sancțiunilor pentru 

membrii grupului de lucru care 

admit încălcări și nereguli 

Lipsa transparenței în procesul de 

achiziție, dar în mod special la 

executarea contractelor 

 

Lipsa unui mecanism de 

control intern în cadrul 

autorității publice 

Lipsa motivației 

financiare a 

personalului implicat 

Cadru legal secundar 

insuficient privind elaborarea 

specificațiilor tehnice 

Calitatea scăzută a bunurilor, 

serviciilor publice prestate 

cetățenilor și investițiilor publice 

 

Transmiterea informațiilor 

confidențiale și favorizarea 

unor anumiți agenți economici  

Coluziune prin divizarea piețelor, 

licitare complementară, suprimarea 

ofertei, oferte false sau trucate 

Acceptarea bunurilor de o 

calitate inferioară și lipsa 

sancțiunilor 

Reducerea investițiilor și 

stagnarea dezvoltării socio-

economice a orașului  

Încălcarea dreptului la liberă 

concurență unor agenți 

economici 

 

Impact financiar asupra 

bugetului, costuri suplimentare 

pentru eliminarea consecințelor  

Profesionalism scăzut al 

funcționarilor responsabili și a 

membrilor grupului de lucru 

Lipsa instruirilor pentru persoanele 

implicate în procesul de achiziție 

(proceduri, publicitate, monitorizare) 

Capacități scăzute de 

analiză a pieței, evaluare a 

necesităților și a ofertelor 
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Anexa  7. Arborele problemei ”Eliberarea certificatelor și autorizațiilor”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitatea de eliberare a certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire/desființare 

vulnerabilă la riscuri de corupție 

Transparență limitată la 

etapa de eliberare a 

certificatelor, autorizațiilor 

sau motivul refuzului 

eliberării motivu 

Indiferența cetățenilor care 

nu informează organele 

competente privind cazurile 

de încălcare a legislației 

Solicitarea actelor 

suplimentare de la 

solicitant 

Nerespectarea prevederilor 

Planului Urbanistic  

Necorespunderea 

proiectelor de construcție 

cu condițiile impuse în 

certificatul de urbanism  

Prevederi legislative 

care prevăd necesitatea 

solicitării avizelor de la 

alte organe de resort  

Lipsa motivației 

financiare a 

funcționarilor  

Insuficiența 

resurselor umane 

Interes scăzut vizavi de 

îndeplinirea atribuțiilor 

de serviciu 

Imixtiunea instituțiilor de drept 

(judecătoriilor) în executarea 

atribuțiilor APL ce vizează 

eliberarea actelor permisive 

Este prejudiciat aspectul orașului ca 

urmare a construcțiilor care nu se 

încadrează în Planul Urbanistic 

Demararea lucrărilor de 

construire fără informarea 

primăriei și Inspecției de 

Stat în Construcții  

Lipsa unui mecanism 

de raportare a 

construcțiilor ilegale 

Ratarea veniturilor 

la bugetul local 

Eliberarea certificatelor de 

urbanism cu încălcarea Planului 

urbanistic și documentației de 

urbanism și amenajare a teritoriului 

Eliberarea sau refuzul 

eliberării unor autorizații 

și documente contrar 

prevederilor legale 

Promovarea intereselor 

personale/ a persoanelor 

terțe în detrimentul 

interesului public 

 

 

Beneficii sau plăți 

ilegale percepute de 

responsabili 
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Anexa 8. Arborele problemei “Gestionarea serviciului de salubritate”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vulnerabilități la corupție în organizarea și prestarea serviciului de salubrizare 

Lipsa Regulamentului și a 

contractului de delegare a 

serviciului de salubrizare 

Lipsa caietului de sarcini cu  

indicatori de performanță, 

sarcinile și competențele, 

directorului și specialiștilor 

Evacuarea deșeurilor fără 

deținerea contractelor de 

prestări servicii  

Lipsa transparenței în 

activitatea întreprinderii 

municipale 

Insuficiența de mijloace tehnice 

și umane 
Lipsa reglementărilor gestionării 

operative a serviciului (MRU, 

Management financiar, evidența 

patrimoniu) 

Încrederea scăzută a cetățeanului 

în serviciul de salubrizare 

Este afectat aspectul 

orașului 

Apariția gunoiștilor 

neautorizate 

Insatisfacția cetățenilor 

în prestarea serviciului 

Cheltuieli suplimentare din buget pentru 

lichidarea gunoiștilor neautorizate 

Lipsa motivației financiare a 

personalului 

Evidența neadecvată și 

pasarea costurilor 

evacuării deșeurilor  

Lipsa sistemului de control în 

sectorul de evacuare a 

deșeurilor 

Comunicare insuficientă,  și 

mecanisme de soluționare a 

plângerilor neclare și complexe 

 

Sistem neadecvat de 

evidență și gestionare a 

activelor întreprinderii 

Neclaritate privind dezvoltarea 

și extinderea activității 

serviciului  
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Anexa 9. Arborele problemei “Administrarea proprietății publice - fondul funciar” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrarea terenurilor, proprietate publică a orașului, vulnerabilă la corupție 

Lipsa datelor cadastrale 

înregistrate 
Lipsa posibilității verificării, măsurării corecte în 

baza unor surse obiective cu acces extins la 

oferirea unor documente sau înregistrarea unor date 

 

Erori în contractele de arendă și 

vânzare a terenurilor 

Dotare 

insuficientă 

(soft și utilaj) 

Salarizarea și 

motivarea 

insuficientă 

Lipsa Registrului 

deținătorilor de 

terenuri 

Manifestarea factorului uman  

(posibilitatea perceperii unor plăți) 

Erori în contractele de arendă și 

vânzare a terenurilor 

Venit ratat la bugetul local de 

la impozitarea sau/și vânzarea 

terenurilor 

Lipsa schemelor 

de amplasare a 

terenurilor 

Înregistrarea masivă 

incompletă (nu au 

fost incluse toate 

terenurile și 

beneficiarii 

Lipsa resurselor 

pentru plata 

serviciilor 

L

i

p

s

a

 

p

o

s

i

b

i
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Anexa 10. Cadrul de monitorizare și evaluare2 

 

PARTEA A. Cadrul de monitorizare și evaluare bazate pe rezultate 

Obiectiv strategic 1   

Activitate Rezultat 

de 

activitate 

 

Indicator  Valoare de 

referință 

Rezultat de 

etapă 1 

Rezultat de 

etapă 2 

Țintă Responsabil 

 

Status 

 

1.1 1.1.1        

1.2  1.2.1        

Obiectiv strategic 2  

Activitate Rezultat 

de 

activitate 

 

Indicator  Valoare de 

referință 

Rezultat de 

etapă 1 

Rezultat de 

etapă 2 

Țintă Responsabil 

 

Status 

 

2.1  2.1.1        

2.2 2.2.1        

 

PARTEA B. Matricea de indicatori  

Indicator de 

produs 

Sursa de date Metoda de 

colectare a 

datelor 

Cine va colecta 

datele 

Frecvenţa de 

colectare a 

datelor 

Costurile de 

colectare a 

datelor 

Cine va analiza 

şi raporta 

datele? 

Cine va utiliza 

datele? 

        

        

 

 

 

 

                                                
2 Atât Partea A, cât și Partea B sunt documente evolutive, în sensul că pot fi adaptate/revizuite ca urmare a schimbului de informații între părțile implicate în activități, în 

funcţie de volumul de informații efectiv necesare pentru a urmări și sprijini schimbările dorite în municipiul Strășeni. 


