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Scopul evaluării 

 
I. Determinarea nivelului de transparență în activitatea: 
 întreprinderilor de stat  
 întreprinderilor municipale 
 societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 
 
Total: 68 publice + 4 private + 16 din alte țări  
 
II. Stabilirea clasamentului celor mai transparente întreprinderi 

 
III. Formularea recomandărilor pentru îmbunătățirea transparenței şi 

asigurarea furnizării informațiilor publice cetățenilor 



Criteriile de transparență 

Nr. Criterii Ponderea 
din 100 % 

I INDICATORII ECONOMICI 19 % 

II TRANSPARENȚA ȘI ACCESUL LA INFORMAȚIE 24 % 

III ACHIZIȚIILE PUBLICE ȘI PROPRIETEA 23 % 

IV RESURSE UMANE 14 % 

V ETICA ȘI CONFLICTUL DE INTERESE 13 % 

VI GRANTURI ȘI CARITATE 7 % 



Colectarea și analiza datelor 

 Perioada de colectare a datelor:  

 aprilie – iunie 2018 

 

 Perioada evaluată:  

 anul 2017 

 

 Surse: 

 chestionare completate  

pagini web ale întreprinderilor RM (60) 

 pagini web ale întreprinderilor din alte țări (16) 

 alte pagini web (ani.md, etender.gov.md, etc.) 



Paginile web ale întreprinderilor 

 
 nu toate întreprinderile 

 
 nefuncționale 

 
 lipsa informațiilor cu caracter public 

 
 informații neactualizate 

 
 dificil de accesat informațiile 



Cereri privind accesul la informații 

 Legea Nr.982/2000 privind accesul la informație (art.5) este vagă și 
interpretabilă: 

 în consecință - întreprinderile nu cad sub incidența acestei legi 

 

 Unele întreprinderi furnizează informațiile solicitate: 

 19 / 72 au răspuns persoanei fizice 

 22 / 72 au răspuns solicitării IDIS Viitorul 

 

 Unele întreprinderi invocă secretul comercial, protejat de legea nr.171/1994 



Restanțe la publicarea informațiilor obligatorii 

 Legea nr.146/1994 cu privire la întreprinderea de stat, art.15, 16 (abrogată)  

 Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea 
municipală (art.18)  

 Legea privind societățile pe acțiuni nr.1134/1997 (art.91) 

 Legea nr.171/2012 privind piața de capital (art.119 – 120)  

 Regulamentul cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de 
valori mobiliare, aprobat prin Hotărîrea CNPF nr.7/11 din 12.02.2016 

 Legea cu privire la secretul comercial nr.171/1994 (art.5 alin.(4), (5)) 

 Exemplu: doar 9 întreprinderi au publicat statutul pe web 



Achizițiile publice în întreprinderi 

 nu se desfășoară conform procedurilor cuprinse în actele normative privind 
achizițiile publice 
 

 întreprinderile se conduc de propriile proceduri de achiziții publice cuprinse în 
Regulamentele interne 
 

 unele achiziții sînt reglementate și se desfășoară conform unor proceduri distincte 
prevăzute de alte acte normative (ex: sectoarele electroenergetic, termoenergetic, 
gazelor naturale, operatorii care furnizează serviciul public de alimentare cu apă şi 
de canalizare, producerea sau comerțul cu arme, muniții şi sisteme de armament) 
 

 nu sînt utilizate platformele online destinate achizițiilor publice 
 

 nu publică contractele de achiziții publice 
 



Prezentarea rezultatelor clasamentului 

 la sfîrșitul anului 2018 

sau 

 începutul anului 2019 

                                   

http://companies.viitorul.org/ 



 

 

Mulțumesc pentru atenție 
 

 

 


