
Anexa nr. 2 

 

PLANUL DE ACȚIUNE 

privind implementarea Programului Național de Recuperare a Bunurilor Infracționale pentru anii 2023-2027 

 

Obiectivele / Acțiuni Indicatori de monitorizare Costuri de 

implementare 

Termene de 

realizare 

Autorități/instituții responsabile 

Obiectivul general 1. Consolidarea sistemului național de recuperare a bunurilor infracționale în conformitate cu standardele internaționale și cerințele 

Uniunii Europene 

 

Obiectivul specific 1.1. Eficientizarea procesului de urmărire și indisponibilizare a bunurilor infracționale  

1.1.1 Revizuirea și ajustarea cadrului legal  privind 

consolidarea capacităților autorităților/instituțiilor 

responsabile de urmărire și indisponibilizarea 

bunurilor infracționale  

 

Numărul de participări în 

cadrul ședințelor de lucru; 

Avize elaborate 

Proiect de modificare a 

cadrului normativ adoptat de 

Parlament 

 

 

 

În limitele bugetelor 

aprobate 

ale autorităților 

responsabile 

 

Trimetrul IV 

2023 

 

 

 

Centrul Național Anticorupție 

Procuratura Generală 

Procuraturile specializate 

Ministerul Justiției 

Ministerul Afacerilor Interne 

Serviciul Fiscal de Stat 

Serviciul Vamal 

1.1.2 Modificarea Codului de procedură penală 

privind posibilitatea emiterii extraselor din 

ordonanțele organului de urmărire penală în 

vederea respectării confidențialității urmăririi 

penale și asigurării protecției datelor cu caracter 

personal  

Numărul de participări în 

cadrul ședințelor de lucru 

Propuneri de modificare a 

cadrului normativ; 

Avize elaborate 

În limitele bugetelor 

aprobate 

ale autorităților 

responsabile 

 

Trimestrul II 

2023 

 

Ministerul Justiției 

Centrul Național Anticorupție 

Procuratura Generală 

Procuraturile specializate 

Ministerul Afacerilor Interne  



Proiect de modificare a 

cadrului normativ adoptat de 

Parlament 

 

Autoritatea Națională de Integritate 

Serviciul de Informații și Securitate 

Serviciul Fiscal de Stat 

Serviciul Vamal 

1.1.3 Modificarea Codului de procedură penală 

privind instituirea mecanismului de înlocuire a 

bunurilor sechestrate cu bunuri cu valoare similară  

Numărul de participări în 

cadrul ședințelor de lucru 

Propuneri de modificare a 

cadrului normativ 

Avize elaborate 

Proiect de modificare a 

cadrului normativ adoptat de 

Parlament 

 

În limitele bugetelor 

aprobate 

ale autorităților 

responsabile 

 

 

Trimestrul II 

2023 

 

Ministerul Justiției  

Centrul Național Anticorupție 

Procuratura Generală 

Procuraturile specializate  

Ministerul Afacerilor Interne  

Autoritatea Națională de Integritate 

Serviciul de Informații și Securitate 

Serviciul Fiscal de Stat 

Serviciul Vamal 

1.1.4 Sporirea eficienței mecanismelor de aplicare a 

sechestrului prin respectarea principiilor legalității, 

proporționalității și oportunității  

 

Ponderea demersurilor 

înaintate  

Creșterea cu 80 p.p. a ponderii 

sechestrelor aplicate și 

confirmate de evoluțiile 

ulterioare 

În limitele bugetelor 

aprobate 

ale autorităților 

responsabile 

 

Trimestrul III  

2024 

 

Procuratura Generală 

Centrul Național Anticorupție  

Ministerul Justiției 

Ministerul Afacerilor Interne 

Serviciul Fiscal de Stat 

Serviciul Vamal 

1.1.5 Elaborarea mecanismului de interacțiune a 

instanțelor judecătorești la etapa contestării 

sechestrelor aplicate  

 

Numărul de participări în 

cadrul ședințelor de lucru 

Propuneri de modificare a 

cadrului normativ 

Avize elaborate 

 

În limitele bugetelor 

aprobate 

ale autorităților 

responsabile 

 

 

Trimestrul I 

2023 

 

Ministerul Justiției 

Consiliul Superior al Magistraturii 

Procuratura Generală 

Procuraturile specializate 

Centrul Național Anticorupție 



Proiect de modificare a 

cadrului normativ adoptat de 

Parlament 

 

Ministerul Afacerilor Interne 

Autoritatea Națională de Integritate 

Serviciul Fiscal de Stat 

Serviciul Vamal 

Uniunea Națională a Executorilor 

Judecătorești 

Uniunea Administratorilor 

Autorizați din Moldova 

1.1.6 Elaborarea și implementarea mecanismului de 

sechestrare și administrare a părților sociale din 

capitalul social ale persoanelor juridice precum și a 

valorilor mobiliare  

 

Proiect de modificare a 

cadrului normativ aprobat de 

Guvern  

Analiză efectuată și 

constatări/recomandări 

formulate 

Mecanism creat și aprobat  

În limitele bugetelor 

aprobate 

ale autorităților 

responsabile 

 

Trimestrul II 

2024 

 

Comisia Națională a Pieței 

Financiare 

Centrul Național Anticorupție 

Ministerul Finanțelor 

Agenția Servicii Publice  

Depozitarul Central Unic 

Procuratura Generală 

Procuraturile specializate  

Banca Națională a Moldovei 

1.1.7 Elaborarea și aprobarea modificărilor și 

completărilor cadrului normativ cu stabilirea 

mecanismului și procedurilor care urmează a fi 

aplicate la scadența valorilor mobiliare sechestrate, 

în privința valorilor mobiliare de stat, obligațiunilor 

municipale și obligațiunilor corporative  

Proiect de modificare a 

cadrului normativ aprobat de 

Guvern  

Analiză efectuată și 

constatări/recomandări 

formulate 

Mecanism consolidat în 

proporție de 100% 

În limitele bugetelor 

aprobate 

ale autorităților 

responsabile 

 

Trimestrul II 

2024 

 

Ministerul Justiției 

Centrul Național Anticorupție 

Comisia Națională a Pieței 

Financiare  

Ministerul Finanțelor 

Depozitarul central unic al valorilor 

mobiliare  

 

 



 

 

Obiectivul specific 1.2. Consolidarea capacităților autorităților/instituțiilor antrenate în procesul de recuperare în domeniul conservării valorii bunurilor 

sechestrate până în anul 2024 

 

1.2.1 Eficientizarea mecanismului de virare a 

mijloacelor financiare indisponibilizate din contul 

subiectului procedurii de sechestru în contul de 

trezorerie a Agenției de Recuperare a Bunurilor 

Infracționale în baza deciziei instanței de judecată 

și de asigurare administrării mijloacelor financiare 

la faza preliminară 

 

Analiză efectuată și 

constatări/recomandări 

formulate 

Mecanism consolidat în 

proporție de 100% 

 

În limitele bugetelor 

aprobate 

ale autorităților 

responsabile 

 

Trimestrul IV 

2023 

 

Ministerul Finanțelor 

Ministerul Justiției 

Centrul Național Anticorupție 

Procuratura Generală 

Procuraturile specializate  

Ministerul Afacerilor Interne 

Serviciul Fiscal de Stat 

Banca Națională a Moldovei 

1.2.2 Revizuirea cadrului normativ în vederea 

asigurării valorificării anticipate a bunurilor 

sechestrate care se impozitează cu TVA și accize 

aflate în custodia statului  

Numărul de participări în 

cadrul ședințelor de lucru 

Propuneri de modificare a 

cadrului normativ 

Avize elaborate 

Proiect de modificare a 

cadrului normativ adoptat de 

Parlament 

În limitele bugetelor 

aprobate 

ale autorităților 

responsabile 

 

Trimestrul II 

2023 

 

Ministerul Finanțelor 

Ministerul Justiției 

Centrul Național Anticorupție 

Serviciul Fiscal de Stat 

 

 

1.2.3 Elaborarea și implementarea mecanismului de 

partajare a bunurilor urmărite în diferite proceduri 

 

Analiză efectuată și 

constatări/recomandări 

formulate 

Mecanism creat și aprobat 

În limitele bugetelor 

aprobate 

ale autorităților 

responsabile 

 

Trimestrul II 

2024 

 

Ministerul Justiției 

Consiliul Superior al Magistraturii 

Procuratura Generală 

Centrul Național Anticorupție 

Uniunea Națională a Executorilor 



Judecătorești  

Ministerul Afacerilor Interne 

Serviciul Fiscal de Stat 

1.2.4 Elaborarea și implementarea mecanismului de 

evacuare a persoanelor din imobilele sechestrate 

 

Analiză efectuată și 

constatări/recomandări 

formulate 

Mecanism creat și aprobat 

În limitele bugetelor 

aprobate 

ale autorităților 

responsabile 

Trimestrul II 

2023 

 

Ministerul Justiției 

Centrul Național Anticorupție 

Procuratura Generală 

Procuraturile specializate 

Ministerul Afacerilor Interne 

1.2.5 Revizuirea procedurilor de executare a 

hotărârilor judecătorești pentru  simplificarea și 

eficientizarea mecanismelor de vânzare a bunurilor 

sechestrate 

Grup de lucru instituit 

Propuneri formulate și agreate 

în cadrul grupului de lucru 

Proiect de modificare a 

cadrului normativ elaborat și 

aprobat de Guvern 

Proiect de modificare a 

cadrului normativ adoptat de 

Parlament 

În limitele bugetelor 

aprobate 

ale autorităților 

responsabile 

Trimestrul IV 

2023 

 

Ministerul Justiției 

Centrul Național Anticorupție 

Serviciul Fiscal de Stat 

Ministerul Finanțelor 

Procuratura Generală 

Procuraturile specializate 

 

1.2.6 Elaborarea actelor normative în domeniul 

administrării și valorificării bunurilor sechestrate în 

cadrul cauzelor penale, care nu țin de competența 

Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale  

Numărul de participări în 

cadrul ședințelor de lucru 

Propuneri de modificare a 

cadrului normativ 

Avize elaborate 

Proiect de modificare a 

cadrului normativ adoptat de 

Parlament 

În limitele bugetelor 

aprobate 

ale autorităților 

responsabile 

Trimestrul IV 

2023 

 

Ministerul Finanțelor 

Ministerul Justiției 

Procuratura Generală  

Ministerul Afacerilor Interne 

Centrul Național Anticorupție 

 

Obiectivul specific 1.3. Consolidarea rolului instituției confiscării   



1.3.1 Ajustarea/ armonizarea reglementarilor 

naționale în domeniul confiscării bunurilor 

infracționale în caz de deces, sustragere, în lipsa 

făptuitorului sau dacă nu este cunoscut, conform 

standardelor internaționale și cerințele Uniunii 

Europene  

Numărul de participări în 

cadrul ședințelor de lucru 

Propuneri de modificare a 

cadrului normativ 

Avize elaborate 

Proiect de modificare a 

cadrului normativ adoptat de 

Parlament 

În limitele bugetelor 

aprobate 

ale autorităților 

responsabile 

Trimestrul II 

2025 

 

 

Ministerul Justiției 

Consiliul Superior al Magistraturii 

Centrul Național Anticorupție 

Procuratura Generală 

1.3.2 Elaborarea și implementarea mecanismului de 

confiscare care nu se bazează pe o hotărâre de 

condamnare, conform standardelor internaționale și 

europene  

Proiect de modificare a 

cadrului normativ elaborat și 

adoptat  

Mecanism creat și aprobat 

În limitele bugetelor 

aprobate 

ale autorităților 

responsabile 

Trimestrul IV 

2024 

Ministerul Justiției 

Procuratura Generală 

Consiliul Superior al Magistraturii 

Centrul Național Anticorupție 

1.3.3 Evaluarea oportunității și atribuirii de 

competențe după caz a rolului pro activ Agenției de 

Recuperare a Bunurilor Infracționale în vederea 

efectuării investigațiilor financiare paralele 

Informații colectate, validate și 

transmise 

Studiu efectuat şi recomandări 

formulate 

 

În limitele bugetelor 

aprobate 

ale autorităților 

responsabile  

Trimestrul II 

2025 

 

Centrul Național Anticorupție 

Procuratura Generală 

Ministerul Justiției 

Autoritatea Națională de Integritate 

Obiectivul specific 1.4. Eficientizarea mecanismului de recuperare efectivă a bunurilor infracționale confiscate  

1.4.1 Dezvoltarea și implementarea mecanismului 

funcțional pentru reutilizarea socială a bunurilor 

confiscate 

Informații colectate, validate și 

transmise 

Valoarea bunurilor confiscate 

care sunt reutilizate în interes 

social 

 

În limitele bugetelor 

aprobate 

ale autorităților 

responsabile 

Trimestrul II 

2025 
Ministerul Finanțelor 

Serviciul Fiscal de Stat  

Ministerul Justiției 

Ministerul Muncii și Protecției 

Sociale 

Ministerul Justiției 



Uniunea Națională a Executorilor 

Judecătorești 

Procuratura Generală 

Agenția Proprietății Publice 

Centrul Național Anticorupție 

1.4.2 Consolidarea cooperării internaționale în 

domeniul recuperării bunurilor  infracționale 

 

Relații de cooperare stabilite  

Numărul de reuniuni cu 

partenerii de cooperare 

organizate 

Cel puțin 5 vizite de studiu în 

domeniul recuperării per 

instituție  efectuate 

 

 

În limitele bugetelor 

aprobate 

ale autorităților 

responsabile; 

 

Trimestrul IV 

2026 

 

Centrul Național Anticorupție 

Procuratura Generală 

Procuraturile specializate  

Ministerul Afacerilor Externe și 

Integrării Europene 

Ministerul Justiției 

Ministerul Afacerilor Interne 

Autoritatea Națională de Integritate 

Serviciul de Informații și Securitate 

Serviciul Prevenirea și Combaterea 

Spălării Banilor 

Serviciul Fiscal de Stat 

Serviciul Vamal 

Uniunea Națională a Executorilor 

Judecătorești 

1.4.3 Elaborarea și implementarea mecanismului de 

repatriere a bunurilor confiscate peste hotare sau a 

contravalorii acestora 

Mecanism creat și aprobat  

Valoarea bunurilor recuperate 

peste hotare 

 

 

În limita bugetelor 

aprobate 

Trimestrul IV 

2024 

Ministerul Justiției  

Centrul Național Anticorupție 

Ministerul Afacerilor Externe și 

Integrării Europene 

Ministerul Finanțelor 



 Uniunea Națională a Executorilor 

Judecătorești din Moldova 

Obiectivul general 2. Creșterea gradului de transparență, expertiză și integritate în procesul de recuperare a bunurilor infracționale 

 

Obiectivul specific 2.1. Asigurarea procesului decizional receptiv, incluziv, participativ şi reprezentativ la toate nivelurile  

2.1.1 Consolidarea cooperării interinstituționale la 

nivel național și acordarea accesului la baze de date 

private în procesul urmăririi bunurilor infracționale 

Relații de cooperare 

interinstituționale stabilite  

Numărul de baze de date 

conectate 

Accesul la bazele de date 

private în volumul și termene 

operative 

 

 

 

 

 

 

În limitele bugetelor 

aprobate 

ale autorităților 

responsabile 

 

Trimestrul IV 

2023 

 

Centrul Național Anticorupție 

Centrul Naţional pentru Protecţia 

Datelor cu Caracter Personal  

Autoritatea Națională de Integritate 

Serviciul de Informații și Securitate 

Serviciul Prevenirea și Combaterea 

Spălării Banilor 

Serviciul Fiscal de Stat 

Serviciul Vamal 

2.1.2 Unificarea, standardizarea și optimizarea și 

procesului de colectare a datelor statistice pe 

domeniul recuperării bunurilor infracționale și 

asigurarea furnizării informațiilor relevante de către 

instituțiile responsabile 

Mecanism dezvoltat de 

colectare și sistematizare a 

datelor statistice 

Date statistice dezagregate 

colectate și statistici 

diseminate 

Raport statistic elaborat/ 

În limitele bugetelor 

aprobate 

ale autorităților 

responsabile  

Trimestrul IV 

2023 

 

Centrul Național Anticorupție 

Procuratura Generală 

Procuraturile specializate  

Ministerul Justiției 

Ministerul Afacerilor Interne 

Autoritatea Națională de Integritate 



publicat 

 

 

 

Serviciul de Informații și Securitate 

Serviciul Prevenirea și Combaterea 

Spălării Banilor 

Serviciul Fiscal de Stat 

Serviciul Vamal 

Biroul Național de Statistică 

2.1.3 Elaborarea și implementarea Sistemului 

Informațional Automatizat ”Registrul Bunurilor 

Infracționale Indisponibilizate”  

Concept tehnic elaborat și 

aprobat 

Regulamentul privind 

procedura și modul de utilizare 

a platformei, elaborat și 

aprobat. 

Sistem informaţional dezvoltat 

şi funcţional 

Modul al Sistemului 

informațional  

Ghid/metodici pentru Sistemul 

informațional dezvoltat și 

funcțional elaborat și aprobat. 

 

În limitele bugetelor 

aprobate 

ale autorităților 

responsabile 

 

Trimestrul IV 

2025 
Centrul Național Anticorupție 

Procuratura Generală 

Procuraturile specializate  

Ministerul Justiției 

Ministerul Afacerilor Interne 

Autoritatea Națională de Integritate 

Serviciul de Informații și Securitate 

Serviciul Fiscal de Stat 

Serviciul Vamal 

Obiectivul specific 2.2. Formarea și dezvoltarea competențelor în domeniul recuperării bunurilor  

2.2.1 Dezvoltarea conceptului instituției de ofițer 

de investigații financiare 

Concept / proceduri elaborat(e) 

și aprobat(e)  

Numărul ofițerilor recrutați 

 

În limitele bugetelor 

aprobate 

ale autorităților 

responsabile 

 

Trimestrul IV 

2025 

 

Centrul Național Anticorupție 

Procuratura Generală 

Procuraturile specializate  

Ministerul Justiției 

Ministerul Afacerilor Interne 



Autoritatea Națională de Integritate 

Serviciul de Informații și Securitate 

Serviciul Fiscal de Stat 

Serviciul Vamal 

2.2.2 Consolidarea abilităților şi competențelor 

reprezentanților organelor de urmărire penală și 

sistemului judecătoresc în domeniul sechestrării, 

confiscării și recuperării bunurilor 

Programe de instruire 

organizate/desfășurate anual 

conform necesităților 

identificate 

Numărul instruirilor tematice 

organizate 

Formarea inițială, continuă și 

profesională  asigurată în 

proporție de 90% din necesarul 

de instruire  

În limitele bugetelor 

aprobate 

ale autorităților 

responsabile 

 

Trimestrul IV 

2027 
Institutul Național al Justiției 

Procuratura Generală 

Ministerul Justiției 

Ministerul Afacerilor Interne 

Centrul Național Anticorupție  

Serviciul Vamal 

Serviciul Fiscal de Stat 

Consiliul Superior al Magistraturii 

2.2.3 Consolidarea abilităţilor şi competenţelor 

actorilor antrenați în procesul de recuperare a 

bunurilor infracționale la standardele de integritate 

Programe de instruire 

organizate/desfășurate 

conform necesităților 

identificate 

Numărul instruirilor tematice 

organizate 

Capacități consolidate în 

materie de 100% 

În limitele bugetelor 

aprobate 

ale autorităților 

responsabile; 

 

Trimestrul IV 

2026 
Institutul Național al Justiției 

Centrul Național Anticorupție 

Procuratura Generală 

Procuraturile specializate  

Ministerul Justiției 



2.2.4 Elaborarea și implementarea cursului 

universitar pentru facultățile de drept în domeniul 

recuperării bunurilor infracționale 

Curriculum elaborat  

 E-curs elaborat și dezvoltat 

Numărul de facultăți la care a 

fost introdus cursul în 

programul de studiu 

Numărul de studenți ce au 

audiat cursul, dezagregat pe 

domenii 

 

 

În limitele bugetelor 

aprobate 

ale autorităților 

responsabile 

 

Trimestrul III 

2027 
Centrul Național Anticorupție 

Instituțiile de învățământ 

superior cu facultăți de drept 

Institutul Național de Justiție 

Procuratura Generală 

Procuraturile specializate  

Ministerul Justiției 

Ministerul Afacerilor Interne 

 

Obiectivul specific 2.3. Asigurarea transparenței  în procesul de recuperare a bunurilor infracționale de autoritățile responsabile până în anul 2026 

2.3.1 Elaborarea și implementarea strategiei de 

comunicare în cadrul procesului de recuperare 

orientată spre factorii de decizie, mass media și 

societate civilă 

 

Strategie elaborată și aprobată 

Cel puțin 1 campanie 

informațională realizată anual  

Numărul lunar de comunicate 

de presă 

Materiale informative privind 

procesul de recuperare 

elaborate și diseminate 

 

 

În limitele bugetelor 

aprobate 

ale autorităților 

responsabile 

 

Trimestrul II 

2023 
Centrul Național Anticorupție 

Procuratura Generală 

Procuraturile specializate  

Ministerul Justiției 

Ministerul Afacerilor Interne 

Autoritatea Națională de Integritate 

Serviciul de Informații și Securitate 

Serviciul Prevenirea și Combaterea 

Spălării Banilor 

Serviciul Fiscal de Stat 

Serviciul Vamal 

2.3.2 Crearea platformei on-line pentru vânzarea la 

licitație a bunurilor sechestrate/confiscate 

 

Concept tehnic elaborat  

Regulamentul privind 

procedura și modul de utilizare 

În limitele bugetelor 

aprobate 

ale autorităților 

responsabile 

Trimestrul IV 

2026 

Ministerul Justiției 

Uniunea Națională a Executorilor 

Judecătorești 



a platformei, elaborat și 

aprobat. 

Modul al Sistemului 

informațional  

e-Executare, elaborat și 

dezvoltat 

 
Ministerul Finanțelor 

Serviciul Fiscal de Stat 

Centrul Național Anticorupție 

Agenția Proprietăți Publice 

 

2.3.3 Efectuarea auditului extern a procesului de 

recuperare 

Cel puțin 3 Rapoarte de audit 

extern, elaborate conform 

prevederilor standardelor şi 

normelor metodologice de 

audit  

Creșterea gradului de 

implementare a recomandărilor 

auditului extern  până la 100%  

În limitele bugetelor 

aprobate 

ale autorităților 

responsabile 

 

Trimestrul IV 

2026 

Centrul Național Anticorupție 

Procuratura Generală 

Procuraturile specializate  

Autoritatea Națională de Integritate 

Serviciul Fiscal de Stat 

Obiectivul specific 2.4. Promovarea și asigurarea integrității în procesul de recuperare a bunurilor infracționale până în anul 2027 

2.4.1 Elaborarea documentelor suport privind 

standardele de integritate pentru actorii implicați în 

procesul de recuperare 

Recomandări/ghiduri elaborate 

și aprobate  

Numărul ședințelor desfășurate 

cu participarea reprezentanților 

societății civile 

Creșterea gradului de 

implementare a recomandărilor 

privind standardele de 

integritate până la 100%  

 

 

 

În limitele bugetelor 

aprobate 

ale autorităților 

responsabile 

 

Trimestrul II 

2024 
Centrul Național Anticorupție 

Procuratura Generală 

Procuraturile specializate  

Ministerul Justiției 

Ministerul Afacerilor Interne 

Autoritatea Națională de Integritate 

Serviciul de Informații și Securitate 

Serviciul Prevenirea și Combaterea 

Spălării Banilor 

Serviciul Fiscal de Stat 



Serviciul Vamal 

2.4.2 Asigurarea sprijinului metodologic (evaluarea 

riscului de corupție, evaluarea incidențelor de 

integritate) la nivelul tuturor autorităților publice 

implicate în procesul de recuperare a bunurilor 

infracționale 

Metodologie elaborată și 

aprobată 

Procese de bază descrise și 

revizuite 

Numărul ședințelor desfășurate 

cu participarea reprezentanților 

societății civile 

 

 

În limitele bugetelor 

aprobate 

ale autorităților 

responsabile 

 

Trimestrul III 

2024 
Centrul Național Anticorupție 

Procuratura Generală 

Ministerul Justiției 

Procuraturile specializate  

Ministerul Afacerilor Interne 

Autoritatea Națională de Integritate 

Serviciul de Informații și Securitate 

Serviciul Fiscal de Stat 

Serviciul Vamal 

2.4.3 Consolidarea abilităților şi competențelor 

actorilor antrenați în procesul de recuperare a 

bunurilor infracționale la standardele de integritate 

conform domeniului de competență 

 

Numărul de autorități publice/ 

organizații private evaluate  

Număr de activități realizate 

Sporirea percepției actorilor 

antrenați în proces privind 

gradul de aplicare a 

standardelor de integritate cu 

cel puțin 80 p.p. până în anul 

2027 

 

În limitele bugetelor 

aprobate 

ale autorităților 

responsabile 

 

Trimestrul III 

2027 
Centrul Național Anticorupție 

Procuratura Generală 

Procuratura Anticorupție 

Ministerul Justiției 

Ministerul Afacerilor Interne 

Autoritatea Națională de Integritate 

Serviciul de Informații și Securitate 

Serviciul Prevenirea și Combaterea 

Spălării Banilor 

Serviciul Fiscal de Stat 

Serviciul Vamal 

2.4.4 Dezvoltarea mecanismului de control a 

liberilor profesioniști implicați în procesul de 

Mecanism eficient creat și 

funcțional  

În limitele bugetelor 

aprobate 

Trimestrul II 

2024 
Ministerul Justiției 



recuperare a bunurilor infracționale. 
Recomandări metodice 

elaborate şi aprobate  

 

 

ale autorităților 

responsabile 
Procuratura Generală 

Centrul Național Anticorupție 

Uniunea Administratorilor 

Autorizați din Moldova 

Uniunea Națională a Executorilor 

Judecătorești 

2.4.5 Efectuarea de sondaje și de activități de 

cercetare în procesul de recuperare a bunurilor 

Minimum 2 sondaje online 

elaborate și realizate 

Rezultatele sondajelor 

sintetizate şi publicate 

Publicații elaborate și 

diseminată 

Info grafice elaborate și 

diseminate 

Numărul de activități 

desfășurate cu participarea 

reprezentanților societății 

civile 

În limitele bugetelor 

aprobate 

ale autorităților 

responsabile 

 

Trimestrul III 

2027 
Centrul Național Anticorupție 

Institutul Național al Justiției 

Procuratura Generală 

Procuraturile specializate  

Ministerul Justiției 

Ministerul Afacerilor Interne 

 


