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INTRODUCERE

Deoarece corupţia reprezintă un fenomen complex, multistructural şi multidimen-
sional, un fenomen economic, social şi politic, al cărui complexitate este determinată 
de diverse cauze, statul a iniţiat în mod hotărît şi coerent lupta împotriva fenomenului 
corupţiei, o luptă organizată şi planifi cată, care a demarat cu adoptarea Strategiei na-
ţionale de prevenire şi combatere a corupţiei şi Planului de acţiuni pentru realizarea 
acesteia.

De prezenţa unei strategii naţionale de prevenire şi combatere a corupţiei depind 
în mod hotărîtor activităţile transparente pentru crearea, îmbunătăţirea şi menţinerea 
integrităţii în societate.

Pentru asigurarea faptului că Strategia va fi  realizată efi cient, executarea în timp 
util şi supravegherea sunt indispensabile în procesul de implementare al acesteia. Toc-
mai din acest motiv a fost creat mecanismul de implementare a Strategiei, care prevede 
un plan de acţiuni pentru instituţiile de stat cu termene precise de executare, un consiliu 
care coordonează la nivel general Strategia, un grup de monitorizare responsabil pentru 
îndeplinirea Planului de acţiuni şi un Secretariat, care asigură realizarea cotidiană a 
acţiunilor plănuite.

Conform pct. 3.3 din Strategie, Grupul de monitorizare elaborează raportul anual 
privitor la mersul executării planului de acţiuni, precum şi recomandări pentru realiza-
rea lui.

Astfel, prezentul raport reprezintă o sinteză a executării măsurilor prevăzute în 
Planul de acţiuni pentru realizarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a 
corupţiei pe anii 2007-2009, a căror termene de executare erau fi xate pentru anul care 
s-a scurs.

La întocmirea raportului s-a ţinut cont de ansamblul informaţiilor prezentate de 
către toate organele administraţiei de stat privind realizarea fi ecărei măsuri în parte, în 
general de prevederile Strategiei, de raportul naţional privind progresele şi perspecti-
vele în reprimarea corupţiei în anul 2006, de datele statistice care caracterizează com-
baterea corupţiei, de măsurile întreprinse pentru prevenirea acestui fenomen, precum 
şi de standardele internaţionale de care Republica Moldova trebuie să ţină cont în lupta 
împotriva corupţiei, utilizîndu-se în acest scop metodele expunerii, analizei şi compa-
raţiei.

Structura raportului este determinată în primul rînd de structura Strategiei 
naţionale de prevenire şi combatere a corupţiei şi a Planului de acţiuni pentru rea-
lizarea ei. Totodată, structura este stabilită şi de consecutivitatea logică a măsuri-
lor asupra cărora se raportează. Astfel, s-a demarat cu etapa consolidării cadrului 
legislativ şi asigurarea aplicării legislaţiei, pentru ca mai tîrziu să fi e expuse mă-
surile întreprinse în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei, care trebuie să fi e 
întreprinse în mod complementar. După raportarea acestor măsuri urmează etapa 
descrierii cooperării internaţionale şi intenţia extinderii acesteia, ulterior făcîndu-
se trimitere la măsurile de asigurare a implementării Strategiei, adică la monitori-
zarea procesului în sine.
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Părţile descriptive ale acestor elemente ale structurii raportului sunt expuse la 
începutul fi ecărui capitol; concluziile, care cuprind difi cultăţile întîmpinate şi prio-
rităţile fi xate, se găsesc ultimul capitol, care generalizează evaluarea implementării 
Strategiei.

Pentru mediatizarea progreselor, difi cultăţilor şi perspectivelor în domeniul repri-
mării corupţiei, prezentul raport va fi  tipărit în mai multe exemplare cu suportul Proiec-
tului Comun al Consiliului Europei şi Comisiei Europene împotriva Corupţiei, Spălării 
Banilor şi Finanţării Terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-fi nanţat de 
Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională 
şi Consiliul Europei. De asemenea, va fi  prezentat la Conferinţa naţională Progrese şi 
perspective în reprimarea corupţiei şi plasat pe site-ul ofi cial al Centrului pentru Com-
baterea Crimelor Economice şi Corupţiei, în calitatea sa de Secretariat al Grupului de 
monitorizare.
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I. CONSOLIDAREA CADRULUI LEGISLATIV 
ŞI ASIGURAREA APLICĂRII LEGISLAŢIEI

Activitatea normativă este una din principalele funcţii ale statului, o activitate cre-
atoare de drept potrivit necesităţilor dictate de evoluţia socială. În cazul nostru, adică 
în ce priveşte reprimarea corupţiei, aceste necesităţi sunt fi xate de Strategia naţională 
de prevenire şi combatere a corupţiei şi concretizate în Planul de acţiuni pentru imple-
mentarea acesteia.

În general, organele responsabile pentru implementarea prevederilor strategice au 
continuat activitatea de elaborare a dreptului în ce priveşte lupta împotriva corupţiei, 
demarată încă din primele etape ale intrării în vigoare a Strategiei. Desigur, cel mai evi-
dent rezultat în acest sens este cristalizarea activităţii de elaborare a actelor normative 
în adoptarea acestora de către autorităţile competente.

Astfel, succedînd într-o modalitate logică raportul omogen pentru perioada anului 
2006, notifi căm că activităţile anului precedent de elaborare a unor acte semnifi cative 
pentru cadrul legislativ naţional şi ajustarea acestuia la standardele internaţionale, s-au 
soldat în 2007 cu ratifi carea de către Republica Moldova a următoarelor acte: 

 Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva corupţiei, ratifi cată 
prin Legea nr. 158-XVI din 06.07.07. 

 Protocolul adiţional la Convenţia penală privind corupţia, ratifi cat prin 
Legea nr. 157-XVI din 06.07.07.

 Convenţia Consiliului Europei privind spălarea banilor, depistarea, se-
chestrarea şi confi scarea veniturilor provenite din activitatea infracţională 
şi fi nanţarea terorismului, ratifi cată prin Legea nr. 165-XVI din 13.07.07. 

În scopul ajustării cadrului normativ anticorupţie la prevederile Convenţiei 
Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva corupţiei, Convenţiei penale privind corupţia 
şi Protocolului adiţional la Convenţia penală privind corupţia, a fost elaborat proiectul 
de Lege cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei (în ediţie nouă), expertizată 
de către Consiliul Europei şi proiectul de Lege pentru modifi carea şi completar-
ea unor acte legislative, care vizează răspunderea penală a persoanelor juridice şi 
agenţilor publici străini pentru acte de corupţie. Proiectele au fost remise Parlamentului 
Republicii Moldova spre adoptare (nr. de înregistrare 2171 din 08.06.07 şi nr. 1642 din 
26.04.07).  

Nu mai puţin importantă este elaborarea proiectului de Lege privind comple-
tarea Codului cu privire la contravenţiile administrative care, de asemenea, re-
prezintă o conformare a cadrului juridic naţional în domeniul combaterii corupţiei şi 
protecţionismului la normele dreptului internaţional. Proiectul prevede aplicarea unei 
noi sancţiuni administrative – privarea de dreptul de a deţine anumite  funcţii sau de a 
exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 pînă la 3 ani, pornind de la caracterul 
contravenţiilor comise de către persoana vinovată, pe motivul inadmisibilităţii deţinerii 
de către aceasta a unei anumite funcţii sau practicării unei anumite activităţi. Proiectul 
a fost remis Parlamentului Republicii Moldova spre adoptare (nr. de înregistrare 3697 
din 24.10.2007). 
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Pentru identifi carea strictă a statutului funcţionarului public prin prisma materiei 
penale, a fost defi nitivat proiectul de Lege privind modifi carea şi completarea unor acte 
legislative, care vizează modifi carea art. 123 „Persoana cu funcţii de răspundere” din 
Codul penal şi care mai conţine anumite modifi cări ale Codului de procedură penală 
referitoare la confi scarea specială.

În vederea delimitării stricte a competenţelor organelor de drept şi de control, 
Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Ministerul Afacerilor 
Interne, Ministerul Finanţelor, Procuratura Generală, Curtea de Conturi, Unitatea de 
coordonare a reformei administraţiei publice, ONG-urile „Centrul de Analiză şi Pre-
venire a Corupţiei” şi „Transparency International - Moldova” au prezentat propune-
rile de modifi care a legislaţiei respective. Acest proiect de lege privind modifi carea şi 
completarea unor acte legislative este în proces de defi nitivare. 

Evoluţii legislative importante au avut loc în domeniul justiţiei. Acestea se referă 
la ajustarea legislaţiei naţionale la standardele europene în domeniul organizării şi 
funcţionării sistemului judecătoresc, în acest scop fi ind elaborate: 

 proiectul de Lege cu privire la modifi carea şi completarea unor acte legislative, 
care priveşte în mod special tragerea la răspundere penală a judecătorilor. 
Proiectul de lege vizează modifi carea şi completarea Legii cu privire la statutul 
judecătorului, Legii cu privire la Curtea Constituţională, Legii cu privire 
la Consiliul Superior al Magistraturii şi Codului de procedură penală al 
Republicii Moldova. Proiectul a fost remis Parlamentului Republicii Moldova 
spre adoptare (nr. de înregistrare 1719 din 03.05.07);
 în scopul asigurării transparenţei hotărîrilor judecătoreşti şi a şedinţelor de 

judecată, a fost elaborat proiectul Legii pentru modifi carea şi completarea 
unor acte legislative, care vizează, în special, sporirea transparenţei activităţii 
Consiliului Superior al Magistraturii, instituirea obligativităţii publicării 
declaraţiilor de avere a judecătorilor şi justifi cării provenienţei venitului 
acestora. Proiectul a fost remis Parlamentului Republicii Moldova spre 
adoptare (nr. de înregistrare 3489 din 08.10.2007);
 proiectul de Lege pentru modifi carea şi completarea unor acte legislative, care 

se referă la asigurarea respectării şi aplicării principiului publicităţii şedinţelor 
de judecată şi hotărîrilor judecătoreşti. Proiectul a fost remis Parlamentului 
Republicii Moldova spre adoptare (nr. de înregistrare 3490 din 08.10.2007);
 proiectul Legii cu privire la arbitraj;
 proiectul Ghidului privind prevenirea şi soluţionarea confl ictelor de interese în 

cadrul sistemului judecătoresc. Ghidul are drept scop prevenirea confl ictelor 
de interese prin instituirea măsurilor de susţinere a legalităţii, integrităţii 
şi corectitudinii judecătorilor în procesul de luare a deciziilor, excluderii 
intereselor private în exercitarea funcţiei de judecător, prevenirea abuzurilor 
şi altor acte de corupţie în cadrul activităţii acestuia;
 proiectul Codului de etică profesională a judecătorului;
 proiectul Legii pentru modifi carea şi completarea unor acte legislative ce 

include propuneri legislative în vederea înăspririi răspunderii administrative 
pentru neexecutarea hotărîrilor judecătoreşti şi înăspririi răspunderii penale 
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pentru neexecutarea intenţionată a unor astfel de hotărîri. De asemenea, în 
scopul mobilizării activităţii judecătorilor şi procurorilor în vederea respectării 
cu stricteţe a tuturor termenelor de procedură şi asigurării evitării cazurilor de 
tergiversare a desfăşurării procesului penal, proiectul prevede modifi carea şi 
completarea Legii cu privire la statutul judecătorului şi a Codului de procedură 
penală. Proiectul a fost remis Parlamentului Republicii Moldova spre adoptare 
(nr. de înregistrare 3719 din 25.10.2007);
 în vederea asigurării executării necondiţionate a hotărîrilor instanţelor 

judecătoreşti, a fost examinată oportunitatea introducerii în legislaţia 
naţională a institutului declarării insolvabilităţii persoanei fi zice şi elaborate 
modifi cări şi completări la cadrul legislativ în vederea introducerii instituţiei 
declaraţiei sub jurămînt (sub propria răspundere) a bunurilor şi mijloacelor 
fi nanciare a debitorului, cu stabilirea măsurilor coercitive pentru eschivare 
sau falsă declarare. Alăturat a fost elaborat proiectul modelului declaraţiei sub 
jurămînt şi la 03.04.2007 prezentat Ministerului Justiţiei. Prin ordinul nr. 65 
din 28.03.2007 al directorului Departamentului de Executare, a fost aprobată 
Instrucţiunea cu privire la procedura de executare.

Luînd în consideraţie recomandările experţilor Misiunii de Asistenţă la Frontieră 
şi ţinînd cont de standardele şi cele mai bune practici ale Uniunii Europene, a fost re-
vizuit cadrul legal în domeniul de frontieră şi în acest sens a fost elaborată şi adoptată 
Legea nr. 162-XVI din 13.07.2007 cu privire la Serviciul Grăniceri. La etapa fi nală 
se afl ă elaborarea proiectului de Lege cu privire la modifi carea şi completarea Legii 
privind frontiera de stat a Republicii Moldova. De asemenea, a fost iniţiată elabora-
rea  proiectului Concepţiei pazei frontierei de stat pe anii 2008-2011 şi a proiectului 
Strategiei naţionale a managementului integrat al frontierei de stat a Republicii 
Moldova. Adoptarea actelor vizate sperăm să-şi găsească oglindirea în activitatea le-
gislativă a următorilor ani.

Pentru o supraveghere mai efi cientă a infracţiunilor de spălare a banilor şi de fi -
nanţare a terorismului, precum şi în vederea ajustării legislaţiei naţionale la prevederile 
şi recomandările internaţionale în domeniu, a fost adoptată în redacţie nouă Legea nr. 
190-XVI din 26.07.07 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi 
fi nanţării terorismului, care indubitabil constituie un progres pentru cadrul legislativ 
naţional în sensul armonizării acestuia la cel internaţional.

Ulterior, pentru a ajusta cadrul normativ la prevederile noii Legi şi la cele ale Con-
venţiei Consiliului Europei privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea şi confi s-
carea veniturilor provenite din activitatea infracţională şi fi nanţarea terorismului, a fost 
elaborat proiectul Legii pentru modifi carea şi completarea unor acte legislative, exami-
nat deja în lectura a doua de către Parlament. Proiectul prenotat include amendamente 
la 18 acte legislative, inclusiv prin stabilirea pedepselor alternative celor penale pentru 
nerespectarea Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi fi nanţării 
terorismului. 

Necesitatea promovării unei politici unitare din partea instituţiilor abilitate cu 
atribuţii de combatere a spălării banilor şi fi nanţării terorismului, precum şi efi cien-
tizării mecanismelor relevante, a impus în continuare abordarea strategică şi clară a 
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acestora. În acest sens a fost elaborată şi aprobată, prin Hotărîrea Guvernului nr. 632 
din 05.06.2007, Strategia naţională de prevenire şi combatere a spălării banilor şi 
fi nanţării terorismului. Atît Legea nr. 190-XVI din 26.07.2007 cu privire la preveni-
rea şi combaterea spălării banilor şi fi nanţării terorismului, cît şi Strategia prenotată, au 
fost analizate de către experţii Consiliului Europei, iar recomandările acestora au fost 
discutate la unul din evenimentele organizate în cadrul Proiectului Comun al Consili-
ului Europei şi Comisiei Europene împotriva Corupţiei, Spălării Banilor şi Finanţării 
Terorismului în Republica Moldova (MOLICO). 

La compartimentul consolidării cadrului legislativ naţional în vederea facilitării 
procesului de prevenire şi combatere a corupţiei mai menţionăm elaborarea următoa-
relor proiecte: 

– proiectul Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului 
public, aprobată în şedinţa Guvernului din 21.11.2007;

– proiectul Legii cu privire la protecţia de stat a părţii vătămate, martorilor 
şi altor persoane care acordă ajutor în procesul penal, remis în adresa 
Guvernului spre examinare şi aprobare la 24.08.2007;

– proiectul Codului subsolului, remis în adresa Guvernului spre examinare şi 
aprobare la 15.10.2007;

– Legea privind achiziţiile publice, adoptată la 13.04.2007, nr. 96-XVI;
– în stadiu de elaborare este proiectul Legii Curţii de Conturi.
În scopul instituirii unui climat investiţional favorabil, asigurării unei creşteri eco-

nomice calitative, bazate pe tehnologii şi investiţii, asigurării liberalizării desfăşurării 
activităţii de întreprinzător, asigurării accesului la resursele creditare, legalizării sec-
torului neofi cial al economiei naţionale, promovării unei politici fi scale stimulatorii, 
micşorării poverii administrative, stimulării fl uxului de capital în ţară,   s-au operat 
unele modifi cări şi completări la legislaţia în vigoare:

 la 27.04.2007 a fost adoptată Legea pentru modifi carea şi completarea unor 
acte legislative care, printre altele, conţine referiri la Legea nr. 1161-XIII 
din 24.04.1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului 
fi scal fi ind completată cu Capitolul IV „Legalizarea capitalului şi amnis-
tia fi scală”, care a stabilit principiile, garanţiile generale, statutul juridic al 
subiecţilor legalizării capitalului, al subiecţilor amnistiei fi scale şi al autori-
tăţilor administraţiei publice împuternicite, precum şi al altor organizaţii şi 
instituţii ce participă la procesul legalizării capitalului sau amnistiei fi scale 
sau a căror activitate este legată de procesul legalizării capitalului sau am-
nistiei fi scale;
 în vederea sporirii transparenţei tranzacţiilor cu valori imobiliare şi excluderii 

schemelor de corupţie, au fost elaborate propuneri de modifi care a Legii pri-
vind taxa de stat, Legii nr. 271-XV din 27.06.03 cu privire la metodologia 
calculării plăţilor pentru serviciile notariale, Codului Fiscal. Proiectul de 
lege prenotat a fost remis Guvernului spre examinare şi aprobare la 07.05.07;
 în scopul promovării unei politici unice în licenţiere, a fost elaborat proiec-

tul Legii cu privire la modifi carea şi completarea Legii nr.451-XV din 
30.07.2001 privind licenţierea unor genuri de activitate. Proiectul prenotat 
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a fost aprobat în cadrul şedinţei Guvernului din 13 iunie a.c. şi remis Parla-
mentului spre adoptare; 
 a fost elaborată şi adoptată Legea 448-XVI din 28 decembrie 2006 cu privire 

la unele modifi cări şi completări ale titlului VI din Codul Fiscal;
 a  fost elaborat proiectul Legii cu privire la înregistrarea de stat a persoa-

nelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, de asemenea remis Parla-
mentului spre adoptare. Proiectul prenotat urmează să substituie actuala Lege 
nr. 1265-XIV din 05.10.2000 cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderi-
lor şi organizaţiilor;
 au fost fi nalizate lucrările de revizuire şi optimizare a cadrului normativ de 

reglementare a activităţii de întreprinzător – “Ghilotina I” şi a demarat proce-
sul de revizuire masivă a legilor, conform prevederilor Legii nr. 235-XVI din 
20.07.2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de 
întreprinzător – “Ghilotina II”, fi ind create premisele pentru implementarea 
procesului de analiză a impactului reglementării;
 prin Hotărîrea Guvernului nr. 104 din 01.02.2007 a fost aprobată Strategia de 

reformă a cadrului de reglementare de stat a activităţii de întreprinzător, 
care are drept scop identifi carea măsurilor pentru efi cientizarea reglementării 
activităţii de întreprinzător prin optimizarea procesului decizional, cu partici-
parea sectorului privat; reducerea imixtiunii statului în activitatea de întreprin-
zător şi lichidarea/declararea insolvabilităţii acesteia; evaluarea impactului de 
reglementare la etapa elaborării actelor de reglementare, precum şi pentru eva-
luarea continuă a cadrului juridic respectiv.

În paralel cu măsurile realizate în vederea ameliorării cadrului normativ antico-
rupţie şi a mecanismelor de implementare a acestuia, la acest compartiment înregistrăm 
restanţe, cauzate de factori atît obiectivi, cît şi subiectivi. Încă nu putem evalua gra-
dul de implementare şi impactul actelor adoptate asupra mediului social-administrativ, 
acestea fi ind adoptate recent. Totodată, nu putem ignora faptul că spre fi nele anului 
2007 nu  sunt adoptate o serie de proiecte de legi, a căror elaborare a fost concepută 
între anii 2005-2006. Este şi mai regretabil că aceste proiecte vizează instrumente im-
portante administrative de prevenire a corupţiei. Ne referim, în special, la:

 proiectul Legii cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei, remis Par-
lamentului spre adoptare (nr. de înregistrare 2171 din 08.06.07);
 proiectul Legii cu privire la confl ictul de interese, remis Parlamentului spre 

adoptare (nr. de înregistrare 1050 din 19.03.2007);
 proiectul Codului de conduită a funcţionarului public, remis Parlamentului 

spre adoptare (nr. de înregistrare 3926 din 13.10.2006);
 proiectul Legii privind administraţia publică centrală de specialitate, actu-

almente în proces de defi nitivare;
 proiectul Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului pu-

blic, aprobată în şedinţa Guvernului din 21.11.2007;
 proiectul Legii cu privire la transparenţa decizională, examinat în şedinţa 

Guvernului din 13.09.2006;
 proiectul Legii privind verifi carea titularilor şi candidaţilor la funcţii pu-

blice, în stadiu de defi nitivare.  
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II. PREVENIREA CORUPŢIEI

Referindu-se la diminuarea fenomenului corupţiei, Strategia naţională de preve-
nire şi combatere a corupţiei face trimitere la aplicarea unor măsuri de prevenire, care 
să vizeze factorii criminogeni şi înlăturarea condiţiilor care generează corupţia. Iden-
tifi cînd şi studiind astfel cauzele corupţiei, stabilind starea acesteia, anticipînd schim-
bările sale cantitative şi calitative, activitatea de prevenire trebuie să evalueze măsurile 
preventive ce se impun prin elaborarea şi implementarea planurilor justifi cate de pre-
venire.

În timp ce sancţiunea penală se impune asupra criminalităţii prin infl uenţa asupra in-
fractorului, măsurile preventive sînt îndreptate spre înlăturarea sau neutralizarea cauzelor 
şi condiţiilor care generează criminalitatea. Astfel, activitatea preventivă este mai vastă 
după conţinut, volumul măsurilor şi subiecţi, decît practica aplicării pedepsei penale.

Necesitatea intensifi cării activităţii de prevenire a infracţiunilor de corupţie este 
determinată şi prin efectul acesteia. Prevenirea corupţiei contribuie la creşterea venitu-
rilor, la îmbunătăţirea serviciilor publice, la stimularea încrederii şi participării publi-
cului.

De altfel, măsurile preventive nu sunt focusate asupra manifestărilor exteriorizate 
ale corupţiei, ci asupra cauzelor generatoare, motiv pentru care sunt lipsite de defi cien-
ţele specifi ce „metodelor de luptă”, cum ar fi , de exemplu, repulsia socială.

Astfel, activitatea de prevenire este determinată nu numai de sporirea grijii publi-
ce pentru creşterea numărului infracţiunilor de corupţie ci, în special, de efectul limitat 
al măsurilor penal-restrictive în combaterea corupţiei.

Deoarece corupţia prezintă un caracter preponderent sistemic a determinat elabo-
rarea Concepţiei de prevenire de către Centrul pentru Combaterea Crimelor Economi-
ce şi Corupţiei. 

Esenţa constă în conceptualizarea a două instrumente de bază în diagnosticarea 
corupţiei la nivel special (sector, domeniu): expertiza anticorupţie şi evaluarea riscuri-
lor instituţionali de corupţie.

2.1 Expertiza anticorupţie
În accepţiune generală este notoriu faptul că resursele corupţiei se conţin şi la 

nivelul actelor normative. De altfel, corupţia devine mult mai periculoasă cînd se ba-
zează într-un cadru legal evaziv, confuz sau lacunar.

În acest sens, expertiza anticorupţie a proiectelor de acte normative este o acţiune 
de prevenire a corupţiei, specifi că şi deosebit de importantă, avînd drept scop evaluarea 
nivelului de coruptibilitate a proiectelor de acte normative, adică identifi carea norme-
lor care favorizează sau pot favoriza corupţia în procesul de aplicare a acestor norme.

Republica Moldova este unică prin faptul că a instituţionalizat expertiza antico-
rupţie a proiectelor de acte normative drept o modalitate distinctă şi obligatorie de 
expertizare a proiectelor.

Atribuţia efectuării expertizei anticorupţie a proiectelor de acte normative (pro-
iecte de acte legislative şi proiecte de acte normative ale Guvernului), în vederea cores-
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punderii lor cu politica statului de prevenire şi combatere a corupţiei, revine Centrului 
pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, în virtutea art. 5 alin. (1) lit. d) 
din Legea nr. 1104-XV din 06.06.2002 cu privire la Centrul pentru Combaterea Crime-
lor Economice şi Corupţiei. 

În acest sens, prin ordinul nr. 47 din 03.05.2007 al directorului Centrului pentru 
Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, a fost aprobată Metodologia de efectu-
are a expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi normative ale Guver-
nului. Metodologia, în forma sa actualizată, a fost elaborată în parteneriat cu Centrul 
de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (ONG), cu asistenţa a doi experţi ai Consiliului 
Europei, dl Quentin Reed şi dl Jean Pierre Bueb, în cadrul Proiectului Comun al Consi-
liului Europei şi Comisiei Europene împotriva Corupţiei, Spălării Banilor şi Finanţării 
Terorismului în Republica Moldova (MOLICO). 

Metodologia stabileşte obiectivele şi etapele efectuării expertizei anticorupţie, ti-
pologia factorilor coruptibilităţii, structura, condiţiile de fond şi de formă ale raportului 
de expertiză anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi normative.

Obiectivele expertizei sunt:
 identifi carea prevederilor care contravin sau corespund insufi cient standarde-

lor anticorupţie naţionale şi internaţionale;
 identifi carea prevederilor care pot genera sau favoriza manifestări de corupţie;
 elaborarea recomandărilor pentru excluderea sau diminuarea eventualelor 

efecte ale coruptibilităţii normelor de drept.
Pe parcursul anului 2007 Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Co-

rupţiei a examinat 576 proiecte de acte legislative şi proiecte de acte normative ale 
Guvernului şi a întocmit rapoarte de expertiză anticorupţie asupra unui număr de 80 
proiecte.

Au fost supuse expertizei un şir de proiecte de legi, care vizează administraţia 
publică, cum ar fi  proiectul Legii privind organizarea şi funcţionarea administraţiei 
publice centrale, proiectul Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionaru-
lui public, proiectul de Lege privind verifi carea titularilor şi candidaţilor la funcţii 
publice.

Au fost expertizate mai multe proiecte, care ţin de diferite sectoare ale economiei 
naţionale, reglementând în acelaşi timp anumite institute sociale-economice, cum ar 
fi  proiectul de Lege privind controlul de stat în construcţii, proiectul de Lege privind 
Casa Socială a Constructorilor, proiectul Legii privind reglementarea valutară, pro-
iectul de Lege cu privire la parcurile industriale, proiectul Legii cu privire la ipotecă, 
proiectul Legii contabilităţii, proiectul Legii privind organizarea şi exercitarea profesi-
unii de medic veterinar, proiectul de Lege cu privire la tutun şi la articolele din tutun, 
proiectul de Lege cu privire la acreditare în domeniul evaluării conformităţii, proiectul 
Legii privind stabilirea cuantumului taxelor consulare, proiectul Legii privind protec-
ţia mărcilor, proiectul de Lege cu privire la formarea profesională continuă a adulţilor, 
proiectul Legii privind regimul armelor, muniţiilor, materiilor şi substanţelor explozi-
ve, proiectul Legii privind regimul străinilor, proiectul Legii cu privire la avocaţii par-
lamentari, proiectul de Lege privind fondul naţional de garanţie în asigurări, proiectul 
de Lege cu privire la migraţia de muncă, proiectul de Lege privind protecţia martorului 
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şi altor participanţi la procesul penal, proiectul de Lege privind protecţia indicaţiilor 
geografi ce, denumirilor de origine şi a specialităţilor tradiţionale garantate, proiectul 
Codului transportului naval intern al Republicii Moldova, proiectul Legii privind sta-
tutul juridic al adopţiei.

Ca remarcă generală, am putea reţine o insufi cientă fundamentare economico-fi -
nanciară a proiectelor. Astfel, în bună parte, proiectele de acte legislative, precum şi de 
acte normative ale Guvernului, nu sînt supuse unei bune evaluări economico-fi nanci-
are, deşi aplicarea proiectelor necesită cheltuieli fi nanciare şi/sau cheltuieli de altă na-
tură, pasibile evaluării fi nanciare. Ca urmare, sînt promovate proiecte fără o acoperire 
fi nanciară reală, fapt care determină difi cultăţi în eventuala implementare a acestora.

În calitate de factori de coruptibilitate au fost identifi caţi:
 formulări lingvistice ambigue;
 confl icte ale normelor de drept;
 norme de trimitere şi de blanchetă, norme în alb;
 discreţii excesive ale autorităţilor publice;
 cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor;
 accesul limitat la informaţie şi lipsa transparenţei;
 lipsa/insufi cienţa mecanismelor de control;
 responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare.

Este evident că expertiza 
anticorupţie, ca acţiune preventi-
vă, ar reuşi mult în cazul instruirii 
în acest sens a angajaţilor autori-
tăţilor publice centrale antrenaţi 
în procesul de elaborare a pro-
iectelor. Tocmai în acest scop, în 
perioada 21-22 septembrie 2007, 
de către Centrul pentru Com-
baterea Crimelor Economice şi 

Corupţie, în parteneriat cu Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (ONG), în cadrul 
Proiectului Comun al Consiliului Europei şi Comisiei Europene împotriva Corupţiei, 
Spălării Banilor şi Finanţării Terorismului în Republica Moldova (MOLICO), a orga-
nizat şi desfăşurat trainingul “Expertiza anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi 
normative ale Guvernului”.

Obiectivul acţiunii a fost familiarizarea specialiştilor autorităţilor publice centrale 
cu procedura, metodele şi procedeele expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legis-
lative şi normative ale Gu-
vernului, astfel încît audienţa 
să obţină abilităţi privind an-
ticiparea efectului coruptibil 
al normelor de drept în faza 
elaborării proiectelor.

Evenimente cu aceleaşi 
obiective au fost organizate şi 
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la nivel local de către Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (ONG) cu participarea 
Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, audienţa constituin-
du-se din angajaţii consiliilor raionale Anenii-Noi, Basarabească, Cahul, Cantemir, 
Ceadîr-Lunga, Cimişlia, Hînceşti, Ialoveni, Ştefan-Vodă, Taraclia, Vulcăneşti, precum 
şi deputaţii Adunării Populare a UTA Găgăuzia. Evenimentele au fost organizate în 
cadrul Proiectului Comun al Consiliului Europei şi Comisiei Europene împotriva Co-
rupţiei, Spălării Banilor şi Finanţării Terorismului în Republica Moldova (MOLICO). 

După cum s-a menţionat şi în primul capitol, contracararea corupţiei este imposi-
bilă fără curăţirea cîmpului legislativ de norme care generează corupţia şi care sporeşte 
eventualitatea actelor de corupţie.

În acest sens, expertiza anticorupţie a proiectelor este unul din cele mai importan-
te aspecte ale prevenirii corupţiei, fi ind şi mai efi cient şi mai puţin costisitor. De altfel, 
expertiza anticorupţie vine să contribuie la sporirea calităţii legilor în general, fi ind 
totodată şi o garanţie a procesului continuu de perfecţionare a cîmpului legislativ.  

Activitatea legată de efectuarea expertizei anticorupţie va continua, fi ind pusă tot 
mai mult în valoare. În prezent, o problemă în acest sens o reprezintă lipsa unei sub-
diviziuni specializate în cadrul Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi 
Corupţiei, soluţia presupunând o reorganizare instituţională.

2.2 Evaluarea riscurilor
Evaluarea riscurilor instituţionale de corupţie presupune procesul de identifi care 

a factorilor organizaţionali care favorizează sau pot favoriza corupţia, precum şi ela-
borarea recomandărilor pentru excluderea efectelor acestora. Această activitate poate 
fi  privită ca un instrument important de întreţinere preventivă instituţională. Doar în 
baza unei evaluări a riscurilor instituţionale de corupţie devine posibilă perfecţiona-
rea rezistenţei organizaţiei împotriva încălcărilor integrităţii prin implementarea unor 
procese de lucru corespunzătoare, descrieri mai clare ale sarcinilor, responsabilităţilor 
şi împuternicirilor, descrieri mai transparente ale aşteptărilor reciproce, măsuri pre-
ventive adecvate. Succesul evaluării riscurilor instituţionale de corupţie, precum şi cel 
al implementării planurilor de integritate, poate fi  asigurat doar printr-o conştientizare 
„pe verticală” a necesităţii acestora de către instituţie. Aceasta presupune participa-
rea nemijlocită la acest proces a persoanelor de nivel înalt, a factorilor de decizie din 
cadrul instituţiei. 

În perioada de referinţă, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Co-
rupţiei a elaborat proiectul Metodologiei de efectuare a evaluării riscurilor instituţiona-
le de corupţie, remis în prezent Guvernului.

Metodologia stabileşte cadrul organizatoric şi metodologic al procesului de efec-
tuare a evaluării riscurilor instituţionale de corupţie şi anume: obiectivele, principiile, 
etapele, metodele, tehnicile şi fi nalităţile efectuării evaluării.

Obiectivele evaluării riscurilor sunt:
 identifi carea factorilor organizaţionali care favorizează sau pot favoriza 

corupţia;
 elaborarea recomandărilor pentru excluderea sau diminuarea efectelor acestora 

(elaborarea planurilor de integritate).
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Metodologia a fost elaborată cu asistenţa acordată de către expertul Consiliului 
Europei, dna Henriette F. Schatz, în cadrul Proiectului Comun al Consiliului Europei 
şi Comisiei Europene împotriva Corupţiei, Spălării Banilor şi Finanţării Terorismu-
lui în Republica Moldova (MOLICO). 

În vederea realizării pct. 4.2 din Planul de acţiuni pentru realizarea Strategiei 
naţionale de prevenire şi combatere a corupţiei pentru perioada 2007-2009,  la data 
de 25 mai 2007, în cadrul aceluiaşi proiect, cu participarea Centrului pentru Com-
baterea Crimelor Economice şi Corupţiei, a fost organizat training-ul cu genericul 
Evaluarea riscului de corupţie în organele centrale de specialitate ale administraţiei 
publice şi în cadrul autorităţilor administraţiei publice locale. Training-ul a avut 
drept scop instruirea membrilor Grupului de monitorizare, persoanelor responsabile 
din cadrul instituţiilor, pentru realizarea prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 615 
din 28.06.2005 privind unele măsuri de prevenire a corupţiei şi protecţionismului în 
cadrul instituţiilor publice. 

Totodată, la 5-7 şi 8-9 no-
iembrie 2007, angajaţii orga-
nelor de drept (Centrul pentru 
Combaterea Crimelor Econo-
mice şi Corupţiei, Ministerul 
Afacerilor Interne, Procuratura 
Generală, Serviciul Grăniceri, 
Serviciul Vamal), precum şi 

angajaţii Ministerului Justiţiei, au participat la lucrările seminarului de instruire Per-
fecţionarea integrităţii în serviciul 
public prin auto-evaluarea riscuri-
lor coruptibilităţii. Evenimentul a 
fost organizat şi desfăşurat în cadrul 
Proiectului Comun al Consiliului 
Europei şi Comisiei Europene îm-
potriva Corupţiei, Spălării Banilor şi 
Finanţării Terorismului în Republica 
Moldova (MOLICO). 

2.3 Activitatea analitică
Priorităţile fi xate în Raportul naţional privind progresele şi perspectivele în repri-

marea corupţiei în anul 2006 urmăreau sporirea activităţii analitice şi a pronosticului 
anticorupţie, fundamentînd astfel prevenirea corupţiei la nivel sectorial. Luînd în con-
sideraţie rezultatul scontat, recunoaştem de la bun început că această activitate nu s-a 
soldat cu un succes deplin. Motivul este evident dacă pornim de la faptul că activitatea 
analitică desfăşurată în cadrul specifi c pentru Republica Moldova poartă un caracter 
embrionar, motiv pentru care dezvoltarea acesteia rămîne o prioritate în domeniu şi în 
anii următori.

Deşi rezultatele activităţii analitice şi ale pronosticul anticorupţie nu pot fi  
etichetate, în acelaşi timp nu se poate vorbi despre o inexistenţă a acestora. Astfel, 
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analiza informaţiei statistice parvenite din diverse surse (Ministerul Afacerilor In-
terne, Biroul Naţional de Statistică, Ministerul Dezvoltării Informaţionale, Minis-
terul Finanţelor, datele şi dosarele penale instrumentate de Centru) a permis identi-
fi carea unor zone de risc, precum şi pronosticarea tendinţelor negative în domeniile 
economiei naţionale investigate, creînd posibilitatea înaintării recomandărilor de 
rigoare.

Conform diverselor sondaje de opinie, cele mai afectate sectoare de corupţie în 
anul 2006 au fost sistemul de învăţămînt, ocrotirea sănătăţii, administraţia publică. Prin 
urmare, examinarea acestor sectoare vulnerabile a devenit una din priorităţile activităţii 
analitice în anul curent.

În cadrul Studiului analitic pri-
vind unele aspecte ale corupţiei în 
sistemul de învăţămînt au fost cerce-
tate cauzele existenţei, analiza carac-
teristicilor şi evidenţierea metodelor 
de prevenire a fenomenului corupţiei 
în sistemul de învăţămînt. Studiul de-
scrie specifi cul fenomenului corupţiei 
în instituţiile pre-universitare, uni-
versitare şi port-universitare de învă-
ţămînt. Efectele scontate de pe urma 
punerii în practică a recomandărilor 
elaborate în cadrul studiului constau 
în majorarea nivelului de transparen-
ţă; excluderea neglijenţei în serviciu 
şi majorarea responsabilităţii elevilor/
studenţilor faţă de procesul de învă-
ţămînt; cultivarea normelor etice de 
conduită profesională şi universitară, 
excluderea relaţiilor neofi ciale între 
profesori şi studenţi; îmbunătăţirea 
gestiunii corecte a fondurilor instituţiilor. 

În Studiul analitic privind declararea patrimoniului demnitarilor de stat şi funcţi-
onarilor publici s-a evaluat efi cienţa implementării mecanismului naţional de declarare 
a patrimoniului demnitarilor de stat şi funcţionarilor publici, indicînd lacunele legisla-
tive şi instituţionale în domeniu. Potrivit situaţiei constatate şi analizate, au fost formu-
late anumite soluţii optime privind efi cientizarea procedurii de declarare a veniturilor 
şi proprietăţilor. 

Studiul analitic privind unele aspecte ale acreditării şi evaluării instituţiilor me-
dicale prezintă o analiză detaliată, din punct de vedere al coruptibilităţii, al sistemului 
de acreditare şi evaluare în domeniul ocrotirii sănătăţii şi elaborarea politicilor viabile 
de prevenire şi combatere a fenomenului corupţiei. Propunerile oferite în studiul men-
ţionat au tendinţe de prevenire, precum şi stabilirea unor parteneriate durabile între 
instituţiile de stat şi societatea civilă.

Recomandări:
Adoptarea unor norme unice de reglementare a mo-
dalităţii de susţinere a examenelor, inclusiv de susţi-
nere preventivă şi stabilire a termenelor de plasare 
a rezultatelor examenelor. Efect scontat: majorarea 
nivelului de transparenţă.
Reglementarea univocă în domeniul aplicării pe-
nalităţilor pentru absentarea nemotivată de la ore 
şi acumularea excesivă a restanţelor. Efect scontat: 
excluderea neglijenţei în serviciu şi majorarea res-
ponsabilităţii elevilor/studenţilor faţă de procesul de 
învăţământ. 
Adoptarea Codului de conduită etică în sistemul de 
învăţămînt şi implementarea lui de către toate institu-
ţiile de învăţământ, mediatizarea pe larg a acestuia. 
Efect scontat:  cultivarea  normelor etice de conduită 
profesională şi universitară, excluderea relaţiilor ne-
ofi ciale între profesori şi studenţi.
Instituirea unui sistem efi cient şi sistematic de control 
intern de către Ministerul Educaţiei şi Tineretului cu 
elaborarea regulamentului respectiv, inclusiv privind 
verifi carea strictă a gestiunii resurselor extrabugeta-
re a instituţiilor. Efect scontat:  îmbunătăţirea gestiu-
nii corecte a fondurilor instituţiilor.

•

•

•

•
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Efi cacitatea achiziţiilor publi-
ce, precum şi corupţia şi abuzurile 
legate de ele au devenit obiect al 
Studiului analitic privind achizi-
ţiile publice în medicină. Studiul 
include evaluări separate ale etape-
lor achiziţiilor publice naţionale şi a 
normelor sale de reglementare, atri-
buindu-se fi ecăruia din ele cazuri şi 
practici de delapidare a fondurilor 
publice, trafi c de infl uenţă şi coru-
pere extrase din practica de activita-
te a Centrului şi cea internaţională. 
Prin prisma cazurilor de corupţie, 
încălcărilor  depistate de organele 
de drept şi indicatorilor esenţiali de 
suspiciuni, au fost trasate recoman-
dări necesare funcţionării în sectorul 
naţional a ocrotirii sănătăţii a unui 
sistem de achiziţii publice corect şi 
transparent. 

În stadiu de elaborare se afl ă Studiul analitic privind factorii care determină co-
rupţia în administraţia publică locală. În cadrul acestuia sunt identifi cate şi relevate 
schemele de corupţie cel mai frecvent utilizate, comise atît de către funcţionarii publici 
cît şi de către persoanele cu funcţie de răspundere din cadrul administraţiei publice 
locale. Deşi lucrul la acest studiu continuă, sîntem în măsură să emitem primele con-
cluzii. De exemplu, în cazul municipiului Chişinău corupţia este favorizată de comple-
xitatea structurilor instituţionale în cadrul primăriei, de delimitarea incertă a respon-
sabilităţilor în interiorul aparatului primăriei şi consiliului municipal, de competenţele 
largi privind repartizarea patrimoniului.      

Alte domenii abordate în cadrul studiilor au ţinut de evoluţia şi tendinţele corup-
ţiei ca fenomen, unele aspecte ale corupţiei privind extragerea zăcămintelor naturale, 
procesul de înregistrare şi tranzacţii cu bunuri imobile, reparaţia şi reconstrucţia dru-
murilor publice etc. A fost acordată o atenţie deoasbită analizei percepţiei publice asu-
pra fenomenului corupţiei.

Studiile menţionate au fost transmise instituţiilor competente şi subdiviziunilor 
interesate pentru examinare şi întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea diminuă-
rii riscurilor identifi cate.

Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru a efectuat un studiu sociologic privind 
cerinţele utilizatorilor de informaţii cadastrale faţă de datele cadastrale şi feno-
menul corupţiei în sistemul de cadastru. La fi nele lunii septembrie, studiul a fost 
fi nalizat, întocmindu-se raportul privind studiul sociologic. În prezent raportul este 
examinat de către structurile cointeresate (Agenţia, instituţiile subordonate etc.) şi 
ulterior va fi  elaborată strategia de marketing a datelor cadastrale, conform pct. 4.7 

Recomandări:
Elaborarea ghidurilor de procurări care să conţină norme 
de achiziţii, în corespundere cu protocoalele de diagnostic 
şi tratament şi bunele practici internaţionale (cum sunt, 
Principiile de activitate pentru achiziţiile farmaceutice 
corecte ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii) şi a nor-
mativelor de performanţă pentru agenţii de achiziţii, core-
late cu recompense şi sancţiuni bazate pe performanţă. 
Elaborarea ghidului de specifi care generică pentru echi-
pamentul medical în vederea evitării erorilor şi factori-
lor discreţionari a echipei de decizie.
Stabilirea şi reglementarea responsabilităţii membrului 
grupului de lucru şi răspunderea individuală în cazul 
devierii sale de la prevederile legislative în domeniu.
Publicarea, la fi ecare început de an, a programului de 
achiziţii publice preconizate pentru anul curent, conform 
bugetului de stat. 
Publicarea pe pagina web a tuturor ofertelor din cadrul 
tenderelor, a termenelor şi condiţiilor, la fel şi a proceselor 
de evaluare fi nală şi de luare a deciziilor de către toate in-
stituţiile medicale. Aplicarea procedurii de selectare, bazate 
pe o evaluare independentă în lipsa confl ictului de interese 
a ofertelor, în baza procedurilor de selecţie standardizate. 
Publicarea pe site-ul instituţiei benefi ciare a raportului 
fi nal de executare a contractului de achiziţii.

•

•

•

•

•

•
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din Planul de acţiuni pentru realizarea Strategiei naţionale de prevenire şi comba-
tere a corupţiei.

În concluzie, valorifi carea activităţilor de prevenire şi combatere a corupţiei şi 
infracţiunilor conexe impune continuarea activităţii de analitică şi prognoză a feno-
menelor infracţionale, în vederea elaborării, implementării, precum şi monitorizării 
acţiunilor de prevenire a fenomenelor de corupţie şi infracţiunilor economice.

2.4 Educaţie anticorupţie
Nivelul de acceptabilitate socială a corupţiei rămîne un factor care favorizează co-

rupţia. În conformitate cu priorităţile activităţii de prevenire a corupţiei în clasamentul 
obiectivelor Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a corupţiei, a fost continuată 
campania de sensibilizare şi formare anticorupţie a opiniei publice.

În acest sens, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei a organi-
zat aproximativ 90 de întruniri cu reprezentanţi ai diferitelor categorii sociale şi profesio-
nale, inclusiv funcţionari publici, audienţa fi ind estimată la un număr de 3600 persoane.

Astfel de întruniri au 
fost organizate cu funcţi-
onari ai organelor centrale 
de specialitate ale adminis-
traţiei publice, precum şi 
angajaţi ai instituţiilor sub-
ordonate acestora, inclusiv 
din subdiviziunile teritori-
ale  (Ministerul Apărării, 
Ministerul Culturii şi Tu-
rismului, Ministerul Justi-
ţiei, Ministerul Industriei 
şi Infrastructurii, Ministerul Reintegrării, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Biroul 
Relaţii Interetnice, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Serviciul control fi nanciar 
şi revizie, Serviciul Poliţiei Rutiere mun. Chişinău, Serviciul Standardizare şi Metrolo-
gie, Curtea de Conturi, Inspectoratul Principal Fiscal de Stat etc.), funcţionari ai orga-
nelor administraţiei publice locale (consiliile locale Anenii-Noi, Basarabească, Cahul, 

Cantemir Căuşeni, Ceadîr-Lun-
ga, Cimişlia, Hînceşti, Ialoveni, 
Leova, Nisporeni, Ştefan-Vodă, 
Taraclia, Vulcăneşti, UTA Gă-
găuzia etc.), instituţii de învăţă-
mînt (Universitatea Agrară, di-
rectori ai colegiilor), angajaţi ai 
instituţiilor din sistemul ocro-
tirii sănătăţii (Centrul Naţional 
Practico-Ştiinţifi c în Medicină 
de Urgenţă, centrele de medi-
cină preventivă Basarabeasca, 
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Bălţi, Călăraşi, Chişinău, Cimişlia, Criuleni, Comrat, Drochia, Edineţ, Floreşti, Ialo-
veni, Leova, Nisporeni, Străşeni, Soroca, Ungheni, Instituţia Medico-Sanitară Publică 
„Spitalul Clinic al Ministerului Sănătăţii etc.), angajaţi ai unor întreprinderi (Asociaţia 
de Producţie „Introscop”, Concernul Republican pentru Gospodărirea Apelor „Apele 
Moldovei”, Societatea de Acţiuni „Red Nord” etc.). 

În funcţie de specifi cul său, audienţa a fost familiarizată cu noţiunea şi esenţa 
corupţiei ca fenomen social şi criminologic, cadrul legal şi instituţional, naţional şi 
internaţional privind prevenirea şi combaterea corupţiei, califi carea juridico-penală a 
infracţiunilor de corupţie, instrumente administrative de prevenire a corupţiei: mana-
gementul confl ictului de interese, promovarea standardelor etice etc.

Aceste activităţi au fost posibile numai datorită unui parteneriat efi cient interde-
partamental, cum ar fi  cel între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Co-
rupţiei şi Centrul naţional ştiinţifi co-practic de Medicină Preventivă, cel între Centrul 
pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei şi Serviciul Standardizare şi Me-
trologie, precum şi datorită implicării societăţii civile (Centrul de Analiză şi Prevenire 
a Corupţiei (ONG), Transparency International – Moldova).

În aceeaşi ordine de idei merită menţionate şi eforturile organelor administraţiei 
publice centrale, precum şi ale instituţiilor publice, în special ale Ministerului Justiţiei, 
Ministerului Afacerilor Interne, Băncii Naţionale a Moldovei, Curţii de Conturi, Mi-
nisterului Finanţelor, Ministerului Educaţiei şi Tineretului, Serviciului Standardizare 
şi Metrologie, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Culturii şi Turismului, Ministerului 
Apărării etc., în promovarea componentei anticorupţie în cadrul pregătirii profesiona-
le, inclusiv promovarea standardelor etice şi de integritate.  

Drept exemple pozitive de activităţi 
preventive comune pot servi şi întrunirea 
reprezentanţilor Centrului pentru Comba-
terea Crimelor Economice şi Corupţiei cu 
reprezentanţii Agenţiei naţionale pentru 
protecţia concurenţei; seminarele tematice 
pentru procurori şi investigatori anticorup-
ţie Mijloace practice şi metodologii de pre-
venire şi combatere a corupţiei, organizate 
de Procuratura Republicii Moldova, Insti-

tutul Naţional al Justiţiei, în cadrul Pro-
iectului Comun al Consiliului Europei şi 
Comisiei Europene împotriva Corupţiei, 
Spălării Banilor şi Finanţării Terorismului 
în Republica Moldova (MOLICO); con-
ferinţa internaţională ştiinţifi co-practică 
Cultura juridică şi prevenirea corupţiei, 
organizată de Uniunea Juriştilor din Mol-
dova, Universitatea de Stat din Moldo-
va, Transparency International-Moldova; 
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conferinţa interuniversitară Transparenţa proceselor de organizare şi administrare a 
instituţiilor de învăţămînt superior, organizată de Ministerul Educaţiei şi Tineretului şi 
Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei. 

În acelaşi context este de remarcat seminarul de instruire privind politicile şi mă-
surile anticorupţie, organizat la iniţiativa Ministerului Justiţiei, în cadrul Instrumentu-
lui de Asistenţă tehnică şi schimb de informaţii (TAIEX) al Direcţiei Generale pentru 
Extindere din cadrul Comisiei Europene. Scopul seminarului a fost să ofere repre-
zentanţilor autorităţilor administraţiei publice centrale, precum şi societăţii civile din 
Republica Moldova, posibilitatea cunoaşterii experienţei statelor Uniunii Europene 
(Belgiei, Germaniei, Olandei, României etc.) atît în domeniul politicilor şi strategiilor 
anticorupţie, cît şi măsurilor şi metodelor preventive.

2.5 Transparenţa şi mass-media
Existenţa principiului transparenţei şi conlucrării cu mass-media devine o reali-

tate de zi cu zi, de natură să permită accesul la informaţiile publice al cetăţenilor şi al 
tuturor grupurilor interesate şi, în egală măsură, să asigure o comunicare continuă din 
partea autorităţilor publice a principalelor elemente ale politicilor anticorupţie şi a con-
ţinutului actelor normative afl ate în diferite faze de elaborare. 

Astfel, pentru  asigurarea  transparenţei în procesul de elaborare a actelor legisla-
tive şi normative, paginile web-site-urilor instituţiilor responsabile de implementarea 
Strategiei anticorupţie se completează în permanenţă cu informaţii utile, inclusiv acte 
legislative şi normative adoptate, proiecte de acte normative elaborate, diverse experti-
ze, hotărîrile CEDO, rapoarte de autoevaluare. Au fost editate două Buletine ale Curţii 
de Conturi, în care au fot incluse articole despre diferite aspecte ale activităţii acestei 
instituţii.

La rîndul său, implementarea efectivă a prevederilor legislative privind transpa-
renţa administrativă şi asigurarea accesului la informaţiile ofi ciale se asigură prin pu-
blicarea pe web-site-uri a celor mai importante evenimente, precum şi alte informaţii 
şi materiale relevante, prin răspunsuri neîntîrziate la petiţii şi prezentarea informaţiilor 
relevante în cazul diverselor solicitări. 

În această ordine de idei, Banca Naţională a Moldovei susţine un program activ de 
publicare a informaţiei cu privire la activităţile desfăşurate, fapt ce asigură un proces 
deschis pentru toţi solicitanţii. De asemenea, a fost realizat proiectul–pilot al Sistemu-
lui Informaţional Automatizat „Portalul informaţional de stat”, ce permite comandarea 
prin Internet a paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova, ceea ce exclude complet 
participarea colaboratorilor Întreprinderii în procesul respectiv. În strictă conformitate 
cu principiile europene de acces la informaţii şi libertatea mass-media a fost aprobată 
Strategia informaţională a Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Co-
rupţiei. Obiectivul general al Strategiei este de a cîştiga încrederea publicului în ce 
priveşte implementarea efi cientă a cadrului naţional pentru prevenirea şi combaterea 
corupţiei. În scopul consultării opiniei societăţii civile, strategia a fost plasată pe pa-
gina web a Centrului. Prin urmare, în vederea facilitării informării publicului privind 
activitatea anticorupţie şi perfecţionării strategiei, Centrul va acumula, analiza şi im-
plementa propunerile societăţii civile.     
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În proces de elaborare se afl ă site-ul ofi cial al Institutului Naţional al Justiţiei. A 
fost elaborată şi plasată noua pagină web a Curţii de Conturi. 

Asigurarea transparenţei este solicitată în scopul primirii informaţiilor, deschide-
rii semnalării şi evaluării. Astfel, în perioada raportată de către instituţiile responsabile 
a fost asigurată continuitatea funcţionării mecanismului de semnalare, inclusiv anoni-
mă, a actelor de corupţie prin intermediul telefonului de încredere, al urnelor pentru 
petiţii etc. În ceea ce priveşte iniţierea unor dosare de corupţie în baza aspectelor sem-
nalate în articolele jurnaliştilor de investigaţie, numărul redus al acestora determină 
parţial necesitatea unor traininguri pentru aceşti jurnalişti. Acestea ar spori calitatea şi 
siguranţa unor astfel de surse. Pe de altă parte, conform rezultatelor studiului IMAS, 
despre care vom vorbi în cel din urmă capitol, cel puţin două treimi din populaţie 
consideră că se atrage atenţie în foarte mică măsură sau chiar deloc, subiectelor legate 
de problema corupţiei. 

Printre acţiunile importante desfăşurate în acest an se înscriu şi organizarea emi-
siunilor televizate şi radiofonice, pregătirea publicaţiilor privind sensibilizarea opiniei 
publice şi promovarea unui comportament adecvat normelor etice, cultivarea intole-
ranţei faţă de faptele de corupţie. În acest sens, autorităţile publice centrale şi locale sub 
aspectul prevenirii şi combaterii corupţiei au participat activ la diverse emisiuni televi-
zate şi radiofonice, mese rotunde, seminare şi training-uri. S-au difuzat comunicate de 
presă şi reportaje TV, ulterior acestea fi ind plasate pe paginile web ale instituţiilor. S-au 
difuzat diverse publicaţii agenţiilor de presă şi ziarelor din ţară. 

Pe site-ul ofi cial al instituţiilor publice se publică informaţia privind funcţiile va-
cante şi condiţiile de concurs. Se asigură transparenţa şi în ce priveşte participarea la 
diverse concursuri, oferte de burse post-universitare de masterat, doctorat, specializare 
şi postdoctorat peste hotarele ţării.

Transparenţa creează o participare zilnică a mass-media şi a opiniei publice la 
procesele ce au loc în societate. Ea are rolul de a preveni acţiuni care ameninţă inte-
gritatea publică (acte de corupţie) şi de a evalua performanţa administraţiei publice 
centrale şi locale (capacitatea administrativă).

Conchidem că aplicarea principiului transparenţei în societatea noastră nu nu-
mai că este esenţială pentru exerciţiul democratic, ci reprezintă în acelaşi timp o 
condiţie sine qua non pentru înţelegerea, acceptarea şi aplicarea strategiei naţionale 
anticorupţie. 

2.6 Parteneriat civic/Alianţa Anticorupţie
Anul 2007 a fost marcat prin consolidarea 

parteneriatului civic. A fost continuată colabo-
rarea Centrului pentru Combaterea Crimelor 
Economice şi Corupţiei cu Alianţa Anticorup-
ţie în cadrul acordului de colaborare semnat 
sub egida Guvernului. Actualmente, Alianţa 
Anticorupţie numără 29 de membri. Astfel, au 
devenit membri ai Alianţei Anticorupţie: orga-
nizaţia non-guvernamentală „Asociaţia Presei 
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Independente” (26.01.2007); Centrul pentru Apărarea Drepturilor Pacienţilor şi Invali-
zilor (27.03.2007) şi Consiliul Naţional al Femeilor (14.05.2007). 

Membrii Alianţei Anticorupţie în comun cu reprezentanţii Centrului pentru Com-
baterea Crimelor Economice şi Corupţiei s-au întrunit în şedinţe trimestriale, prezidate 
de către Prim-ministrul Republicii Moldova. În cadrul acestor întruniri au fost puse în 
discuţie perspectivele şi defi cienţele parteneriatului. 

În perioada de referinţă, reprezentanţii Alianţei Anti-corupţie au participat la emi-
siunea Bună seara, la televiziunea Naţională Moldova 1, cu tematica Prioritatea nu-
mărul unu a Planului Naţional de Dezvoltare a ţării pe anii 2008-2011 – Consolidarea 
unui stat democratic bazat pe principiul supremaţiei legii.

O activitate mai 
specifi că a fost întru-
nirea reprezentanţilor 
Centrului pentru Com-
baterea Crimelor Eco-
nomice şi Corupţiei cu 
membrii Alianţei An-
ticorupţie din 29 iunie 
2007, axată pe preve-
nirea şi combaterea co-
rupţiei în sistemul de 
învăţămînt şi ocrotirea 
sănătăţii. La întrunire 
au participat, de ase-
menea, persoanele responsabile pentru prevenirea corupţiei şi protecţionismului din 
Ministerul Sănătăţii şi din Ministerul Educaţiei şi Tineretului. Subiectul fenomenului 
corupţiei în sistemul de învăţămînt şi ocrotirea sănătăţii a fost abordat prin discuţii li-
bere cu antrenarea tuturor participanţilor. În timpul întrunirii reprezentanţii Centrului 
pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei au relatat despre realizările şi 
defi cienţele în domeniu, indicînd cele mai frecvente şi mai relevante manifestări de co-
rupţie, precum şi perspectivele în combaterea acestui fl agel. De asemenea, s-au purtat 
discuţii pe marginea Planului de acţiuni anticorupţie al Centrului pentru Combaterea 
Crimelor Economice şi Corupţiei şi Alianţei Anticorupţie pentru anii 2007-2009 şi a 
fost prezentat proiectul Strategiei corporative a Centrului. 

Reprezentanţii Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei şi 
membrii Alianţei Anticorupţie (Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei, Transpa-
rency International – Moldova, Fundaţia Eurasia Moldova, Institutul de Politici Pu-
blice) au participat în perioada 22-23 mai curent la lucrările Conferinţei Promovarea 
transparenţei şi responsabilităţii partidelor politice în Moldova. Evenimentul a fost 
organizat de către Consiliul Europei în cooperare cu Parlamentul Republicii Moldova, 
Comisia Veneţiană şi Ofi ciul pentru Instituţiile Democratice şi Drepturile Omului al 
OSCE (ODIHR). Conferinţa s-a desfăşurat în cadrul Proiectului Comun al Consiliului 
Europei şi Comisiei Europene împotriva Corupţiei, Spălării Banilor şi Finanţării Tero-
rismului în Republica Moldova (MOLICO). 
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Membrii Alianţei Anticorupţie participă activ şi la şedinţele Grupului de monito-
rizare. Este valorifi cată cu succes şi colaborarea individuală cu unele organizaţii non-
guvernamentale.

În plus, Transparency In-
ternational-Moldova în comun 
cu Centrul pentru Combaterea 
Crimelor Economice şi Co-
rupţiei şi Ministerul Culturii 
şi Turismului au organizat pe 
o durată de zece zile în incinta 
Centrulului expoziţional Con-
stantin Brîncuşi o expoziţie cu 
genericul Pictorii împotriva co-
rupţiei. Divertisment electoral. 
La acest eveniment au partici-
pat şi reprezentanţii diverselor 
partide politice. Transparency 

International Moldova a editat şi o publicaţie specială dedicată campaniilor electorale 
Pictorii contra corupţiei nr. 7. Divertisment electoral.

În perioada ianuarie-mai 2007 Transparency International-Moldova a participat 
la 6 emisiuni radio şi televiziune cu subiectul corupţiei, inclusiv în colaborare cu 
Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei. În fapt, Transparency 
International-Moldova a organizat 26 seminare anticorupţie pentru colaboratorii di-
feritelor subdiviziuni ale Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Dezvoltării In-
formaţionale, Centrului de Medicină Preventivă, Procuraturii Generale, Ministerului 
Reintegrării, Academiei „Ştefan cel Mare”, Academiei de Administrare Publică de pe 
lîngă Preşedintele Republicii Moldova, instituţiilor de învăţămînt, ONG-urilor, cu o 
audienţă estimativă de aproximativ 1400 persoane. 

La data de 12 februarie curent, în cadrul Proiectului Comun al Consiliului Europei 
şi Comisiei Europene împotriva Corupţiei, Spălării Banilor şi Finanţării Terorismului 
în Republica Moldova (MOLICO), Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice 
şi Corupţiei a organizat masa rotundă dedicată punerii în discuţie a proiectului Legii 
cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi fi nanţării terorismului, la care 
au participat reprezentanţii Transparency International-Moldova.  

În perioada 30 mai – 01 iunie 2007, reprezentanţii Centrului pentru Combaterea 
Crimelor Economice şi Corupţiei au participat în calitate de formatori la seminarul cu 
genericul Dimensiunea legală a investigaţiilor jurnalistice a cazurilor de corupţie. 
Seminarul a fost organizat în cadrul proiectului Sensibilizarea populaţiei despre feno-
menul corupţiei, proiect implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei 
(ONG).
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III. CONTRACARAREA CORUPŢIEI

Aşadar, soluţiile oferite în lupta împotriva corupţiei pot fi  clasifi cate în: preventive 
şi penal-restrictive. Acestea ar putea fi  efi ciente doar dacă se utilizează în comun, deşi 
prevenirea corupţiei ar trebui să aibă prioritate faţă de politica represivă din motivele 
prezentate la începutul paragrafului anterior.

Totuşi, combaterea faptelor de corupţie constituie o componentă indispensabilă 
a procesului de eliminare a fenomenului corupţiei, care necesită să fi e realizată cu 
fermitate în toate domeniile sociale şi la toate nivelurile instituţionale, concomitent cu 
activitatea de prevenire. 

Pentru a înregistra rezultate pozitive şi a contribui efi cient la diminuarea fenomene-
lor infracţionale în societate, activitatea de contracarare trebuie să urmărească fi resc anu-
mite direcţii prioritare. În cazul fenomenului corupţiei, printre direcţiile primordiale ale 
contracarării se înscriu faptele de corupţie la nivel înalt şi de rezonanţă socială sporită.

În anul 2007, activitatea organelor de drept specializate în combaterea corupţiei a 
fost orientată spre contracararea faptelor de corupţie săvîrşite de persoane cu funcţii de 
conducere de nivel înalt şi de alţi reprezentanţi publici cu funcţii  importante din diver-
se domenii, precum şi a celor acte care, datorită scopurilor urmărite, a mecanismului de 
săvîrşire şi prejudiciilor cauzate, se caracterizează printr-o rezonanţă socială sporită.  

Totodată, a fost continuată contracararea manifestărilor de corupţie în diferite do-
menii, care se caracterizează prin frecvenţă şi afectează direct realizarea drepturilor şi 
intereselor legale ale cetăţenilor. În această categorie se înscriu actele de corupţie în 
domeniul justiţiei, administraţiei publice, învăţămîntului, medicinei etc. 
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În 11 luni ale anului curent, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi 
Corupţiei, Procuratura şi Ministerul Afacerilor Interne au relevat 1366 infracţiuni de 
corupţie şi cele conexe, dintre care 197 – corupere pasivă; 48 – luare de mită; 80 – pri-
mire a recompensei/remuneraţiei ilicite; 62 – corupere activă; 104 – trafi c de infl uenţă; 
154 – abuz de putere sau abuz de serviciu (sectorul public); 180 – exces de putere sau 
depăşire a atribuţiilor de serviciu (sectorul public); 109 – neglijenţă în serviciu; 152 – 
fals în actele publice; 47 – abuz de serviciu (sectorul privat); 33 – depăşire a atribuţiilor 
de serviciu (sectorul privat); 130 – delapidare a averii străine (cu folosirea situaţiei de 
serviciu); 70 – însuşire în proporţii mari şi deosebit de mari (cu folosirea situaţiei de 
serviciu).

În funcţie de gradul prejudiciabil, sub aspectul juridico-penal, al faptelor de co-
rupţie şi celor conexe relevate, 70 sunt infracţiuni deosebit de grave, 728 – grave; 425 –
 mai puţin grave, 143 – uşoare.

În  contextul contracarării corupţiei la nivel înalt, a fost iniţiată urmărirea pe-
nală în privinţa a 84 de persoane, printre care 1 judecător de instrucţie; 1 procuror; 4 
ex-preşedinţi de raion; 28 primari; 1 şef de inspectorat fi scal de stat teritorial; 22 con-
ducători de instituţii de învăţămînt, educaţie şi cultură ş.a.

La compartimentul contracarării cazurilor de corupţie de rezonanţă socială 
sporită a fost iniţiată urmărirea penală în cazul unui membru al Consiliului Coordona-
tor al Audiovizualului şi al unui director de fi rmă, care se ocupa cu obţinerea vizelor de 
lungă şedere în România pentru cetăţenii moldoveni, contra sumelor de 250-300 euro. 
De asemenea, a fost pornită urmărirea penală în privinţa a 7 ofi ţeri de urmărire penală, 
11 avocaţi (în privinţa unui avocat au fost deschise 5 dosare), 4 notari.

Ca exemple servesc următoarele cazuri depistate de Centrul pentru Combaterea 
Crimelor Economice şi Corupţiei, Procuratura Anticorupţie şi Ministerul Afacerilor 
Interne:

 extorcarea a 60 mii euro şi primirea a 10 mii euro de către un membru al 
Consiliului Coordonator al Audiovizualului, în complicitate cu un cetăţean, 
pentru eliberarea licenţei unui agent economic;
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 extorcarea şi primirea mijloa-
celor băneşti cu sume cuprinse 
între 250-300 euro de la mai 
mulţi cetăţeni de către directo-
rul SRL „Ina-Tur”, pentru ob-
ţinerea vizelor de lungă şedere 
în România, în lipsa documen-
telor legale necesare. În scopul 
realizării actelor infracţionale, 
directorul fi rmei menţionate se 
folosea de infl uenţa sa asupra 
unor funcţionari din cadrul Ambasadei României în Republica Moldova. Tot-
odată, în schema dată era implicată şi şefa Secţiei management a Filarmonicii 
Naţionale, care se ocupa cu perfectarea unor documente false ce atestau calita-
tea de artişti, lucrători în domeniul artei şi angajaţi ai Filarmonicii persoanelor 
pe numele cărora urmau să fi e obţinute vizele.  

Au fost relevate cazuri în care unii indivizi, urmărind scopul de a se pricopsi cu 
venituri în mod necinstit, au afectat imaginea organelor publice, prin extorcarea şi pri-
mirea sumelor fabuloase de bani de la diferiţi cetăţeni, sub pretextul remunerării unor 
funcţionari, pentru a-i infl uenţa la adoptarea anumitor decizii.  

Ca exemple servesc următoarele cazuri depistate şi cercetate de Centrul pentru 
Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei: 

 extorcarea şi primirea de la un agent economic a 480 mii lei de către 2 persoane 
fi zice, sub pretextul remunerării unui factor de conducere de nivel înalt din 
cadrul Ministerului Sănătăţii, pentru infl uenţarea cîştigării tenderului cu privire 
la reconstrucţia unui spitalului raional;
 extorcarea şi însuşirea de la diferiţi cetăţeni a 150 mii euro de către o persoană 

care se prezenta în diferite situaţii ca executor judecătoresc sau poliţist, sub 
pretextul infl uenţării judecătorilor şi funcţionarilor din cadrul Ministerului 
Justiţiei la adoptarea anumitor decizii ce ar permite procurarea la preţ redus a 
apartamentelor care, din spusele lor, se afl au sub sechestru judiciar.

Totodată, au fost curmate 62 acte privind încercarea de mituire a angajaţilor 
Ministerului Afacerilor Interne, Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi 
Corupţiei şi altor organe publice. Acest fapt a fost posibil datorită profesionalismului, 
vigilenţei şi onestităţii manifestate de reprezentanţii legii, care au respins cu fermitate 
invitaţiile la corupţie făcute de cei care au încercat să-şi realizeze interesele meschine 
în mod ilegal.   

În domeniul justiţiei au fost depistate 132 de infracţiuni de corupţie şi cele 
conexe, fi ind pornită urmărirea penală în privinţa a 21 persoane, printre care 1 judecător 
de instrucţie, 1 procuror, 7 ofi ţeri de urmărire penală, 1 şef de penitenciar, 2 şefi  de 
secţii ai ofi ciilor de executare, 53 de poliţişti, 2 executori judecătoreşti, 11 avocaţi 
(în privinţa unui avocat au fost deschise 5 dosare) ş.a. Faptele depistate se referă în 
special la pretinderea sumelor de bani în schimbul adoptării sau infl uenţării luării unor 
decizii favorabile asupra sesizărilor cu privire la infracţiuni sau cauzelor penale, abuzul 
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de serviciu şi falsifi carea unor acte în cadrul examinării sesizărilor şi dosarelor din 
procedură. 

Ca exemple servesc următoarele 
cazuri depistate de C.C.C.E.C. în 
comun cu Procuratura:

 extorcarea şi primirea de 
către un ofi ţer de urmărire 
penală şi un ofi ţer operativ a 
1700 euro de la o victimă, în 
schimbul asigurării restituirii 
acesteia a 3400 euro ce i-au 
fost însuşiţi prin înşelăciune 
de către o persoană, sub 
pretextul angajării la muncă 
în străinătate;    
 extorcarea şi primirea a 3700 dolari SUA şi 18 mii lei de la mai mulţi cetăţeni 

de către un avocat din mun. Bălţi, care susţinea că are infl uenţă asupra unor 
procurori şi judecători, sub pretextul infl uenţării adoptării unor hotărîri 
favorabile asupra unor cauze penale.   

În ce priveşte combaterea corupţiei în domeniul educaţiei şi învăţămîntului, 
Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei a depistat 115 infracţiuni 
de corupţie şi cele conexe, fi ind pornită urmărirea penală în privinţa a 52 de persoane, 
printre care 20 conducători de instituţii de educaţie şi învăţămînt, 1 şef de direcţie de 
minister, 13 persoane cu funcţii de conducere ş.a. Faptele relevate se referă la însuşirea 
bunurilor materiale din patrimoniul instituţiilor, mituire şi depăşire a atribuţiilor de 
serviciu.

Ca exemple servesc următoarele cazuri depistate şi cercetate de către Centru:
 neglijenţa unui şef de direcţie din cadrul Ministerului Educaţiei şi Tineretului, 

soldată cu un prejudiciu de 2 mln de lei, care nu a examinat oferta unui agent 
economic privind majorarea cu 30% a volumului de cărbune ce urma a fi  livrat 
pentru aprovizionarea instituţiilor de învăţămînt în perioada rece anului 2006-
2007, ulterior cărbunele fi ind procurat la un preţ mai ridicat, punînd astfel 
în pericol procesul didactic al instituţiilor subordonate ministerului care, 
în octombrie 2006, aveau în stoc o cantitate mai mică de cărbune decît cea 
necesară;
 abuzul de serviciu, falsul în actele publice şi însuşirea mijloacelor băneşti de 

către directorul Colegiului de Medicină Cahul, care a introdus în listele de 
plată a salariului, persoane care nu activau în instituţia dată, fapt soldat cu un 
prejudiciu în proporţii deosebit de mari.

În sfera administraţiei publice locale au fost relevate 98 infracţiuni de corupţie 
şi cele conexe, fi ind pornită urmărirea penală în privinţa a 47 persoane, printre care 4 
ex-preşedinţi de raion, 28 primari, 1 viceprimar, 1 arhitect-şef, 3 secretari ai consiliilor 
locale ş.a. Faptele relevate se referă în special la delapidare, abuz şi depăşire a atribuţi-
ilor de serviciu săvîrşite în procesul gestionării patrimoniului public local, înstrăinarea 
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bunurilor imobile, organizării şi efectuării lucrărilor de reparaţie a obiectelor din pro-
prietatea publică locală.  

Ca exemple servesc următoarele cazuri depistate de Centrul pentru Combaterea 
Crimelor Economice şi Corupţiei şi Ministerul Afacerilor Interne:

 depăşirea atribuţiilor de serviciu de 
către ex-preşedintele raionului Făleşti, 
soldată cu un prejudiciu de 4,2 mln lei, 
care a semnat procesul-verbal de recep-
ţie a lucrărilor de construire a apeductu-
lui destinat alimentării cu apă a oraşului 
Făleşti, fi ind conştient de faptul că con-
tractul de antrepriză prevedea convoca-
rea comisiei de recepţie a lucrărilor, care 
urma să verifi ce lucrările efectuate, iar 
antreprenorul nu a procurat o parte din 
utilajul de purifi care a apei;
 abuzul şi depăşirea atribuţiilor de 

serviciu de către un ex-primar de oraş, 
soldate cu prejudicierea considerabilă a intereselor publice, care, contrar pre-
vederilor legislaţiei, a dispus transmiterea patrimoniului public local de la o 
întreprindere falimentată la o altă întreprindere, vînzarea utilajului şi reţelelor 
inginereşti ale întreprinderii de termofi care din localitate, nu a asigurat trans-
miterea organului fi scal pentru luare în evidenţă a bunurilor imobile fără stă-
pîn, ci a dispus vînzarea acestora persoanelor fi zice ş.a.;
 extorcarea şi primirea a 4800 lei de la un cetăţean de către primarul comunei 

Horodişte, raionul Călăraşi, pentru perfectarea şi eliberarea certifi catului pri-
vind deţinerea unui teren agricol şi a carnetului de muncă privind exercitarea 
funcţiei de şofer la primăria din localitatea dată.

De asemenea, a fost curmată tentativa primarului satului Hlina, raionul Briceni, 
care a încercat să mituiască un ofi ţer al Centrului pentru Combaterea Crimelor Econo-
mice şi Corupţiei în schimbul nedocumentării neajunsurilor depistate în cadrul contro-
lului efectuat la primăria din localitatea dată.  

În domeniul medicinei au fost depistate 76 infracţiuni, fi ind pornită urmărirea 
penală în privinţa a 48 persoane, printre care 1 preşedinte de consiliu de expertizare 
medicală a vitalităţii, 1 medic şef, 1 director-adjunct al unei agenţii teritoriale a Com-
panii Naţionale de Asigurare în Medicină, 2 şefi  de secţie ş.a. Faptele relevate se referă 
în special la depăşirea atribuţiilor de serviciu, fals în actele publice şi mituire. 

Ca exemple servesc următoarele cazuri depistate şi cercetate de Centrul pentru 
Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei: 

 depăşirea atribuţiilor de serviciu, neglijenţa în serviciu şi falsul în actele 
publice de către ex-preşedintele Consiliului de Expertiză Medicală a Vitalităţii 
- Profi l Psihiatric, care a acordat ilegal grad de invaliditate unui cetăţean şi 
din neglijenţă a admis pierderea a 97 de procese-verbale de expertizare şi 
reexpertizare a benefi ciarilor de pensii pentru invaliditate;
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 abuzul în serviciu şi falsul în actele publice de către directorul-adjunct al 
Agenţiei teritoriale Cahul a Companiei Naţionale de Asigurare în Medicină, 
juristul şi specialistul coordonator al instituţiei date, care au eliberat poliţe de 
asigurare medicală pe numele unor persoane neangajate în cîmpul muncii.   

În perioada de referinţă au fost deferite justiţiei 476 cauze penale privind infrac-
ţiuni de corupţie şi cele conexe.

În contextul investigării faptelor de corupţie la nivel înalt şi de rezonanţă socială 
sporită, au fost trimise în judecată 112 cauze penale cercetate de Centrul pentru Com-
baterea Crimelor Economice şi Corupţiei privind infracţiuni de corupţie şi cele conexe 
în privinţa a 131 persoane, 73 avînd funcţii de conducere, dintre acestea - 53 conducă-
tori de prima categorie, printre care 16 primari, 1 şef de direcţie de minister, 1 preşe-
dinte de consiliu de expertizare medicală a vitalităţii, 7 conducători ai instituţiilor de 
învăţămînt, educaţie şi cultură, 5 conducători de întreprinderi de stat, 2 şefi  de inspec-
torat fi scal teritorial, 1 preşedinte de bancă ş.a. De asemenea, au fost deferiţi judecăţii 1 
judecător de instrucţie, 1 executor judecătoresc, 1 membru al Consiliului Coordonator 
al Audiovizualului şi 5 avocaţi.

Ca exemple servesc următoarele cauze penale:
 dosarul în privinţa judecătorului de instrucţie al Judecătoriei Soroca, pen-

tru falsifi carea şi punerea în circulaţie a cardurilor de plată şi documentelor 
ofi ciale false, sustragerea şi tentativa de sustragere a 600 mii lei de la B.C. 
„Banca de Economii” şi B.C. „Moldindcombank”, în complicitate cu alte 
persoane;
 dosarul în privinţa unui membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualu-

lui, pentru extorcarea a 60 mii euro şi primirea a 10 mii euro pentru eliberarea 
licenţei unui agent ecoonmic;
 3 dosare în privinţa şefului Inspectoratului Fiscal de Stat al raionului Sîngerei 

privind comiterea depăşirii atribuţiilor de serviciu, primirea prin extorcare a 
1000 dolari SUA şi a unor bunuri materiale în sumă de 5 mii lei;
 3 dosare în privinţa ex-preşedintelui Consiliului de Expertiză Medicală a Vi-

talităţii – Profi l Psihiatric privind comiterea depăşirii atribuţiilor de serviciu, 
neglijenţa în serviciu şi falsul în actele publice;
 dosarul în privinţa fostului şef de direcţie din cadrul Ministerului Educaţiei şi 

Tineretului privind comiterea neglijenţei în serviciu, soldată cu un prejudiciu 
de 2 mln de lei:
 dosarul în privinţa ex-primarului or. Edineţ privind comiterea neglijenţei în 

serviciu, soldată cu un prejudiciu în proporţii deosebit de mari, care a realizat 
diferitor agenţi economici loturi de teren public la un preţ mai mic decît cel 
stabilit de lege;
 19 dosare în privinţa ex-directorului SA „Budjac-Gaz”, pornite pentru comite-

rea abuzului de serviciu şi depăşirii atribuţiilor de serviciu, însuşirii şi tentati-
vei de însuşire a bunurilor în sumă de 10,7 mln lei.

Este regretabil faptul că sancţiunile aplicate persoanelor găsite vinovate pentru 
săvîrşirea infracţiunilor de corupţie nu sunt întotdeauna proporţionale cu gradul de pe-
ricol social al faptelor comise.
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Pe parcursul anului curent, pe adresa Centrului pentru Combaterea Crimelor Eco-
nomice şi Corupţiei au parvenit 70 de sentinţe devenite defi nitive (35 privind infrac-
ţiuni de corupţie, 23 - economice, 12 - alte categorii), prin care au fost recunoscute 
vinovate 76 de persoane.

Nici una dintre persoanele condamnate nu a fost privată real de libertate. 
Totodată, în 6 cazuri de corupţie, au fost recalifi cate infracţiunile de corupţie im-

putate inculpaţilor, în sensul reducerii gravităţii acestora sub aspect penal şi, în con-
secinţă, a uşurării pedepsei aplicate, iar în 25 cazuri a fost încetat procesul penal cu 
tragerea la răspundere administrativă. De asemenea, în privinţa a 12 persoane care 
au săvîrşit infracţiuni de corupţie cu folosirea situaţiei de serviciu, nu a fost aplicată 
pedeapsa complementară – privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a des-
făşura o anumită activitate.

Neaplicarea pedepsei sub forma privării condamnaţilor de dreptul de a ocupa anu-
mite funcţii sau de a exercita o anumită activitate faţă de unii condamnaţi pentru acte 
de corupţie a permis acestora să deţină în continuare funcţii în instituţiile respective, iar 
unii chiar au săvîrşit noi infracţiuni, drept exemple concrete servind cazul directorului 
unei şcolii profesionale din raionul Donduşeni şi al directorului unei şcolii sportive din 
or. Vadul lui Vodă.

Astfel, la aplicarea pedepsei în privinţa unuia dintre conducătorii menţionaţi, in-
stanţa judiciară l-a privat doar de dreptul de a ocupa funcţia de director al şcolii, fapt 
care i-a permis acestuia să activeze în continuare la instituţia dată ca profesor. Ulterior, 
acesta a fost reţinut în fl agrant, pentru primirea de mită, în complicitate cu o persoană 
cu funcţie de conducere din alt domeniu public.

În privinţa celuilalt director, instanţa judiciară a aplicat doar amenda, fără a-l pri-
va de dreptul de a ocupa funcţii în sistemul învăţămîntului. Actualmente, acesta este 
cercetat într-o altă cauză, pentru însuşire a bunurilor materiale.

În concluzie, instanţele judecătoreşti nu ţin pasul cu organele de urmărire 
penală în ceea ce priveşte intensitatea activităţii de contracarare a manifestărilor de 
corupţie. Astfel, eforturile depuse de organele de urmărire penală sunt diminuate con-
siderabil.

Activitatea de contracarare a corupţiei întîmpină şi o serie de impedimente de 
ordin juridic. Astfel, prevederile normelor Codului de procedură penală care reglemen-
tează temeiurile şi procedura aplicării măsurilor asiguratorii, generează unele impedi-
mente juridice cu privire la aplicarea măsurilor necesare, în vederea asigurării repa-
rării prejudiciului cauzat prin infracţiuni şi eventualei confi scări speciale a bunurilor 
utilizate sau rezultate din activitatea infracţională. Din aceste considerente, Centrul a 
elaborat un proiect de lege privind operarea modifi cărilor în normele procedurale, care 
reglementează compartimentul dat, acesta fi ind remis spre aprobare  Guvernului.

Un alt impediment în investigarea şi documentarea cazurilor de corupţie, îl con-
stituie recunoaşterea de legislaţia naţională a imunităţii pentru unii reprezentanţi din 
sfera publică, cum ar fi  deputaţii şi judecătorii. În acest sens, C.C.C.E.C. a iniţiat de-
mersuri privind revizuirea statutului subiecţilor menţionaţi.
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IV. COOPERAREA INTERNAŢIONALĂ ŞI EXTINDEREA EI

Deoarece lupta cu corupţia reprezintă unul dintre cele mai sensibile subiecte, urmă-
rite cu un interes aparte de către comunitatea internaţională şi cea europeană, Republica 
Moldova a promovat ca şi în anii precedenţi, cooperarea în domeniul respectiv răspun-
zînd exigenţelor unor astfel de standarde şi participînd la acţiuni, iniţiative şi proiecte.

Astfel, în ceea ce priveşte arena internaţională, odată cu adoptarea Legii nr.157-
XVI la 6 iulie 2007, a fost ratifi cată Convenţia Naţiunilor Unite împotriva corupţiei. 
Importanţa acestui act fi ind incontestabilă, iar aderarea – indispensabilă, ratifi carea 
Convenţiei a constituit o realizare a sarcinii întregului mecanism de stat, prevăzută de 
un şir de angajamente. Republica Moldova va benefi cia acum de întreg spectrul meca-
nismelor de luptă împotriva corupţiei oferite de Convenţia ONU, iar implementarea ei 
va fi  monitorizată şi susţinută de Asociaţia Internaţională a Autorităţilor Anticorupţie.

Totodată, eforturile nu au fost diminuate şi în privinţa îndeplinirii angajamentelor 
asumate pentru implementarea programelor şi proiectelor în domeniul combaterii co-
rupţiei pentru care ţara este eligibilă (Republica Moldova – Uniunea Europeană, IPAP 
– NATO, Provocările Mileniului). În acest sens menţionăm etapa de fi nalizare a Planu-
lui de acţiuni RM – UE, demarat în anul 2005. În baza Hotărîrii Guvernului nr.113 din 
3 februarie 2007, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene a monitorizat pe 
parcursul anului implementarea acţiunilor prevăzute la obiectivul nr. 3 din Plan (Asi-
gurarea efi cienţei luptei împotriva corupţiei).

În ceea ce priveşte implementarea recomandărilor Grupului de state împotriva 
corupţiei (GRECO), anul acesta a expirat termenul de prezentare a suplimentului de 
informaţie privind executarea recomandărilor restante din ciclul 1 de evaluare a Repu-
blicii Moldova privind rezultatele luptei împotriva corupţiei. În această ordine de idei, 
pe adresa Secretariatului GRECO a fost expediat raportul despre măsurile întreprinse 
de către stat în vederea respectărilor angajamentelor asumate. Acesta va fi  apreciat în 
ultima lună a anului curent. Implementarea recomandărilor GRECO conform ciclului 
2 de evaluare se afl ă în derulare, iar rezultatele vor fi  raportate Secretariatului în jurul 
datei de 31 mai 2008.

Pe aceeaşi arenă regională, un rol indiscutabil îi revine Iniţiativei Anticorupţie a 
Pactului de Stabilitate în Europa de Sud – Est (SPAI). Anul 2007 a fost unul evident deo-
sebit pentru această organizaţie, întrucît 
gestionarea acesteia, coordonată anteri-
or direct de Pactul de Stabilitate, a tre-
cut pe deplin în responsabilitatea mem-
brilor din regiune. Mai mult, la cea de-a 
11-a Întrunire a Grupului de Cîrmuire 
din octombrie, la care Republica Mol-
dova a luat parte, s-a adoptat Statutul şi 
Planul de Lucru pe anii 2008 – 2009, iar 
organizaţia a fost redenumită Iniţiativa 
Anticorupţie Regională (RAI).
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Conform Planului de Lucru al Ofi ciului Regional de legătură SPAI pentru anii 
2006-2007, statelor membre le-au fost desemnate trei măsuri din Declaraţia privind 10 
măsuri comune pentru reprimarea corupţiei în Europa de Sud – Est ca fi ind prioritare. 
Conform Raportului naţional privind progresele înregistrate în implementarea celor 10 
măsuri comune, eforturile naţionale au îndestulat exigenţele naţionale stabilite de mă-
surile prioritare. Planul de Lucru al RAI pentru anii 2008-2009 include alte trei măsuri, 
asupra cărora Republica Moldova urmează să-şi concentreze eforturile.

În domeniul combaterii spălării banilor, pentru stabilirea relaţiilor de colaborare 
cu structurile similare de peste hotare, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economi-
ce şi Corupţiei a semnat Memorandumuri de colaborare cu Serviciul de Monitorizare 
Financiară al Georgiei şi cel al Croaţiei, fi ind iniţiată procedura de semnare a unor 
astfel de acorduri bilaterale cu Indonezia, Kirghizia, Belgia.

Pe întreg parcursul anului 2007, 
unele instituţii ale administraţiei 
de stat au benefi ciat de asistenţa 
Misiunii Europene de Asistenţă la 
Frontieră în Republica Moldova şi 
în Ucraina. În limitele cooperării cu 
EUBAM, experţii şi-au concentrat 
activitatea asupra iniţiativelor stra-
tegice pentru combaterea corupţiei 
şi aplicaţiilor practice ale politicilor 

anti-corupţionale în instituţiile de frontieră şi organele de drept naţionale şi ale Ucrainei. 
Acestea şi alte chestiuni au prevalat la compartimentul cooperării internaţionale 

în domeniul contracarării corupţiei, toate instituţiile vizate depunînd efort pentru a ob-
ţine rezultatul scontat în ce priveşte obiectivele naţionale asumate. Pentru realizarea 
aceluiaşi scop, Republica Moldova a fost reprezentată la cîteva forumuri anticorupţie, 
cele mai importante fi ind:

– Cel de-al V-lea Forum Global privind lupta împotriva corupţiei şi securitatea 
integrităţii, desfăşurat în Johannesburg, Africa de Sud. Organizatori: Misiunea 
Permanentă a Africii de Sud la ONU şi Guvernul Africii de Sud. Principalul 
obiectiv al Forumului: discutarea măsurilor practice şi efi ciente de prevenire 
şi combatere a corupţiei la nivel global prin prisma implementării prevederilor 
Convenţiei ONU împotriva corupţiei.

– Conferinţa regională privind combaterea corupţiei în Europa de Sud-Est, desfăşurată 
la Bucureşti, România. Organizatori: Centrul European pentru Studii de Securitate 
„George C. Marshall” în cooperare cu SPAI RSLO. În cadrul Conferinţei au fost 
adoptate Recomandări pentru ţările participante în vederea facilitării curmării 
corupţiei şi intensifi cării colaborării internaţionale în acest domeniu.

– Prima întrunire a Grupului de lucru anticorupţie, organizată de Investment 
Compact OECD din Sud Estul Europei în comun cu Ministerul Justiţiei din 
România în Bucureşti. Obiectivul propus la reuniune a fost identifi carea celor 
mai vulnerabile domenii ale achiziţiilor publice la corupţie, care reprezintă un 
prim pas la elaborarea unui Ghid practic de prevenire şi combatere a corupţiei 
în domeniul achiziţiilor publice.
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V. MONITORIZAREA PROCESULUI DE IMPLEMENTARE
A STRATEGIEI NAŢIONALE DE PREVENIRE

ŞI COMBATERE A CORUPŢIEI

Promovarea reuşită a politicilor anticorupţie pot fi  asigurate prin identifi carea unor 
mecanisme efi ciente de monitorizare a acestor politici. Programul de stat de combatere 
a criminalităţii, corupţiei şi protecţionismului pe anii 1999-2002 şi Programul de stat 
de combatere a criminalităţii şi corupţiei pe anii 2003-2005, au eşuat, implicit datorită 
lipsei unor mecanisme efi ciente de monitorizare a implementării acestor programe. 
Odată cu adoptarea în 2004 a Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a corupţiei, 
această problemă a fost soluţionată datorită  creării unor mecanisme de monitorizare 
efi ciente a realizării măsurilor, prevăzute în Planul de acţiuni - Consiliul coordonator 
şi Grupul de monitorizare. Acesta din urmă a fost creat prin Decretul Preşedintelui 
Republicii Moldova nr. 2231-III din 17.02.2005. Componenţa membrilor Grupului de 
monitorizare a fost modifi cată de cîteva ori, ultima prin Decretul Preşedintelui Repu-
blicii Moldova nr. 1029-IV din 15.03.2007.  

Conform Strategiei naţionale anticorupţie, funcţia de Secretariat al Grupului de 
Monitorizare a fost atribuită Centrului, care pe parcursul anului curent a acumulat şi 
generalizat informaţiile parvenite de la instituţiile responsabile de executarea măsuri-
lor din Planul de acţiuni, cu prezentarea acestei informaţii spre examinare în şedinţele 
Grupului.      

Iniţial, în cadrul şedinţei de lucru de către Grupul de monitorizare a fost aprobat 
Programul de activitate al Grupului pentru anul 2007, inclusiv Grafi cul raportării insti-
tuţiilor la şedinţele Grupului de monitorizare în vederea realizării Planului de acţiuni 
de implementare a Strategiei naţionale anticorupţie.

Ulterior, în conformitate cu 
programul menţionat, pe parcursul 
a 11 luni a.c., Grupul de monito-
rizare s-a întrunit în 7 şedinţe de 
lucru la care au participat condu-
cători ai autorităţilor publice cen-
trale, reprezentanţi ai Proiectului 
Comun al Consiliului Europei şi 
Comisiei Europene împotriva Co-
rupţiei, Spălării Banilor şi Finan-
ţării Terorismului în Republica 
Moldova (MOLICO) şi ai Programului „Provocările Mileniului”, alţi invitaţi din par-
tea Alianţei Anticorupţie şi organelor Procuraturii. În scopul asigurării transparenţei 
activităţii Grupului de monitorizare, la şedinţele acestuia au asistat reprezentanţi ai 
agenţiilor de presă şi posturilor tele-radio din republică.      

În vederea aprecierii plenitudinii, calităţii şi efi cienţei realizării măsurilor cuprin-
se în Plan, Grupul de monitorizare, în cadrul şedinţelor, a audiat dările de seamă ale 
unor autorităţi publice, responsabile de executarea acţiunilor specifi ce concrete. 
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Astfel, în perioada de referinţă au raportat: Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, 
Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale, Ministerul Finanţelor, Ministerul Industriei 
şi Infrastructurii, Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor, Serviciul de In-
formaţii şi Securitate, Ministerul Administraţiei Publice Locale şi Ministerul Sănătăţii. 

Au fost formate comisii de lucru pentru a verifi ca situaţia în teritoriu, a identifi ca 
riscurile de corupţie şi a elabora unele recomandări de redresare a situaţiei în cazul 
unor instituţii a căror activitate anticorupţie a fost apreciată drept nesatisfăcătoare. 

Aceste comisii au efectuat în anul curent trei controale privind realizarea acţiuni-
lor programate pentru executarea Strategiei naţionale anticorupţie. Conform Hotărîrilor 
Grupului de monitorizare nr. 7 din 15.12.2006 şi nr. 2 din 26.04.2007 comisiile de lu-
cru au verifi cat informaţia prezentată de către Serviciul Vamal, Ministerul Dezvoltării 
Informaţionale şi Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale. 

Prin Hotărîrile Grupului de monitorizare nr. 5 din 18.10.2007 şi nr. 6 din 31.10.2007 
au mai fost formate recent două grupuri de lucru care urmează să verifi ce informaţia 
prezentată de către Ministerul Transportului şi Gospodăriei Drumurilor şi  Ministerul 
Sănătăţii privind implementarea Strategiei naţionale anticorupţie. 

Controlul efectuat la Ministerul Dezvoltării Informaţionale de către grupul de 
lucru a evidenţiat un şir de neajunsuri în activitatea ministerului în domeniul de refe-
rinţă, inclusiv: nerespectarea Hotărîrii Guvernului nr. 615 din 28.06.2005, abateri de la 
perfectarea actelor de identitate, implicarea foştilor angajaţi în calitate de intermediari 
în întocmirea unor documente. S-a făcut referire şi la problemele identifi cate de către 
experţii Grupului de state contra corupţiei (GRECO) în cadrul Ciclului II de evaluare a 
Republicii Moldova, în special ce ţin de activitatea Camerei Înregistrării de Stat. 

Îngrijorătoare sunt rezultatele micro-sondajului realizat în cadrul controlului efec-
tuat de către Transparency International – Moldova privind perceperea de către ce-
tăţenii Republicii Moldova a fenomenului corupţiei în subdiviziunile ministerului în 
cauză, precum şi a calităţii serviciilor prestate. Respondenţii au specifi cat unele cazuri 
concrete de corupţie în instituţiile nominalizate. Astfel, în urma intervievării a 106 de 
persoane au fost confi rmate 34 de cazuri de dare de mită. Respondenţii au preferat să 
evalueze mita în dolari SUA, valoarea medie a mitei oscilînd între 51$ (eliberarea bu-
letinului de identitate/paşaportului) şi 194 $ (eliberarea permisului de conducere a ve-
hiculelor), pînă la 305$ (înmatricularea vehiculului), fapt despre care au fost informaţi 
membrii Grupului de monitorizare. 

Pentru redresarea situaţiei de către comisia de lucru au fost elaborate unele reco-
mandări; la rîndul său, Ministerul Dezvoltării Informaţionale a pregătit un Plan intern 
de acţiuni în care a inclus măsuri concrete de soluţionare a problemelor. Grupul de 
monitorizare a decis monitorizarea în continuare a activităţilor de prevenire a corupţiei 
în cadrul ministerului şi instituţiilor din subordine. 

Evaluarea riscurilor de corupţie şi elaborarea unor recomandări de diminuare a 
acestora în cadrul Serviciului Vamal a fost scopul celei de-a doua comisii de lucru. În 
urma verifi cărilor efectuate, grupul de lucru a constatat fapte concrete, care relevă pre-
zenţa manifestărilor de corupţie la posturile vamale în procesul aprecierii valorii mărfi i 
în vamă, determinării şi supravegherii regimului vamal al mărfurilor, stabilirii corecti-
tudinii plăţilor şi garanţiilor fi nanciare la import, asigurării regimului de tranzit intern, 
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unde activităţile de combatere sunt puţin efective sau poartă un caracter sporadic. 
Un alt capitol important la care au fost semnalate manifestări de corupţie este cel 

legat de segmentele încadrării în serviciu, acordarea gradelor speciale şi promovarea în 
diferite funcţii în cadrul organelor vamale: activităţi în care este antrenată insufi cient 
securitatea internă. În pofi da multitudinii materialelor despre comportamentul abuziv 
al vameşilor care au prejudiciat interesele economice ale statului, materialele acumu-
late nu sunt remise organelor de drept pentru cercetarea lor sub aspect penal. Directo-
rul general al Serviciului Vamal a menţionat şi neajunsurile existente la angajarea în 
organele Serviciului, accentuîndu-se nepotismul în atare cazuri şi despre cazurile de 
deschidere a fi rmelor de brokeri de către ofi ţerii vamali. Au fost prezentate şi unele 
secvenţe operative, fi lmate la Biroul Vamal Aeroport, privind mituirea unor vameşi la 
postul de serviciu. 

Ca urmare, Grupul de monitorizare a stabilit că Planul de acţiuni al Serviciului Va-
mal pentru anul 2007 pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie necesită a fi  
suplinit în contextul recomandărilor expuse de comisia de lucru, punîndu-se accentul pe 
sporirea capacităţii depistării riscurilor de corupţie prin perfecţionarea cadrului legislativ, 
modernizarea capacităţilor funcţionale ale actualului sistem informaţional, minimizarea 
infl uenţei factorului uman, stabilirea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea analizei 
riscurilor, a auditului post-vămuire etc. Grupul de monitorizare a decis monitorizarea în 
continuare a activităţilor de  contracarare a corupţiei în cadrul Serviciului Vamal.

Controlul efectuat de către 
grupul de lucru la Ministerul Eco-
logiei şi Resurselor Naturale a în-
registrat, la rîndul său, existenţa 
unui şir de neajunsuri şi încălcări 
în administrarea patrimoniului pu-
blic, precum şi utilizarea inefi ci-
entă acestuia în unele cazuri; lipsa 
codului de etică. De asemenea, ne-
implementarea de fapt a controlului 
intern şi neajunsurile în implemen-
tarea sistemului de petiţionare şi de 
audienţă a cetăţenilor au contribuit 
la o activitate inefi cientă de releva-
re a neregulilor sau încălcărilor de 
legislaţie, inclusiv a actelor de corupţie, din partea diferitelor persoane (atît din interior, 
adică din cadrul Aparatului Ministerului, Inspectoratului Ecologic de Stat, AGeoM, 
EHGeoM, Serviciul Hidrometeorologic de Stat, cît şi din exterior), ceea ce s-a refl ectat 
negativ asupra rezultatelor activităţii de colaborare a Ministerului Ecologiei şi Resur-
selor Naturale şi subdiviziunilor acestuia cu organele de drept competente. La fi nele 
controlului comisia de lucru a elaborat o serie de recomandări, în baza cărora ministe-
rul a întocmit un Plan de măsuri de redresare a situaţiei.

Despre rezultatele realizării Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei 
naţionale anticorupţie în perioada ianuarie-aprilie a raportat Agenţia Relaţii Funciare 
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şi Cadastru. Grupul de monitorizare a apreciat raportul ca fi ind incomplet. În raport nu 
au fost relevate activităţile nemijlocite de prevenire a corupţiei, de evaluare a riscurilor 
instituţionale. La solicitarea Grupului de monitorizare, Agenţia a prezentat un Raport 
suplimentar la acest capitol.  

Despre măsurile întreprinse în scopul implementării Strategiei naţionale antico-
rupţie, în ianuarie – aprilie 2007 a raportat şi Ministerul Finanţelor. În vederea di-
minuării riscurilor de corupţie, printre priorităţile de activitate a ministerului au fost 
menţionate: crearea Centrului de apel telefonic pentru asistenţa contribuabililor în ca-
drul IFPS, în acest mod dispărînd necesitatea de a menţine relaţii cu terţe persoane din 
cadrul Serviciului Fiscal pentru o consultare operativă şi multifuncţională; crearea sis-
temului informaţional şi a mecanismului de prezentare în mod electronic a declaraţiilor 
fi scale; realizarea şi implementarea unui mecanism de autodeservire a contribuabililor 
la distanţă prin intermediul reţelelor Internet; elaborarea unui soft care ar permite com-
baterea efi cientă a facturilor fi scale duble; elaborarea proiectului de lege cu privire la 
Medierea fi scală.

Rapoartele prezentate de către Ministerul Industriei şi Infrastructurii şi Ministerul 
Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor privind realizarea Planului de acţiuni pen-
tru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie în primul semestru al anului 2007 
evidenţiază superfi cialitatea parţială a acestora în realizarea efi cientă a programelor 
anticorupţie. Astfel, deşi raportul Ministerului Transporturilor şi Gospodăriei Drumu-
rilor urma să elucideze problemele şi defi cienţele în activitatea ministerului, acesta nu 
a evidenţiat existenţa niciunei probleme. Grupul de monitorizare a decis crearea unei 
comisii de control a activităţii ministerului, care va fi  efectuat la fi nele anului 2007. 

Date privind progresele şi defi cienţele înregistrate în perioada de 9 luni a anului 
2007 în procesul realizării Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei naţio-
nale anticorupţie au fost raportate şi de Serviciul de Informaţii şi Securitate, Ministerul 
Administraţiei Publice Locale şi Ministerul Sănătăţii.

Raportul prezentat de Serviciul de Informaţii şi Securitate denotă că această in-
stituţie a înregistrat progrese la anumite compartimente ale activităţii anticorupţie. De-
fi cienţa întîmpinată de către SIS în lupta împotriva corupţiei a constat în conlucrarea 
inefi cientă cu organele de drept. Colaboratorii SIS au verifi cat toate informaţiile şi cele 
confi rmate au fost remise CCCEC sau organelor Procuraturii. În acelaşi timp, majori-
tatea acestor informaţii servesc drept bază a studiilor analitice efectuate de către insti-
tuţie, care în lupta anticorupţie nu are ca sarcină doar examinarea unor cazuri concrete 
de corupţie, cît şi a fenomenului în ansamblu.

Rapoartele ministerelor au lăsat mult de dorit. Pe marginea acestora, membrii 
Grupului au identifi cat un şir de sectoare vulnerabile în activitatea instituţiilor: exami-
narea superfi cială a sesizărilor despre acte de corupţie, precum şi lipsa unei evidenţe 
stricte a acestora; lipsa informaţiei privind rezultatele soluţionării sesizărilor, conlucra-
rea inefi cientă cu alte organe de drept şi control etc.

La capitolul combaterea corupţiei la nivel local situaţia este una destul de şubredă. 
Unul din motivele corupţiei în rîndul autorităţilor locale îl reprezintă densitatea mare a 
relaţiilor de rudenie. Funcţionarii lucrează de mulţi ani în acelaşi loc de muncă, se cunosc 
între ei şi adoptă o atitudine loială în timpul controlului. 
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Membrii Grupului au apreciat drept nesatis-
făcătoare şi activitatea anticorupţie a Ministerului 
Sănătăţii. În raport a fost omisă elucidarea rela-
ţiilor medic - pacient care, de fapt, sunt cele mai 
vulnerabile verigi privind tendinţele de corupţie 
în sistemul sănătăţii. În consecinţă a fost creată o 
comisie de lucru care în timpul apropiat va veri-
fi ca situaţia în teritoriu, cu identifi carea riscurilor 
de corupţie şi elaborarea unor recomandări de re-
dresare a situaţiei.

Menţionăm că în cadrul şedinţelor de lucru 
a Grupului de monitorizare au fost ascultate atît 
dările de seamă ale instituţiilor responsabile, cît şi 
alte informaţii utile. Astfel, reprezentantul Trans-
parency International – Moldova a prezentat o 
analiză a rezultatelor clasamentului internaţional 
privind Indicele Perceperii Corupţiei (IPC) 2007. Reprezentantul Republicii Moldova la 
GRECO a abordat perspectiva evaluării statului de către Grupul de state contra corupţiei 
(ciclul III), care va fi  axată pe aplicarea unor principii directorii pentru lupta împotriva co-
rupţiei, din cele douăzeci adoptate de către Comitetul Miniştrilor la 6 noiembrie 1997. 

Nivelul de realizare a activităţilor anticorupţie, desfăşurate de autorităţile publi-
ce centrale, a fost obiectul discuţiilor abordate în cadrul unei şedinţe de Guvern. Prin 
Hotărîrea nr. 894 din 07 august 2007 cu privire la implementarea Strategiei naţionale 
de prevenire şi combatere a corupţiei în semestrul I al anului 2007, acesta a apreciat 
pozitiv rezultatele obţinute. Au fost evidenţiate, totuşi, şi unele defi cienţe în activitatea 
instituţiilor în ce priveşte implementarea Strategiei, în special la compartimentul eva-
luării riscurilor de corupţie instituţională şi au fost trasate sarcini concrete în scopul 
redresării situaţiei la acest capitol. 

În perioada de referinţă s-a desfăşurat seminarul tematic pentru membrii Grupului 
de Monitorizare şi persoanele responsabile de prevenirea corupţiei şi protecţionismu-
lui în cadrul instituţiilor publice, cu tematica „Metodologia de evaluare a riscului şi 
implementarea planurilor de integritate în cadrul organelor centrale de specialitate ale 
administraţiei publice şi în autorităţile administraţiei publice locale”. 

Totuşi, defi cienţele prezente la multe instituţii, în special în elaborarea planurilor 
sectoriale de prevenire a corupţiei şi mediatizării acestor activităţi, consolidării subdi-
viziunilor de securitate internă, denotă nivelul insufi cient de antrenare a autorităţilor 
administraţiei publice centrale şi locale în implementarea Strategiei.  

Nu pretindem că recomandările prezentate de membrii Grupului de monitorizare 
sunt un remediu exclusiv pentru toate difi cultăţile constatate, cu siguranţă, însă, au fost 
luate ca bază în perfecţionarea actualelor activităţi anticorupţie din instituţii. Grupul 
de monitorizare va continua evaluarea activităţilor autorităţilor publice în vederea im-
plementării Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a corupţiei, intensifi cîndu-şi 
eforturile în vederea asigurării realizării cotidiene a Planului de Acţiuni pentru imple-
mentarea Strategiei pentru perioada 2007-2009. 
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EVALUAREA IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI

Deşi întregul conţinut al prezentului raport se referă la implementarea Strategiei 
naţionale de prevenire şi combatere a corupţiei prin realizarea măsurilor incluse în Pla-
nul de acţiuni, în această încheiere considerăm binevenită opinia publică asupra aces-
tui obiectiv, chiar dacă în unele cazuri ea este una destul de critică. În ultimă instanţă, 
poporul este cel care trebuie să benefi cieze de întreg spectrul activităţii anticorupţie a 
organelor de stat implicate şi deci ignorarea acestei opinii ar fi  cel puţin incorectă, cu 
atît mai mult că viziunea critică a publicului generează activizarea luptei cu corupţia. 

Totodată, nu trebuie să uităm că stîrpirea fenomenului nu poate fi  atinsă fără o vo-
inţă a întregii societăţi, cu implicarea activă a acesteia în acest domeniu, motiv pentru 
care ne-am referit anterior la educaţia anticorupţie.

Studiul a fost efectuat cu suportul Proiectului Comun al Consiliului Europei şi 
Comisiei Europene împotriva Corupţiei, Spălării Banilor şi Finanţării Terorismului 
în Republica Moldova (MOLICO) şi conţine un eşantion de intervievare de 3075 de 
persoane din 12 unităţi administrativ-teritoriale ale Republicii Moldova. Rezultatele 
sondajului denotă că problemele percepute de public ca fi ind cruciale pentru ţară sunt, 
în mare măsură, asociate cu situaţia economică şi socială, corupţia fi ind plasată pe 
locul 4 în topul celor mai importante probleme. Potrivit datelor sondajului, populaţia 
percepe vameşii, medicii şi poliţiştii drept categorii de grupuri profesionale cu cel mai 
înalt grad al implicării lor în practici corupte. Cele mai puţin corupte instituţii perce-
pute sunt: Biroul Naţional de Statistică, primăriile, armata, Centrul de Combatere a 
Crimelor Economice şi Corupţiei precum şi consiliile locale. Pe acest argument s-a 
bazat şi introducerea în Planul de acţiuni măsura de efectuare a unui sondaj sociologic 
privind fenomenul corupţiei, precum şi efectuarea în acest sens a noului studiu IMAS 
(Institutul de Cercetări şi Marketing), cu obiective similare celui din anul 2005. Potri-
vit datelor prezentate, se observă o ameliorare privind aşteptările legate de combaterea 
corupţiei, populaţia începînd să acorde o mai mare atenţie eforturilor anticorupţie. De 
asemenea, este îmbucurător faptul că sondajul demonstrează că tolerarea de către po-
pulaţie a diferiteloor forme de corupţie a scăzut.

Cu toate că sondajele efectuate la nivel naţional conferă o apreciere scontată pro-
greselor în reprimarea corupţiei, această părere nu este împărtăşită de cei de peste ho-
tarele Republicii Moldova. De exemplu, conform studiilor efectuate de către Transpa-
rency International, organizaţie internaţională care întreprinde studii generale privind 
evoluţia fenomenului corupţiei în statele lumii, Indicele de Percepţie a Corupţiei pentru 
Republica Moldova a scăzut în comparaţie cu anul precedent. O explicaţie temeinică în 
acest sens este faptul că indicele a fost infl uenţat negativ de unele studii luate în consi-
deraţie şi care se referă la alte domenii decît cel al corupţiei.

Ar fi , însă, nejustifi cată o tratare a fenomenului corupţiei doar în baza rezultatelor 
sociologice. Trebuie luat în consideraţie faptul că sondajele sociologice reprezintă o 
părere însumată, iar uneori părerea emană din partea unor persoane nefamiliarizate cu 
activitatea anticorupţie şi rezultatele ei, motiv din care marja de eroare a sondajului 
poate fi  destul de largă. 
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Aceasta nu presupune că instituţiile implicate în lupta cu corupţia nu urmează să 
intensifi ce activităţile sale în acest sector. Intensifi carea urmează să fi e dimensiunea 
permanentă aplicabilă de către organele competente activităţii anticorupţie pe viitor. 
Aceasta trebuie să se oglindească în întreg spectrul măsurilor anticorupţie, structurat 
logic după exemplul prezentului raport: consolidarea cadrului legislativ, eliminarea 
corupţiei prin măsuri penal-restrictive, prevenirea acesteia, intensifi carea cooperării pe 
arena internaţională şi, în ultimă instanţă, monitorizarea realizării acestui spectru larg, 
adică a Strategiei.

Aşadar, priorităţile celui dintîi aspect logic – consolidarea cadrului legislativ -vor 
consta în urgentarea adoptării proiectelor de legi elaborate în anii 2005–2007, conform 
planurilor de acţiuni de implementare a Strategiei naţionale de prevenire şi combatere 
a corupţiei, precum şi în intensifi carea eforturilor pentru o transpunere efectivă în prac-
tică a reglementărilor normative privind prevenirea şi combaterea corupţiei.

Deoarece activitatea de prevenire se caracterizează prin diversitatea ei, difi cultă-
ţile sale au fost stabilite în fi ecare din componentele capitolului Prevenirea corupţiei, 
astfel fi ind identifi cate şi priorităţile. Principala prioritate însă rămîne satisfacerea acti-
vităţii cu resurse umane şi de altă natură.

Urmează intensifi carea activităţii de contracarare a faptelor de corupţie şi cele 
conexe la nivel înalt şi de rezonanţă socială sporită, cooperarea între organele de drept, 
în special sub aspectul investigării conexiunilor dintre faptele legate de corupţie, crimă 
organizată şi spălare de bani. Acestea vor fi  sporite odată cu consolidarea capacităţilor 
organelor de drept în vederea asigurării cercetării operative şi calitative a cauzelor pe-
nale privind infracţiunile de corupţie şi cele conexe. Rămîne tot atît de importantă pu-
nerea în valoare a unei bune cooperări cu societatea civilă şi mass-media în domeniul 
combaterii corupţiei. 

În domeniul cooperării internaţionale este necesară continuarea realizării angaja-
mentelor asumate faţă de comunitatea internaţională pentru implementarea programe-
lor şi proiectelor în domeniul contracarării corupţiei, în mod distinct referindu-ne la 
implementarea recomandărilor GRECO, elaborate conform ciclului al doilea de evalu-
are a Republicii Moldova şi la implementarea celor 10 măsuri comune pentru curmarea 
corupţiei în Europa de Sud – Est, în special a măsurilor stabilite ca prioritare.

În ce priveşte activitatea de monitorizare a realizării Strategiei este prioritară ve-
rifi carea strictă a acesteia de către Grupul de monitorizare a progreselor şi impedi-
mentelor care obstrucţionează realizarea Planului de acţiuni, inclusiv pentru a evita 
transformarea şedinţelor Grupului într-o simplă activitate de constatare a activităţii  
instituţiilor.

De implementarea efi cientă a Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a 
corupţiei şi executarea corectă şi la timp a măsurilor prevăzute pentru aceasta depinde 
obţinerea rezultatelor scontate de către întreg statul, în activitatea sa anticorupţie, care 
condiţionează întreaga dezvoltare socială şi economică a Republicii Moldova.
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