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NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de decizie cu privire la aprobarea Planului anticorupție al 

Consiliului raional Ungheni pentru anii 2022-2025 

 

1. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile 

urmărite 

Proiectul de decizie cu privire la aprobarea Planului anticorupție al Consiliului 

raional Ungheni pentru anii 2022-2025 a fost elaborat în scopul implementării 

prevederilor Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție pentru anii 2017-2023, 

adoptată prin Hotărârea Parlamentului nr. 56/2017, extinsă prin Hotărârea 

Parlamentului nr. 241 din 24.12.2021, privind modificarea Hotărârii Parlamentului 

nr.56/2017 pentru aprobarea Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție pentru 

anii 2017-2020, (in vigoare de la 28.01.2022, Monitorul Oficial, nr. 27-33 art. 32). 

Planul de acțiuni anticorupție al Strategiei Naționale de Integritate și 

Anticorupție include abordarea sectorială a fenomenului corupției prin coordonarea 

implementării planurilor sectoriale anticorupție în domeniile vulnerabile printre care 

și domeniul administrației publice locale. 

În acest context, proiectul prezentului Plan de acțiuni pentru anii 2022-2025 

prevede asigurarea continuității realizării acțiunilor cu termen permanent de realizare 

sau includerea unor acțiuni noi conform priorităților stabilite anterior în Planul 

sectorial anticorupție a Consiliului raional Ungheni pentru anii 2018-2020. 

Planul menționat are drept scop creșterea integrității, responsabilității, 

transparenței şi a rezistenței în fața riscurilor de corupție ale personalului din 

administrația publică locală.. 

 

2. Principalele prevederi ale proiectului și evidenţierea elementelor noi  

Proiectul  deciziei prevede introducerea unor acțiuni noi, dar care se integrează 

în lista priorităților anticorupție stabilite în planul precedent, precum şi completează 

acțiunile deja realizate pentru a face mai eficientă şi completă atingerea obiectivului 

de integritate și lipsă de toleranță față de fenomenul corupției în sistemul public.  

Printre acțiunile noi, enumerăm: 

- Asigurarea respectării regimului de restricții și limitări în legătură cu încetarea 

mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu și migrarea agenților publici în 

sectorul privat (pantuflaj);  

- Asigurarea implementării managementului riscurilor de corupție 

 

3. Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea proiectului nu necesită alocarea mijloacelor financiare 

suplimentare și va fi asigurată în limita bugetului aprobat. 
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4. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative și nu va necesita 

modificarea altor acte normative. 

 

5. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în 

procesul decizional, proiectul deciziei este plasat pe pagina web oficială a Consiliului 

raional Ungheni www.crungheni.md.  

 

 

 

 

Șef Secție Juridică și Resurse Umane                                    Valentina Pascaru  
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