ANUNȚ
privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Guvernului
cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de finanțare
dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană privind
”Consolidarea supremației legii și a mecanismelor anticorupție în Republica
Moldova”
Centrul Naţional Anticorupţie iniţiază, începând cu data de 28 iunie 2019,
consultarea publică a proiectului hotărârii de Guvern cu privire la inițierea negocierilor
și aprobarea semnării Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și
Comisia Europeană privind ”Consolidarea supremației legii și a mecanismelor
anticorupție în Republica Moldova” (în continuare Acordul de finanțare).
În afară de obiectivul general de a contribui la prevenirea și combaterea
corupției, Acordul de finanțare are și următoarele obiective specifice:
• de a dezvolta toleranța zero față de corupție în rândul cetățenilor
Republicii Moldova;
• de a consolida mecanismele anticorupție, incluzând în special
mecanismele de investigare și urmărire penală, funcțiile de recuperare a
bunurilor, declararea averii, conflictele de interese și prevenirea corupției.
Acordul de finanțare are stabilite 5 rezultate scontate, după cum urmează:
1. Un grad sporit de participare a cetățenilor în procesul decizional, în special la
nivel local, și un grad sporit de conștientizare a cetățenilor cu privire la
daunele corupției si metodele de lupta cu aceasta;
2. Capacități instituționale și operaționale consolidate ale instituțiilor
specializate de investigare și ale Procuraturilor, pentru prevenirea și lupta
eficientă și efectivă împotriva corupției și spălării banilor;
3. Sistemul național de recuperare a bunurilor infracționale este funcțional și
progrese în ceea ce privește identificarea, înghețarea, gestionarea și
confiscarea averii ilicite/nejustificate;
4. Sistemul efectiv de declarare a averii și intereselor personale este pe deplin
implementat;
5. Prevenirea mai eficientă a riscurilor de corupție identificate și abordate în
sectoarele cu risc înalt relevante, conform strategiilor anticorupție curente
și/sau viitoare.

Având în vedere intenția semnării Acordului de finanțare în regim prioritar,
propunerile pe marginea prezentului proiect, supus consultării publice, pot fi expediate
până pe data de 03.07.2019, pe adresa electronică: valeriu.cupcea@cna.md, la numărul
de telefon: 022 257-351 (persoana de contact: Valeriu Cupcea) sau fax: 022 257-351,
sau pe adresa: bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 198, mun. Chişinău.
Proiectul şi nota de argumentare sunt disponibile pe pagina web oficială a Centrului la
compartimentul: Transparenţa decizională/proiecte elaborate.

