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Recomandări privind integrarea aspectelor de prevenire și combatere a corupției (strategii 

și politici anticorupție naționale și internaționale) în curriculum-ul de formare profesională 

inițială la ciclul II. 

 

Formarea profesională a cadrelor didactice în învățământul superior din Republica Moldova 

constă în pregătirea masteranzilor ca viitori specialiști în domeniul științelor socio-umane prin 

cultivarea competențelor științifice, practic-acționale, relațional-valorice. Este necesar să 

încurajăm o schimbare reală a mentalităților cu privire la capacitatea fiecărei persoane de a 

răspunde la necesitățile actuale și viitoare ale pieței forței de muncă și aceasta începe, în primul 

rând, prin insuflarea unui spirit de conștientizare a flagelului corupției și al influenței acestuia 

asupra economiei, asupra situației politice, guvernamentale dar mai ales asupra respectării cu 

strictețe a normelor de integritate profesională și promovarea valorilor și principiilor statului de 

drept.  

Conform Legii cu privire la prevenirea și combaterea corupției nr.90 din 25.04.2008 lit. D) al 

art. 9 prevede: informare a societății în scopul creării unei atmosfere de intoleranță față de 

corupție, precum și prin implementare a programelor educaționale. 

 În același context, Hotărârea Parlamentului pentru aprobarea Strategiei naționale 

anticorupție pe anii 2011-2016 la pct. 4.4 lit. D Componenta educațională și de comunicare publică 

stabileşte: Schimbarea mentalității individului și a întregii societății de la tolerare și tăinuire a 

corupției la repulsie față de corupție și de asigurare a divulgării ei este crucială pentru succesul 

reducerii fenomenului de corupție. Pct. 10 din aceeași Hotărâre expune: educarea cetățenilor în 

spiritul intoleranței față de corupție necesită conjugarea eforturilor societății și ale autorităților 

publice în desfășurarea unei campanii de sensibilizare anticorupție și unor activități de educare 

civică a copiilor și tinerilor din instituțiile de învățământ. Una din prioritățile strategice este 

implementarea și promovarea programelor educaționale care vor contribui la familiarizarea 

masteranzilor cu politicile și strategiile anticorupție naționale și internaționale.  

Unitatea de curs Strategii și politici anticorupție naționale și internaționale a fost creată la 

inițiativa Centrului Național Anticorupție și cu suportul Programului Națiunilor Unite pentru 

Dezvoltare, pentru a răspunde unei provocări emergente pe piața muncii din Republica Moldova. 

În cadrul acestei unității de curs opționale / unitate de curs obligatoriu interdisciplinar (pct. 21 din 

Planul Cadru pentru studii superioare (ciclul I – Licență, ciclul II  - Master, studii integrate, ciclul 

II – Doctorat aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei nr.1045 din 29.10.2015)) propunem să fie 

studiat aprofundat strategiile anticorupție care ar trebui să cuprindă două arii de acțiune, după cum 

urmează: prevenirea și combaterea corupţiei şi politicile anticorupție, care au drept scop scăderea 

nivelului corupției și creșterea încrederii în instituții. Din punct de vedere al întinderii sale, o 

politică anticorupție poate fi concepută drept o strategie generală, valabilă pentru toate instituțiile 

și una sectorială, pentru un anumit domeniu sau instituție.  

Unitatea de curs elaborată va încerca să convingă auditoriul că în raport de destinatari, o astfel 

de politică trebuie să se adreseze în primul rând personalului din instituțiile vizate al cărui 
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comportament integru trebuie pretins și încurajat. De asemenea, trebuie să se adreseze persoanelor 

din exteriorul instituțiilor, adică celor care pot apela la serviciile acestora. 

 Masteranzii vor beneficia de informații privind cadrul legal anticorupție care este în vigoare 

precum și de inițiativele legislative care sunt discutate în cadrul legislativului și societate. Vor fi 

analizate și discutate problemele cheie de implementare a instrumentelor internaționale în cadrul 

legal național anticorupție. În același timp, vor fi prezentate țările unde mecanismele anticorupție 

implementate au avut succes. 

 În baza analizei situației actuale, reflectată în diverse cercetări, studii, rapoarte ale Centrul 

Național Anticorupție, considerăm necesar dezvoltarea competențelor în domeniul prevenirii și 

combaterii corupției în cadrul Ciclului II. 

În acest sens, se recomandă integrarea competențelor specifice prezentate în Referențial 

(Tabel la Anexa nr.1) în curriculum-ul de formare inițială pentru domeniile - Științe politice 

(Științe Politice, Relații Internaționale, Administrația publică), Drept și domeniile conexe 

dreptului. 

În acest context, competențele specifice ce vizează integritatea profesională și politici 

anticorupție se vor integra în setul de discipline de specialitate din cadrul planului de învățămînt 

care însumează 90 sau 120 de credite academice, eșalonate în un an sau doi ani de studii, la nivel 

de Ciclul II – Master. 

Conform pct. 24 din Ordinul Ministrului nr.1045 din 29.10.2015 prevede: Planul de 

învățămînt include setul de unități de curs/module repartizate pe semestre/ani de studiu. După 

gradul de obligativitate și posibilitatea de alegere, unitățile/modulele de clasifică în: a) 

obligatorii, b) opționale, c) la libera alegere. 

Unitatea de curs / modulul se încadrează în cadrul pct. 25 lit. c) componenta de orientare 

socio-umanistică (cod U). Unitatea de curs Strategii și politici anticorupție naționale și 

internaționale  propunem să fie încadrat cu titlu prioritar ca curs obligatoriu, sau  opțional, sau 

includerea subiectelor ce țin strategii și politici anticorupție în cadrul unor module spre exemplu 

infracțiunile săvârșite de persoane cu funcție de răspundere, infracțiuni care aduc atingere 

activității de serviciu, drept penal internațional, drept penal european, respectarea drepturilor 

omului ș.a.  

În vederea asigurării calității formării competențelor specific vizate, universitățile în 

general, facultățile/catedrele de specialitate, în particular, vor decide asupra integrării 

competențelor specific, corelate cu elementele de conținut recomandate, tehnologii și numărul de 

ore necesar în cadrul programelor curriculare. 

Analiza problematicii integrității profesionale și politicilor anticorupție, în cadrul activității 

de formare inițiale, va fi abordată prin prisma studiilor de caz, studiilor de probleme, practicilor 

pozitive, legislației, strategiilor și politicilor anticorupție, codurilor de etică ș.a. Se va ține cont de 

specificul de formare în care pot fi integrate. 
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Tabel la Anexa nr.1 

 

Referențial  

pentru formarea profesională inițială (ciclul II) a Masteranzilor privind strategiile și 

politicile anticorupție naționale și internaționale. 

 

 

Domeniul general vizat – Științe politice (Științe Politice, Relații Internaționale, 

Administrația publică), Drept (Internațional, Penal, Administrativ ș.a.) 

 

Alte domenii de formare profesională ce urmează opțional cursurile interdisciplinare 

conexe celor indicate (ciclul II Master). 

 

Competențe generale: strategii și politici anticorupție naționale și internaționale: 

 

Nr. Competențe specifice Elemente de conținut recomandate 

1. Capacitatea de identificare și 

soluționare a problemelor de aplicare 

a legislației, principiilor și bunelor 

practici în domeniul prevenirii și 

combaterii corupției. 

 

1. Instrumente internaționale de prevenire și 

combatere a corupției. 

2. Instrumente naționale de prevenire și combatere 

a corupției.  

3. Instituțiile internaționale, organele publice și 

competențele lor în materia administrării 

politicilor anticorupție. 

 

2. Identificarea politicilor anticorupție 

și caracteristicilor acestora în vederea 

elaborării și/sau propunerii de 

modificare a acestora. 

1. Componentele politicilor anticorupție. 

2. Caracteristica politicilor anticorupție. 

3. Cadrul actual anticorupție instituțional. 

4. Cadrul juridic privind politicile de prevenire și 

combatere a corupției. 

3. Conștientizarea importanței 

strategiei naționale anticorupție în 

stabilirea direcțiilor prioritare de 

prevenire și combatere a corupției. 

Analiza tendințelor de modificare a 

strategiei și rolul în edificarea 

viitoare a unei societăți incorupte. 

1. Unele repere privind evoluția Strategiei 

naționale anticorupție (2004 – prezent).  

2. Prezentare analitică al Strategiei de consolidare 

al instituțiilor de stat în domeniul prevenirii și 

combaterii corupției. Strategia Națională 

Anticorupție 2011-2016. 

3. Tendințele actuale de modificare a strategiei 

naționale anticorupție. Unele repere privind 

Strategia Națională Anticorupție 2017-2019. 
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4. Contribuirea la crearea climatului 

zero toleranță față de corupție 

1. Infracțiunile de corupție și infracțiunile conexe 

corupției. 

2. Aspecte privind responsabilitatea penală 

pentru acțiunile de corupție. 

3. Cooperarea în vederea identificării 

infractorilor (actelor de corupție). Alte soluții 

de prevenire și combatere a corupției.   

4. Consecințele actelor de corupție. Tendințele de 

modificare a legislației (confiscarea 

proprietății). 

5. Gestionarea problemelor privind 

reformele anticorupție dedicate 

agenților economici și instituțiilor 

publice, inclusiv cele generate în 

procesul de globalizare. 

 

1. Considerații generale privind noțiunea de 

”prevenire și control al corupției”. 

2. Realizarea activității de prevenire și control al 

corupției 

3. Rolul cooperării internaționale în prevenirea și 

combaterea corupției 

3.1.ONU, Banca Mondială, AIAA 

3.2.Mecanisme de cooperare regionale specializate 

în domeniul combaterii corupției. 

3.3.Mecanisme internaționale non guvernamentale 

de prevenire și combatere a corupției. 

6. Intervenția în actele de corupție și 

cele conexe actelor de corupție al 

organelor abilitate de prevenire și 

combatere a corupției. 

1. Reglementarea juridică a mecanismelor 

naționale de prevenire și combatere a corupției. 

2. Autoritățile abilitate cu atribuții de prevenire și 

combatere a corupției (Centrul Național 

Anticorupție (CNA), Agenția Națională de 

Integritate (ANI), Parlament, Guvern, 

Procuratura, Serviciul Intern de Securitate 

(SIS), Curtea de Conturi). 

3. Rolul societății civile în prevenirea și 

combaterea corupției. 

4. Cooperarea națională în domeniul prevenirii și 

combaterii corupției 

4.1 Măsurile de prevenire a corupției. 

4.2 Măsurile de combatere a corupției. 

7. Identificarea specificului aplicării 

prevederilor legislației internaționale 

în domeniul anticorupție în legislația 

națională anticorupție 

1. Legislația relevantă a Uniunii Europene în 

materia stabilirii politicilor anticorupție. 

2. Modalități de transpunere a legislației 

internaționale și europene privind politicile 

anticorupție în sistemul instituțional și 

normativ al Republicii Moldova. 

3. Rolul Parlamentului Republicii Moldova în 

stabilirea unor politici anticorupție eficiente. 
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4. Rolul Guvernului în domeniul stabilirii 

principiilor și pilonilor de bază privind 

politicile anticorupție. 

8. Identificarea practicilor 

internaționale de succes preluate din 

statele cu o experiență mai bogată în 

prevenirea și combaterea corupției, 

aplicarea acestor în legislația 

Republicii Moldova 

1. Analiza instrumentelor de prevenire și 

combatere a corupției în statele europene 

(Finlanda, Lituania, Slovenia, Olanda și 

Slovacia). 

2. Analiza instrumentelor de prevenire și 

combatere a corupției în Hong Kong, 

Singapore și Coreea de Sud. 

3. Mecanisme de prevenire și combatere a 

corupției în România. Direcția Națională 

Anticorupție a României (DNA). 
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