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În prezent, corupţia continuă să pericliteze valorile şi stabilitatea politică, 
economică şi socială în ţară. 
Situaţia existentă a impus evidenţierea problemei corupţiei în politica statului 
concepând măsuri radicale îndreptate spre reducerea ariei de manifestare a 
viciului corupţiei.
Controlul, prevenirea şi combaterea corupţiei se evidenţiază şi printre priori-
tăţile diferitor programe, bazate pe anumite angajamente faţă de comunitatea 
internaţională (Planul de acţiuni RM-UE, Provocările Mileniului etc.). An-
gajamentul politic necondiţionat în ceea ce priveşte lupta împotriva corupţiei 
este reflectat prin implementarea în Republica Moldova a Strategiei naţionale 
de prevenire şi combatere a corupţiei, aprobată prin Hotărârea Parlamentului 
nr. 421-XV din 16 decembrie 2004.
Primele rezultate ale acestor activităţi au fost atestate la finele anului 2005, 
evaluarea cărora a fost supusă dezbaterilor publice în cadrul Conferinţei naţi-
onale desfăşurate la 09 decembrie 2005 cu genericul „Progrese şi perspective 
în reprimarea corupţiei”.
Activităţile desfăşurate în anul 2006 s-au conturat prin îmbinarea şi coordo-
narea eficientă a tuturor elementelor Strategiei: combaterea corupţiei, pre-
venirea acestui flagel şi educarea civică. Totodată, progresele obţinute sunt 
determinate, în mare parte, şi de stabilirea unui parteneriat constructiv între 
autorităţile publice centrale şi locale, societatea civilă şi sectorul privat. 
Un suport considerabil în aceste activităţi a fost oferit de către Consiliul Eu-
ropei şi alte organisme internaţionale care, actualmente, se amplifică prin 
lansarea noilor proiecte de asistenţă tehnică şi financiară. 
Totalitatea acţiunilor desfăşurate în vederea prevenirii şi combaterii acte-
lor de corupţie sunt reflectate în al doilea Raport naţional, care se prezentă 
publicului pentru apreciere. Consimţirea rezultatelor obţinute va determina 
corectitudinea şi importanţa eforturilor depuse şi va impune intensificarea 
în continuare a implementării politicilor anticorupţionale. 
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INTRODUCERE

Complexitatea şi aria tot mai largă a corupţiei plasează această problemă în topul proble-
melor imperioase ale Republicii Moldova.
Combaterea acestui flagel este absolut necesară şi stringentă, Republica Moldova fiind în 
vizorul multor reprezentanţi ai entităţilor internaţionale, inclusiv europene, precum şi al 
organizaţiilor nonguvernamentale, a căror activitate are ca obiectiv diminuarea nivelului 
de răspândire a corupţiei în ţară. Totodată, în vederea materializării aspiraţiilor de inte-
grare europeană, au fost necesară întreprinderea unor paşi decisivi în direcţia reprimării 
corupţiei în ţară. 
Anul 2005 poate fi considerat ca o etapă revoluţionară în lupta contra corupţiei, continuând 
în anul 2006. Acest fapt este relevat de ascendenţele combaterii acestui fenomen malefic, 
care şi-au găsit finalitatea caracteristicilor obţinute la acest compartiment, inclusiv în In-
dicele Percepţiei Corupţiei.
Acest clasament, realizat anual de Transparency International, atestă un progres modest 
în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei în ţară, ca urmare a angajării în lupta cu 
corupţia atât a instituţiilor publice, cât şi societăţii civile şi a sectorului privat. 
Astfel, în anul 2006, potrivit rela-
tărilor TI, Republica Moldova s-a 
clasat pe locul 81 din 163 de ţări 
incluse în clasament, indicele per-
ceperii corupţiei constituind 3,2 . 
Pentru comparaţie în anul 2005, în 
acest clasament Moldova s-a plasat 
pe locul 95 din 159 de ţări, indicele 
alcătuind 2,9. Acest fapt, în mare 
măsură, denotă atât voinţa politică 
a conducerii, cât şi eforturile soci-
etăţii civile în domeniul prevenirii 
şi combaterii corupţiei în ţară.
Una dintre cele mai importante acţiuni care a facilitat lupta cu corupţia a fost continuarea 
implementării eficiente în Republica Moldova a Strategiei naţionale de prevenire şi comba-
tere a corupţiei (în continuare SNPCC), aprobată prin Hotărârea Parlamentului nr. 421-XV 
din 16 decembrie 2004. Prin realizarea planurilor anuale de acţiuni, rezultatele obţinute 
au fost, în mare parte, determinate de îmbinarea eficientă a tuturor verigilor de reprimare 
a corupţiei: combaterea, prevenirea şi conlucrarea cu societatea civilă. 
În Planul de acţiuni pentru anul 2006 au fost incluse 49 de măsuri, cu stabilirea terme-
nului de executare şi nominalizarea instituţiilor de resort. Centrul pentru Combaterea 

Dinamica Indicelui Percepţiei Corupţiei  
în Republica Moldova în perioada 2002-2006
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Crimelor Economice şi Corupţiei (în continuare C.C.C.E.C.) a fost specificat în realizarea 
a 36 de măsuri, Procuratura Generală – 14 măsuri, Serviciul de Informaţii şi Securitate 
– 14, Ministerul Afacerilor Interne – 12 măsuri, Ministerul Justiţiei – 10 măsuri etc. 
ONG-urile urmau a fi antrenate în realizarea a 15 măsuri.
Astfel, după cum reflectă diagrama respectivă, C.C.C.E.C. a realizat o cotă de participare 
în implementarea SNPCC în mărime de circa 80 la sută.
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Este cunoscut faptul că, pentru a asigura un proces anticorupţional eficient statul are nevoie 
de promovarea şi consolidarea capacităţilor în diferite domenii, inclusiv:

cadru legislativ eficient şi adecvat;
cadru instituţional eficient;
societate civilă proactivă şi cooperantă;
colaborare eficientă la nivel naţional, regional şi internaţional.

Anume acestor elemente conducerea ţării a acordat o atenţie sporită în perioada de rapor-
tare.
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I. CONSOLIDAREA CADRULUI LEGISLATIV  
ŞI ASIGURAREA APLICĂRII LEGISLAŢIEI

Strategia naţională anticorupţie, precum şi alte programe guvernamentale, sunt fundamen-
tate pe ideea că fenomenul corupţiei este o disfuncţie de sistem care îşi are provenienţa şi 
afectează cadrul normativ, sistemul instituţional şi relaţiile interumane specifice instituţiilor 
sociale. Astfel, excesul normativ, ca şi lipsa reglementărilor legale în anumite domenii, 
alimentează factorii de risc pentru corupţie. 
Această situaţie impune sporirea eforturilor la elaborarea proiectelor de acte legislative în 
vederea facilitării procesului de prevenire şi combatere a corupţiei. 
Un mediu favorabil pentru perfecţionarea cadrului legislativ naţional şi ajustarea acestuia 
la standardele legislative internaţionale va oferi ţării noastre posibilitatea de aderare la 
Convenţia ONU împotriva corupţiei, semnată de către Republica Moldova la 27.09.2004. 
Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei ONU împotriva corupţiei a fost ela-
borat şi remis la 24 noiembrie 2006 spre avizare instituţiilor de resort.
În scopul perfecţionării legislaţiei anticorupţie şi ajustării cadrului legislativ naţional la 
standardele internaţionale, inclusiv la acquis-ul comunitar împotriva corupţiei, a fost elabo-
rat proiectul Legii cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei. Proiectul prenotatProiectul prenotat 
a fost expertizat de către Consiliul Europei, recomandările fiind acceptate integral.
Întru asigurarea unui nivel înalt al transparenţei şi responsabilităţii funcţionarilor publici,unui nivel înalt al transparenţei şi responsabilităţii funcţionarilor publici, 
eficientizarea sistemului public şi consolidarea cooperării instituţiilor publice cu societatea 
civilă au fost elaborate o serie de acte legislative, după cum urmează:

proiectul Legii cu privire la răspunderea ministerială, remis spre avizare 
instituţiilor de resort la 20 noiembrie 2006;
proiectul Legii privind administraţia publică centrală de specialitate, remis 
spre avizare insituţiilor de resort la 30 octombrie 2006;
proiectul Legii cu privire la serviciul public şi statutul funcţionarului public, 
avizat de către instituţiile interesate;
proiectul Legii cu privire la conflictul de interese, remis Guvernului spre exami-
nare la 30 octombrie 2006; 
proiectul Legii cu privire la declararea veniturilor, averii şi mijloacelor de ob-
ţinere a veniturilor de către persoanele fizice cetăţeni ai RM, remis Guvernului 
spre examinare la 13 octombrie 2006; 
proiectul Legii cu privire la transparenţa decizională, aprobat de Guvern la 13 
septembrie 2006 şi remis Parlamentului spre examinare;
Codul de conduită a funcţionarului public, aprobat de Guvern la 02 octombrie 
2006 şi remis spre examinare Parlamentului.
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În scopul eficientizării şi consolidării capacităţilor de monitorizare asupra manifestărilor 
de spălare a banilor şi finanţare a terorismului, precum şi în vederea ajustării legislaţiei 
naţionale la prevederile şi recomandările internaţionale în domeniu, a fost elaborat un alt 
proiect de Lege cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării 
terorismului . De asemenea, s-a elaborat şi proiectul Strategiei naţionale în domeniul 
prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, care urmează a fi 
implementată în baza unui Plan de acţiuni, care este în fază de elaborare. 
În vederea minimizării oportunităţilor de corupţie în procedurile de achiziţii publice, inclu-
siv în vederea perfecţionării, ajustării mecanismului de reglementare a achiziţiilor publice 
la cerinţele Acordului Organizaţiei Mondiale a Comerţului privind achiziţiile publice şi 
directivelor Uniunii Europene în materia vizată, a fost elaborat proiectul Legii achiziţiilor 
publice. Proiectul a fost aprobat la şedinţa Guvernului din 13 septembrie 2006 şi remis 
Parlamentului spre examinare. 
Eventuala influenţă a unor interese de grup asupra organelor puterii de stat a impus abor-
darea publică a oportunităţii privind elaborarea actului normativ respectiv ce ar reglementa 
activitatea de lobbysm în Republica Moldova. În acest context, s-a desfăşurat la 29 mai 2006 
Masa rotundă cu genericul „Oportunitatea elaborării proiectului de lege cu privire la 
lobbysm”, la care au participat atât reprezentanţii instituţiilor de stat (C.C.C.E.C., Ministerul 
Afacerilor Interne, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Procuratura Anticorupţie, Serviciul 
Vamal, Ministerul Justiţiei, Ministerul Dezvoltării Informaţionale, Aparatul Guvernului), 
cît şi unele ONG-uri, inclusiv Transparency International-Moldova, Uniunea Juriştilor din 
republica Moldova, Institutul de Politici Publice, ABA/CEELI. Participanţii la întrunire 
au concluzionat necesitatea elaborării unui astfel de proiect de lege, după efectuarea unor 
cercetări de specialitate în domeniu.

De rând cu aspectele pozitive obţinute la compartimentul respectiv au fost înregistrate 
şi unele dificultăţi. Astfel, deşi Republica Moldova a semnat Convenţiile civilă şi penală 
privind corupţia, ratificate prin Legile nr. 428 din 30.10.2003 şi nr. 542 din 19.12.2003, în 
legislaţia naţională rămân a fi operate multiple modificări importante în vederea ajustării 
acesteia la prevederile convenţiilor respective. Nu s-au respectat termenii de ratificare a 
Convenţiei ONU împotriva corupţiei. Prin urmare, perioada raportată poate fi caracterizată 
prin procesul lent de armonizare a legislaţiei naţionale cu privire la corupţie în raport cu 
uzanţele legislative internaţionale în acest domeniu.

Dificultăţi

Ajustarea şi implementarea prioritară a normelor internaţionale anticorupţionale; 
Urgentarea adoptării proiectelor de legi elaborate conform Planului de acţiuni de im-
plementare a Strategiei naţionale anticorupţie pentru anii 2005 şi 2006;
Intensificarea eforturilor pentru o transpunere efectivă în practică a reglementărilor 
normative cu privire la corupţie;
Elaborarea mecanismelor eficiente de implementare şi aplicare a cadrului legislativ 
anticorupţional.








Priorităţi
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II. ACTIVITATEA ANTICORUPŢIONALĂ

Existenţa fenomenului corupţiei în Republica Moldova este confirmată prin înregistrarea 
şi depistarea anuală de către organele de drept a manifestărilor de corupţie. Amplificarea 
procesului anticorupţie, creşterea complexităţii acestuia în republică nu poate fi realizat 
în afara unei corecte şi prompte cunoaşteri a realităţii privind corupţia, scop urmărit în 
cadrul studiului analitic efectuat de C.C.C.E.C. privind nivelul şi tendinţele corupţiei în 
Republica Moldova. 
Evoluţia infracţiunilor de corupţie în ultimii zece ani (1996-2005) atestă o dezvoltare 
esenţială a acestui fenomen, fiind caracterizată printr-o tendinţă de creştere considerabilă 
a numărului de acte de corupţie înregistrate. Astfel, în ultimii zece ani, numărul infrac-
ţiunilor de corupţie înregistrate în modul stabilit a crescut de la 632 în anul 1996 până la 
1351 în anul 2005. 

Dinamica infracţiunilor de corupţie înregistrate în perioada 1996-2005
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Sursa: datele Direcţiei informaţii şi evidenţă operativă a MAI

Prin urmare, în anul 2005 organele de drept au înregistrat infracţiuni de corupţie de 2 ori 
mai mult decât în anul 1996 şi cu 85 % mai mult decât în anul 2000. 
Semnificativă este şi ponderea actelor de corupţie în totalul infracţiunilor înregistrate, 
care, privită în dinamica anilor 1999-2004, se caracterizează printr-o creştere însemnată, 
sporul mediu pe an constituind circa 0,4 %. Astfel, în anul 2004 actele de corupţie au 
constituit peste 4 la sută din totalul infracţiunilor sau cu 2,7 puncte procentuale mai mult 
comparativ cu anul 1999.
Datele statistice pentru perioada 1996-2005, de asemenea, atestă şi tendinţa de majorare a 
numărului de persoane care au săvârşit acte de corupţie, care în anul 2005 a atins cifra de 
441 (de 2 ori mai mult faţă de anul 1996 şi de 1,6 ori – faţă de anul 2003). Sporul mediu 
a constituit câte 25 persoane pe an, fiind mult mai mic faţă de sporul mediu al actelor de 
corupţie (80 infracţiuni pe an). Această divergenţă indică predispunerea persoanelor spre 
a săvârşi un cumul de acte de corupţie, apelând astfel la scheme complexe corupţionale.
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Ponderea actelor de corupţie în totalul infracţiunilor înregistrate
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Sursa: datele Direcţiei informaţii şi evidenţă operativă a MAI şi Biroului Naţional de Statistică

De altfel, datele prezentate nu relevă nivelul real de răspândire a fenomenului corupţiei în 
Republica Moldova, fapt determinat de latentitatea acestui fenomen. Beneficiile, deşi ne-
cuvenite, obţinute de părţile participante la actele de corupţie, condiţionează nedeclararea 
premeditată în organele de drept despre comiterea infracţiunilor. 

Persoane care au săvârşit acte de corupţie

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
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Sursa: datele Direcţiei informaţii şi evidenţă operativă a MAI.

Acest domeniu de activitate necesită o abordare strategică de sistem şi indicatori de perfor-
manţă în vederea aprecierii acţiunilor concrete de detectare, cercetare şi judecare a cazurilor 
de corupţie. În acest context, se impune stabilirea criteriilor de apreciere a infracţiunilor 
de corupţie şi a celor conexe, a corupţiei la nivel înalt, mediu şi mic, perfectarea legislaţiei 
existente în ceea ce priveşte confiscarea bunurilor provenite din acte de corupţie.

2.1. Combaterea corupţiei
Realitatea obiectivă denotă că depistarea nemijlocită a actelor de corupţie, documentarea 
acestora, urmărirea penală şi sancţionarea vinovaţilor conform legislaţiei în vigoare, rămâne 
deocamdată una dintre verigile principale ale procesului de reprimare a corupţiei. Astfel, în 
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rezultatul acţiunilor întreprinse de 
către organele abilitate cu funcţii 
de combatere a corupţiei, în 11 luni 
a.c. au fost relevate 1297 infracţi-
uni de corupţie. 
Un rol important în reprimarea co-
rupţiei îi revine C.C.C.E.C. - organ 
cu atribuţii speciale în combaterea 
şi prevenirea acestui flagel.
Din totalul crimelor depistate 
de C.C.C.E.C. în perioada de 11 
luni curent, 45 la sută se referă la 
infracţiuni de corupţie, 34 la sută 
- economico-financiare şi 21 la sută - la alte tipuri de crime. Din infracţiunile de corupţie 
descoperite, 46 de cazuri reprezintă trafic de influenţă; 45 – exces de putere sau depăşire 
a atribuţiilor de serviciu; 39 – corupere pasivă; 41 - neglijenţă în serviciu; 37 – abuz de 
putere sau abuz de serviciu (sector public); 29 – însuşire în proporţii deosebit de mari (fo-
losind situaţia de serviciu); 20 – fals în actele publice; 16 – abuz de serviciu (sector privat) 
etc. Ponderea infracţiunilor de corupţie, săvârşite de conducători şi şefi de subdiviziuni 
care au activat atât în sectorul public, cât şi cel privat, este de 65%, dintre care pot fi 
menţionate 4 persoane cu funcţii de răspundere din cadrul autorităţilor publice centrale, 
3 conducători de instituţii bancare, 20 primari, 5 viceprimari, 17 directori şi directori 
adjuncţi ai instituţiilor de învăţământ, 7 şefi de instituţii şi subdiviziuni medicale etc. 
Corupţia în administraţia publică centrală afectează nu doar activitatea instituţiei 
în parte, ci ştirbeşte imaginea întregului executiv. Actualmente, pentru fapte de co-
rupţie au fost şi sunt urmăriţi penal de către C.C.C.E.C. funcţionari ai administraţiei 
publice centrale, inclusiv un ex-ministru, un fost şef de Departament al Ministerului 
Agriculturii şi Industriei Alimentare, preşedintele Camerei Înregistrării de Stat a Repu-

blicii Moldova, un sef-adjunct al 
Inspectoratului Fiscal Principal 
de Stat etc.
Un sector vulnerabil corupţiei ră-
mâne a fi administraţia publică 
locală. 
C.C.C.E.C. a instrumentat cazuri 
penale privind exces de putere sau 
abuz de serviciu a unor primari, 
comise în special la repartizarea 
terenurilor de pământ, evaluarea 
preţului de înstrăinare şi schimba-
rea destinaţiei acestora. 

Infrac iuni de corup ieţ ţ
45%

Alte infrac iuniţ
21%

Infrac iuni economico-financiareţ
34%

Coraportul infracţiunilor economice şi de corupţie 
în perioada de 11 luni 2006
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Relevantă este cauza penală, instrumentată de către Procuratura Anticorupţie privind ex-
torcarea mijloacelor băneşti în sumă de 10,0 mii Dol SUA de către viceprimarul or. Codru 
pentru repartizarea unui lot de teren.
Infracţiuni de corupţie au fost depistate şi în diferite instituţii de învăţământ din republică. 
Pentru estorcare de mijloace băneşti au fost reţinuţi în flagrant delict de către C.C.C.E.C. 
directorul unei Şcoli profesionale din r-nul Donduşeni, demnitari ai Universităţii Real-
Umanistice din or. Cahul şi Academiei de Transport din mun. Chişinău etc. 
Scheme frauduloase au fost utilizate de către conducătorii şcolilor profesionale nr. 2, 3 şi 
10 din municipiul Chişinău şi a şcolii sportive nr. 12 din or. Vadul lui Voda, care, depăşind 
atribuţiile de serviciu, au însuşit ilegal mijloace băneşti din buget în sumă de 79,0 mii lei. 
Un alt caz a fost depistat de către colaboratorii C.C.C.E.C. la Universitatea Agrară de Stat 
din Moldova (UASM), unde persoane cu funcţii de răspundere din Consiliul de adminis-
trare şi Comitetul sindical au depăşit drepturile acordate prin lege, atribuind în anul 2005 
trei loturi de teren din str. Bucovinei angajaţilor Ministerului Agriculturii şi Industriei 
Alimentare, fapt prin care au cauzat daune considerabile drepturilor şi intereselor anga-
jaţilor U.A.S.M.
În perioada raportată a continuat activitatea de contracarare a corupţiei şi în sfera medico-
sanitară, fiind demascate de către C.C.C.E.C. cazuri în care au fost implicaţi atât medici de 
rând, cât şi cu funcţii de conducere. Printre cele mai relevante cazuri pot fi menţionate:

estorcarea de către conducătorul Centrului de Medicină Preventivă din oraşul Băl-
ţi a mijloacelor băneşti în sumă de 17,0 mii lei şi 300 dol SUA pentru eliberarea 
autorizaţiilor sanitare;
coruperea pasivă a conducătorilor Consiliului de expertiză medicală a vitalităţii 
pentru raioanele Făleşti şi Glodeni şi a Consiliului de expertiză medicală a vitalităţii 
din mun. Bălţi la acordarea gradelor de invaliditate;
urmărirea penală în privinţa factorilor de decizie ai Consiliului expertiză medicală 
a vitalităţii Orhei, care pe parcursul anilor 1998-1999, nu au asigurat păstrarea a 
2336 de procese-verbale de expertizare, fapt soldat cu nimicirea lor. Suplimentar 
a fost stabilit că persoane cu funcţii de răspundere ale consiliilor de expertizare 
medicală a vitalităţii au acordat ilegal grade de invaliditate la peste 700 persoane, 
dintre care o parte nu se aflau în ţară la momentul respectiv;
cauza penală în privinţa medicilor Institutului de cercetări ştiinţifice în domeniul 
ocrotirii sănătăţii mamei şi copilului, a căror neglijenţă criminală în exercitarea 
atribuţiilor de îngrijitor al sănătăţii şi vieţii omeneşti s-a soldat cu decesul a 18 
copii nou-născuţi.

De asemenea, de către C.C.C.E.C. s-au întreprins o serie de măsuri în vederea contracarării 
corupţiei în sistemul de justiţie şi în cadrul organelor de drept. 
Prin diminuarea preţului de vămuire a autoturismelor, un inspector al Biroului Vamal Cahul 
a prejudiciat bugetul cu circa 180,0 mii lei, iar un colaborator al Postului Vamal Făleşti a 
admis exportul ilegal al unui lot de ţigări în valoare de 7,2 mii Euro. Datorită neglijenţei 
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de serviciu, pe parcursul anilor 2003-2005 nu a fost asigurată perceperea plăţilor la buget 
în sumă de 5,3 mln lei, pentru importul produselor ce poluează mediul. 
Urmărirea penală a fost iniţiată cu privire la şefii secţiei speciale şi ai sectorului nr. 6 al 
Penitenciarului nr. 4 din or. Cricova, specialistului Judecătoriei sectorului Ciocana şi exe-
cutorul judecătoresc pentru falsificare de acte, extorcare de bani şi neglijenţă în serviciu. 
Procuratura Anticorupţie s-a autosesizat referitor la comiterea abaterilor de la legislaţie 
în exercitarea atribuţiilor de serviciu de către unii judecători ai Judecătoriilor sectorului 
Buiucani mun. Cişinău, or. Căuşeni, Străşeni şi Leova. Despre cazurile depistate a fost 
sesizat Preşedintele Republicii Moldova şi Consiliul Superior al Magistraturii în vederea 
tragerii la răspundere penală a judecătorilor respectivi. Ca urmare, în instanţa de judecată 
a fost transmisă o cauză penală pentru examinare, iar în alte trei cazuri Consiliul Superior 
al Magistraturii a respins sesizările Procurorului General privind eliberarea acordului la 
pornirea urmăririi penale şi tragerea acestora la răspundere penală.
Din infracţiunile depistate de către M.A.I., 37,5 la sută constituie cazuri de instigare acazuri de instigare a 
colaboratorilor organelor afacerilor interne la corupere activă. 
Astfel, ca urmare a măsurilor operative de investigaţie efectuate de către serviciile abili-
tate ale M.A.I. în comun cu Procuratura Anticorupţie, C.C.C.E.C. şi S.I.S., de la începutul 
anului 2006, au documentat şi preîntâmpinat 26 de cazuri de trădare a intereselor de ser-
viciu, corupţie şi protecţionism comise de către colaboratorii organelor afacerilor interne. 
De asemenea, în rezultatul operaţiunilor speciale desfăşurate pe teritoriul mun. Chişinău, 
al raioanelor Criuleni, Dubăsari, Hînceşti, Orhei, în mun. Bălţi, or. Sîngerei, or. Orhei, or. 
Comrat, or. Cahul, pe traseele principale ale republicii au fost documentate 7 cazuri de 
primire a recompensei ilicite de către colaboratorii poliţiei rutiere, pentru neîntocmirea 
proceselor-verbale, colaboratorii implicaţi fiind sancţionaţi disciplinar.
Relevante sunt dosarele penale, pornite de către Procuratura Anticorupţie în privinţa unui 
ofiţer de urmărire penală al Comisariatului de Poliţie sectorul Rîşcani mun. Chişinău, care 
a primit prin extorcare şi înşelăciune mijloace băneşti în sumă âde un cetăţean străin.
Managementul ineficient al întreprinderilor de stat, iresponsabilitatea şi interesele mercan-
tile ale unor conducători afectează direct sistemul economico-financiar al statului. În acest 
context, reieşind din atribuţiile sale funcţionale, C.C.C.E.C. monitorizează acest segment, 
fiind depistate 20 de infracţiuni, dintre care 13 comise de către conducătorii corupţi ai ace-
stor întreprinderi. Printre cele mai relevante se menţionează acţiunile criminale ale foştilor 
factori de decizie ai S.A.”Viorica Cosmetic”, care s-au soldat cu prejudicierea întreprinderii 
în sumă de 4,3 mln lei. Un alt caz de afectare a intereselor constituţionare ale acţionarilor 
a fost depistat la B.C. “Victoriabanc” S.A., în care o persoană din conducerea băncii, fără 
acordul Consiliului, a însuşit 6,4 mln lei sub formă de retribuire a muncii.
De către M.A.I. a fost reţinut în flagrant delict un factor de decizie din conducerea 
S.A.”Incorgaz”, care a propus şi a transmis mijloace băneşti în sumă de 42,9 mii lei unui 
inspector al Comisariatului general de poliţie al mun. Chişinău, pentru a nu porni urmărirea 
penală în cazul însuşirii de mijloace băneşti de la întreprindere.
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O modalitate eficientă de combatere a corupţiei rezidă în colaborarea eficientă a organelor de 
drept cu populaţia. Un efect benefic în vederea încurajării cetăţenilor la cooperarea cu orga-
nele de resort oferă instituirea “liniilor fierbinţi” instituţionale. Cetăţenii sesizează organeleCetăţenii sesizează organele 
de drept, alte autorităţi publice, despre cazurile de corupţie prin intermediul telefoanelor de 
încredere, al cutiilor poştale. Recepţionarea informaţiei creează posibilitatea studierii opiniei 
publice şi reacţionării prompte la semnalele cetăţenilor despre cazurile de corupţie. 
Prin funcţionarea „liniei fierbinţi” sunt identificate şi unele probleme. În multe cazuri, per-
soanele solicită doar consultaţii juridice. De asemenea, o bună parte a apelurilor recepţionate 
conţin descrieri ale eventualelor litigii civile, a căror soluţionare nu ţine de competenţa 
organelor de drept anticorupţionale. În alte cazuri, interlocutorii, fiindu-le lămurită proce-În alte cazuri, interlocutorii, fiindu-le lămurită proce-
dura, nu acceptă să coopereze cu organele de drept, preferând anonimatul. În acest sens, o 
alternativă productivă reprezintă Linia fierbinte anticorupţie, deschisă de către ONG-urile 
Transparency International – Moldova şi Societatea Civilă Împotriva Corupţiei.

În perioada de activitate 2002 – 11 luni 2006, au fost deferite justiţiei 1029 de cauze 
penale, instrumentate de C.C.C.E.C., din care 51% se referă la infracţiuni de corup-
ţie. În prezent, există 364 de sentinţe definitive (în privinţa a 412 de persoane), ceea 
ce constituie 35 % din totalul cauzelor penale trimise în judecată. Analiza sentinţe-
lor de condamnare denotă cazuri frecvente în care pedepsele stabilite de instanţele 
judecătoreşti nu sunt proporţionale gravităţii infracţiunilor şi prejudiciului cauzat, 
nefiind soluţionată şi problema reparării prejudiciului. Relevantă este şi tergiversarea 
de către instanţele judecătoreşti a examinării cauzelor penale din categoria celor de 
corupţie. În acest fel, se diminuează eficienţa legii penale, precum şi efectul efortu-
rilor depuse de organele de urmărire penală în vederea reprimării infracţiunilor de 
corupţie şi a celor conexe.

Dificultăţi

consolidarea capacităţilor organelor de drept la asigurarea operativităţii şi efica-
cităţii în cercetarea şi examinarea cauzelor penale de corupţie;
intensificarea activităţii organelor de drept în relevarea şi documentarea schemelor 
de corupţie în rândul funcţionarilor de rang înalt din structurile de stat;
eficientizarea mecanismului de sesizare despre actele de corupţie şi de implementare 
a Legii nr. 1458-XIII din 28.01.98 cu privire la protecţia de stat a părţii vătămate, a 
martorilor şi altor persoane care acordă ajutor în procesul penal.







Priorităţi

2.2. Prevenirea corupţiei
Realitatea obiectivă deja a confirmat faptul că doar prin metode penal-restrictive, fenome-
nul corupţiei nu poate fi stăvilit. Un aspect extrem de important la acest capitol care, fiind 
eficient utilizat, poate influenţa răspândirea acestui viciu social, este prevenirea infracţi-
unilor de corupţie. De altfel, măsurile preventive nu sunt focusate asupra manifestărilor 
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exteriorizate ale corupţiei, ci asupra cauzelor generatoare, motiv pentru care şi sunt lipsite 
de deficienţele specifice „metodelor de luptă”, cum ar fi, de exemplu, repulsia socială. Ast-
fel, activitatea de prevenire este determinată nu numai de sporirea grijii publice pentru 
creşterea în număr a infracţiunilor de corupţie, ci în special, de efectul limitat al măsurilor 
penal-restrictive în combaterea corupţiei.
În general, activitatea de prevenire a corupţiei, prin finalităţile sale, este un mijloc de re-
glementare a raporturilor sociale, în scopul eliminării oportunităţilor corupţiei atât prin 
interacţiunea unor măsuri economico-sociale, educaţional-pedagogice, organizaţional-
instituţionale şi de drept, cât şi prin îmbinarea diferitor nivele preventive.
Activitatea de prevenire a corupţiei ar putea fi definită ca o totalitate de acţiuni îndreptate 
asupra identificării şi analizei, limitării sau excluderii fenomenelor generatoare de corupţie, 
precum şi a factorilor care o favorizează.
Obiectivul strategic al activităţii de prevenire a corupţiei este diminuarea nivelului corupţiei 
prin trasarea, implementarea şi monitorizarea unor acţiuni preventive.
Efectul scontat va fi atins prin eficientizarea sistemului instituţional, asigurarea responsabi-
lităţii şi transparenţei autorităţilor publice, diminuarea efectelor corupţiei asupra sectorului 
privat, facilitarea cooperării organelor de drept cu societatea civilă etc.
În vederea implementării măsurilor instituţionale de prevenire a corupţiei, a fost extins 
mecanismul de control administrativ intern. Echipelor de conducere ale autorităţilor publice 
le-a fost oferit de către C.C.C.E.C., suport metodologic la evaluarea riscurilor instituţionale 
de corupţie şi elaborarea planurilor sectoriale de prevenire a corupţiei.
În acelaşi sens, „Transparency International – Moldova”, cu participarea C.C.C.E.C., a 
organizat şi desfăşurat, pentru persoane responsabile din cadrul autorităţilor publice, trai-
ningul cu genericul „Măsuri de prevenire a corupţiei în serviciul public”.
Implementarea politicii de transparenţă maximă în activitatea autorităţilor publice a fost 
asigurată prin publicarea proiectelor de acte normative în mass-media şi pe site-urile ofi-
ciale ale autorităţilor publice, dezbaterile publice organizate de către instituţiile de stat şi 
organizaţiile nonguvernamentale vis-à-vis de problema contracarării corupţiei.
O precondiţie a eficienţei procesului de prevenire a corupţiei o constituie controlul exercitat 
de societatea civilă asupra administraţiei publice. Acesta este principalul indice al unei 
societăţi democratice, bazată pe principiile legalităţii şi transparenţei. De către C.C.C.E.C. 
a fost evaluat nivelul participării societăţii civile la activitatea decizională a autorităţilorvaluat nivelul participării societăţii civile la activitatea decizională a autorităţilor 
publice locale sub aspectul participării societăţii civile la procesul decizional. În acest 
scop, a fost elaborat Chestionarul „Participarea societăţii civile la procesul decizional ala fost elaborat Chestionarul „Participarea societăţii civile la procesul decizional al 
autorităţilor publice locale – un aspect important în prevenirea corupţiei la nivelul condu-
cerii locale”, remis spre completare pe adresa a 19 primării ale oraşelor (municipiilor) din 
republică. În baza răspunsurilor obţinute a fost efectuat un studiu analitic, fiind reliefaţi 
factorii care generează şi favorizează corupţia la nivel local. S-a concluzionat că autorităţile 
publice locale nu utilizează în deplină măsură tehnicile de antrenare a cetăţenilor în pro-
cesul decizional, fapt ce diminuează credibilitatea populaţiei în puterea locală. Totodată, 
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au fost elaborate un şir de recomandări justificate, incluse ca măsuri concrete în Planul de 
acţiuni de implementare a Strategiei naţionale anticorupţie pentru 2007-2009.
O măsură eficientă de prevenire a corupţiei este implementarea practicii ghişeelor unice 
în administraţia publică. Efectele totale, puse în contur prin analiza activităţii ghişeelor 
unice, în baza studiului efectuat cu suportul proiectului de asistenţă tehnică BizPro/USAID, 
prezintă argumente esenţiale în favoarea sprijinirii acestora. Principalele probleme solu-
ţionate constau în micşorarea timpului necesar pentru a obţine o autorizaţie, micşorarea 
costurilor procedurilor, eliminarea contactului direct dintre solicitant şi autoritatea care 
trebuie să aprobe eliberarea acesteia, ceea ce diminuează riscurile de corupţie la această 
etapă. Astfel, evaluatorii au prezentat o serie de recomandări în vederea sprijinirii în con-
tinuare a creării şi lansării activităţii oficiilor ghişeelor unice.
Un obiectiv specific al prevenirii corupţiei în sectorul privat îl constituie asigurarea unor 
condiţii de afaceri şi investiţii echitabile, bazate pe libera concurenţă. În vederea îmbu-
nătăţirii climatului investiţional în ţară, Ministerul Economiei şi Comerţului a desfăşurat 
diferite activităţi, inclusiv au fost elaborate politici îndreptate spre amplasarea efectivă a 
resurselor financiare şi utilizarea unui sistem complex de instrumente şi metode investi-
ţionale performante.
În esenţă, corupţia poartă un caracter sistemic, resursele ei conţinându-se şi la nivelul actelor 
legislative. De altfel, corupţia devine mult mai periculoasă, când se bazează pe-un cadru legal 
evaziv, confuz sau lacunar. Combaterea eficientă a corupţiei este imposibilă fără curăţirea 
câmpului legislativ de norme care generează corupţia (norme corupţio-gene) şi care sporesc 
eventualitatea actelor de corupţie. În acest sens, o acţiune preventivă specifică şi deosebit 
de importantă este analiza nivelului de coruptibilitate a proiectelor de acte legislative. Ex-
pertiza anticorupţională a proiectelor de acte legislative are drept scop evaluarea nivelului 
de coruptibilitate a proiectelor, adică identificarea în cadrul acestora a unor norme care 
favorizează sau pot favoriza corupţia în eventualul proces de aplicare a acestor norme.
În acest sens, Ministerul Justiţiei, în comun cu C.C.C.E.C., a elaborat proiectul Regula-
mentului cu privire la organizarea procesului de efectuare a expertizei coruptibilităţii 
proiectelor de acte legislative, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 977 din 23.08.2006, 
în temeiul căruia C.C.C.E.C. a elaborat şi aprobat Metodologia de efectuare a expertizei 
coruptibilităţii proiectelor de acte legislative. Experţii C.C.C.E.C. au efectuat expertiza mai 
multor proiecte de acte legislative, inclusiv: proiectul de Lege pentru modificarea şi com-
pletarea Legii metrologiei nr. 647-XIII din 17.11.95, proiectul de Lege privind activitatea 
sanitar-veterinară, proiectul Legii bibliotecilor etc.
Probitatea şi profesionalismul angajaţilor organelor specializate în prevenirea şi combaterea 
corupţiei este o altă precondiţie a unei lupte eficiente împotriva corupţiei. În acest sens, 
C.C.C.E.C., cu suportul unor organizaţii internaţionale, a organizat şi desfăşurat acţiuni 
de instruire pentru angajaţii organelor de drept în problemele ce ţin de tehnici speciale 
de depistare, cercetare şi calificare a infracţiunilor de corupţie; detectarea, investigarea şi 
trimiterea în judecată a cauzelor de corupţie la nivel înalt; aspecte psihologice ale activităţii 
operative de investigaţii şi activităţii de urmărire penală etc.
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Deoarece corupţia, ca fenomen, poartă un caracter preponderent sistemic, activitatea 
preventivă necesită conceptualizare şi sistematizare, astfel încât politica preventivă 
să fie bine justificată, focusată asupra realelor zone de risc şi raţională în utilizarea 
resurselor instituţionale. O parte din acţiunile importante de prevenire, cum ar fi 
expertiza anticorupţională a proiectelor de acte legislative, încă nu pot fi suficient 
acoperite cu resurse umane.

Dificultăţi

Implementarea în cadrul autorităţilor publice a mecanismelor eficiente de control 
administrativ intern;
Asigurarea implementării în cadrul autorităţilor publice a normelor de etică, inclusiv 
a standardelor în evitarea şi declarare conflictelor de interese;
Sporirea gradului de transparenţă în activitatea autorităţilor publice, crearea unui 
mecanism viabil de participare a cetăţenilor la procesul decizional al autorităţilor 
publice;
Sporirea activităţii analitice şi pronostic anticorupţional, care ar fundamenta pre-
venirea corupţiei la nivel sectorial;
Consolidarea capacităţilor instituţionale ale C.C.C.E.C. în vederea acoperirii adec-
vate a activităţii de efectuare a expertizei anticorupţionale a proiectelor de acte 
legislative;
Intensificarea cooperării instituţiilor publice cu societatea civilă.













Priorităţi

Fortificarea în viitor a activităţilor de prevenire, inclusiv prin parteneriate a instituţiilor pu-
blice şi societatea civilă, va eficientiza şi activitatea de combatere a corupţiei şi, nu în ultimul 
rând, prin sporirea încrederii opiniei publice faţă de organele de drept, va facilita dezrădă-
cinarea unor stereotipuri legate de activitatea organelor de drept, axată şi astăzi, în buna 
parte, pe contracararea criminalităţii, fiind diminuat aspectul de prevenire a acesteia.

2.3. Educaţia anticorupţională
Un factor care favorizează corupţia este înaltul nivel de acceptabilitate socială a comporta-
mentului corupţional. Anume reieşind din acest lucru, precum şi din priorităţile activităţii 
de prevenire a corupţiei în clasamentul obiectivelor Strategiei naţionale anticorupţie, au 
fost lansate campanii de sensibilizare şi formare anticorupţională a opiniei publice. 
În acest sens, C.C.C.E.C. a desfăşurat în jurul a 120 de întruniri cu reprezentanţi ai dife-
ritor segmente sociale (funcţionari ai organelor centrale de specialitate ale administraţiei 
publice; funcţionari ai organelor administraţiei publice locale; corpul de conducere şi 
didactic al instituţiilor de învăţământ preuniversitar şi universitar, inclusiv studenţi şi re-
prezentanţi ai asociaţiilor de părinţi; angajaţi ai instituţiilor din sistemul ocrotirii sănătăţii, 
precum şi angajaţi ai unor instituţii de utilitate publică, întreprinderi de stat, reprezentanţi 
ai sectorului comercial).
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În cadrul acestor activităţi, audi-
enţa care numără estimativ 8 mii 
de persoane, a fost familiarizată, în 
dependenţă de specific, cu noţiunea 
şi esenţa corupţiei ca fenomen so-
cial şi criminologic; cauzele apari-
ţiei şi nivelului înalt de răspândire; 
factorii care alimentează corupţia; 
manifestările şi consecinţele corup-
ţiei; specificul corupţiei în Republi-
ca Moldova; cadrul anticorupţional 
legislativ şi instituţional, naţional şi 
internaţional, calificarea juridico-
penală a infracţiunilor de corupţie.

Procuratura Anticorupţie a desfăşurat în instituţiile de învăţământ preuniversitar ore edu-
caţionale: „Educaţia în spiritul intoleranţei faţă de fenomenul corupţiei”. 
La Academia de Administrare Publică pe lângă Preşedintele Republicii Moldova a fost 
introdus în conţinutul cursurilor predate (Drept administrativ, Protecţia juridică a dreptu-
rilor omului) tematica combaterii corupţiei şi rolul funcţionarului public în contracararea 
acestui fenomen. 
Pentru promovarea elementelor de prevenire a corupţiei şi realizării educaţiei juridice, 
Ministerul Educaţiei şi Tineretului a introdus în Planul – cadru al învăţământului preu-
niversitar disciplinele opţionale “Educaţie pentru lege” şi “Educaţia civică”, iar la treapta 
liceală se studiază disciplina “Noi şi legea”. Programele cursurilor respective prevăd teme 
ce ţin de legislaţia Republicii Moldova, inclusiv privind combaterea criminalităţii, corupţiei 
şi protecţionismului.
Reuşitele acestor activităţi au fost determinate şi de parteneriatul în sectorul nonguverna-
mental (organizaţia nonguvernamentală Transparency Internaţional-Moldova, organizaţia 
nonguvernamentală „Studentus Incoruptus”, Asociaţia Avocaţilor Americani).
În activitatea de educaţie anticorupţională au fost puse în valoare şi mijloacele mass-media, 
prin participarea la emisiuni TV-radio, montarea şi lansarea unor filme. 
C.C.C.E.C. a realizat filmul „Un viitor fără corupţie”. Compania publică „Moldova 1”, în 
comun cu serviciul de presă al Procuraturii, au produs filmul „Consacraţi Legii 2”. M.A.I., 
în comun cu angajaţii emisiunii „Rezonans” şi cu susţinerea Transparency International 
- Moldova, au realizat filmul de scurt metraj „Corupţia în instituţiile medicale”.
Compania naţională „Teleradio-Moldova” în comun cu C.C.C.E.C., Procuratura Anticorupţie, 
alte autorităţi publice şi Alianţa Anticorupţie au organizat campania de sensibilizare a cetăţe-
nilor „Spune nu corupţiei!”, în cadrul căreia au fost desfăşurate două radio-maratoane. Obiec-
tivul campaniei a constat în informarea cetăţenilor privind cauzele şi condiţiile care generează 
fenomenul corupţiei, consecinţele acesteia, modul de sesizare a organelor de drept etc.
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Au fost mediatizate pe larg acţiunile anticorupţie de către TV „Moldova 1”. Majoritatea subiec-
telor incluse în ediţiile de ştiri au fost realizate în colaborare cu serviciul de presă al C.C.C.E.C., 
care a oferit atât informaţii referitoare la diverse cazuri de corupţie, cât şi imagini operative. 

Fără îndoială, intoleranţa socială faţă de corupţie este una din cele mai importante 
condiţii de diminuare a infracţiunilor de corupţie. Este tot atât de evident, că aceasta 
necesită o schimbare de mentalitate, acţiune de durată. Activităţile de educaţie anti-
corupţională nu pot avea efect imediat şi ar putea să fie eficiente doar în conexiune 
cu alte acţiuni preventive, cum ar fi, bunăoară, promovarea standardelor etice în 
serviciul public şi doar într-o strânsă cooperare între toate autorităţile publice şi 
strânsă colaborare cu sectorul privat şi civil. 

Dificultăţi

Identificarea soluţiilor eficiente în colaborarea între organele autorităţii publice, 
în cooperarea sectorului public cu cel privat şi asociativ în vederea promovării 
standardelor anticorupţionale;
Elaborarea şi implementarea acţiunilor de educaţie anticrupţională, astfel încât aces-
tea să completeze, în general, acţiunile de prevenire;
Fortificarea cooperării cu mijloacele mass-media în vederea promovării unei politici 
informaţionale anticorupţionale adecvate.







Priorităţi

2.4. Alianţa Anticorupţie – partener activ  
în activităţile anticorupţionale

Anul 2006 se caracterizează prin consolidarea acţiunilor comune ale autorităţilor publice 
cu societatea civilă, şi anume prin asigurarea participării membrilor societăţii civile la 
dezvoltarea şi implementarea politicii de stat în domeniul prevenirii corupţiei şi educarea 
societăţii în spiritul intoleranţei faţă de corupţie.
Un rol important în acest sens i-a revenit Alianţei Anticorupţie, înfiinţată la 10 ianuarie 
2006. Alianţa Anticorupţie reprezintă o asociaţie benevolă de organizaţii nonguvernamen-
tale, al cărei scop este de a contribui la reducerea corupţiei, prin antrenarea nemijlocită în 
activitatea de prevenire a acestui flagel. Actualmente, Alianţa întruneşte 26 de organizaţii 
nonguvernamentale. Partenerul principal al Alianţei în desfăşurarea activităţilor antico-
rupţionale este Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, cu care a 
fost semnat un acord de colaborare. 
Membrii Alianţei în comun cu reprezentanţii C.C.C.E.C. s-au întrunit la Guvern în două 
şedinţe de lucru, prezidate de către Prim-ministrul Republicii Moldova. În cadrul acestor 
întruniri au fost puse în discuţie perspectivele de conjugare a eforturilor dinte societatea civilă 
şi sectorul public în vederea obţinerii reducerii esenţiale a manifestărilor de corupţie. De 
asemenea, au fost abordate unele aspecte privind eficienţa activităţii sectorului asociativ. 
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Un alt aspect al activităţii Alianţei l-a con-
stituit avizarea, din punctul de vedere al 
coruptibilităţii, a unui şir de acte normati-
ve, aportul fiind adus, în special, de către 
Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei 
şi Transparency International – Moldova.
Întru sensibilizarea opiniei publice şi pro-
movarea unui comportament conform 
normelor etice şi cultivarea intoleranţei 
faţă de cazurile de corupţie au fost des-
făşurate o serie de seminarii anticorupţie 
(inclusiv în colaborare cu C.C.C.E.C. şi 

alte organe de drept), trening-uri zonale şi ateliere de lucru, elaborate şi distribuite materiale 
promoţionale anticorupţie, realizate filme pentru difuzare TV. 
La Centrul Expoziţional al Uniunii Artiştilor Plastici “Constantin Brâncuşi”, Transparency 
International-Moldova împreună cu C.C.C.E.C. au organizat expoziţia „Pictorii contra co-
rupţiei”, la care şi-au adus aportul circa 20 de pictori, inclusiv şi de peste hotarele ţării. 
Pentru o abordare mai largă a problemelor impactului corupţiei asupra dezvoltării iniţiativei 
antreprenoriale, eticii în sectorul privat, transparenţei şi guvernării corporative, eforturi-
lor statului în susţinerea activităţii de antreprenoriat şi aspectelor penale ale corupţiei în 
sectorul privat, Transparency International – Moldova în colaborare cu Asociaţia Micului 
Business din Moldova au organizat ziua anticorupţie pentru businessmanii din or. Bălti. 
Centrul Pro Marshall, în cooperare cu Centrul European pentru Studii de Securitate 
Georrge C. Marshall (Germania) şi Ministerul Apărării al Republicii Moldova, a organizat 
Conferinţa internaţională cu genericul „Securitatea şi controlul frontierelor”. În cadrul 
acesteia au fost puse în dezbateri tendinţele politicilor de securitate, contracararea corup-
ţiei şi fraudelor economice în scopul stabilităţii regionale şi internaţionale, posibilităţi de 
cooperare şi opţiuni de parteneriat etc.
Cu suportul financiar al Fundaţiei Eurasia, OSCE şi alţi donatori, Transparency International 
- Moldova a organizat o conferinţă de lansare a proiectului de promovare a implementării 
principiilor conduitei etice şi aplanării conflictului de interese pentru funcţionarii publici. 
În scopul familiarizării populaţiei cu modalităţile de sesizare a organelor de drept, măsurile 
de protecţie a martorilor, încurajare a cetăţenilor în cooperarea cu instituţiile statale etc., 
au fost elaborate două ghiduri anticorupţie pentru cetăţeni, unul din ele fiind pregătit de 
către Procuratura Generală, beneficiind de asistenţa financiară a Transparency Internati-
onal-Moldova şi PNUD.
Întru evaluarea oportunităţilor de corupţie în unele domenii de activitate publică, Trans-
parency International – Moldova a efectuat două sondaje sociologice ce ţin de corupţia în 
ocrotirea sănătăţii şi calitatea serviciilor Inspecţiei Muncii.
Semnificativ a fost aportul Alianţei Anticorupţie în elaborarea şi definitivarea Planului 
Preliminar de Ţară al Fondului Provocările Mileniului.
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Atitudinea pasivă a unor autorităţi publice centrale de participare la iniţiativele an-
ticorupţionale, desfăşurate de către organizaţiile nonguvernamentale. 

Dificultăţi

continuarea campaniei de informare şi de monitorizare a implementării legilor 
privind accesul la informaţie şi transparenţa decizională;
promovarea codurilor de conduită în diferite domenii;
continuarea procesului de expertiză anticorupţie a legislaţiei naţionale;
oferirea serviciilor de consultanţă juridică în cadrul liniilor fierbinţi;
efectuarea studiilor de evaluarea a nivelului de corupţie şi recomandări/soluţii în 
diferite sectoare publice cum sunt: sănătate, educaţie, vama, poliţie, servicii muni-
cipale etc.








Priorităţi

III. COOPERAREA LA NIVEL NAŢIONAL  
ŞI INTERNAŢIONAL

3.1. Cooperarea naţională
Performanţele anului 2006 se datorează, în mare măsură, participării active a comunităţii 
în activităţile anticorupţionale. Astfel, a fost îmbunătăţit procesul implementării comune 
a Strategiei anticorupţie prin stabilirea unui parteneriat constructiv între societatea civilă, 
autorităţile publice centrale şi locale şi sectorul privat. 
Un aspect important l-a constituit conlucrarea eficientă a autorităţilor publice centrale şi 
a organelor de drept în domeniul respectiv. Schimbul reciproc de informaţii şi colabora-
rea cu organele de drept au avut ca consecinţă acoperirea operativă a întregului teritoriu 
al republicii, reacţia promptă la semnalele cetăţenilor drepturile cărora au fost lezate de 
funcţionarii corupţi.
În baza acordurilor semnate de C.C.C.E.C. cu M.A.I. (23 mai 2005) şi S.I.S. (18 decembrie 
2002) şi Protocolului adiţional (08 noiembrie 2005), părţile colaborează în domeniile comba-
terii corupţiei şi protecţionismului, contrabandei, spălării banilor şi finanţării terorismului, 
asigurării securităţii statului etc. prin schimbul operativ de informaţii, crearea grupurilor 
mixte şi alte activităţi comune de investigaţie, care sunt utilizate în procesul documentă-
rii şi instrumentării cazurilor complicate şi complexe. Astfel, Procuratura Anticorupţie a 
conlucrat cu C.C.C.E.C. şi M.A.I. în instrumentarea a 10 cauze penale, inclusiv privind 
traficul de influenţă în privinţa judecătorilor Curţii de Apel, coruperea pasivă şi estorcarea 
mijloacelor băneşti de către unii colaboratorii ai M.A.I.
O semnificaţie deosebită a avut şedinţa comună a Colegiilor C.C.C.E.C. şi S.I.S., desfăşurată 
la 16 iunie a.c. şi prezidată de către Preşedintele Republicii Moldova, care s-a soldat cu 
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trasarea sarcinilor concrete în vederea intensificării şi eficientizării interacţiunii instituţiilor 
în prevenirea şi combaterea corupţiei. 
În vederea sporirii randamentului activităţii de combatere a criminalităţii la nivel local 
şi al colaborării cu organele administraţiei publice, Procuratura Generală a elaborat şi a 
propus spre realizare „Programul de prevenire a criminalităţii în cadrul unei unităţi admi-
nistrativ-teritoriale”. Programul nominalizat a fost implementat prin intermediul Consiliilor 
Coordonatoare în domeniul asigurării ordinii de drept şi combatere a criminalităţii, create 
pe lângă toate Consiliile raionale.
Reuşitele activităţilor de contracarare a corupţiei au fost determinate şi de parteneriatul 
cu sectorul nonguvernamental.
La 13.01.2006, sub patronatul Guvernului a fost semnat Acordul de colaborare între 
C.C.C.E.C. şi Alianţa Anticorupţie în vederea promovării şi realizării în comun a activită-
ţilor anticorupţie. Acest eveniment reprezintă de fapt o etapă calitativ nouă în activitatea 
C.C.C.E.C., care vizează elaborarea şi asigurarea unui mediu eficient de colaborare a sta-
tului, inclusiv a organelor de drept cu societatea civilă. 
Această iniţiativă a fost continuată de C.C.C.E.C. prin semnarea la 30 octombrie a.c. a Acordu-la 30 octombrie a.c. a Acordu-
lui de colaborare cu Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (C.A.P.C.) privind organizarea 
de comun acord a conferinţelor, seminarelor, conlucrarea în vederea elaborării unor studii 
asupra fenomenului corupţiei, efectuarea expertizei corupţibilităţii actelor normative etc.
În contextul susţinerii iniţiativelor anticorupţie, a efectuării cercetărilor sociologice, imple-
mentării Codului de Conduită Universitară, prevenirii şi combaterii fenomenului corupţiei în 
instituţiile de învăţământ superior din Republica Moldova, în aprilie a.c. C.C.C.E.C. a semnat 
un Acord de colaborare cu Centrul naţional pentru Transparenţă şi Drepturile Omului. 

Lipsa abordării strategice de cooperare a sectorului public cu societatea civilă.
Dificultăţi

Consolidarea capacităţilor şi eficientizarea interacţiunii organelor de drept în com-
baterea corupţiei;
intensificarea colaborării instituţiilor de stat cu mass-media şi societatea civilă în 
implementarea politicilor anticorupţie.





Priorităţi

3.2. Cooperarea internaţională
În perioada raportată Republica Moldova a continuat participarea la acţiunile, iniţiativele 
şi proiectele internaţionale ce vizează prevenirea şi combaterea corupţiei, promovând şi 
dezvoltând cooperarea în domeniul respectiv, atât la nivel regional, cît şi internaţional.
Un rol important în supravegherea aplicării instrumentelor juridice internaţionale îi revine 
Grupului de state contra corupţiei (GRECO). În anul curent a derulat ciclul al doilea 
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de evaluare a Republicii Moldova privind procesul anticorupţional, după care la cea de 
a 30-a Reuniune Plenară a GRECO din 13 octombrie curent a fost aprobat Raportul de 
evaluare. Pe marginea Raportului pentru Republica Moldova au fost elaborate şi înaintate 
15 recomandări, care urmează a fi implementate şi raportate până la 31 mai 2008. 
La compartimentul respectiv necesită de menţionat şi participarea Republicii Moldova la 
Iniţiativa Anticorupţie a Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est (SPAI). 
Ţinând cont de obiectivele şi recomandările SPAI, activităţile de reprimare a corupţiei 
la nivel regional se înscriu armonios în procesul integrării europene, constituind o parte 
componentă a acestuia. 
În octombrie 2006, la Beijing, China, în cadrul I-ei Conferinţe Anuale şi Adunării Generale 
a fost instituită Asociaţia Internaţională a Organelor Anticorupţie, care are drept scop 
promovarea implementării eficiente a Convenţiei O.N.U. împotriva corupţiei. Ca urmare 
a participării colaboratorilor C.C.C.E.C. la Conferinţă, la propunerea Secretariatului Aso-
ciaţiei Internaţionale a Organelor Anticorupţie, C.C.C.E.C. a fost acceptat în calitate de 
membru organizaţional iniţiator al acestei organizaţii.
Întru promovarea schimbului de informaţii şi cooperarea cu instituţiile similare din alte ţări, 
C.C.C.E.C. a semnat acorduri de colaborare cu serviciile abilitate în prevenirea şi comba-
terea spălării banilor din Macedonia, Albania, Ucraina şi Bulgaria, a definitivat proiectul 
acordului de colaborare cu instituţia respectivă din Republica Bielarus, Federaţia Rusă şi 
Georgia. Colaboratorii C.C.C.E.C. au participat la Şedinţa grupului de experţi pentru co-edinţa grupului de experţi pentru co-
ordonarea proiectului acordului de cooperare în domeniul prevenirii şi combaterii spălării 
banilor şi finanţării terorismului în cadrul Comunităţii Statelor Independente, organizată 
sub egida Comitetului Executiv al CSI şi desfăşurată în or. Minsk, Republica Belarus.
La iniţiativa Ambasadei SUA în Republica Moldova, în cadrul C.C.C.E.C. au fost desfăşu-
rate întrevederi cu experţii Serviciului Special de Investigaţii din Lituania, fiind continuat 
schimbul de experienţă cu o vizită de răspuns a colaboratorilor C.C.C.E.C. la instituţia 
similară din Lituania.
Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova cooperează cu instituţiile omo- cooperează cu instituţiile omo-cooperează cu instituţiile omo-
loage de peste hotare, inclusiv cu Serviciul de Securitate al Ucrainei şi Serviciul Român decu Serviciul de Securitate al Ucrainei şi Serviciul Român de 
Informaţii, în vederea realizării unui spectru larg de probleme care afectează securitatea în vederea realizării unui spectru larg de probleme care afectează securitatea 
statului, inclusiv corupţia şi crima organizată.
Republica Moldova a fost reprezentată de colaboratorii organelor de drept la un şir de 
activităţi internaţionale anticorupţie, inclusiv:

Conferinţa internaţională „Aspecte legale ale combaterii terorismului şi corupţiei 
prin intermediul cooperării internaţionale”, care a fost organizată în mun. Chişinău 
de Ambasada SUA;
Conferinţa statelor - membre GUAM cu tematica „Combaterea corupţiei şi coope-
rarea între statele - membre GUAM”, care a fost organizată şi desfăşurată sub egida 
SUA şi a Consiliului Europei în or. Tbilisi, Georgia;
Conferinţa internaţională „Combaterea corupţiei transfrontaliere”, organizată în or. 
Tessaloniki, Grecia, de SPAI RSLO şi finanţată de către SUA;
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Conferinţa a VII-a internaţională privind combaterea corupţiei, desfăşurată în or. 
Raesfeld, Germania;
Seminarii metodico-practice desfăşurate în Serbia şi Muntenegru, Macedonia, Bos-
nia şi Herţegovina cu tematica „Tactici de organizare a cercetării actelor de corupţie”, 
care au fost organizate şi desfăşurate sub egida SPAI şi a Consiliul Europei;
Seminarul „Combaterea corupţiei şi terorismului prin cooperare interdepartamentală”, 
organizat şi realizat prin concursul Institutului Militar Internaţional de studii ju-
ridice din Newport, SUA; 
Evenimentul comun pentru investigatori şi procurori anticorupţie din Republica Mol-
dova, România şi Lituania, organizat de SPAI RSLO în parteneriat cu C.C.C.E.C., cu 
genericul „Detectarea, investigarea şi trimiterea în judecată a cauzelor de corupţie 
la nivel înalt”.

Nivelul redus de iniţiativă a organelor de drept în vederea intensificării colaborării 
regionale şi internaţionale.

Dificultăţi

Continuarea realizării angajamentelor asumate faţă de comunitatea internaţională 
întru implementarea programelor şi proiectelor în domeniul contracarării corup-
ţiei;
Implementarea Recomandărilor GRECO, elaborate conform ciclului al doilea de 
evaluare a Republicii Moldova;
Intensificarea cooperării cu instituţiile internaţionale de profil în realizarea acţiu-
nilor de reprimare a corupţiei.







Priorităţi

IV. MONITORIZAREA PROCESULUI DE IMPLEMENTARE 
A STRATEGIEI NAŢIONALE DE PREVENIRE  

ŞI COMBATERE A CORUPŢIEI

O verigă principală a mecanismului de implementare a Strategiei naţionale anticorupţie o 
constituie monitorizarea eficientă a realizării măsurilor, prevăzute în Planul de acţiuni şi 
executate de către instituţiile vizate. Conform Strategiei, această funcţie este atribuită şi 
realizată de către Grupul de monitorizare a implementării Strategiei naţionale de pre-
venire şi combatere a corupţiei şi a Planului de acţiuni pentru realizarea ei, constituit 
prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 2231-III din 17.02.2005. Componenţa 
Grupului a fost modificată prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr.447-IV din 
06.02.06 şi nr. 737-IV din 04.08.06.
Conform Strategiei, funcţiile de Secretariat al Grupului de monitorizare sunt exercitate de 
către C.C.C.E.C. Astfel, Centrul a acumulat şi generalizat informaţiile, parvenite de la insti-
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tuţiile responsabile de executarea 
măsurilor din Planul de acţiuni, cu 
prezentarea acestei informaţii spre 
examinare în şedinţele Grupului. 
Pe parcursul a 10 luni a.c., Grupul 
de monitorizare s-a întrunit în 8 
şedinţe de lucru la care au partici-
pat conducători ai autorităţilor pu-
blice centrale, organelor de drept şi 
de control, Companiei Teleradio-
Moldova şi coordonatorul naţional 
al Proiectului PACO Moldova. În 
scopul asigurării transparenţei ac-
tivităţii Grupului de monitorizare, la şedinţele acestuia au asistat reprezentanţi ai agenţiilor 
de presă şi posturilor teleradio din republică. 
În vederea aprecierii plenitudinii, calităţii şi eficienţei realizării măsurilor din Plan, Grupul 
de monitorizare, în cadrul şedinţelor, a audiat dările de seamă ale unor autorităţi publice, 
responsabile de executarea acţiunilor specifice concrete. 
Astfel, în perioada de referinţă, au raportat Ministerul Economiei şi Comerţului, Minis-
terul Educaţiei şi Tineretului, Ministerul Culturii şi Turismului, Camera de Licenţiere, 
Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare, Consiliul Naţional 
pentru Acreditare şi Atestare, Procuratura Generală, Centrul pentru Combaterea Crimelor 
Economice şi Corupţiei, Curtea de Conturi şi Ministerul Justiţiei.
În scopul verificării informaţiilor, prezentate de către instituţiile responsabile, conform 
Hotărârii Grupului de monitorizare nr. 2 din 31.05.06 şi nr. 3 din 28.06.06 au fost formate 
trei Grupuri de lucru, care au controlat nivelul activităţilor Ministerului Economiei şi Co-
merţului, Ministerului Culturii şi Turismului şi Ministerului Educaţiei şi Tineretului în 
vederea implementării Strategiei naţionale anticorupţie. În cadrul acestor vizite de lucru 
a fost evaluat riscul faţă de corupţie în instituţia respectivă, fiind propuse unele măsuri 
concrete de ameliorare a situaţiei anticorupţionale. 
Bunăoară, controlul efectuat la Ministerul Economiei şi Comerţului a scos în evidenţă 
un şir de neajunsuri în activitatea ministerului în domeniul de referinţă, inclusiv: neres-
pectarea Hotărârii Guvernului nr. 615 din 28.06.05 şi încălcări ale altor acte legislative în 
vigoare, lipsa unei atenţii sporite asupra procesului de prevenire şi combatere a corupţiei 
în instituţiile subordonate acestuia, lipsa transparenţei privind activitatea subdiviziunilor 
ministerului, nivelul scăzut de conlucrare cu organele de drept etc.
Ministerul nu a acordat atenţia respectivă procesului de prevenire şi combatere a corupţiei în 
instituţiile subordonate, specializate cu funcţii de control (de exemplu, Inspecţia Muncii). 
Alarmante sunt rezultatele micro-sondajului privind perceperea de către agenţii economici 
şi societate a fenomenului corupţiei în cadrul subdiviziunilor Ministerului Economiei şi 
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Comerţului, efectuat de Transparency International - Moldova în cadrul acestui control. 
Acestea denotă că majoritatea intervievaţilor refuză să răspundă la întrebări din frica 
eventualelor persecutări din partea acestui minister sau a organelor de drept. Ceilalţi in-
tervievaţi au apreciat ministerul ca o instituţie coruptă, menţionând grila mitelor oferite 
pe parcursul ultimelor 3 luni de la 1000 la 7000 lei, fapt despre care au fost informaţi 
membrii Grupului de monitorizare. 
Grupul de monitorizare a apreciat nesatisfăcătoare activitatea Ministerului la comparti-
mentul respectiv. Întru redresarea situaţiei, au fost elaborate recomandări Ministerului 
Economiei şi Comerţului, despre implementarea cărora a fost raportat suplimentar la 
şedinţa Grupului. 
Verificările efectuate de membrii Grupului de Monitorizare la Ministerul Educaţiei şi 
Tineretului de asemenea au stabilit unele neajunsuri, dintre care: cadrul normativ depar-
tamental nu reglementa în măsura corespunzătoare activitatea de prevenire a corupţiei şi 
protecţionismului în rândul angajaţilor, lipsa transparenţei în selectarea şi încadrarea per-
sonalului, conlucrarea insuficientă cu organele de drept etc. Unele obiecţii la acest capitol 
au fost abordate în cadrul şedinţei şi de membrii Grupului de Monitorizare, reprezentanţi 
ai societăţii civile (Transparency International - Moldova, Asociaţia Primarilor şi Colec-
tivităţilor Locale), care ţineau de tergiversarea termenelor de examinare a solicitărilor, 
adresărilor etc.
Întru redresarea situaţiei, comisia de lucru a elaborat şi prezentat Ministerului Educaţiei 
şi Tineretului recomandări necesare pentru a fi implementate în mod prioritar. Rapoartele 
prezentate de către Camera de Licenţiere şi Ministerul Culturii şi Turismului atestă că, în 
paralel cu progresele înregistrate la acest capitol, mai persistă şi unele probleme de ordin 
legislativ şi organizatoric. 
Astfel, la Camera de Licenţiere se atestă o fluctuaţie excesivă de cadre, motivele fiind 
considerate salariile mici şi rigorile legale departamentale impuse colaboratorilor. O altă 
problemă abordată rezidă în ineficienţa sau imperfecţiunea reglementărilor legale pentru 
unele genuri de activitate licenţiate (construcţii, extragerea zăcămintelor minerale, trans-
port etc.). 

Printre succesele de diminuare a co-
rupţiei în procesul de licenţiere se 
numără implementarea principiului 
„ghişeul unic”. De asemenea, a fost 
analizată lista documentelor necesa-
re pentru obţinerea licenţei, care va 
determina necesitatea perfecţionării 
cadrului legislativ în vederea imple-
mentării principiului respectiv. În 
ansamblu, toate acţiunile de trans-
parentizare a procedurii de licenţi-
ere, de ridicare a nivelului culturii 
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juridice a agenţilor economici, prin 
comunicarea riscurilor existente în 
cazul încălcării legislaţiei în dome-
niul licenţierii, au influenţat pozitiv 
activitatea agenţilor economici. Ca 
rezultat, unele companii au renunţat 
la activitatea în condiţiile economiei 
tenebroase sau şi-au extins sfera ac-
tivităţilor.
În Raportul prezentat de Ministerul 
Culturii şi Turismului s-a evidenţiat 
iresponsabilitatea acestuia în realiza-
rea eficientă a programelor anticorup-
ţionale. Acest fapt a fost confirmat şi prin rezultatele controlului efectuat de către grupul 
de lucru din cadrul Grupului de monitorizare. În aceeaşi ordine de idei au fost înregistrate 
un şir de neajunsuri şi încălcări, calificate drept riscuri de corupţie. Întru redresarea si-
tuaţiei, au fost elaborate recomandări, despre implementarea cărora ministerul a raportat 
suplimentar Grupului de monitorizare. 
Despre rezultatele realizării Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei naţionale 
anticorupţie în perioada ianuarie-iunie 2006 a raportat şi Consiliul Naţional pentru Acre-
ditare şi Atestare. Grupul de monitorizare a apreciat satisfăcătoare activitatea instituţiei 
la compartimentul respectiv. 
Rapoartele prezentate la acest capitol de către Procuratura Generală şi C.C.C.E.C. denotă că, 
aceste instituţii, deşi au înregistrat unele progrese la anumite compartimente ale procesului 
anticorupţional, mai au unele rezerve. Astfel, actualmente ambele instituţii se confruntă cu 
un şir de probleme, cum ar fi: calitatea urmăririi penale, detectarea corupţiei la nivel înalt, 
asigurarea recuperării prejudiciului cauzat statului prin infracţiune, inclusiv prin actele de 
corupţie etc. Prevenirea şi combaterea corupţiei la nivel instituţional a fost menţionată ca 
direcţie prioritară în activitatea instituţiilor. În acest sens, de către Procuratura Generală a 
fost efectuată reevaluarea sistemului organelor Procuraturii pentru perioada de activitate 
trimestrul IV al anului 2005 - semestrul I al anului 2006, care s-a finisat cu elaborarea 
unui Program de măsuri, obiectiv al căruia constă în excluderea sau diminuarea factorilor 
de risc în cadrul instituţiei. 
În rapoartele prezentate de către Curtea de Conturi şi Ministerul Justiţiei, o atenţie deo-
sebită a fost acordată compartimentelor de perfecţionare şi ajustare a cadrului legislativ 
în vederea facilitării procesului de prevenire şi combatere a corupţiei şi de consolidare a 
capacităţilor instituţionale în scopul diminuării factorilor de risc în activitatea acestora. 
Activitatea instituţiilor la compartimentul respectiv a fost apreciată satisfăcătoare.
În cadrul şedinţelor Grupului de monitorizare de asemenea au fost abordate unele probleme 
de o importanţă majoră în lupta cu corupţia în Republica Moldova, fiind remarcate activităţile 
de profilaxie a corupţiei, rolul mediatizării activităţilor anticorupţionale etc. În acest sens 
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a fost audiat Raportul privind rolul 
C.C.C.E.C. în prevenirea şi educarea 
anticorupţională, fiind apreciată po-
zitiv activitatea instituţiei la compar-
timentul respectiv. Potrivit cerinţelor 
expuse în cadrul întrunirilor Grupu-
lui, Compania Teleradio-Moldova în 
comun cu C.C.C.E.C. a elaborat un 
Plan de conlucrare anticorupţie cu 
mass-media pentru 2006, care se 
realizează cu succes. 
Nivelul de realizare a activităţilor 
anticorupţionale, desfăşurate de au-

torităţile publice centrale, a fost obiectul discuţiilor abordat în cadrul unei şedinţe de Guvern, 
care, prin Hotărârea nr. 812 din 11.07.2006 „Cu privire la mersul implementării Strategiei 
naţionale de prevenire şi combatere a corupţiei în primul semestru al anului 2006”, a apreciat 
pozitiv rezultatele obţinute. În acelaşi rând au fost evidenţiate şi unele neajunsuri, inclusiv 
atitudinea pasivă a conducătorilor în ceea ce priveşte depistarea şi prevenirea corupţiei în 
instituţiile pe care le conduc, evaluarea riscurilor şi analiza factorilor care generează situaţii 
coruptibile. Întru ameliorarea situaţiei, Guvernul a dispus sporirea responsabilităţii instituţiilor 
administraţiei publice şi gradului de transparenţă în activităţile de reprimare a corupţiei.
În pofida voinţei politice declarate, strategiilor şi planurilor de măsuri elaborate, situaţia 
la capitolul prevenirii şi combaterii corupţiei a fost apreciată de către Preşedintele Repu-
blicii Moldova drept nesatisfăcătoare. Astfel, în cadrul consfătuirii privind combaterea 
şi prevenirea corupţiei în ţară, convocată în aprilie 2006 de către Preşedintele Republicii 
Moldova, şeful statului şi-a exprimat îngrijorarea în legătură cu atitudinea pasivă a miniş-
trilor, directorilor de birouri, servicii şi agenţii de stat la capitolul depistării şi prevenirii 
corupţiei în instituţiile pe care le conduc. La finele şedinţei s-a impus înalţilor demnitari 
asigurarea controlului corupţiei în sferele şi structurile încredinţate. Ulterior, autorităţilor 
publice le-a fost prezentat spre executare un Plan de măsuri în domeniul prevenirii şi com-
baterii corupţiei, aprobat de către Preşedintele Republicii Moldova la 25 iulie 2006, despre 
executarea căruia instituţiile raportează Consiliului Suprem de Securitate. 

La acest capitol se menţionează participarea pasivă a unor membri ai Grupului de 
monitorizare la şedinţele desfăşurate şi lipsa de iniţiativă în promovarea mecanismelor 
şi tehnicilor eficiente în reprimarea corupţiei. 

Dificultăţi

consolidarea capacităţilor Grupului de Monitorizare prin instruirea membrilor Gru-
pului în cadrul unor training-uri, asistate de către experţii Consiliului Europei; 
sporirea transparenţei activităţii Grupului de monitorizare prin crearea unui web site.





Priorităţi
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ÎNCHEIERE

Pe parcursul ultimilor 2 ani Moldova a demonstrat capacitatea de a-şi dezvolta propriile 
politici anticorupţie. 
Multitudinea acţiunilor întreprinse de către autorităţile moldave în reprimarea corupţiei 
au fost evaluate de către experţii GRECO în cadrul celui de-al II-lea Ciclu de Evaluare 
a Moldovei. Ca urmare, la Reuniunea Plenară din 13 octombrie 2006 au fost raportate o 
serie de neajunsuri la acest compartiment. Astfel, s-a menţionat că Moldova a realizat un 
număr considerabil de reforme şi numeroase legi au fost adoptate în toate domeniile de 
activitate. Dar rămân multe de făcut, în special implementarea rapidă şi cât mai completă 
a Strategiei şi Planurilor de acţiuni anticorupţie.
Priorităţile de perspectivă în reprimarea corupţiei reprezintă realizarea Planului de acţiuni 
pentru 2007-2009, întru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie şi Planului Prelimi-
nar de Ţară al Republicii Moldova pentru 2007-2008, în cadrul Programului „Millennium 
Challenge Account”. 
Planul de acţiuni pentru 2007-2009 întru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie 
include următoarele activităţi:

1. Elaborarea proiectelor de acte normative în vederea facilitării procesului de preve-
nire şi combatere a corupţiei;

2. Consolidarea capacităţilor instituţiilor responsabile de asigurarea respectării legis-
laţiei penale;

3. Eficientizarea sistemului instituţional;
4. Prevenirea corupţiei în administraţia publică;
5. Educarea anticorupţie a funcţionarilor publici;
6. Optimizarea controalelor şi conlucrarea cu organele de drept;
7. Asigurarea transparenţei în sectorul public;
8. Implementarea instrumentelor internaţionale ale UE, CoE, ONU, OECD etc.

Elementul de bază al Planului Preliminar de Ţară reprezintă consolidarea capacităţii pentru 
prevenirea şi controlul corupţiei. În acest sens au fost selectate cinci capitole care se înscriu 
în efortul general de prevenire şi combatere a corupţiei:

1. Consolidarea capacităţii sistemului judecătoresc în prevenirea şi combaterea co-
rupţiei;

2. Consolidarea capacităţii de monitorizare a societăţii civile şi mas-media;
3. Prevenirea şi combaterea corupţiei în domeniul ocrotirii sănătăţii;
4. Prevenirea şi controlul corupţiei în administraţia fiscală, vamală şi organele de 

poliţie;
5. Reformarea şi optimizarea activităţii Centrului pentru Combaterea Crimelor Eco-

nomice şi Corupţiei.
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Pentru realizarea obiectivelor Strategiei Naţionale, Moldova beneficiază de sprijinul Con-
siliului Europei şi Comisiei Europene, Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare, prin lansarea 
la 31 octombrie 2006 a proiectului MOLICO, proiect contra corupţiei şi spălării banilor. 
Finanţarea din partea Corporaţiei „Millennium Challenge Account” va completa efortu-
rile donatorilor, consolidând capacităţile Guvernului de a implementa un şir de reforme 
necesare pentru asigurarea unui control eficient asupra corupţiei.
Implementarea eficientă a Planurilor anticorupţie va îmbunătăţi performanţele ţării la 
capitolul „Reprimarea Corupţiei” şi va constitui o premisă reală pentru dezvoltarea so-
cială şi economică, asigurând încadrarea Republicii Moldova în familia ţărilor cu valori 
democratice puternice.

Grupul de monitorizare 
a implementării Strategiei naţionale 

de prevenire şi combatere a corupţiei 
şi a Planului de acţiuni pentru realizarea ei

Chişinău, 9 decembrie 2006
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DECRETUL PREŞEDINTELUI REPUBLICII MOLDOVA
privind constituirea Grupului de monitorizare a implementării

Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a corupţiei şi
a Planului de acţiuni pentru realizarea ei

Nr. 2231-III din 17.02.2005

[Componenţa modificată prin Decretul Preşedintelui nr.447-IV din 06.02.06 şi nr.737-IV din 04.08.06]

În scopul executării punctului 3.3. din Strategia naţională de prevenire şi combatere a corupţiei, 
aprobată prin Hotărârea Parlamentului nr.421-XV din 16 decembrie 2004, şi în temeiul art.94 
alin.(1) din Constituţia Republicii Moldova,

Preşedintele Republicii Moldova decretează:

Articol unic. – Se constituie Grupul de monitorizare a implementării Strategiei naţionale de 
prevenire şi combatere a corupţiei şi a Planului de acţiuni pentru realizarea ei în următoarea 
componenţă:

STOICOV Iurie  – preşedinte al Grupului de monitorizare, preşedinte al Comisiei 
pentru securitatea naţională a Parlamentului;

DONCIU Anatolie  – vicepreşedinte al Grupului de monitorizare, şef al Direcţiei generale 
analitică, prognozare şi prevenire a Centrului pentru Combaterea 
Crimelor Economice şi Corupţiei;

CARAŞCIUC Lilia  – vicepreşedinte al Grupului de monitorizare, director executiv al 
Filialei „Transparency International - Moldova” a Organizaţiei In-
ternaţionale „Transparency International” ;

FILATOVA Tatiana  – şef al Direcţiei principale elaborarea actelor normative a Departa-
mentului legislaţie al Ministerului Justiţiei;

CHETRARU Viorel  – şef al Direcţiei delicte transfrontaliere şi informaţionale a Departa-
mentului serviciilor operative al Ministerului Afacerilor Interne;

MURGULEŢ Gheorghe – şef al Direcţiei conducere a urmăririi penale a Procuraturii Gene-
rale;

DIMITRIŞIN Ludmila – şef al Direcţiei generale finanţele autorităţilor judecătoreşti, orga-
nelor de asigurare a ordinii publice, apărării şi securităţii statului 
a Ministerului Finanţelor;

TONCOGLAZ Irina  – şef al Direcţiei juridice a Ministerului Economiei;

BOGATU Svetlana  – şef al Direcţiei generale economico-financiare a Ministerului Edu-
caţiei;

DODON Ion  – şef al Serviciului juridic al Ministerului Sănătăţii;
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TÎŞCUL Iurie  – şef al Direcţiei analitico-organizatorice a Departamentului Tehno-
logii Informaţionale;

GOLBAN Vasile  – şef al Aparatului Consiliului Superior al Magistraturii;

MARTÎNENCO Mihai – vicepreşedinte al Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie;

MADAN Valentina  – şef al Direcţiei control al organelor supreme, de forţă şi de drept 
ale statului a Curţii de Conturi;

CIUBUC Grigore  – şef al Direcţiei urmărire penală şi combatere a încălcărilor regulilor 
vamale a Departamentului Vamal;

POPESCU Alexandru  – şef adjunct al Departamentului securitate economică al Serviciului 
de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova;

BUJOR Valeriu  – director al Instituţiei Obşteşti „Centrul de Studii Comparative în 
Ştiinţe Juridice”, preşedinte al Asociaţiei Criminologilor din Re-
publica Moldova;

CIBOTARU Viorel  – director de programe la Asociaţia Obştească „Institutul de Politici 
Publice”;

VÎRLAN Mifodii  – şef al Direcţiei probleme juridice a Confederaţiei Naţionale a Pa-
tronatului din Republica Moldova;

LUCA Andrei  – membru al Asociaţiei Micului Business, director general al S.A. 
„Unnolucas”;

RUSU Mihail  – vicepreşedinte al Asociaţiei Preşedinţilor şi Consilierilor Raionali 
din Republica Moldova „APCRM”, preşedinte al raionului Flo-
reşti;

MARCIUC Leonid  – membru al Consiliului executiv al Asociaţiei Primarilor şi Colec-
tivităţilor Locale din Republica Moldova, membru al Senatului 
primarilor, membru al delegaţiei naţionale la Congresul puterilor 
locale şi regionale pe lîngă Consiliul Europei, primar al satului 
Teţcani, raionul Briceni;

GORILĂ Anatolie  – vicedirector general al Serviciului Grăniceri;

VICLEANSCHI Cornelia – şef al secţiei generale a Procuraturii generale.

 
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA  Vladimir VORONIN

Chişinău, 17 februarie 2005 

Nr. 2231-III


