
 
 

 
    
  
 

 

Monitorizarea planurilor locale 
de acțiuni anticorupție elaborate 
pentru raioanele Căușeni și 
Ștefan Vodă 

 
CONTEXTUL DE DESFĂȘURARE A PROIECTULUI  

 
 
Prin intermediul proiectului vor fi monitorizate Planurile locale de acțiuni 
anticorupție în raioanele Căușeni 2018-2020 (4 mai, 2018) și Ștefan Vodă 2018-
2020 (15 ianuarie 2018). De asemenea, prin intermediul proiectului, vor fi 
urmărite progresele acțiunilor factorilor cheie la nivel de raion și a APL-urilor, 
unităților descentralizate, precum și a autorităților municipale.  
Cel mai înalt nivel de corupție a fost atestat la nivelul managementului unităților 
administrativ-teritoriale, în special pe aspecte de proprietate publică. Încă nu 
există un Statut definitivat în acest sens și nu toate bunurile publice sunt 
înregistrate în Registrul activelor imobiliare, majoritatea fiind înregistrate 
conform cerințelor sau nu sunt evaluate în funcție de valoarea lor de piață. Mai 
mult, se atestă statutul juridic incert al următoarelor bunuri care se află pe 
teritoriul comunității locale: rețele și instalații de inginerie, sisteme de alimentare 
cu apă, conducte, obiecte ale sistemului de energie etc.  
Procurări publice cele mai răspândite practici în domeniu sunt organizarea și 
aranjarea achizițiilor publice. Pe parcursul desfășurării activității EcoContact în 
teritoriu, au fost atestate diverse scheme dubioase în executarea contractelor. 
Conflictul de interese este atunci când reprezentanții autorităților contractante 
implicate în procesul de achiziții își utilizează statutul și poziția pentru a atribui 
contracte companiilor în care au interese financiare sau de conducere.  
Nivel redus de transparență și responsabilitate: APL-urile nu informează despre 
inițierea unei decizii și nu consultă cu publicul proiectele de decizii ale autorităților 
locale, ceea ce împiedică părțile interesate să prezinte propuneri și recomandări; 
Nu se folosesc toate mijloacele prevăzute de lege pentru a informa cetățenii și alte 
părți interesate cu privire la procesul de luare a deciziilor pentru a asigura 
participarea lor în orice etapă a acestui proces. Unele APL nu au elaborat și aprobat 
reguli interne pentru informare, consultare și participare la elaborarea și 
adoptarea deciziilor. 
 

 
 
 
 
 

 

PERIOADA DE 
IMPLEMENTARE:  

Iunie 2020 – Februarie 2021  
 

LOCALIZARE:  

Raioanele Căușeni și  

Ștefan Vodă 
 

COSTUL PROIECTULUI: 

9740.00 USD 

 



 

Acest material este elaborat de AO EcoContact în cadrul Programului de granturi mici pentru monitorizarea alternativă a 
planurilor anticorupție sectoriale și locale al proiectului „Lupta cu corupția prin consolidarea integrității în Republica Moldova”, 
implementat de PNUD Moldova cu suportul financiar al Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei. Toate opiniile aparțin autorilor 
și nu reprezintă neapărat poziția oficială a PNUD Moldova sau a instituțiilor finanțatoare.”   

SCOPUL PROIECTULUI 

 
Proiectul își propune să contribuie la elaborarea unui raport alternativ de 
monitorizare care va urmări în ce măsură au fost îndeplinite acțiunile 
anticorupție prevăzute în planurile raionale elaborate pentru raioanele 
Căușeni și Ștefan Vodă. Astfel, un aport aparte va fi adus la îndeplinirea 
Obiectivului de Dezvoltare Durabilă 16: Promovarea unor societăți 
pacifiste și incluzive pentru dezvoltarea durabilă, oferirea accesului la 
justiție pentru toți și construirea unor instituții eficiente, responsabile și 
incluzive la toate nivelurile. 
 
GRUPURI-ȚINTĂ: 

 
APL, Factori decizionali și Sectorul Asociativ: 
Autoritățile locale de nivelul 1 din Căușeni și Ștefan Vodă, inclusiv 
Președinții celor 2 raioane, actorii-cheie din Unitățile Teritoriale, precum 
și APL descentralizate 
Angajații din cadrul Administrațiilor Publice Centrale, responsabili de 
implementarea Planurilor de Acțiuni Anticorupție la nivel de raioanele 
vizate (cel puțin câte o persoană din fiecare instituție). 
ONG-uri Locale care au realizat acțiuni de monitorizare a implementării 
legislației privind transparența, responsabilitatea, măsuri anticorupție, sau 
au lucrat direct cu autoritățile la aplicarea acestei legislații 
 
Beneficiarii fondurilor locale de sprijin: 
APL-uri, grupuri vulnerabile, instituții publice, ONG-uri și mediul de 
afaceri. Participanții la interviuri vor fi selectați în mod aleatoriu (câte o 
persoană din fiecare grup citat și din comunitate din raioanele Căușeni și 
Ștefan Vodă). Un alt criteriu de selecție va ține cont de acei beneficiari de 
proiecte care au avut probleme în implementarea acestora și/sau cei care 
au realizat proiectele finanțate neobișnuit de repede. 
 
REZULTATE AȘTEPTATE ȘI ACȚIUNI ÎNDEPLINITE: 

 
R1: Baza de date a indicatorilor anticorupție la nivel de raion 
completată și disponibilă publicului 
A1. Revizuirea documentară a rapoartelor disponibile privind 
implementarea planului evaluat 
A2. Evaluarea indicatorilor 
A3. Documentarea și analizarea procedurilor stabilite de către autorități 
pentru implementarea Planului 
 

R2: Experiențele și pozițiile factorilor-cheie sunt ascultate  
A1. Elaborarea chestionarului pentru interviu 

A2. Identificarea și elaborarea listei respondenților 

A3. Consultarea rezultatelor colectate 
 

R3: Raportul de monitorizare elaborat și diseminat 
A1. Elaborarea primului proiect de raport de monitorizare 
A2. Elaborarea și consultarea recomandărilor 
A3. Editarea versiunii finale a raportului de monitorizare 
A4. Informare și diseminare a rezultatelor. 

            

 

 

 

 

 

 

                

  #ODD16 

 

IMPLEMENTATOR: 

Fondată în anul 2010, AO EcoContact 
implementează până în prezent mai 
multe proiecte de mediu, axându-și 
activitatea pe mai domenii precum: 
participarea publică și accesul la 
informație pe probleme de mediu; 
managementul deșeurilor, deșeuri 
toxice (pesticidele învechite), 
managementul resursei de apă, 
remedierea solului, reducerea 
riscului de dezastre și a 
vulnerabilității, susținerea 
autorităților publice centrale și locale 
în elaborarea și promovarea 
documentelor de politici în domeniul 
mediului, precum și a cadrului 
legislativ pentru societatea civilă; 
stabilirea parteneriatelor și a 
relațiilor de cooperare cu factorii 
interesați (autorități, mediul de 
afaceri și sectorul asociativ); 
reprezentarea intereselor în cadrul 
forumurilor internaționale pe 
probleme de mediu; monitorizarea 
implementării legilor, 
regulamentelor și altor documente 
strategice în domeniu; elaborarea 
Liniilor Directoare și a 
instrumentelor de suport pentru 
implementarea cadrului legal 
național relevant; EcoContact are o 
mare experiență în consultarea 
documentelor legislative și de politici 
de monitorizare și implementare a 
legislației R.M.  
Consultanții și experții EcoContact 
sunt deținătorii certificatelor locale 
și internaționale. 
 
AO EcoContact 
Chișinău,  str. Vlaicu Pîrcălab 27/1 
www.ecocontact.md 
@EcoContact 
Tel.: +373 22 99 61 62 

http://www.ecocontact.md/

