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Anexa 1 

I. COMPONENTA DE CERCETARE 

Cunoaşterea aprofundată a premiselor apariţiei corupţiei, a formelor de manifestare şi a 
circumstanţelor care determină perpetuarea, transformarea, extinderea sau, dimpotrivă, reducerea 
diverselor ei forme este deosebit de importantă pentru prevenirea şi combaterea eficientă a 
fenomenului. Din aceste considerente, componenta de cercetare include măsurile primordiale a 
căror realizare asigură succesul Strategiei.  

 
 

Priorităţi de acţiune Indicatori de progres Rezultate scontate 
1. Elaborarea, prezentarea şi 
publicarea sondajelor pentru 
cercetarea percepţiei şi a 
răspîndirii fenomenului 
corupţiei 

- numărul de sondaje 
publicate 

2. Efectuarea de analize, de 
cercetări şi de studii tematice 
despre corupţie şi despre 
domeniile conexe 

- numărul de analize, de 
cercetări, de studii realizate  
- numărul de recomandări 
elaborate şi aplicate 

3. Întocmirea şi publicarea 
rapoartelor organelor de drept, 
ale procuraturii şi ale justiţiei 
despre contracararea corupţiei, 
precum şi a rapoartelor 
autorităţilor publice privind 
implementarea măsurilor 
anticorupţie prevăzute de 
documentele de politici 

- numărul de rapoarte 
publicate pe paginile web 
oficiale 

Tendinţele de dezvoltare a 
formelor de corupţie 
descoperite prin analiza 
integrată a datelor privind 
perceperea corupţiei de către 
populaţie, a domeniilor 
vulnerabile la corupţie şi a 
statisticii oficiale de 
contracarare a corupţiei  
 

 
Prioritatea de acţiune 1: Elaborarea, prezentarea şi publicarea sondajelor pentru 

cercetarea percepţiei şi a răspîndirii fenomenului corupţiei 

Organizaţiile internaţionale şi cele naţionale efectuează periodic diverse cercetări sociologice 
pentru a cuantifica, sub diverse aspecte, percepţiile şi experienţele populaţiei, ale mediului de 
afaceri legate de corupţie. Practica de aplicare pe parcursul unei perioade îndelungate a aceleiaşi 
metodologii de cercetare oferă posibilitatea de a analiza în dinamică evoluţia percepţiei 
fenomenului corupţiei. Autorităţile publice trebuie să se antreneze în cercetări similare, 
contribuind cu propria experienţă, valoroasă, de abordare a fenomenului corupţiei la elaborarea 
unor noi metodologii de cercetare.  

 

Planificate Realizate 
Calificarea progresului în atingerea rezultatului 

scontat: 

- considerabil (60 – 100%) 

- parţial (30 – 60%) 

- insuficient (1 – 30%) 

- lipsă  (0%) 

Acţiunea nr. 1 „Elaborarea 
Metodologiei de determinare a gradului 
de percepere a fenomenului corupţiei în 
domeniile vulnerabile” 

Realizări: Metodologia de determinare a gradului de 
percepere a fenomenului corupţiei în domeniile 
vulnerabile, aprobată prin Ordinul conducerii CNA nr. 
23 din 07.02.2013   

Termen - Aprilie/2012 Statutul implementării: executat 
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Executor - CNA Respectarea termenului: depăşit cu 9 luni. 
Executor real: CNA 

Indicatorii de progres - Proiect elaborat 
şi prezentat Guvernului spre examinare 

Indicator atins: Metodologie elaborată de CNA şi 
aprobată prin ordin departamental 

Rezultatul scontat - Modalitatea de 
determinare a gradului de percepere a 
fenomenului corupţiei în sectoarele 
publice din Republica Moldova stabilită, 
fapt ce va oferi o imagine complexă şi 
reală a domeniului de cercetare şi va servi 
drept fundament pentru politicile publice 
anticorupţie 

Calificarea progresului:  � � � � � � �
Acţiunea nr. 2 „Efectuarea şi publicarea 
unor sondaje privind cercetarea percepţiei 
şi răspîndirii fenomenului corupţiei” 

Realizări: TI – Moldova  a realizat cercetarea 
sociologică „Corupţia în RM: percepţiile şi 
experienţele proprii ale oamenilor de afaceri şi 
gospodăriilor casnice”. Scopul studiului a fost 
studierea opiniei publice privind răspândirea corupţiei 
în RM şi evaluarea impactului implementării SNA în 
anul 2012. CNTDO - „Percepţiile studenţilor privind 
fenomenul corupţiei în instituţiile de învăţământ 
superior ”. IPP - Barometrului opiniei publice. MAI - 
efectuate 10 sondaje, cu tematicele: „Fenomenul 
corupţiei în rândurile angajaţilor MAI”; „Nivelul de 
corupţie în rândurile agenţilor de circulaţie rutieră”; 
„Activitatea poliţiei în viziunea societăţii civile”; 
„Aprecierea activităţii organului de urmărire penală a 
MAI”; „Imaginea SPCSE în societate”; „Nivelul de 
implicare a societăţii civile în activitatea de menţinere 
a ordinii publice”; „Perceperea schimbărilor care au loc 
în activitatea poliţiei în rezultatul promovării 
reformelor în cadrul MAI”; „Perceperea de către 
cetăţeni a siguranţei în locurile publice”; „Nivelul de 
receptivitate din partea angajaţilor MAI la sesizările 
cetăţenilor privind incidentele şi infracţiunile produse”; 
„Corupţia în rândul personalului MAI”. SIS - sondajul 
de opinie „Cît de informat/ă privind activitatea 
Serviciului de Informaţii şi Securitate Vă consideraţi?”. 

Termen de realizare - permanent 
Executor - CNA în colaborare cu 
autorităţile publice şi ONG-urile de profil 

Statutul implementării: executat 
Respectarea termenului: în termen 
Executor real: TI – Moldova, CNTDO, IPP, MAI 
 

Indicatorii de progres - Numărul de 
sondaje publicate 

Indicator atins: Publicate 14 sondaje 

Rezultatul scontat - Evoluţia perceperii 
de către populaţie a răspîndirii corupţiei 
şi a formelor ei este cunoscută 

Calificarea progresului:  � � � 	 � 
 � � � � � �
Acţiunea nr. 3 „Efectuarea de cercetări 
privind perceperea fenomenului corupţiei 
şi răspîndirea lui în cadrul Ministerului 
Apărării şi al structurilor subordonate” 

Realizări: Efectuată cercetarea privind perceperea 
fenomenului corupţiei şi răspândirea lui în cadrul 
Ministerului Apărării şi al structurilor subordonate, 
astfel, au fost elaborate şi completate unele 
chestionare, de către 1790 respondenţi. Indicele de 
percepere a corupţiei în cadrul Armatei Naţionale 



 3 

stabilit de 7,22 din 10 (foarte bine). (Planificată 
evaluarea riscurilor de corupţie în cadrul Armatei 
Naţionale (trimestru IV/2014) 

Termen de realizare - Noiembrie/2012 
Executor - Ministerul Apărării 

Statutul implementării: executat 
Respectarea termenului: în termen 
Executor real: MA, CNA 

Indicatorii de progres - Studiu efectuat 
şi recomandări formulate 

Indicator atins: Studiu efectuat în baza Metodologiei, 
elaborată de CNA.  

 

Rezultatul scontat - Nivelul de 
răspîndire în domeniu a fenomenului 
corupţiei stabilit. Măsuri de profilaxie 
întreprinse 

Calificarea progresului:  
 � � � � � � �

Prioritatea de acţiune 2: Efectuarea de analize, de cercetări şi de studii tematice despre 
corupţie şi despre domeniile conexe 

Analizele, cercetările şi studiile tematice despre fenomenul corupţiei şi domeniile conexe 
rămîn a fi necesare. Majoritatea studiilor în domeniul vizat sînt generate de mediul societăţii 
civile, de organizaţiile internaţionale şi de anumite autorităţi publice. Pentru a-şi spori 
competenţa, autorităţile publice specializate pot organiza dezbateri şi discuţii interne sau, după 
caz, pot face schimb de opinii cu autorii şi cu persoanele antrenate nemijlocit în activităţile de 
prevenire sau de combatere a proceselor negative cercetate. Este important şi util pentru 
autorităţile publice să colaboreze în procesul de efectuare a studiilor şi să utilizeze ulterior în 
activitate rezultatele, propunerile şi recomandările experţilor.  

Acţiuni planificate Nivelul de realizare 
Calificarea progresului în atingerea rezultatului 

scontat: 

- considerabil (60 – 100%) 

- parţial (30 – 60%) 

- insuficient (1 – 30%) 

- lipsă  (0%) 

Acţiunea nr. 4 „Efectuarea de analize, de 
cercetări şi de studii tematice despre 
corupţie” 

Realizări: CNA – a efectuat studiul privind procesul 
de repartizare a resurselor Fondului Naţional 
Ecologic, cu analiza ponderii primăriilor deţinute de 
un partid politic şi ponderii resurselor FNE obţinute 
de acesta. Un alt studiu este şi cel ce se referă la 
situaţia operativă în domeniul reabilitării drumurilor 
naţionale, unde se atestă prezenţa unei game largi de 
încălcări. Totodată, de către Centru, au fost elaborate 
95 de note analitice, prin care a fost efectuată analiza 
operaţională a unor domenii vulnerabile, precum şi a 
unor grupuri ţintă, cu includerea ulterioară a unor 
recomandări privind diminuarea fenomenului 
corupţiei în diferite sectoare, inclusiv în sistemul 
judecătoresc (transmise Guvernului spre informare). 
SIS: elaborate note – 120, privind unele informaţii 
despre corupţie şi unele premise cu caracter de 
corupţie, evoluţia ei, precum şi identificate 
mecanisme de prevenire şi contracarare a corupţiei 
prin prisma operării unor modificări şi completări 
ale legislaţie naţionale. TI – Moldova, în parteneriat 
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cu CAPC, au implementat în anul 2012 Proiectul 
„Monitorizarea politicilor anticorupţie”, care a avut 
drept scop îmbunătăţirea calităţii implementării 
politicilor anticorupţie în autorităţile publice 
centrale. Astfel, cercetările efectuate au fost 
orientate spre examinarea calităţii paginilor web 
oficiale ale autorităţilor publice centrale, 
funcţionarea liniilor fierbinţi anticorupţie ale 
acestora, transparenţa procesului de 
angajare/promovare/premiere a cadrelor, 
disponibilitatea denunţării actelor de corupţie, 
aplicarea politicii de tratare a conflictelor de interese 
şi promovare a normelor etice, procesul de declarare 
şi control al veniturilor şi proprietăţilor etc.   

Termen de realizare - permanent 
Executor - CNA în colaborare cu 
autorităţile publice şi ONG-urile de profil 

Statutul implementării: executat 
Respectarea termenului: în termen 
Executor real: CNA, SIS, TI – Moldova, CAPC 

Indicatorii de progres - Numărul de 
publicaţii 

Indicator atins: Realizate 215 note; 1 cercetare, 
care include 7 componente; 2 studii tematice 

Rezultatul scontat - Manifestările de 
corupţie în diverse domenii şi deficienţele 
în activitatea autorităţilor de contracarare 
a acestor manifestări sînt expuse în detalii 

Calificarea progresului:  � � � � � � �
Acţiunea nr. 5 „Elaborarea şi publicarea 
unui studiu tematic privind nivelul de 
corupţie în cadrul poliţiei, privind cauzele 
şi condiţiile care generează acest 
fenomen” 

Realizări: MAI a sintetizat practica judiciară cu 
privire la infracţiunile de corupţie şi a elaborat o 
lucrare metodico-didactică cu titlul Drept penal. 
Partea specială. Culegere de speţe (Ediţia a II-a 
revăzută şi adăugată). Chişinău. 2012. Totodată, de 
către Institutul de Politici Publice (IPP) în cooperare 
cu Ministerul Afacerilor Interne (MAI), Centrul de 
Investigaţii Sociologice şi Marketing CBS-AXA a 
fost efectuat un sondaj de opinie publică în vederea 
aprecierii nivelului de încredere a cetăţenilor în 
instituţiile poliţiei.  

Termen de realizare - Septembrie 2012 

Executor - MAI, CNA în colaborare cu 
ONG-urile de profil 

Statutul implementării: executat 
Respectarea termenului: în termen 
Executor real: Institutul de Politici Publice (IPP) în 
cooperare cu MAI, Centrul de Investigaţii 
Sociologice şi Marketing CBS-AXA, cu sprijinul 
financiar al Guvernului SUA. 

Indicatorii de progres - Studiu elaborat 
şi publicat 

Indicator atins: În anul 2012 – elaborat 1 studiu, în 
anul 2013 - realizat 1 Sondaj de opinie  

Rezultatul scontat - Măsuri de înlăturare 
a cauzelor şi a condiţiilor care generează 
fenomenul corupţiei în cadrul poliţiei, 
identificate şi întreprinse 

Calificarea progresului:  � � � 	 � 
 � � � � � �
Acţiunea nr. 6 „Revizuirea 
mecanismului de evidenţă comună a 
infracţiunilor, inclusiv a infracţiunilor de 
corupţie şi a celor conexe, de la 
înregistrarea sesizării şi pînă la adoptarea 
hotărîrii definitive de către procuror sau 

Realizări: Grup de lucru format,  elaborarea 
proiectului legii se află în stadiu de finisare. 
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instanţa de judecată” 

Termen de realizare - Octombrie 2012 

Executor - PG, CNA, Ministerul 
Justiţiei, MAI, SIS, CSM, Centrul de 
Telecomunicaţii Speciale 

Statutul implementării: în derulare 
Respectarea termenului: --- 
Executor real: MAI, PG, CNA, MJ 

 

Indicatorii de progres - Mecanism 
revizuit şi pus în aplicare 

Indicator atins: --- 

Rezultatul scontat - Terminologie şi 
indicatori unitari aplicaţi în obţinerea 
datelor statistice aferente categoriilor de 
infracţiuni, cauze penale, categorii de 
subiecţi şi pedepse aplicate (inclusiv cele 
complementare), cu enunţarea eficacităţii 
acestora 

Calificarea progresului:  � � � 	 �
Acţiunea nr. 7 „Elaborarea şi publicarea 
unui studiu tematic privind stabilirea, în 
conformitate cu art.216–218 ale Codului 
de procedură penală al Republicii 
Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003, 
a cauzelor şi a condiţiilor care au 
contribuit la săvîrşirea infracţiunilor de 
corupţie şi a celor conexe, investigate de 
Centrul pentru Combaterea Crimelor 
Economice şi Corupţiei, şi privind 
măsurile întreprinse în vederea înlăturării 
acestora” 

Realizări: Studiul a fost elaborat. În cadrul studiul 
au fost examinate unele sesizări, formulate de către 
Centru, în baza a 63 de dosare penale, care au fost 
adresate unor instituţii, în vederea lichidării 
încălcărilor de lege depistate în cadrul urmăririi 
penale. Urmare a examinării acestor sesizări au fost 
identificate un şir de cauze (depăşirea atribuţiilor de 
serviciu, atitudinea neglijentă şi iresponsabilă, 

îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor de 

serviciu a factorilor de decizie) şi condiţii (precum 
folosirea situaţiei de serviciu în interes material şi 

personal, lipsa totală de control asupra activităţii 

din partea conducerii, contradicţii în cadrul legal), 
care au contribuit la săvîrşirea infracţiunilor de 
corupţie şi a celor conexe. Totodată, în cadrul 
studiului au fost constatate unele neajunsuri ale 
cadrului legislativ, care au creat impedimente în 
aplicarea corespunzătoare a prevederilor legale.  

Termen de realizare - Decembrie 2012 

Executor - CNA 

Statutul implementării: executat 
Respectarea termenului: în termen 
Executor real: CNA 

Indicatorii de progres - Studiu elaborat 
şi publicat 

Indicator atins: Studiu elaborat, dar nu a fost 
publicat 

Rezultatul scontat - Condiţiile care au 
contribuit la săvîrşirea infracţiunilor de 
corupţie şi a celor conexe, examinate şi 
înlăturate 

 

Calificarea progresului:  � � � � � � �
Acţiunea nr. 8 „Elaborarea şi publicarea 
unui studiu tematic privind analiza 
sentinţelor judecătoreşti definitive 
pronunţate în cazul infracţiunilor de 
corupţie şi al celor conexe” 

Realizări: Studiul tematic privind analiza 
sentinţelor judecătoreşti definitive pronunţate în 
cazul infracţiunilor de corupţie şi al celor conexe  a 
fost elaborat de către Centrul Naţional Anticorupţie, 
cu suportul Curţii Supreme de Justiţie şi împreună cu 
experţii Proiectului MIAPAC şi Misiunii 
EUHLPAM, în baza unei cercetări ample a dosarelor 
de corupţie transmise în judecată şi examinate de 
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instanţele naţionale în vederea executării p.7 şi 8 din 
Planul de acţiuni pe anii 2012-2013 pentru 
implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 
2011-2015. Conţine o analiză a dosarelor penale 
referitoare la art.191 (1) lit. d) şi alin. (4), 256, 324, 
325, 326, 327, 330, 333 şi 334 CP al Republicii 
Moldova. În cadrul studiului au fost examinate toate 
dosarele de corupţie pe care a fost pronunţată o 
soluţie definitivă şi irevocabilă de către instanţele de 
judecată în perioada 2010-2012, 6 luni 2013.  

Termen de realizare - Decembrie 2012 

Executor - CNA, PG, CSM 

Statutul implementării: executat 
Respectarea termenului: depăşit cu 6 luni. 
Executor real: CNA, în colaborare cu CSJ şi cu 
suportul experţilor MIAPAC 

Indicatorii de progres - Studiu elaborat 
şi publicat 

Indicator atins: Studiu elaborat, expus dezbaterilor 
publice (lansare studiului final la 02.12.2013, 
concluzii prezentate la şedinţa GM din 31.10.2013 şi 
la Conferinţa naţională anticorupţie din 09.12.2013) 

Emisă Recomandarea Colegiului penal al CSJ nr. 61 
„Cu privire la unele chestiuni ce vizează 
individualizarea pedepsei penale în cazurile de 
corupţie” 

Rezultatul scontat - Eficienţa aplicării 
pedepselor în privinţa infracţiunilor de 
corupţie şi a celor conexe apreciată 

Calificarea progresului:  � � � 	 � 
 � � � � � �   
Prioritatea de acţiune 3: Întocmirea şi publicarea rapoartelor organelor de drept, ale 
procuraturii şi ale justiţiei despre contracararea corupţiei, precum şi a rapoartelor 
autorităţilor publice privind implementarea măsurilor anticorupţie prevăzute de 
documentele de politici 

Rezultatele procesului de combatere a corupţiei trebuie generalizate, analizate în profunzime 
şi publicate, astfel încît societatea să-şi poată forma o impresie corectă, obiectivă despre eficienţa 
luptei împotriva corupţiei. În lipsa unor asemenea date publice, prezentarea lor de o manieră 
capabilă să inducă în eroare sau oferirea unor date contradictorii aprofundează neîncrederea 
socială şi face dificilă efectuarea unor studii independente asupra fenomenului corupţiei. Pentru 
ameliorarea situaţiei, organele de drept antrenate în combaterea corupţiei trebuie să aplice o 
terminologie şi metodologie unitare, precum şi să convină asupra unui set de indicatori ai 
eficienţei luptei împotriva corupţiei în reflectarea acestor date. Avîndu-se în vedere caracterul 
actual al fenomenului corupţiei şi interesul public legitim faţă de informaţiile privind combaterea 
lui, nu doar organele de urmărire penală, dar şi organele judiciare trebuie să prezinte cu 
regularitate publicului mai multe informaţii despre persoanele condamnate sau achitate în cazuri 
de corupţie, despre pedepsele aplicate. Pe lîngă aceasta, trebuie să fie asigurată o evidenţă 
statistică separată a acestor categorii de infracţiuni. 

  

Acţiuni planificate Nivelul de realizare 
Calificarea progresului în atingerea 

rezultatului scontat: 

- considerabil (60 – 100%) 

- parţial (30 – 60%) 

- insuficient (1 – 30%) 

- lipsă  (0%) 

Acţiunea nr. 9 „Întocmirea şi publicarea de Realizări: 2012 - PG - a plasat pe pagina web 
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rapoarte ale organelor de drept, ale procuraturii 
şi ale justiţiei privind contracararea corupţiei” 

raportul public de activitate al Procuraturii RM 
pentru anul 2011, care include Capitolul 2.6 
„Combaterea corupţiei”. CNA - a plasat pe 
pagina web oficială raportul anual privitor la 
activităţile desfăşurate în domeniu. MAI - a 
plasat informaţia pentru anul 2011 privind 
starea infracţionalităţii pe teritoriul RM, 
inclusiv a infracţiunilor de corupţie. CSM - a 
elaborat raportul pentru anul 2011, referitor la 
activitatea sistemului judecătoresc.  

2013 – CNA - a plasat pe pagina web oficială 
raportul pentru anul 2012, cel pentru semestru I 
şi 9 luni 2013 privind activităţile desfăşurate în 
domeniu. MAI - pe pagina web oficială a 
plasat informaţia privind starea 
infracţionalităţii pe teritoriul RM, care include 
o analiză statistică, inclusiv a infracţiunilor de 
corupţie la capitolul: infracţiuni înregistrate, 
trimise în judecată,  încetat procesul penal. 
CSM – pe pagina web oficială a fost plasat 
Raportul anual cu privire la activitatea 
Consiliului Superior al Magistraturii şi modul 
de organizare şi funcţionare a instanţelor 
judecătoreşti din Republica Moldova şi cel 
pentru semestru I 2013. 

Termen de realizare - Anual (pînă la data de 
15 februarie) 

Executor - CNA, MAI, PG, CSM 

Statutul implementării: executat 
Respectarea termenului: în termen 
Executor real: CNA, MAI, PG, CSM 

Indicatorii de progres - 100% rapoarte 
publicate 

Indicator atins: - 100% rapoarte publicate 

- Raportul naţional anticorupţie pentru anul 
2012 a inclus capitolul „Combaterea 
corupţiei”. Publicat pe site-ul www.cna.md. 

Rezultatul scontat - Datele statistice oficiale 
referitoare la sesizările privind comiterea 
actelor de corupţie şi a celor conexe corupţiei, 
privind urmărirea penală în privinţa acestora, 
privind examinarea judiciară şi sancţionarea 
lor sînt cunoscute publicului 

Calificarea progresului:  � � � 	 � 
 � � � � � �
Acţiunea nr. 10 „Publicarea rapoartelor 
autorităţilor publice privind măsurile 
întreprinse în vederea implementării Strategiei 
naţionale anticorupţie” 

Realizări: Privitor la plasarea rapoartelor pe 
pagina web oficială a instituţiei au raportat: 
MJ, MAI, MEc, MDRC, MTID, MMPSF, MA, 
MC, BRI, ARFC, MTS, BNS, AT, ARM, MS, 
CNI, SIS, CNA, MF, MMed, MAEIE, PG, 
MAIA. 

Termen de realizare - Trimestrial (pînă la 
data de 20 a lunii imediat următoare 
trimestrului de gestiune) 

Executor - Autorităţile publice responsabile de 
realizarea prezentului Plan de acţiuni 

Statutul implementării: executat 
Respectarea termenului: în termen 
Executor real: APC 

Indicatorii de progres - 100% rapoarte Indicator atins: 80% instituţii au relatat 
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publicate privitor la publicarea rapoartelor 

Rezultatul scontat - Transparenţă sporită a 
activităţilor anticorupţie desfăşurate de 
autorităţile publice 

Calificarea progresului:  � � � 	 � 
 � � � � � �
Acţiunea nr. 11 „Elaborarea şi publicarea pe 
pagina web oficială a Ministerului Justiţiei a 
rapoartelor privind numărul de hotărîri de 
condamnare sau de achitare pe cauze de 
corupţie sau conexe acestora, numărul de 
persoane condamnate sau achitate şi pedepsele 
aplicate” 

Realizări: Au fost elaborate şi publicate pe 
site-ul oficial al Ministerului Justiţiei, rapoarte 
privind numărul de hotărîri de condamnare sau 
de achitare pe cauze de corupţie sau conexe 
acestora, la compartimentul „Sistemul 
Judiciar”, rubrica „Studii şi analize”. 

Termen de realizare - Trimestrial (pînă la 
data de 20 a lunii imediat următoare 
trimestrului de gestiune) 

Executor - Ministerul Justiţiei 

Statutul implementării: executat 
Respectarea termenului: în termen. 
Executor real: MJ 

Indicatorii de progres - 100% rapoarte 
publicate 

Indicator atins: Publicate 4 rapoarte 

Rezultatul scontat - Transparenţă asigurată 
prin informaţii prezentate publicului despre 
numărul de persoane condamnate sau achitate 
în cazuri de corupţie, despre pedepsele aplicate 

Calificarea progresului:  � � � 	 � 
 � � � � � �
Acţiunea nr. 12 „Deschiderea unei legături 
(link) pe paginile web oficiale ale organelor de 
drept pentru publicarea rapoartelor de 
activitate şi punerea lor în discuţie on-line” 

Realizări: CNA – link elaborat, a fost plasat 
pe pagina web oficială raportul anual privitor 
la activităţile desfăşurate în domeniu. MF (SV) 
– link eleborat, pe pagina web au fost 
publicate şi actualizate informaţiile privind 
activităţile desfăşurate, inclusiv rubrica 
„Transparenţa procesului decizional”. 
Totodată, a fost creată rubrica „Anticamera on-
line”, cu posibilitatea expedierii întrebărilor, 
reclamaţiilor, propunerilor de îmbunătăţire a 
activităţii instituţiei. MAI - Link-ul pe pagina 
web oficială pentru publicarea rapoartelor de 
activitate şi punerea lor în discuţie on-line a 
fost elaborat şi implementat. PG: a fost 
deschisă o legătură (link) pe pagina web 
oficială a Procuraturii pentru publicarea 
rapoartelor de activitate. 

Termen de realizare - Iunie 2012 

Executor - CNA, PG, MAI,  Ministerul 
Finanţelor (Serviciul Vamal) 

Statutul implementării: executat 
Respectarea termenului: în termen 
Executor real: CNA, PG, MAI, MF (SV). 

Indicatorii de progres - 100% linkuri 
deschise 

Indicator atins: Link-uri elaborate şi 
implementat / 100% rapoarte publicate. 

Rezultatul scontat - Transparenţă sporită a 
activităţii organelor de drept 

Calificarea progresului:  � � � 	 � 
 � � � � � �
Acţiunea nr. 13 „Elaborarea şi publicarea 
raportului anual de activitate al Comisiei 
Naţionale de Integritate” 

Realizări: Raporul de activitate al CNI a fost 
elaborat şi publicat pe pagina web, la rubrica 
Rapoarte şi informaţii. 

Termen de realizare - Februarie 2013 Statutul implementării: executat 
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Executor - CNI Respectarea termenului: depăşit cu 3 luni. 
Executor real: CNI 

Indicatorii de progres - Raport elaborat şi 
publicat 

Indicator atins: Raport de activitate publicat 
pe site-ul www.cni.md 

Rezultatul scontat - Transparenţa privind 
implementarea Legii nr.180 din 19 decembrie 
2011 cu privire la Comisia Naţională de 
Integritate asigurată 

Calificarea progresului:  � � � 	 � 
 � � � � � �
 

În � � � � � � � � �  se menţionează faptul că, din 13 acţiuni prevăzute la acest capitol, se constată a 
fi în derulare – 1şi executate – 12 (inclusiv în termen – 9 acţiuni, termen depăşit de la 3 la 6 luni 
– 2 acţiuni şi de la 7 la 10 luni – 1 acţiune). 

Urmare calificării progresului în atingerea rezultatului scontat, s-a constatat progres 
considerabil la 8 acţiuni, progres parţial – 4 acţiuni şi lipsă de progres – 1 acţiune. 

Lipsa de progres a fost stabilită la acţiunea restantă privind Revizuirea mecanismului de 
evidenţă comună a infracţiunilor, inclusiv a infracţiunilor de corupţie şi a celor conexe.  

Progres parţial a fost obţinut de către CNA la 3 din 4 acţiuni, motivul fiind orientarea 
activităţii analitice a instituţiei spre analiza operaţională şi mai puţin cea strategică, inclusiv s-a 
constatat o aplicare insuficientă în practică a Metodologiei de determinare a gradului de 
percepere a fenomenului corupţiei în domeniile vulnerabile, elaborate de CNA şi aprobată prin 
ordin departamental. De asemenea, progres parţial a fost obţinut de către MA urmare efectuării 
unei cercetări privind perceperea fenomenului corupţiei şi răspîndirea acestuia în cadrul 
Ministerului Apărării şi al structurilor subordonate, deoarece nu au fost raportate măsuri privind 
implementarea recomandărilor din studiu.  


