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REZUMAT EXECUTIV 
 

Prezentul Raport de monitorizare şi evaluare a Strategiei Naţionale de Integritate şi Anticorupţie 

pentru anii 2017-2020 (în continuare, SNIA, Strategie) face o analiză a progresului realizării în anul 

2017 a Planurilor de acţiuni ale Strategiei Naţionale de Integritate şi Anticorupţie adoptată prin 

Hotărîrea Parlamentului nr.56 din 30 martie 2017 şi cuprinse în anexa 2 a acesteia.  

Strategia Naţională de Integritate şi Anticorupţie este cea de-a 3 strategie implementată la nivel 

naţional în domeniul anticorupţie, fiind precedată de Strategia Naţională Anticorupţie pentru anii 

2011-2016 adoptată prin Hotărîrea Parlamentului nr.154 din 21.07.2011 şi Strategia Naţională de 

Prevenire şi Combatere a Corupţiei pentru anii 2005-2010 adoptată prin Hotărîrea Parlamentului 

nr.421 din 16 decembrie 2004. 

Corupţia dăunează societăţii, ameninţă democraţia şi subminează dezvoltarea economică. SNIA 

2017-2020 are scopul „Integritate în loc de corupţie" şi se axează pe implementarea efectivă a 

cadrului normativ în vigoare, precum şi consolidarea instituţională a mecanismelor de prevenire şi 

combatere a corupţiei.  

Planurile de acţiuni adoptate împreună cu Strategia au adus coerenţă eforturilor anticorupţie, 

asigurînd conjugarea eforturilor la nivel naţional în scopul realizării priorităţilor propuse. Planurile 

de acţiuni însumează eforturile entităţilor publice pentru a realiza obiectivele Strategiei de a: 

descuraja implicarea în acte de corupţie, recupera produsele infracţiunilor de corupţie, consolida 

etica şi integritatea în sectoarele public, privat şi neguvernamental, proteja avertizorii de integritate 

şi victimele corupţiei, asigura transparenţa instituţiilor publice, finanţării partidelor şi mass-media, 

educa societatea şi funcţionarii. 

În conformitate cu recomandările experţilor, actuala SNIA este monitorizată prin prisma progresului 

şi a impactului produs, astfel obiectivele prezentului raport sunt: 

• măsurarea progresului cantitativ al realizării SNIA 2017-2020; 

• reflectarea indicatorilor de impact în primul an de implementare, conform sodajului naţional 
şi indicatorilor internaţionali; şi 

• identificarea bunelor practici şi a riscurilor pentru implementare. 

Raportul  cuprinde analiza progreselor raportate de instituţiile implementatoare, conform 

rapoartelor remise în adresa Secretariatului Grupurilor de monitorizare asigurat de Centrul Naţional 

Anticorupţie; aprecierea, inclusiv cantitativă a realizării acţiunilor în baza indicatorilor de progres, 

rezultatelor scontate şi indicatorilor de rezultat; descrierea riscurilor pentru realizarea acţiunilor 

scadente la finele semestrului următor; descrierea impactului realizării SNIA conform indicatorilor 

de impact, a indicatorilor obiectivelor generale şi ai scopului Strategiei, conform sondajului de 

urmărire a impactului Strategiei; precum şi reflectarea evoluţiilor în Grila indicatorilor de imact ai 

Strategiei, conform unor surse de date alternative colectate din alte sondaje realizate de organizaţii 

neguvernamentale, organizaţii naţionale şi internaţionale. 

În procesul de analiză a progresului şi pentru reflectarea statistică a rezultatelor, acţiunilor le sunt 

atribuite calificativele de realizare: „Realizat" - pentru >90% din indicatori realizaţi, „Parţial Realizat" 

- pentru >30% din indicatori realizaţi, „Nerealizat"  - pentru <30% din indicatori realizaţi. 
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Progresul realizării acţiunilor scadente în anul 2017 şi a celor cu termen permanent de 

implementare, este reflectat mai jos, conform structurii celor 3 grupuri de monitorizare. Aceste 

rezultate vor fi examinate în cadrul şedinţelor grupurilor. 

Grupul de monitorizare 1 – responsabil de pilonii: I. Parlamentul şi IV. 

Comisia Electorală Centrală şi partidele politice.  

Nr. Acţiunea Termenul de realizare Statut 

Pilonul I. Parlamentul  

1 Evaluarea (revizuirea) cadrului normativ național 

privind etica și conduita deputatului în Parlament   

Trimestrul  IV  anul 2017 
Parţial realizat 

7 Adoptarea metodologiei de realizare a controlului 

parlamentar, ca urmare a consultărilor publice 

desfăşurate 

Trimestrul II anul 2017 

Realizat 

8 Aprobarea planurilor anuale de control parlamentar 

al autorităţilor independente şi al legilor adoptate 

Trimestrul II anul 2017, 

trimestrul I anul 2018/ 2019/ 

2020 

Realizat 

9 Întocmirea şi publicarea anuală, pe pagina web a 
Parlamentului, a rapoartelor privind controalele 
parlamentare efectuate 

Trimestrul I anul 2018/ 2019/ 
2020 Parţial realizat 

10 Audierea în plenul Parlamentului a rapoartelor 

anuale ale autorităţilor independente, aflate sub 

control parlamentar (cel puţin: CNA, ANI, PG, CEC, 

Curtea de Conturi, Avocatul Poporului) 

Trimestrul II 2017, 

trimestrul I 2018/ 2019/ 2020 
Parţial realizat 

11 Întocmirea şi publicarea sintezei amendamentelor, 

propunerilor şi obiecţiilor înaintate de societatea 

civilă şi alte părţi interesate, inclusiv de deputaţi, pe 

marginea proiectelor de legi înainte de a doua 

lectură 

Permanent, cu verificarea 

semestrială a indicatorilor de 

progres Parţial realizat 

12 Monitorizarea întocmirii şi publicării sintezei 

amendamentelor, propunerilor şi obiecţiilor 

înaintate de societatea civilă şi alte părţi interesate, 

inclusiv de deputaţi, pe marginea proiectelor de legi 

înainte de a doua lectură 

Permanent, cu verificarea 

semestrială a indicatorilor de 

progres Realizat 

13 Dezvoltarea unei platforme informatice pentru 

îmbunătăţirea monitorizării on-line a procesului 

legislativ, de la înregistrarea proiectului de lege în 

Parlament şi pînă la adoptarea legii 

Trimestrul IV anul 2017 

Parţial realizat 

14 Întocmirea de sinteze ale obiecţiilor incluse în 

rapoartele de expertiză anticorupţie pe marginea 

proiectelor de legi şi publicarea acestora pe pagina 

web a Parlamentului concomitent cu proiectele de 

legi înregistrate în Parlament 

Permanent, cu verificarea 

semestrială a indicatorilor de 

progres Parţial realizat 

15 Monitorizarea procesului de întocmire şi publicare 

a sintezei obiecţiilor incluse în rapoartele de 

Permanent, cu verificarea 

semestrială a indicatorilor de 

progres 
Parţial realizat 
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expertiză anticorupţie concomitent cu publicarea 

proiectelor de legi înregistrate în Parlament 

Pilonul IV. Comisia Electorală Centrală şi partidele politice 

3 Instruirea subiecţilor implicaţi în/interesaţi de 

gestionarea resurselor financiare ale partidelor 

politice şi campaniilor electorale 

Trimestrul II anul 2017 – 

trimestrul II anul 2020 Parţial realizat 

4 Publicarea de către CEC a rapoartelor anuale 

privind finanţarea partidelor politice şi a 

campaniilor electorale  

Trimestrul II  

anul 2017/ 2018/ 2019/ 2020 Realizat 

5 Publicarea rapoartelor anuale de activitate ale CEC Trimestrul II anul 2017, 

trimestrul I anul 2018/ 2019/ 

2020 

Realizat 

6 Dezvoltarea unui mecanism de asigurare a 

accesului facilitat al publicului la informaţiile privind 

finanţarea partidelor politice şi a campaniilor 

electorale 

Trimestrul II anul 2017 – pentru 

elaborarea metodologiei; 

trimestrul II  

anul 2018/ 2019/ 2020 – 

pentru publicarea rapoartelor 

Parţial realizat 

7 Consolidarea şi dezvoltarea cunoștințelor 

profesionale ale membrilor şi funcţionarilor CEC în 

domeniul controlului finanţării partidelor politice şi 

a campaniilor electorale 

Trimestrul II anul 2017 – 

trimestrul I anul 2020 Parţial realizat 

8 Revizuirea legislaţiei în vederea stabilirii răspunderii 

proporţionale şi echitabile pentru încălcarea 

regulilor de finanţare a partidelor politice şi 

campaniilor electorale 

Trimestrul III anul 2017 – 

pentru elaborarea proiectului; 

trimestrul I anul 2018 – pentru 

adoptarea legii 

Parţial realizat 

11 Dezvoltarea normelor metodologice şi instruirea 

ofiţerilor de urmărire penală, a procurorilor şi a 

judecătorilor în vederea examinării dosarelor 

privind finanţarea partidelor şi campaniilor 

electorale, a cauzelor de corupere a alegătorilor şi 

de utilizare a resurselor administrative 

Trimestrul IV anul 2017 – 

pentru elaborarea normelor 

metodologice; 

permanent, începînd din 

trimestrul I anul 2018, cu 

verificarea anuală a 

indicatorului de progres legat 

de instruiri 

Parţial realizat 

12 Instruirea funcţionarilor electorali privind 

modalităţile de identificare şi de sesizare a 

încălcărilor privind coruperea alegătorilor şi 

utilizarea resurselor administrative 

Trimestrul IV anul 2017 – 

trimestrul I anul 2020 Parţial realizat 

Total acţiuni 18 

Acţiuni realizate 5 

Acţiuni parţial realizate 13 

Acţiuni nerealizate 0 
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Grupul de monitorizare 2 – responsabil de pilonii: II. Guvernul, sectorul 

public şi administraţia publică locală şi VII. Sectorul privat.  

Nr. Acţiunea Termenul de realizare Statut 

Pilonul II. Guvernul, sectorul public şi administraţia publică locală 

1 Asigurarea angajării şi promovării agenţilor 
publici pe bază de merit şi de integritate 
profesională 

Permanent, cu verificarea anuală 
a indicatorilor de progress Parţial realizat 

2 Asigurarea respectării regimului de 
incompatibilităţi, de restricţii în ierarhie şi de 
limitare a publicităţii 

Permanent, cu verificarea anuală 
a indicatorilor de progress Parţial realizat 

3 Asigurarea respectării regimului declarării 
averilor şi intereselor personale 

Permanent, cu verificarea anuală 
a indicatorilor de progress 

Parţial realizat 

4 Asigurarea respectării regimului conflictelor de 
interese şi neadmiterea favoritismului 

Permanent, cu verificarea anuală 
a indicatorilor de progress 

Parţial realizat 

5 Asigurarea respectării regimului cadourilor Permanent, cu verificarea anuală 
a indicatorilor de progress 

Parţial realizat 

6 Asigurarea neadmiterii, denunţării şi tratării 
influenţelor necorespunzătoare 

Permanent, cu verificarea anuală 
a indicatorilor de progress 

Parţial realizat 

7 Asigurarea neadmiterii și denunţării 
manifestărilor de corupţie; protecţia avertizorilor 
de integritate 

Permanent, cu verificarea anuală 
a indicatorilor de progress Parţial realizat 

8 Asigurarea intoleranţei faţă de incidentele de 
integritate 

Permanent, cu verificarea anuală 
a indicatorilor de progress 

Parţial realizat 

9 Asigurarea respectării transparenţei în procesul 
decizional 

Permanent, cu verificarea anuală 
a indicatorilor de progress 

Parţial realizat 

10 Asigurarea respectării accesului la informaţii de 
interes public 

Permanent, cu verificarea anuală 
a indicatorilor de progress 

Parţial realizat 

11 Asigurarea gestionării transparente şi 
responsabile a patrimoniului public şi a asistenţei 
externe 

Permanent, cu verificarea anuală 
a indicatorilor de progress Parţial realizat 

12 Asigurarea implementării şi respectării normelor 
de etică şi deontologie  

Permanent, cu verificarea anuală 
a indicatorilor de progress 

Parţial realizat 

13 Asigurarea respectării regimului de restricţii şi 
limitări în legătură cu încetarea mandatului, a 
raporturilor de muncă sau de serviciu şi migrarea 
agenţilor publici în sectorul privat (pantuflaj) 

Permanent, cu verificarea anuală 
a indicatorilor de progress Parţial realizat 

14 Asigurarea implementării managementului 
riscurilor de corupţie  

Permanent, cu verificarea anuală 
a indicatorilor de progress 

Parţial realizat 

19 Crearea unui mecanism de coordonare a 
elaborării şi implementării planurilor sectoriale 
anticorupţie la nivelul APC din subordinea 
Guvernului responsabile de sectoarele prevăzute 
la acţiunile 20–28 

Trimestrul II anul 2017  
 

Realizat 

20 Aprobarea şi implementarea planului sectorial 
anticorupţie în domeniul vamal 

Trimestrul IV anul 2017 – pentru 
aprobare. 
Permanent, trimestrial, începînd 
cu trimestrul I anul 2018 – pentru 
implementare 

Realizat 

21 Aprobarea şi implementarea planului sectorial 
anticorupţie în domeniul fiscal 

Trimestrul IV 2017 – pentru 
aprobare. 

Realizat 
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Permanent, trimestrial, începînd 
cu trimestrul I 2018 – pentru 
implementare 

22 Aprobarea şi implementarea planului sectorial 
anticorupţie în domeniul achiziţiilor publice 

Trimestrul IV 2017 – pentru 
aprobare. 
Permanent, trimestrial, începînd 
cu trimestrul I 2018 – pentru 
implementare 

Realizat 

23 Aprobarea şi implementarea planului sectorial 
anticorupţie în domeniul administrării şi 
deetatizării proprietăţii publice 

Trimestrul IV anul 2017 – pentru 
aprobare. 
Permanent, trimestrial, începînd 
cu trimestrul I anul 2018 – pentru 
implementare 

Parţial realizat 

24 Aprobarea şi implementarea planului sectorial 
anticorupţie în domeniul ocrotirii sănătăţii și 
asigurărilor medicale 

Trimestrul IV anul 2017 – pentru 
aprobare. 
Permanent, trimestrial, începînd 
cu trimestrul I anul 2018 – pentru 
implementare 

Parţial realizat 

25 Aprobarea şi implementarea planului sectorial 
anticorupţie în domeniul educaţiei 

Trimestrul IV anul 2017 – pentru 
aprobare. 
Permanent, trimestrial, începînd 
cu trimestrul I anul 2018 – pentru 
implementare 

Parţial realizat 

26 Aprobarea şi implementarea planului sectorial 
anticorupţie în domeniul agroalimentar 
(subvenţionări în agricultură, siguranţa 
alimentelor etc.) 

Trimestrul IV anul 2017 – pentru 
aprobare. 
Permanent, trimestrial, începînd 
cu trimestrul I anul 2018 – pentru 
implementare 

Parţial realizat 

27 Aprobarea şi implementarea planului sectorial 
anticorupţie în domeniul asigurării ordinii 
publice 

Trimestrul IV anul 2017 – pentru 
aprobare. 
Permanent, trimestrial, începînd 
cu trimestrul I 2018 – pentru 
implementare 

Parţial realizat 

28 Aprobarea şi implementarea planului sectorial 
anticorupţie în domeniul protecţiei mediului 
ambiant 

Trimestrul IV anul 2017 – pentru 
aprobare. 
Permanent, trimestrial, începînd 
cu trimestrul I anul 2018 – pentru 
implementare 

Parţial realizat 

29 Crearea unui mecanism de coordonare a 
elaborării şi implementării planurilor 
anticorupţie la nivel local 

Trimestrul II anul 2017  
 Realizat 

30 Adoptarea şi implementarea planurilor 
anticorupţie în domeniul administrării publice 
locale 

Trimestrul IV anul 2017 – pentru 
aprobare. 
Permanent, semestrial, începînd 
cu trimestrul  I anul 2018 – pentru 
implementare 

Parţial realizat 

32 Extinderea listei de servicii publice prestate prin 
intermediul platformei electronice 
www.servicii.gov.md  

Permanent, cu  verificarea anuală 
a indicatorilor de progress Parţial realizat 

33 Implementarea resursei informaţionale în 
domeniul comerţului, prevăzută de legislaţia 
privind comerţul interior  

Trimestrul IV anul 2017 
Parţial realizat 

http://www.servicii.gov.md/
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34 Înaintarea acţiunilor în regres împotriva 
persoanelor responsabile de condamnarea 
Republicii Moldova la CtEDO 

Permanent, cu verificarea 
semestrială a indicatorilor de 
progres  

Parţial realizat 

35 Transmiterea tuturor proiectelor de acte 
legislative şi normative pasibile de expertiza 
anticorupţie, după definitivarea proiectelor în 
urma avizării, la CNA pentru efectuarea 
expertizei anticorupţie 

Permanent, cu verificarea 
trimestrială a indicatorilor de 
progress Parţial realizat 

36 Întocmirea sintezei obiecţiilor incluse în 
rapoartele de expertiză anticorupţie pe 
marginea proiectelor de legi şi de hotărîri ale 
Guvernului şi publicarea ei pe pagina web a 
executivului concomitent cu publicarea 
proiectelor transmise la Guvern spre aprobare 

Permanent, cu verificarea 
trimestrială a indicatorilor de 
progress Parţial realizat 

37 Asigurarea adoptării proiectelor de legi şi de 
hotărîri ale Guvernului, pasibile de expertiza 
anticorupţie obligatorie, 
doar după supunerea acestora expertizei 
anticorupţie 

Permanent, cu verificarea 
trimestrială a indicatorilor de 
progress Parţial realizat 

Pilonul VII. Sectorul Privat 

1 Asigurarea accesului public la Registrul de stat al 
persoanelor juridice, actualizat permanent, ce 
conţine următoarele informaţii despre 
societăţile comerciale: domeniile de activitate, 
numele fondatorilor, ale acţionarilor şi ale 
beneficiarilor efectivi  

Permanent, cu verificarea anuală 
a 
indicatorilor de progress 

Parţial realizat 

2 Organizarea de consultări publice periodice între 
reprezentanţii sectorului public şi ai mediului de 
afaceri cu privire la politicile şi angajamentele 
naţionale anticorupţie cu impact asupra 
activităţii economice 

Permanent, cu verificarea anuală 
a indicatorilor de progress 

Parţial realizat 

3 Revizuirea legislaţiei în vederea  reglementării 
mecanismului de stabilire a nivelului de audienţă 
a instituţiilor mass-media  

Trimestrul III anul 2017 – pentru 
elaborare; 
trimestrul I anul 2018 – pentru 
adoptare  

Parţial realizat 

4 Evaluarea riscurilor de corupţie existente în 
legislaţia şi activitatea întreprinderilor cu cota de 
capital integrală sau majoritară de 
stat/municipală în baza unui eşantion 
reprezentativ şi elaborarea unor modele pentru 
registrul riscurilor de corupţie şi, după caz, a 
planurilor de integritate  

Trimestrul II anul 2017 – 
trimestrul III anul 2018 

Parţial realizat 

5 Instruirea conducătorilor de întreprinderi cu cota 
de capital integrală sau majoritară de 
stat/municipală cu privire la ţinerea registrelor 
riscurilor de corupţie, întocmirea planurilor de 
integritate şi monitorizarea implementării 
acestora 

Trimestrul II anul 2017, 
trimestrul IV anul 2018 

Parţial realizat 

8 Efectuarea periodică a auditului de performanţă 
şi a inspecțiilor financiare la întreprinderile cu 
cota de capital integrală sau majoritară de 
stat/municipală 

Permanent, cu verificarea anuală 
a indicatorilor de progress Parţial realizat 
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10 Identificarea stimulentelor legale pentru 
promovarea implementării codurilor de etică în 
afaceri şi de guvernanţă corporativă, pentru 
prevenirea corupţiei şi asigurarea integrităţii 
angajaţilor 

Trimestrul IV anul 2017 

Parţial realizat 

11 Îmbunătăţirea legislaţiei în domeniul filantropiei 
şi sponsorizărilor pentru a asigura transparenţa 
în actele de caritate ale societăţilor comerciale, 
pentru a evita conflictele de interese şi a asigura 
utilizarea donaţiilor în scopurile propuse 

Trimestrul IV anul 2017 

Nerealizat 

12 Diseminarea în rîndul comunităţii de afaceri a 
standardelor internaţionale de prevenire a 
corupţiei în sectorul privat (ISO 37001:2016 
„Sisteme de management anticorupţie. Cerinţe 
şi recomandări de implementare”) şi a codului-
model de etică în afaceri şi de guvernanţă 
corporativă 

Permanent, cu  verificarea anuală 
a indicatorilor de progress 

Realizat 

13 Sensibilizarea publicului privind importanţa 
integrităţii, a prevenirii şi combaterii corupţiei în 
sectorul privat 

Trimestrul III anul 2017 – 
trimestrul IV anul 2018 Parţial realizat 

14 Revizuirea legislaţiei (privind cadastrul bunurilor 
imobile și insolvabilitatea) în vederea asigurării 
protecţiei cetăţenilor care investesc în proiecte 
de construcţie a blocurilor de locuințe împotriva 
fraudelor 

Trimestrul III anul 2017 – pentru 
elaborare; 
trimestrul I anul 2018 – pentru 
adoptare 

Realizat 

Total acţiuni 43 

Acţiuni realizate 7 

Acţiuni parţial realizate 35 

Acţiuni nerealizate 1 

 

Grupul de monitorizare 3 – responsabil de pilonii: III. Justiţie şi autorităţile 

anticorupţie, V. Curtea de Conturi şi VI. Avocatul Poporului 

(Ombudsmanul). 

Nr. Acţiunea Termenul de realizare Statut 

Pilonul III. Justiţie şi autorităţile anticorupţie 

3 Monitorizarea stilului de viaţă al angajaţilor CNA, 
MAI şi SV în vederea stabilirii corespunderii 
nivelului de trai cu nivelul veniturilor legale al 
acestora, cît şi al persoanelor cu care duc un trai 
comun 

Permanent, cu verificarea 
semestrială a indicatorilor de 
progress Parţial realizat 

4 Instruirea subdiviziunilor de securitate internă 
ale CNA, MAI şi SV în vederea îmbunătăţirii 
practicilor de monitorizare a stilului de viaţă al 
angajaţilor 

Trimestrul III anul 2017/ 2019 

Parţial realizat 

5 Instituirea instanţelor/ completelor de judecată 
specializate pentru examinarea dosarelor pentru 
acte de corupţie şi  conexe corupţiei 

Trimestrul III anul 2017 
Nerealizat 
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6 Asigurarea instanţelor/ completelor de judecată 
specializate pentru examinarea dosarelor pentru 
acte de corupţie şi conexe corupţiei cu resurse 
umane, tehnice şi financiare suficiente, în 
conformitate cu prevederile legale ce 
reglementează statutul judecătorilor din aceste 
instanţe/complete de judecată 

Trimestrul III anul 2017/ 2018/ 
2019/ 2020 

Nerealizat 

7 Asigurarea Procuraturii Anticorupţie cu resurse 
umane, tehnice şi financiare suficiente în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 159/2016 
cu privire la procuraturile specializate 

Trimestrul III anul 2017/ 2018/ 
2019/ 2020 Realizat 

8 Asigurarea Autorităţii Naţionale de Integritate cu 
resurse umane, tehnice şi financiare suficiente în 
conformitate cu prevederile Legii  
nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Naţională 
de Integritate 

Trimestrul III anul 2017/ 2018/ 
2019/ 2020 

Realizat 

9 Implementarea platformei electronice de 
depunere a declaraţiilor de avere şi interese 
personale 

Trimestrul IV anul 2017 – pentru 
lansarea platformei. 
Permanent, începînd cu trimestrul 
I anul 2018, cu verificarea anuală a 
indicatorilor de funcţionalitate a 
platformei 

Realizat 

10 Efectuarea unor analize strategice şi 
operaţionale în vederea identificării cazurilor de 
îmbogăţire ilicită, conflicte de interese, 
delapidare a proprietăţii publice şi a fondurilor 
din asistenţa externă 

Permanent, cu verificarea 
semestrială a indicatorilor de 
progress Parţial realizat 

12 Adoptarea legii privind denunţarea corupţiei şi 
protecţia avertizorilor de integritate 

Trimestrul II anul 2017 Parţial realizat 

13 Instituirea liniei telefonice naţionale pentru 
avertizorii de integritate şi instruirea operatorilor 
liniei 

Trimestrul IV anul 2017 
Parţial realizat 

14 Promovarea unei campanii de informare a 
avertizorilor de integritate şi a agenţilor publici 
care denunţă manifestările de corupţie cu privire 
la dreptul lor de a fi protejaţi 

Trimestrul IV anul 2017 –  
trimestrul IV anul 2018 Parţial realizat 

16 Publicarea rapoartelor de activitate anuală a 
Procuraturii Anticorupţie 

Trimestrul II anul 2017, 
trimestrul I  
anul 2018/ 2019/ 2020 

Realizat 

17 Publicarea rapoartelor de activitate anuală a 
Centrului Naţional Anticorupţie 

Trimestrul II anul 2017, 
trimestrul I  
anul 2018/ 2019/ 2020 

Realizat 

18 Publicarea rapoartelor anuale privind activităţile 
anticorupţie ale Ministerului Afacerilor Interne 

Trimestrul II anul 2017, 
trimestrul I  
anul 2018/ 2019/ 2020 

Realizat 

19 Publicarea rapoartelor de activitate anuală a 
Autorităţii Naţionale de Integritate 

Trimestrul II anul 2017, 
trimestrul I  
anul 2018/ 2019/ 2020  

Realizat 

20 Lansarea platformelor on-line de instruire 
anticorupţie şi de promovare a integrităţii 

Trimestrul IV anul 2017 – pentru 
platforma CNA; 
trimestrul IV anul 2018 – pentru 
platforma ANI 

Parţial realizat 
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21 Instruirea elevilor şi studenţilor în spiritul 
integrităţii şi intoleranţei faţă de corupţie  

Permanent, cu verificarea anuală 
a indicatorilor de progres 

Realizat 

22 Instruirea reprezentanţilor sectorului privat cu 
privire la etica relaţiilor comerciale, controlul 
intern şi transparenţa afacerilor cu statul 

Permanent, cu verificarea anuală 
a indicatorilor de progres Parţial realizat 

23 Lansarea şi implementarea platformei 
electronice de asigurare a integrităţii 
instituţionale și de evidență a e-cazierului de 
integritate profesională 

Trimestrul IV anul 2017 – pentru 
lansarea platformei; 
trimestrul I anul 2018 – pentru 
conectarea entităţilor publice 

Parţial realizat 

24 Evaluarea integrităţii instituţionale şi adoptarea 
planurilor de integritate 

Permanent, cu verificarea anuală 
a indicatorilor de progres 

Parţial realizat 

25 Aprobarea noii Metodologii privind efectuarea 
expertizei anticorupţie, în condiţiile Legii 
integrităţii 

Trimestrul II 2017 
Realizat 

26 Efectuarea de către CNA a expertizei 
anticorupţie a proiectelor de acte normative şi 
legislative în condiţiile Legii integrităţii şi ale noii 
Metodologii privind efectuarea expertizei 
anticorupţie  

Permanent, cu verificarea anuală 
a indicatorilor de progres 

Realizat 

28 Adoptarea actelor normative privind 
recuperarea bunurilor infracţionale 

Trimestrul II anul 2017 Realizat 

29 Crearea Agenţiei de Recuperare a Bunurilor 
Infracţionale, responsabilă de urmărirea, 
indisponibilizarea, administrarea şi recuperarea, 
inclusiv din străinătate, a bunurilor infracţionale 

Trimestrul III anul 2017 

Realizat 

36 Înaintarea acţiunilor de regres în interesul 
statului pe dosarele privind infracţiuni de 
corupţie şi conexe corupţiei 

Permanent, cu verificarea anuală 
a indicatorilor de progres Nerealizat 

Pilonul V. Curtea de Conturi 

1 Selectarea de către Comisia parlamentară 
economie, buget şi finanţe a companiei de audit  
pentru auditarea rapoartelor financiare ale Curţii 
de Conturi  

Trimestrul II  
anul 2017/ 2018/ 
2019/ 2020 

Parţial realizat 

2 Realizarea misiunii de audit al CC, întocmirea şi 
publicarea raportului de audit financiar al Curţii 
de Conturi 

Trimestrul IV anul 2017/ 2018/ 
2019/ 2020 Realizat 

4 Consultarea societăţii civile înainte de aprobarea 
planurilor şi programelor anuale de audit al 
Curţii de Conturi pentru anul viitor 

Trimestrul III anul 2017/ 2018/ 
2019/ 2020 Realizat 

8 Revizuirea mecanismului de sancţionare şi 
demotivare a entităţilor publice auditate prin 
responsabilizarea managementului instituţional 
şi corporativ pentru a se conforma cerinţelor 
Curţii de Conturi 

Trimestrul IV anul 2017 – pentru 
adoptarea legii; 
trimestrul III anul 2018 – pentru 
aplicabilitatea mecanismului 
revizuit 

Nerealizat 

Pilonul VI. Avocatul Poporului 

1 Identificarea cazurilor de prejudiciere a 
drepturilor omului în activitatea entităţilor 
publice din cauza lipsei de integritate 
instituţională şi profesională 

Permanent, cu verificarea anuală 
a indicatorilor de progres 

Realizat 

2 Transmiterea către entităţile publice a 
recomandărilor de evitare a încălcării drepturilor 
omului în activitatea lor şi sesizarea CNA asupra 
recomandărilor respective  

Permanent, cu verificarea anuală 
a indicatorilor de progres 
 

Nerealizat 
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3 Informarea Parlamentului cu privire la cazurile 
de nerespectare a principiilor generale de drept, 
de administrare defectuoasă şi de încălcare a 
drepturilor omului de către entităţile publice 

Permanent, cu verificarea anuală 
a indicatorilor de progres 

Parţial realizat 

4 Revizuirea şi completarea legislaţiei pentru a 
conferi Avocatului Poporului competenţa de 
protejare a avertizorilor de integritate 

Trimestrul II  anul 2017 – pentru 
elaborare; 
trimestrul III  anul 2017 – pentru 
adoptare 

Parţial realizat 

5 Asigurarea elaborării cadrului normativ 
subsecvent pentru punerea în aplicare a 
competenţei Avocatului Poporului de protejare a 
avertizorilor de integritate 

Trimestrul IV  anul 2017 

Parţial realizat 

6 Instruirea reprezentanţilor Oficiului Avocatului 
Poporului cu privire la instituţia avertizorilor de 
integritate 

Trimestrul IV  anul 2017 – 
trimestrul IV  anul 2018 Parţial realizat 

7 Instruirea funcţionarilor publici  cu privire la  
instituţia avertizorilor de integritate şi 
respectarea drepturilor omului 

Permanent, începînd cu trimestrul 
III  anul 2017, cu raportare 
semestrială 

Parţial realizat 

8 Înaintarea actelor de reacţionare către 
autorităţile publice pentru protejarea 
avertizorilor de integritate 

Permanent, începînd cu trimestrul 
III  anul 2017, cu raportare 
semestrială  

Nerealizat 

Total acţiuni 37 

Acţiuni realizate 15 

Acţiuni parţial realizate 16 

Acţiuni nerealizate 6 
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DESCRIEREA PROGRESULUI INSTITUŢIILOR RESPONSABILE 

 

Pilonul I. Parlamentul 
 
Parlamentul este determinantul principal al democrației naționale, în capacitatea sa de a asigura 

responsabilitatea guvernamentală față de cetățeni, precum și elaborarea și adoptarea legilor. Un alt 
rol esențial al Parlamentului este controlul parlamentar asupra implementării legilor, a eficienței în 
aplicarea acestora, inclusiv prin adoptarea actelor secundare, precum și efectivității acestora prin 
analiza impactului și identificarea lecțiilor-învățate pentru viitor. Puterea politică și influența 
atribuită membrilor Parlamentului îi responsabilizează efectiv de a identifica vulnerabilitățile și 
riscurile aferente activității, de a consolida angajamentele față de cetățeni prin asigurarea 
integrității profesionale și instituționale ale legiuitorului.  
 

Raportul GRECO din octombrie 2017, privind concluziile și tendințele în prevenirea corupției  în 
rîndul Membrilor Parlamentului și Judecătorilor 1 , denotă importanța standardelor de conduită 
drept instrumente și resurse esențiale pentru parlamentari. Acestea facilitează consolidarea 
responsabilității față de populație precum și stabilirea nivelurilor acceptabile de conduită și evitarea 
conflictelor de interese pe tot parcursul activității. Din rîndul recomandărilor oferite de către GRECO 
pentru Parlamentele statelor membre, cea mai mare cotă se acordă domeniului de control 
parlamentar, urmat de incompatibilități, declararea averii, principii etice și rigori de conduită. 
Acestea sunt însoțite și de alte domenii importante în asigurarea integrității Parlamentului: 

 
Grafic 1. Distribuirea recomandărilor pe tematici pentru Membrii Parlamentului 
 

 
Sursa: Raportul GRECO privind concluziile și tendințele în prevenirea corupției  în rîndul Membrilor Parlamentului și Judecătorilor, 
Secția 2, pg. 11, Octombrie 2017 
 

Domeniile vizate sunt reflectate în acțiunile propuse în pilonul I al Strategiei, în implementarea 
cărora Parlamentul va juca rolul esențial de exemplu pentru entitățile publice. 
 

Obiectivul pilonului I: Asigurarea conduitei etice a deputaţilor, valorificarea rolului 
anticorupţie al Parlamentului, sporirea transparenţei procesului legislativ şi a activităţii 
parlamentarilor 

 
Indicatori de impact: 

• Încrederea în Parlament îmbunătățită considerabil 

• Percepţia privind corupţia în cadrul legislativului diminuată 

• Eficiența controlului parlamentar sporită 

• Calitatea reglementărilor îmbunătățită. 
 

                                                           
1 https://rm.coe.int/rma/drl/objectId/09000016807638e7  
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Instruiri și sensibilizare
Transparența procesului legislativ
Remunerare și beneficii economice
Principii etice și reguli de conduită
Conflictul de interese
Incompatibilități
Controlul contactelor cu părți terțe
Declararea veniturilor

https://rm.coe.int/rma/drl/objectId/09000016807638e7
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Prioritatea I.1.  Promovarea eticii deputaţilor 
Nr. 
crt. 

Acţiunea 
Termenul 

de realizare 
Instituţia 

responsabilă 
Indicator de progres Sursa de verificare 

Nivelul de 
realizare 

1 Evaluarea (revizuirea) 
cadrului normativ 
național privind etica și 
conduita deputatului în 
Parlament   

Trimestrul  
IV  anul 
2017 

Parlamentul Studiu cu privire la 
cadrul normativ 
național privind etica și 
conduita deputatului 
în Parlament 

Pagina web  a 
Parlamentului 

Parţial 
realizat 

 
Cu toate că reglementările generale de integritate în contextul Legii integrității nr. 82 din 25.05.2017 
prevăd și responsabilizarea persoanelor cu funcție de demnitate publică, normele de etică și 
conduită profesională a deputaților nu au fost deocamdată evaluate, întru identificarea efectivității 
acestora. Iar în vederea revizuirii cadrului normativ privind etica şi conduita deputatului, 
Parlamentul a informat că acestea au fost integrate în proiectul Codului parlamentar, care se află la 
etapa definitivării. 

 
Prioritatea I.2.  Consolidarea controlului parlamentar 
Nr. 
crt. 

Acţiunea 
Termenul 

de realizare 
Instituţia 

responsabilă 
Indicator de 

progres 
Sursa de verificare 

Nivelul de 
realizare 

7 Adoptarea metodologiei de 
realizare a controlului 
parlamentar, ca urmare a 
consultărilor publice 
desfăşurate 

Trimestrul 
II anul 
2017 

Parlamentul Metodologie 
adoptată şi 
aplicată 

Pagina web a 
Parlamentului 

Realizat 

 

Conform comunicatului de presă al Parlamentului din 7 februarie 20182,  Biroul permanent al 
Parlamentului a aprobat Metodologia de evaluare ex-post privind implementarea actelor legislative. 
Aceasta va facilita realizarea în premieră a instrumentului de realizare a controlului parlamentar 
întru evaluarea eficienței în implementarea legilor adoptate și a impactului lor în contextul social, 
financiar, economic, administrativ etc.  
Evaluarea ex-post cuprinde două componente: analiza juridică, care implica monitorizarea aplicării 
legislației și a adoptării legilor secundare și analiza de impact, a eficienței actului legislativ și 
impactului acestuia.  
Conform cercetării realizate de către Institutul de Politici Publice, în cooperare cu Centrul pentru 
Studii de Securitate Europeană, necesitatea evaluării procesului de implementare a legislației se 
manifestă prin perspectiva cerințelor față de guvernarea democratică și adoptarea legilor în 
conformitate cu principiile legalității și certitudinii juridice, din perspectiva necesității de prevenire 
a efectelor adverse, în special asupra drepturilor omului. De asemenea, studiul remarcă necesitatea 
evaluării gradului de impact al legislației asupra problemelor identificate, precum și cea de a învăța 
din experiența anterioară.3 

 
Nr. 
crt. 

Acţiunea 
Termenul de 

realizare 
Instituţia 

responsabilă 
Indicator de progres 

Sursa de 
verificare 

Nivelul de 
realizare 

8 Aprobarea planurilor 
anuale de control 
parlamentar al 
autorităţilor 
independente şi al 
legilor adoptate 

Trimestrul II anul 
2017, 

trimestrul I anul 
2018, 

trimestrul I anul 
2019, 

Comisiile 
permanente 
ale 
Parlamentului 

Planurile anuale de 
control parlamentar 
din partea tuturor 
comisiilor 
permanente, publicate 

Pagina web a 
Parlamentului 

Realizat 
 

                                                           
2 http://www.parlament.md/Actualitate/Comunicatedepresa/tabid/90/ContentId/3779/language/ro-
RO/Default.aspx  
3 http://ipp.md/wp-content/uploads/2017/06/Evaluarea_post_adoptare_ro.pdf  

http://www.parlament.md/Actualitate/Comunicatedepresa/tabid/90/ContentId/3779/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/Actualitate/Comunicatedepresa/tabid/90/ContentId/3779/language/ro-RO/Default.aspx
http://ipp.md/wp-content/uploads/2017/06/Evaluarea_post_adoptare_ro.pdf
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trimestrul I anul 
2020 

pe pagina web a 
Parlamentului 

 
A fost elaborată şi aprobată Hotarîrea Biroului Permanent nr. 42 din 01.11.2017 privind 
componența programului legislativ de realizare a controlului parlamentar asupra executării legilor 
în sesiunea de toamnă a anului 2017. Hotarîrea Biroului Permanent a fost plasată pe pagina web a 
Parlamentului la compartimentul Control parlamentar, rubrica audieri în comisie. 
Comisiile permanente ”Comisia protecție socială, sănătate și familie”, ”Comisia politică externă și 
integrare europeană”, ”Comisia economie, buget și finanțe”, ”Comisia  administrație publică”, 
”Comisia securitate națională, apărare și ordine publică”, ”Comisia agricultură și industrie 
alimentară”, ”Comisia mediu și dezvoltare regională”, ”Comisia drepturile omului și relații 
interetnice”, și ”Comisia juridică, numiri și imunități” (9 din 10) au raportat aprobarea planurilor 
anuale/semestriale de control parlamentar. Informație privind publicarea planurilor pe pagina web 
a Parlamentului a fost prezentată de toate comisiile sus-menționate, cu excepția Comisiei 
administrație publică, Comisiei mediu și dezvoltare regională, Comisiei juridice, numiri și imunități. 
 
Nr. 
crt. 

Acţiunea 
Termenul 

de realizare 
Instituţia 

responsabilă 
Indicator de progres 

Sursa de 
verificare 

Nivelul de 
realizare 

9 Întocmirea şi 
publicarea anuală, pe 
pagina web a 
Parlamentului, a 
rapoartelor privind 
controalele 
parlamentare 
efectuate 

Trimestrul I 
anul 2018, 
trimestrul I 
anul 2019, 
trimestrul I 
anul 2020 

Comisiile 
permanente ale 
Parlamentului 

Rapoartele privind controalele 
parlamentare, publicate pe 
pagina web a Parlamentului. 
Progres în realizarea planurilor 
anuale de control parlamentar 
de cel puţin 75% 

Pagina web a 
Parlamentului 

Parţial 
realizat 
 

 
Conform informației recepționate, Comisia permanentă protecție socială, sănătate și familie a 
publicat pe pagina web a Parlamentului rapoartele privind controalele parlamentare, progresul în 
realizarea planurilor anuale de control parlamentar echivalîndu-se cu 75%.  
Datele prezentate de comisiile permanente ”Comisia politică externă și integrare europeană”, 
”Comisia economie, buget și finanțe” și ”Comisia  administrație publică” conțin specificarea privind 
publicarea pe viitor a rapoartelor vizate. 
Comisia securitate națională, apărare și ordine publică, Comisia agricultură și industrie alimentară, 
Comisia drepturile omului și relații interetnice, și Comisia juridică, numiri și imunități au remis 
informația privind adoptarea, după caz, ca urmare a exercitării funcției de control parlamentar, a 
hotărîrilor care se fac publice. 
 

Nr. 
crt. 

Acţiunea 
Termenul 

de 
realizare 

Instituţia 
responsabilă 

Indicator de progres 
Sursa de 
verificare 

Nivelul 
de 

realizare 
10 Audierea în plenul 

Parlamentului a rapoartelor 
anuale ale autorităţilor 
independente, aflate sub 
control parlamentar (cel 
puţin: CNA, ANI, PG, CEC, 
Curtea de Conturi, Avocatul 
Poporului) 

Trim II 
2017, 
trim I 
2018, 
trim I 
2019, 
trim I 
2020 

Parlamentul 
 

 Audieri desfăşurate; 
rapoartele anuale ale 
autorităţilor, publicate pe 
paginile web a 
Parlamentului şi ale 
autorităţilor.  
Problemele identificate în 
rapoartele discutate în 
cadrul audierilor 

Ordinea de zi a 
şedinţelor 
Parlamentului; 
paginile web a 
Parlamentului şi 
ale autorităţilor; 
rapoartele 
anuale 

Parţial 
realizat 
 

 
Acțiunea nr. 20 este prevăzută în legile speciale ale instituțiilor vizate (Centrul Național Anticorupție, 
Autoritatea Națională de Integritate, Procuratura Generală, Comisia Electorală Centrală, Curtea de 
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Conturi, Oficiul Avocatului Poporului) întru respectarea rigorilor de control și echilibru și asigurarea 
eficacității și conformității activității acestora cu politicile naționale.  
Conform legilor speciale, nemijlocit examinarea în plenul Parlamentului este prevăzută în cazul ANI, 
PG, CEC și CC. În cazul CNA, audierea în Plenul Parlamentului se efectuează la solicitarea deputaților 
(Articolul 441 din Legea nr. 1104-XV/06.06.2002). 
 
În anul 2017 au fost audiate în Comisiile parlamentare următoarele rapoarte:  
1) Raportul anual al CC asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și 
patrimoniului public în anul 2016, a fost examinat în ședința Comisiei economie, buget și finanțe la 
data de 15.11.2017, iar ulterior la data de 16.11.2017, raportul a fost audiat în plenul Parlamentului. 
Drept urmare, a fost adoptată Hotărîrea nr. 234/2017 privind Raportul anual 2016 al CC asupra 
administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și patrimoniului public. Raportul CC a fost 
plasat pe pagina web a Parlamentului. Prin art. 2 al hotarîrii menționate, Parlamentul a constatat un 
nivel scăzut de implementare de către entitățile publice audiate, în special de către autoritățile 
administrației publice centrale, a recomandărilor CC, ceea ce nu contribuie la consolidarea 
managementului financiar si controlului public intern.  
2) Raportul Oficiului Avocatului Poporului privind respectarea drepturilor omului în Republica 
Moldova, audiat în ședința Parlamentului din 12.10.2017 și 27.10.2017; 
3) Raportul despre activitatea Procuraturii Generale (Articolul 27 din Legea nr. 294/25.12.2008) 
pentru anul 2016 a fost audiat în Comisia juridică numiri și imunități și Comisia securitate națională, 
apărare și ordine publică, fără a fi însă întocmit un raport de audiere. 
 
Alte rapoarte anuale ale autorităților publice (7 rapoarte), publicate pe paginile web ale acestora și 
pe pagina web a Parlamentului sunt următoarele: 
1. raportul Guvernului privind executarea bugetului public național si a componentelor acestuia; 
2. raportul Curții Constituționale privind executarea jurisdicției constituționale în anul 2016; 
3. raportul general al Consiliului pentru prevenirea si eliminarea discriminării și asigurarea egalității 
privind situația în domeniul prevenirii si combaterii discriminării în Republica Moldova pentru anul 
2016; 
4. raportul privind activitatea Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică pentru perioada 
anului 2016; 
5. raportul Agenției Naționale pentru Reglementare Energetica privind rezultatul monitorizării pieței 
produselor petroliere a Republicii Moldova pentru perioada anului 2016; 
6. raportul general privind totalurile administrării și dezetatizării proprietății publice în anul 2016; 
7. raportul consiliului pentru prevenirea si eliminarea discriminării și asigurarea egalității privind 
situația în domeniul prevenirii și combaterii discriminării. 
 
Prioritatea I.3.  Transparenţa procesului legislativ şi expertiza anticorupţie  
Nr. 
crt. 

Acţiunea 
Termenul de 

realizare 
Instituţia 

responsabilă 
Indicator de progres 

Sursa de 
verificare 

Nivelul de 
realizare 

11 Întocmirea şi publicarea sintezei 
amendamentelor, propunerilor 
şi obiecţiilor înaintate de 
societatea civilă şi alte părţi 
interesate, inclusiv de deputaţi, 
pe marginea proiectelor de legi 
înainte de a doua lectură 

Permanent, 
cu 
verificarea 
semestrială 
a 
indicatorilor 
de progres 

Comisiile 
permanente 
ale 
Parlamentului 

Sintezele 
amendamentelor, 
propunerilor şi 
obiecţiilor tuturor 
părţilor interesate, 
publicate pe pagina 
web a Parlamentului 

Pagina web a 
Parlamentului 

Parţial 
realizat 
 

 

Un element important în asigurarea transparenței procesului legislativ, precum și în consolidarea 
unei baze legale integre în toate domeniile de activitate, îl constituie participarea tuturor părților 
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interesate la procesul de elaborare și adoptare a actelor normative și legislative, respectiv 
posibilitatea de monitorizare a modificărilor actului la toate etapele procedurii legislative.  
 
Publicarea sintezei amendamentelor, propunerilor și obiecțiilor înaintate de societatea civilă și alte 
părți interesate a fost confirmată în rapoartele Comisiei protecție socială, sănătate și familie, 
Comisiei economie, buget și finanțe, Comisiei administrație publică, Comisia administrație publică, 
Comisia securitate națională, apărare și ordine publică, Comisia mediu și dezvoltare regională, 
Comisia juridică, numiri și imunități, Comisia agricultură și industrie alimentară. 
În conformitate cu Dispoziția Președintelui Parlamentului DD/C-1 Nr. 32 din 31.03.2010, comisiile 
parlamentare duc evidența contribuțiilor societății civile, precum și a evenimentelor de cooperare 
cu societatea civilă și raportează sistematic Secretariatului Parlamentului despre contribuțiile 
societății civile la procesul legislativ și despre cooperarea cu societatea civilă.  
 
Secretariatul Parlamentului a raportat întocmirea și plasarea pe pagina web a Parlamentului a 138 
sinteze a amendamentelor, propunerilor și obiecțiilor pe marginea proiectelor de legi înainte de a 
fi adoptate în lectura a doua. De asemenea, au fost prezentate și plasate pe pagina web a 
Parlamentului 478 de amendamente, înaintate de către deputați pe marginea proiectelor de legi. 
Conform informației prezentate de către Comisia politică externă și integrare europeană, dat fiind 
faptul că proiectele examinate în comisie sunt de ordinul acordurilor, protocoalelor și tratatelor 
internaționale, această categorie de proiecte nu poate fi supusă consultărilor publice.  
 
Totodată, se menţionează că urmare a examinării paginii web a Parlamentului s-a constatat că deşi 
Rapoartele comisiilor sesizate în fond se publică înainte de prima şi a doua lectură, acestea nu includ 
sinteza propunerilor și obiecțiilor înaintate de societatea civilă și alte părți interesate4. 
 
Nr. 
crt. 

Acţiunea 
Termenul de 

realizare 
Instituţia 

responsabilă 
Indicator de progres Sursa de verificare 

Nivelul de 
realizare 

12 Monitorizarea 
întocmirii şi publicării 
sintezei 
amendamentelor, 
propunerilor şi 
obiecţiilor înaintate de 
societatea civilă şi alte 
părţi interesate, 
inclusiv de deputaţi, pe 
marginea proiectelor 
de legi înainte de a 
doua lectură 

Permanent, 
cu verificarea 
semestrială a 
indicatorilor 
de progres 

Biroul 
permanent al 
Parlamentului; 
Secretariatul 
Parlamentului 

Rapoartele 
semestriale ale 
comisiilor 
permanente către 
Biroul permanent al 
Parlamentului cu 
privire la contribuţiile 
societăţii civile 
(numărul de 
organizaţii, lista 
proiectelor de lege 
pe marginea cărora 
au fost făcute 
propuneri, numărul 
de propuneri 
transmise şi 
acceptate în sinteză), 
publicate pe pagina 
web a Parlamentului 

Rapoartele 
semestriale ale 
comisiilor 
permanente; 
pagina web a 
Parlamentului 

Realizat 

 

Parlamentul Republicii Moldova cooperează cu organizațiile societății civile în baza Concepției 

privind cooperarea dintre Parlament și societatea civilă aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 

                                                           
4 http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3276/language/ro-
RO/Default.aspx  
http://parlament.md/LegislationDocument.aspx?Id=b082a9ee-79be-4c26-a664-f6c954e5412b  

http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3276/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3276/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/LegislationDocument.aspx?Id=b082a9ee-79be-4c26-a664-f6c954e5412b
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373-XVI din 29 decembrie 2005 și a Dispoziției DD/C-1 nr. 32 din 31 martie 2010 a Președintelui 

Parlamentului Republicii Moldova. În acord cu documentul menționat mai sus, comisiile 

permanente duc evidenta registrelor contribuțiilor societății civile și a activităților realizate în 

comun. În acest sens, Direcția informațional-analitică solicită semestrial rapoartele de cooperare și 

le sintetizează pentru a monitoriza procesul dat și a vizualiza activitățile de cooperare. 

 

Într-un stat democratic, societatea civilă are dreptul de a participa la procesul decizional, de a veni 

cu recomandări și de a consulta instituțiile statului pe diverse probleme. Astfel, este necesară 

consolidarea eforturilor pentru dezvoltarea unei culturi a comunicării, concretizată prin 

promovarea consecventa a dialogului, a participării și a interacțiunii eficiente dintre Parlament si 

organizațiile asociative cu scopul  de a monitoriza în mod eficient cooperarea dintre aceste părți. În 

cadrul evenimentelor desfășurate s-au discutat probleme stringente ce țin de dezvoltarea Republicii 

Moldova și de îmbunătățirea cadrului legislativ.  

Secretariatul Parlamentului a menționat drept exemplu elaborarea noului Cod al Audiovizualului și 

consultările publice desfășurate de către Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-

media pe marginea acestui subiect. Un alt subiect de o importanta deosebită este "Prevenirea 

torturii si a relelor tratamente în penitenciare, în instituțiile de detenție preventivă, în instituțiile 

psihiatrice", iar comisia de profil a organizat audieri publice pentru îmbunătățirea cadrului legal în 

acest sens. 

 

Comisia juridică numiri şi imunități a organizat 4 dezbateri publice pentru modificarea Codului 

electoral și elaborarea proiectului de lege privind sistemul electoral mixt. Întru alinierea legislației 

naționale la standardele internaționale, au fost organizate dezbateri publice pentru modificarea și 

completarea Legii privind Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova și proiectul de 

hotarîre privind aprobarea Strategiei naționale de integritate si anticorupție pentru anii 2017-2020.  

 

Conform raportului prezentat, evenimentele sus-menționate sunt doar o parte din totalitatea celora 

care s-au desfășurat în cadrul instituției legislativului cu participarea societății civile. În finalul 

informației prezentate este exprimată deschiderea Parlamentului Republicii Moldova pentru 

cooperare, iar acest lucru este vizibil prin numărul crescut de la un an la altul a contribuțiilor din 

partea societății civile și a evenimentelor realizate în comun cu organizațiile asociative.  

 

Tabel nr. 1. Numărul contribuțiilor pe acte legislative recepționate de către comisiile permanente 

în anul 2017 

 

Comisia permanentă 

Contribuţii 
recepţionate 

din partea 
societăţii civile 

Contribuţii 
luate în 

consideraţie 
în întregime 

Contribuţii 
luate în 

consideraţie 
parţial 

Contribuţii 
neluate în 

consideraţie 

Contribuţii 
în proces 
de lucru 

Comisia juridică, numiri şi imunităţi 19  2 17  

Comisia economie, buget şi finanţe 12 4 1 2 5 

Comisia securitate naţională, apărare şi ordinea 
publică 

13 11   2 

Comisia drepturile omului și relații interetnice 2 1  1  

Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, 
sport şi mass-media 

14 2 8 4  

Comisia agricultură şi industrie alimentară 6 5 1   

Comisia protecţie socială, sănătate şi familie 21 2 17 2  
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Comisia administrație publică 4  4   

Comisia mediu și dezvoltare regională 7 2 1 3 1 

TOTAL 98 27 34 29 8 
Sursă: Raportul Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova 

 

Evaluarea informației prezentate relevă un nivel scăzut, în medie, de preluare în întregime a 

contribuțiilor recepționate din partea societății civile (aproximativ 28%). Aproximativ 30% din 

contribuțiile recepționate nu sunt luate în considerație, iar aprox. 35% sunt luate în considerație 

parțial. 

 

Respectiv, se identifică necesitatea monitorizării stricte a procesului de întocmire şi publicare a 

sintezei amendamentelor, propunerilor şi obiecțiilor înaintate de societatea civilă şi alte părți 

interesate și includerea datelor privind sinteza publicată în tabelul prezentat mai sus. Mai mult ca 

atît, în scopul evaluării eficienței controlului parlamentar, este necesară publicarea datelor sus-

menționate inclusiv prin clasificare conform listei proiectelor de lege pe marginea cărora au fost 

făcute propunerile. 

 

Grafic 2. Ponderea de preluare a contribuțiilor recepționate din partea societății civile pe marginea 

proiectelor de legi înainte de a doua lectură 

 
Sursă: Raportul Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova 

 

Deşi la indicatorul acestei acţiuni „Rapoartele semestriale ale comisiilor permanente către Biroul 

permanent al Parlamentului cu privire la contribuţiile societăţii civile (numărul de organizaţii, lista 

proiectelor de lege pe marginea cărora au fost făcute propuneri, numărul de propuneri transmise 
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şi acceptate în sinteză), publicate pe pagina web a Parlamentului” nu se regăseşte, iar informaţia la 

acest subiect a fost remisă în adresa Secretariatului, se recomandă publicarea Raportului 

Secretariatului Parlamentului pe pagina web, pentru a asigura deplina realizare a acţiunii. 

 
Nr. 
crt. 

Acţiunea 
Termenul de 

realizare 
Instituţia 

responsabilă 
Indicator de progres 

Sursa de 
verificare 

Nivelul de 
realizare 

13 Dezvoltarea unei 
platforme informatice 
pentru îmbunătăţirea 
monitorizării on-line a 
procesului legislativ, de la 
înregistrarea proiectului 
de lege în Parlament şi 
pînă la adoptarea legii 

Trimestrul IV 
anul 2017 

Parlamentul Platforma informatică 
funcţională pe pagina web 
a Parlamentului; numărul 
de accesări ale paginii web 
a Parlamentului după 
lansarea platformei 
informatice 

Pagina web a 
Parlamentului 

Parţial 
realizat 

 

Acțiunea nr. 13 are scopul de a contribui la eficientizarea controlului parlamentar, cu posibilitatea 

extinderii datelor de analiză conform necesităților expuse mai sus: identificarea și clasificarea 

propunerilor prezentate, inclusiv de către reprezentanții societății civile, conform listei proiectelor 

de lege pe marginea cărora au fost făcute propunerile, date privind randamentele de publicare a 

sintezei amendamentelor la toate etapele procesului legislativ. 

 

În anul 2015 Biroul Permanent al Parlamentului Republicii Moldova a aprobat conceptul dezvoltării 

sistemului informațional al Parlamentului. Obiectivele de bază urmărite prin implementarea 

Conceptului Sistemului Informațional e-Parlament sunt: 

- crearea condițiilor necesare pentru implementarea și utilizarea pe larg a instrumentelor TIC în 

întreaga activitate a Parlamentului; 

- sporirea eficienței, accesibilității, transparenței și responsabilității în activitatea Parlamentului 

Republicii Moldova. 

 În contextul acestei concepții Parlamentul  cu suportul Programul Naţiunilor Unite pentru 

Dezvoltare (PNUD)  a inițiat procedurile de achiziționare a unei platforme software capabile să 

implementeze cu succes sistemul  e-Parlament. În acest sens pe parcursul anului 2016 și 2017 a fost 

inițiată procedura de selectare și contractare a unei companii pentru auditarea arhitecturii TIC a 

Parlamentului  și a proceselor de business aferente activității Parlamentului Republicii Moldova.  În 

urma acțiunilor întreprinse a fost selectată  o companie care a efectuat o activitate de audit 

informatic privind capabilitățile implementării soluției moderne de e-Parlament în contextul căreia 

a fost conceptualizată viziunea de perspectivă a arhitecturii tehnice, arhitecturii de aplicații și date, 

precum și un plan de transformare TIC.  La momentul actual a fost demarat procesul de selectare a 

unei companii care să dezvolte sistemul informatic e-Parlament. 

 
Nr. 
crt. 

Acţiunea 
Termenul 

de realizare 
Instituţia 

responsabilă 
Indicator de progres 

Sursa de 
verificare 

Nivelul de 
realizare 

14 Întocmirea de sinteze ale 
obiecţiilor incluse în rapoartele 
de expertiză anticorupţie pe 
marginea proiectelor de legi şi 
publicarea acestora pe pagina 
web a Parlamentului 
concomitent cu proiectele de 
legi înregistrate în Parlament 

Permanent, 
cu 
verificarea 
semestrială 
a 
indicatorilor 
de progres 

Autorii 
iniţiativelor 
legislative; 
Secretariatul 
Parlamentului 

Sintezele obiecţiilor 
incluse în rapoartele 
de expertiză 
anticorupţie pe 
marginea proiectelor 
de legi publicate pe 
pagina web a 
Parlamentului 

Pagina web a 
Parlamentului 

Parţial 
realizat 
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Conform raportului prezentat de către Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova, în anul 2017 au fost 

prezentate de CNA şi publicate pe pagina web a Parlamentului 143 de expertize anticorupție la inițiativele 

legislative ale deputaților. Conform raportului statistic cu privire la procesul legislativ pe parcursul anului 

20175, în anul 2017 Parlamentul a adoptat 324 de acte legislative. Din numărul total al actelor adoptate nu 

la toate proiectele CNA a fost sesizată să prezinte rapoarte de expertiză. 

 În anul 2017  au intrat în procedură legislativă 404 proiecte de acte legislative. Reieșind din tabelul de mai 

jos CNA a fost sesizat să prezinte expertiza anticorupție doar la inițiativele legislative ale deputaților. Din 

numărul total al inițiativelor legislative  ale deputaților și Adunării Populare a Găgăuziei înainate în anul 2017 

- 215 , CNA a fost sesizată să prezinte rapoarte de expertiză la 128 de proiecte.  

 

În acest sens, se stabileşte o diferenţă de 31 proiecte de acte legislative, iniţiative ale deputaţilor, care nu au 

fost înaintate spre efectuarea expertizei anticorupţie, dar care pot fi din categoria actelor exceptate de la 

efectuarea expertizei. Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017 prevede obligativitatea expertizării 

anticorupție a proiectelor de acte, cu excepția: 

a) documentelor de politici; 

b) actelor cu caracter individual de remanieri de cadre; 

c) decretelor Preşedintelui Republicii Moldova; 

d) dispoziţiilor Guvernului; 

e) hotărîrilor Guvernului de aprobare a avizelor asupra proiectelor de legi şi decrete ale Preşedintelui 

Republicii Moldova; 

f) tratatelor internaţionale, actelor de acordare a deplinelor puteri şi de exprimare a consimţămîntului 

Republicii Moldova de a fi legată prin tratat internaţional. 

 

Respectiv, acțiunea nr. 14 se constată de a fi parţial realizată, deoarece deşi anterior în cadrul Parlamentului 

nu a fost aplicată în mod consecvent practica includerii obiecţiilor din rapoartele de expertiză anticorupţie în 

sinteza proiectelor de acte legislative6, această etapă este deosebit de importantă pentru sporirea eficienţei 

şi a impactului expertizei anticorupţie, precum şi pentru facilitarea examinării proiectelor de către comisii şi 

deputaţi. La fel, pentru asigurarea transparenţei procesului legislativ şi a trasabilităţii modificărilor şi 

completărilor operate la proiectele de acte legislative, sinteza obiecţiilor din rapoartele de expertiză 

anticorupţie urmează a fi întocmită de către autorii iniţiativelor legislative şi/sau comisia sesizată în fond şi 

publicată de către Secretariatul Parlamentului pe pagina web oficială, împreună cu Raportul comisiei sesizate 

în fond. În acest sens, urmează a fi operate modificările necesare la Instrucţiunea privind circulaţia 

proiectelor de acte legislative în Parlament, adoptată prin HP30/2012, luîndu-se în considerare necesitatea 

de a completa sinteza publicată împreună cu Raportul comisiei sesizate în fond, urmare a examinării 

proiectului în şedinţa în plen a Parlamentului. 

 
Nr. 
crt. 

Acţiunea 
Termenul 

de realizare 
Instituţia 

responsabilă 
Indicator de progres 

Sursa de 
verificare 

Nivelul de 
realizare 

                                                           
5 http://www.parlament.md/LinkClick.aspx?fileticket=eqMoNGVk4R8%3d&tabid=109&language=ro-RO  
6 http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/4073/language/ro-
RO/Default.aspx  
http://parlament.md/LegislationDocument.aspx?Id=b71822bc-bfb8-4e0d-ab50-f62ed25063cd  

  

  

2017 

  

Guvern Președintele 

RM 

FPSRM FPCRM FPLDM FPDM FPL Grupul 

PPE 

Deputați 

neafiliați 

Alți 

autori*** 

142 37 44 10 11 79 9 6 - 

  

56 

TOTAL 405 

http://www.parlament.md/LinkClick.aspx?fileticket=eqMoNGVk4R8%3d&tabid=109&language=ro-RO
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/4073/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/4073/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/LegislationDocument.aspx?Id=b71822bc-bfb8-4e0d-ab50-f62ed25063cd
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15 Monitorizarea 
procesului de 
întocmire şi publicare 
a sintezei obiecţiilor 
incluse în rapoartele 
de expertiză 
anticorupţie 
concomitent cu 
publicarea proiectelor 
de legi înregistrate în 
Parlament 

Permanent, 
cu 
verificarea 
semestrială 
a 
indicatorilor 
de progres 

Biroul 
permanent al 
Parlamentului; 
Secretariatul 
Parlamentului 

Rapoartele semestriale ale 
Secretariatului 
Parlamentului către Biroul 
permanent al Parlamentului 
cu privire la prezentarea de 
către autorii iniţiativelor 
legislative a sintezei pe 
marginea rapoartelor de 
expertiză anticorupţie 
concomitent cu 
înregistrarea proiectelor de 
legi 

Rapoartele 
semestriale ale 
Secretariatului 
Parlamentului 

Parţial 
realizat 

 
La această acţiune, Parlamentul a informat că pe parcursul anului 2017 în Parlament au fost înregistrate  și 

au intrat în procedură legislativă 142 de proiecte de acte legislative ale Guvernului. În baza rezoluției 

conducerii Parlamentului RM, în a.2017 au intrat în procedură legislativă fără respectarea cerințelor minime 

(nu era prezentă expertiza anticorupție) 2 proiecte de lege (nr.292 din 28.09.2017 și nr.360 din 23.11.2017), 

dosarele cărora au fost completate ulterior.  De asemenea, 1 proiect de lege a fost restituit Guvernului la 

13.02.2017, pînă la momentul înregistrării, deoarece nu au fost respectate   prevederile  de tehnică 

legislativă. Ulterior, proiectul revăzut a fost remis Parlamentului, înregistrat și inclus în procedură legislativă 

(nr.137 din 04.05.2017). 

Parlamentul a menționat că o mare parte  din proiectele de acte legislative parvenite de la Guvern nu au fost 

prezentate conform prevederilor Legii nr.780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative. Astfel, 

constatîndu-se lipsa  documentelor aferente necesare a fi  anexate la dosarul proiectului de act legislativ (de 

ex. lipsa sintezei recomandărilor primite în cadrul consultărilor publice, lipsa sintezei asupra avizelor emise 

de ministere, lipsa sintezei asupra rapoartelor de expertiză a CNA, lipsa tabelului de concordanță privind 

compatibilitatea proiectului de act legislativ cu legislația comunitară, declarația de compatibilitate, actul de 

analiză a impactului reglementării, în cazul în care actul legislativ reglementează activitatea de întreprinzător 

ș.a ). 

Se recomandă pentru realizarea acţiunii nr. 15, introducerea modificărilor la Instrucţiunea privind circulaţia 

proiectelor de acte legislative în Parlament, aprobată prin HP30/2018, conform menţiunilor efectuate la 

acţiunea 14. 

 

Pilonul II. Guvernul, sectorul public şi administraţia publică locală 
 

Pilonul II al Strategiei include acțiuni de consolidare a integrității în serviciul public, îmbunătățirea 

încrederii populației în autoritățile administrației publice centrale și locale, asigurarea sancționării 

incidentelor de integritate și manifestărilor de corupție, consolidarea transparenței și a unui proces 

decizional echitabil. Întru realizarea obiectivului de consolidare a integrității în serviciul public, o 

serie de acțiuni introduse prevăd perfecționarea bazei instrumentale a instituției, prin introducerea 

rigorilor ferme de asigurare a transparenței, intoleranței, protecției. Relațiile dintre instituții 

deasemenea sunt abordate din perspectiva promovării unei cooperări oneste și transparente, prin 

asigurarea schimbului de informații și organizarea activităților comune de instruire, apelarea la 

instituția abilitată în cazul confruntării cu dileme de integritate. Toate aceste acțiuni sunt fiabile prin 

prisma responsabilității manageriale față de angajați și instituționale față de cetățeni. 

 

Obiectivul pilonului al II-lea: Dezvoltarea integrităţii, a responsabilităţii, a transparenţei şi a 
rezistenţei față de riscurile de corupţie a agenţilor publici, a membrilor Guvernului şi a aleşilor locali  
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Indicatori de impact: 

• Încrederea în Guvern îmbunătățită considerabil 

• Încrederea în APC şi APL îmbunătățită 

• Percepția privind corupția din cadrul executivului, îmbunătățită semnificativ 

• Abaterile disciplinare ale agenților publici sancţionate 

• Transparența decizională și transparența datelor guvernamentale, sporite. 
 

 
Prioritatea II.1.  Promovarea integrității în cadrul entităţilor publice 
 

Din cele 66 de entități raportoare, 52 au prezentat informație privind implementarea priorității II.1 

Promovarea integrității în cadrul entităților publice în anul 2017, o pondere de 78,78%, înregistrînd 

o creștere în ponderea de raportare care a constituit 65,85% în semestrul I al anului 2017, fiind 

prezentate 27 rapoarte la prioritatea II.1 din 41 entități.  

Prioritatea II.1 prevede 18 acțiuni de consolidare a integrității instituționale, elaborate în scopul de 

a asigura respectarea prevederilor Legii Integrității nr. 82/2017, care include în Articolul 10,  14 

instrumente de integritate de a fi respectate și realizate de către entitățile publice, responsabilitatea 

pentru acestea aparținînd conducătorului și fiecărui agent public. 

Neraportarea datelor în această categorie relevă necunoașterea rigorilor și a procedurilor de 

asigurare a respectării acestora, lipsa mecanismelor de gestionare a instrumentelor sus-

menționate.  

 

Progrese înregistrate:  

 

• 46% din entități au prezentat informație pozitivă la subiectul respectării regimului juridic al 

declarării averii şi intereselor personale la etapa angajării; 

• atestăm o rată crescută în procesul de aprobare a planurilor anuale de instruire, care să 

includă subiectul eticii și de conduită a funcționarului (57,5% din entități); 

• rata relativ înaltă de publicare a registrului de evidență a cadourilor pe paginile web (41% din 

entități); 

• se relevă o posibilă corelare dintre denunțările influențelor necorespunzătoare, a 

manifestărilor de corupție și sancțiunile aplicate în cadrul entităților, precum și suspendările 

agenților publici inculpaţi pentru infracţiuni de corupţie sau conexe corupţiei; 

• din entitățile raportoare, 52% au raportat ținerea registrului de evidență a riscurilor, inclusiv 

a riscurilor de corupție; 

• pondere înaltă de respectare a accesului la informații de interes public (Acțiunea II.1.10: 

unități responsabile stabilite în 54% din instituțiile raportoare); 

• 5 entități publice au raportat întreprinderea măsurilor de protecție a avertizorilor de 

integritate, care includ Registrul de evidență a avertizorilor de integritate (Acțiunea II.1.7). 

Acestea sunt Ministerul Afacerilor Interne, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, Agenția 

Națională pentru Siguranța Alimentelor  Ministerul Apărării și Ministerul Finanțelor; 

 

Deficiențe înregistrate: 
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• Rezultate modeste se atestă la subiectul aprobării codului de etică și deontologie. Multe 

entități au raportat conformarea cu Legea nr. 25 din  22.02.2008 privind Codul de conduită a 

funcţionarului public; 

• necunoașterea prevederilor legale și a normelor procedurale în cadrul asigurării angajării 

agenților publici pe bază de integritate profesională (Acțiunea II.1.1: Din 52 de instituții 

raportoare, doar 24,5% au raportat solicitarea cazierelor de integritate la angajare). Mai mult 

ca atît, se atestă confundarea termenilor de cazier judiciar și cazier al integrității; 

• lipsa uniformității în prezentarea informației de către entitățile publice, în special a datelor 

colectate de la entitățile subordonate; 

• se atestă neconformități în raportarea respectări regimului declarării averilor și intereselor 

personale (Acțiunea II.1.3). Au fost depistate date diferite dintre rapoartele privind numărul 

persoanelor angajate prin transfer sau concurs la entitate (Acțiunea II.1.1) și numărul 

declarațiilor depuse la validarea mandatelor în perioada de raportare;  

• La subiectul gestionării transparente și responsabile a patrimoniului public,  se atestă o lipsă a 

monitorizării calității, eficienței și integrității, precum și neasigurarea transparenței în 

utilizarea resurselor instituționale. Din instituțiile raportoare, doar 13% au publicat informație 

suficientă privind gestionarea patrimoniului public; 

• La subiectul gestionării resurselor obținute din fonduri externe, doar 21% din entități au 

raportat publicarea informației privind asistența externă, iar dintre acestea, doar 10% au 

raportat cu privire la realizarea rezultatelor/obiectivelor stabilite în proiectele de astistență 

externă; 

• Doar 17% din entități au raportat aprobarea cărții, planurilor de audit intern; 

• lipsesc date suficiente privind soluționarea incidentelor de integritate; 

• Se atestă restanțe în aprobarea și implementarea planurilor sectoriale și locale anticorupție; 

• neconcordanța întîmpinată în rapoartele privind realizarea expertizei anticorupție a 

proiectelor de acte normative și legislative, invocă necesitatea unei raportări mai detaliate la 

acțiunea dată. Este de asemena îngrijorantă  întîlnirea mențiunii de expertiză judiciară în loc 

de expertiză anticorupție în rapoartele prezentate. 

 

Grafic nr. 3.1. Rapoartele prezentate la acțiunile 1, 3, 5, 12 ale priorității II.1 (Guvern) 
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Gradul de implementare a acțiunii este clasificat după cum urmează: 0 = nerealizat/neraportat; 1 = 

parțial realizat / date insuficiente raportate; 2 = realizat. În procesul de stabilire a rezultatelor atinse, 

se ține cont și de calitatea raportării, întrucît o analiză consistentă și semnificativă poate fi realizată 

doar în cazul disponibilității unor date sigure. În medie, pentru realizarea acțiunilor nr. 1, 3 (nota 

medie pentru indicatorii de progres sumați), 5 și 12, entității publice îi sunt atribuite 10 puncte.  

Conform graficului prezentat, nici o autoritate nu a realizat integral acțiunile vizate, fie din motivul 

neaplicării instrumentelor obligatorii, fie din cauza neprezentării integrale a datelor necesare pentru 
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monitorizare, fie din cauza neconcordanței datelor prezentate. Cele mai bune rezultate au fost 

înregistrate în cazul următoarelor entități: Casa Națională de Asigurări Sociale, Ministerul Afacerilor 

Externe și Integrării Europene, Cancelaria de Stat, Ministerul Afacerilor Interne, Inspecția Financiară, 

Agenția Achiziții Publice, Serviciul Fiscal de Stat, Ministerul Finanțelor, Ministerul Agriculturii și 

Industriei Alimentare și Inspectoratul Școlar Național.  Rezultate mai înalte în mediu au fost 

înregistrate și de Consiliul Coordonator al Audiovizualului, însă considerînd faptul că acesta a 

prezentat informație doat penru semestrul I și trimestrul III al anului 2017, datele entității nu pot fi 

analizate cu acceași certitudine ca rapoartele prezentate de către alte instituții.  

 

Printre succesele înregistrate în mediu, atestăm o rată crescută în procesul de aprobare a planurilor 

anuale de instruire, care să includă subiectul eticii și de conduită a funcționarului (51% din entități), 

precum și o rată relativ înaltă de publicare a registrului de evidență a cadourilor pa paginile web 

(41% din entități). 56% din entități au prezentat informație pozitivă la subiectul respectării 

regimului juridic al declarării averii şi intereselor personale la etapa angajării. Ratele sunt mai mici 

în cazul încetării raporturilor de serviciu (34%) și a îndeplinirii obligațiunii agnajaților care activează 

în cadrul entității de a depune declarația annual (34%), deşi rezultatele sunt atribuite și reportării 

inconsistente a entităților în baza indicatorilor prezentați în planul de acțiuni al Strategiei. 

 

Rezultate modeste se atestă la subiectul aprobării codului de etică și deontologie. Multe entități au 

raportat conformarea cu Legea nr. 25 din  22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului 

public. Cu toate acestea, entitățile publice sunt obligate în primul rînd să respecte prevederile Legii 

integrității nr. 82 din 25.05.2017, legea organică care specifică în articolul 23, pct. (2) alin 1, 

responsabilitatea conducătorului entității să instituie şi să implementeze norme de etică şi 

deontologie ţinînd cont de specificul activității, standardele naţionale şi internaţionale în domeniu 

sau, dacă adoptarea acestor norme este dată în competenţa altei autorităţi responsabile, să 

elaboreze şi să propună spre adoptare proiectul acestor norme de etică şi deontologie. Conform 

punctului (4) al aceluiași articol, normele de etică și deontologie adoptate în cadrul entităţii publice 

se aplică în mod complementar cu prevederile Legii nr. 25/2008. Corupția este adresată în 

preponderență cu o abordare sectorială, întrucît condițiile de manifestare a fenomenului în fiecare 

sector de activitate sunt diferite. Astfel și la nivel internaţional, studiile anticorupție sunt specificate 

pe domenii anumite, precum sănătatea, educația, mediul înconjurător etc. Ca rezultat, se atestă 

necesitatea de a identifica și instrumentele de consolidare a integrității conform sectorului în care 

activează entitatea, iar normele de conduită ale funcționarilor sunt dependente de domeniul de 

activitate, nivelul de interacțiune cu cetățeanul sau cu sectorul privat, nivelul de acces la informația 

care reprezintă secret de stat, nivelul de interacțiune cu alte entități publice, capacitatea de 

monitorizare sau control etc.  

 

Cel mai mic progress se atestă în domeniul solicitării cazierelor de integritate la angajare. Doar 13% 

din entități au raportat respectarea măsurii, componente a articolului 11. Angajarea şi promovarea 

agenţilor publici în bază de merit şi integritate profesională. Mai mult ca atît, se atestă confundarea 

termenilor de cazier judiciar și cazier al integrității, fiind cazuri cînd entitățile au raportat solicitarea 

primului în locul celui de-al doilea.  

 

Grafic nr. 3.2. Rapoartele prezentate la acțiunile 1, 3, 5, 12 ale priorității II.1 (justiția, autorități 

anticorupție și autorități de control) 



27 | 
 

 
 

Cele mai înalte succese la această categorie de acțiuni se înregistrează în rapoartele Centrului 

Național Anticorupție, ale Agenției Naționale de Integritate, Consiliului Superior al Magistraturii și 

instanțelor de judecată și Curții de Conturi a Republicii Moldova. Conform rezultatelor raportate, 

64% de entități au adoptat planuri de instruire, care să includă subiectul eticii și de conduită a 

funcționarului. Respectarea obligațiunii de declarare a averii și intereselor personale se măsoră în 

medie la 42% - 36% la angajare, 55% raportate în cazul angajaților care activează pe parcursul 

anului, 36% la încetarea mandatului. În cazul ambelor grafice, trebuie considerat și faptul 

termenului de depunere a declarațiilor, implicîndu-se posibilitatea ca rezultatele să fie mai pozitive, 

întrucît careva angajați nu au depus declarațiile din motivul că este încă temen valabil pentru a 

efectua acțiunea. Conform informației prezentate, registrele cadourilor sunt publicate la 27% din 

entități. Necesită de a fi considerat cazul Serviciului de Informații și Securitate, care a raportat că 

registrul de evidență a cadourilor este clasificat, respectiv nefiind posibil de a fi plasat în spațiul 

public. Coduri de etică și deontologie sunt aprobate cu o rată de 45%. Cazierele de integritate sunt 

solicitate cu o pondere de 36% potrivit informației prezentate. 

 

Procuratura Generală, anexat la raportul privind implementarea acțiunilor vizate, a comunicat că în 

perioada anului 2017, Procuratura Anticorupție a pornit urmărirea penală în 5 cauze penale în 

privința agenților publici care nu activează în Procuratură, pe faptul încălcării regimului declarării 

averilor și intereselor personale (articolul 3521 al Codului Penal), iar în alte 5 cauze penale urmărirea 

penală a fost pornită de către Centrul Național Anticorupție.  
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În perioada de referință, cu privire la aceeași categorie de agenți publici, PA a remis instanțelor de 

judecată 8 cauze în privința a 9 persoane învinuite de comiterea acestei infracțiuni. În perioada de 

referință de către instanțele de fond au fost pronunțate 2 sentințe în privința funcționarilor din alte 

entități publice decît Procuratura. 

 

Analizînd datele prezentate, se constată neraportarea de către entitățile publice a informației 

complete. Conform rapoartelor compilate, nici o entitate nu a prezentat informația privind dosare 

inițiate pe faptul încălcării regimului declarării averilor și intereselor personale. 

 
Nr. 
crt. 

Acţiunea 
Termenul de 

realizare 
Instituţia 

responsabilă 
Indicator de progres 

Sursa de 
verificare 

Nivelul de 
realizare 

2 Asigurarea 
respectării 
regimului de 
incompatibilit
ăţi, de 
restricţii în 
ierarhie şi de 
limitare a 
publicităţii 

Permanent, 
cu 
verificarea 
anuală a 
indicatorilor 
de progres 

Entităţile publice 
ai căror 
agenți publici 
sînt subiecţi ai 
declarării 
averilor şi 
intereselor 
personale;  
ANI 

Numărul de cazuri de incompatibilităţi 
şi restricţii în ierarhie atestate şi 
soluţionate în entităţile publice;  
numărul de sesizări la ANI cu privire la 
încălcarea regimului de 
incompatibilităţi şi limitare a 
publicităţii;  
numărul de persoane suspendate 
pentru asemenea încălcări 

Platforma 
electronică de 
asigurare a 
integrităţii 
instituţionale şi  
e-cazierul 
integrităţii 
profesionale 

Parţial 
realizat 

 

Conform raportului prezentat de către Ministerul Finanțelor, în cadrul Serviciului Vamal au fost 

înregistrate 3 cazuri, candidații fiind supuși unui control special. Două cazuri au fost soluționate 

pozitiv, iar un caz a fost soluionat negativ, persoana nefiind angajată.  

Ministerul Apărării a raportat depisatarea a 2 cazuri de încălcare a restricțiilor în ierarhie. Situațiile 

s-au soldat cu rezumare de concluzii și înaintare de propuneri, menite să redreseze și să amelioreze 

situațiile create, să sporească eficacitatea activităților desfășurate, care au avut ca rezultat 

examinarea situației de conflict, determinarea și aplicarea opțiunii pentru soluționarea conflictului 

prin redistribuirea sarcinilor și responsabilităților subiecților.  

Totodată, Direcția inspecție generală, în urma analizării statelor de organizare a unei instituții din 

subordinea MA, a constatat că două persoane (soț și soție) se află în ierarhia unul altuia. Ca rezultat, 

s-a propus numirea (transferarea) unuia din ei într-o funcție care ar exclude o astfel de subordonare. 

Cazul sus-menționat, potrivit informației raportate, a fost tratat și de Autoritatea Națională de 

Integritate, care a sugerat monitorizarea și tratarea situației create, în strictă conformitate cu 

prevederile Legii nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și intereselor personale.  

Cancelaria de Stat de asemenea a raportat înaintarea unei sesizări către ANI cu privire la încălcarea 

regimului de incompatibilități și limitare a publicității.  

 
Nr. 
crt. 

Acţiunea 
Termenul 

de realizare 
Instituţia 

responsabilă 
Indicator de progres 

Sursa de 
verificare 

Nivelul de 
realizare 

4 Asigurarea 
respectării 
regimului 
conflictelor 
de interese şi 
neadmiterea 
favoritismului 

Permanent, 
cu 
verificarea 
anuală a 
indicatorilor 
de progres 

Entităţile 
publice ai 
căror angajaţi 
sînt subiecţi ai 
declarării 
averilor şi 
intereselor 
personale;   
ANI 

Numărul conflictelor de interese declarate 
și soluţionate în cadrul entităţilor publice.  
Numărul conflictelor de interese sesizate 
la ANI. Numărul actelor de constatare ale 
ANI cu privire la conflictele de interese.  
Numărul actelor juridice, adoptate în 
situaţii de conflict de interese, anulate în 
instanţa de judecată la solicitarea ANI.  

Platforma 
electronică de 
asigurare a 
integrităţii 
instituţionale şi  
e-cazierul 
integrităţii 
profesionale 

Parţial 
realizat 
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Numărul de dosare penale şi 
contravenţionale instrumentate privind 
conflictele de interese penale  

 

Potrivit raportului Ministerului Finanțelor, Serviciul Fiscal de Stat a înregistrat 1 caz de conflict de 

interese, care a fost soluționat în conformitate cu legislația în vigoare.  

Direcția inspecția generală a Ministerului Apărării a examinat cazul de lipsă de integritate în 

acordarea locuinței de serviciu și selectarea pentru participarea în operațiunea internațională din 

Kosovo a unui militar. În urma măsurilor întreprinse s-a constatat legătura cauzală de petent pe 

relația de rudenie a unor militari, în care părintele este membrul comisiei de evaluare iar fiul se 

regăsea în componența contingentului selectat. Ministerul Apărării a informat imediat Agenția 

Națională de Integritate pentru constatarea și sancționarea încălcărilor regimului juridic al 

conflictelor de interese .  

De asemenea, în perioada de referință în cadrul Ministerului Apărării/Armatei Naționale au fost 

declarate și soluționate 2 situații de conflict de interese. Subiecții declarațiilor de conflict de interese 

au solicitat abținerea de la exercitarea atribuțiilor în calitate de membri ai comisiilor în care aceștia 

avea drept de vot, reieșind din considerentele că candidaturile acestora urmau să fie analizate în 

cadrul ședințelor respective. Declarațiile au fost soluționate și înregistrate în Registrul declarațiilor 

privind conflictul de interese în Ministerul Apărării și Armata Națională. 

Acest caz relevă un succes în implementarea instrumentului intern al entității pentru prevenirea 

conflictelor de interese, unde cunoștințele declaranților și măsurile întreprinse de unitatea 

responsabilă au urmat prevederile legale și au dus la soluționarea conflictului de interese. 

 

Conform raportului Procuraturii Generale, Procuratura Anticorupție a pornit urmărirea penală în 7 

cauze penale în privința persoanelor publice din alte instituții, care au acționat în situație de conflict 

de interese. În perioada de referință Procuratura Anticorupție a remis instanțelor de judecată cu 

rechizitoriu 2 cauze privind asemenea infracțiuni. 

 

Grafic nr. 4 Acțiunile nr. 6, 7, 8: denunțarea și sancționarea incidentelor de integritate și a 

manifestărilor de corupție 
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În rapoartele pentru acțiunea nr. 6 (Asigurarea neadmiterii, denunţării şi tratării influenţelor 

necorespunzătoare), a fost prezentată următoarea informație: 

În cadrul Ministerului Apărării, în luna decembrie curent s-a atestat 1 caz de influență 

necorespunzătoare, în care un agent public a denunțat încercarea unei persoane necunoscute de a 

se implica în activitatea sa profesională prin rugăminți. Agentul public vizat a reacționat adecvat și 

a acționat conform normelor legislative în vigoare prin respingerea expres a influenței 

necorespunzătoare, continuarea desfășurării în mod legal a activității pentru care a intervenit 

influența necorespunzătoare, completarea și înaintarea denunțului de rigoare structurii de resort 

despre exercitarea influenței necorespunzătoare. Cazul specificat a fost expediat în adresa CNA, 

pentru întreprinderea ulterioară a măsurilor ce se impun. 

Serviciul Vamal a raportat înregistrarea a 9 denunțuri privind influențe necorespunzătoare, dintre 

care 5 au fost transmise spre examinare către CNA, iar alte 4 cazuri nu au întrunit condițiile pentru 

a fi transmise către CNA, respectiv au fost soluționate în cadrul instituției. 

Inspecția Financiară de asemenea a înregistrat 1 denunț, care a fost soluționat în cadrul entității.  

Potrivit raportului Ministerului Economiei și Infrastructurii, în cadrul Agenției Naționale de Transport 

Auto a fost denunțat și examinat 1 caz de influență necorespunzătoare.  

Un denunț a fost înregistrat și la Consiliul Superior al Magistraturii. 

De asemenea, 1 caz de influență necorespunzătoare (tentativă) a fost denunțat la Curtea de Conturi 

a Republicii Moldova. Cazul a fost denunțat la Serviciul de Informații și Securitate. 
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În cadrul Ministerului Afacerilor Inerne au fost denunțate 24 de cazuri de influență 

necorespunzătoare. 

Centrul Național Anticorupție a înregistrat 2 denunțări privind influențele necorespunzătoare, 

examinate de către Direcția Securitate Internă a CNA. 

În cadrul Ministerului Justiției a fost denunțat 1 caz, înaintat către CNA, precum și 5 cazuri în 

Departamentul Instituțiilor penitenciare (1 denunțat la CNA) și 3 cazuri în Inspectoratul Național de 

Probațiune (1 denunț la CNA).  

 

În rapoartele pentru acțiunea nr. 7 (Asigurarea neadmiterii și denunţării manifestărilor de corupţie; 

protecţia avertizorilor de integritate), a fost prezentată următoarea informație: 

Ministerul Afacerilor Interne a raportat recepționarea a 106 denunțări a manifestărilor de corupție.  

În cadrul Serviciului Fiscal de Stat au fost înregistrate 12 cazuri de tentativă de mituire a 

funcţionarilor fiscali, materialele fiind remise spre examinare, conform competenţei, în adresa CNA. 

În cadrul Serviciului Vamal au fost înregistrate 9 denunţuri, dintre care remise către CNA – 5. 

Un caz de manifestare a corupției a fost denunțat și în cadrul Centrului Național Anticorupție. 

 

În rapoartele pentru acțiunea nr. 8 (Asigurarea intoleranţei faţă de incidentele de integritate), 

sancționarea incidentelor de integritate a fost raportată de către Agenția Națională pentru 

Siguranța Alimentelor (1), Serviciul Vamal (1), Ministerul Afacerilor Interne (3), Agenția Servicii 

Publice (2), Centrul Național Anticorupție (3). Sesizări la autoritățile anticorupție au fost înaintate 

de către Ministerul Apărării (1),   Departamentul Instituțiilor penitenciare (7) și Serviciul Vamal (5).  

În cazul suspendărilor din funcţii ale agenţilor publici inculpaţi pentru infracţiuni de corupţie sau 

conexe corupţiei, 1 caz a fost raportat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, 1 caz de 

Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și Mediului, 5 cazuri de Agenția Națională pentru 

Siguranța Alimentelor, 17 cazuri – Serviciul Vamal, 1 caz – Agenția Națională Transport Auto, 4 cazuri 

– Procuratura Generală. 

 

Analiza graficului nr. 2 relevă o posibilă corelare dintre denunțările influențelor necorespunzătoare, 

a manifestărilor de corupție și sancțiunile aplicate în cadrul entităților, precum și suspendările 

agenților publici inculpaţi pentru infracţiuni de corupţie sau conexe corupţiei. Calcularea 

coeficientului de corelare relevă următoarele rezultate: 

 

Tabel nr. 2. Corelarea dintre denunțuri și sancțiuni (acțiunile nr. 6, 7, 8) 

 

Corelare denunțări influențe nec., suspedări 0.77 
Corelare denunțări influențe nec., sancțiuni 0.52 
Corelare denunțări manif. corupție, suspendări 0.95 
Corelare denunțări manif. corupție, sancțiuni 0.54 

 

Se relevă un grad înalt de corelare în cazul tuturor combinărilor de indicatori, fapt ce relevă o relație 

dintre gradul de denunțare a fenomenului corupției și sancționarea acestuia. Respectiv, rezultatul 

optim va fi constatat drept realizat în cazul în care coeficientul de corelare se va echivala cu 1 pentru 

toate combinațiile de valori. 
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Conform Articolului 17, pct. (2) lit. a) din Legea Integrității nr. 82/2017, conducătorul entității 

publice este obligat să adopte actele administrative de stabilire a regulilor de organizare a 

activităţilor de denunţare şi tratare a influenţelor necorespunzătoare de către agenţii publici. 

Prezentarea informației detaliate privind procedurile adoptate și implementate va contribui la 

măsurarea eficienței acestora și preluarea bunelor practici. 

 

Grafic nr. 5 Transparența instituțională (acțiunile nr. 9, 10, 11) 

 

 
 

Rapoartele pezentate pentru acțiunile 9, 10 și 11 relevă nivelul de respectare a rigorilor de 

transparență în serviciul public. Astfel, din cele 52 de entități care au raportat implementarea 

priorității II.1, 33% au asigurat publicarea rapoartelor anuale privind transparenţa în procesul 

decizional, din care 17% conține indicatori calitativi și cantitativi stabiliți pentru măsurarea 

transparenței în procesul decizional.  

În domeniul furnizării informației de interes public, 54% din entități au raportat desemnarea 

persoanelor responsabile de accesul la informaţii de interes public.  

În medie, entitățile publice pot primi aproximativ 270 solicitări de acces la informația de interes 

public, cu excepția unor devieri precum raportul Procuraturii Generale (2555 solicitări) sau Agenția 

Națională pentru Curriculum și evaluare (3 solicitări). Numărul înalt de solicitări evocă necesitatea 

desemnării unor persoane specializate care le vor gestiona și vor monitoriza transparența instituției.  

La subiectul gestionării transparente și responsabile a patrimoniului public,  se atestă o lipsă a 

monitorizării calității, eficienței și integrității, precum și neasigurarea transparenței în utilizarea 

resurselor instituționale. Din instituțiile raportoare, doar 13% au publicat informație suficientă 

privind gestionarea patrimoniului public. La subiectul gestionării resurselor obținute din fonduri 

externe, doar 21% din entități au raportat publicarea informației privind asistența externă, iar dintre 

acestea, doar 10% au raportat cu privire la realizarea rezultatelor/obiectivelor stabilite în proiectele 

de astistență externă.  

Doar 17% din entități au raportat aprobarea cărții, planurilor de audit intern – o obligație a 

managerului entității publice, conform literei f), articolul 25 al Legii nr. 229 din  23.09.2010 privind 

controlul financiar public intern. Conform articolului 16 ct. 1 al aceleiași legi, managerul entităţii 

publice, în rezultatul autoevaluării, apreciază organizarea sistemului de management financiar şi 

control şi emite anual, pentru anul precedent, o declaraţie privind buna guvernare, fapt realizat de 
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către entitățile raportoare cu o pondere de 31%. O eroare frecventă în rapoartele recepționate o 

prezintă prezentarea informației privind publicarea declarației pentru anul precedent.  

Pe o notă mai pozitivă, 62% din 52 de entități au raportat publicarea pe paginile web a planurilor 

anuale, trimestriale de achiziții publice. 

O măsură care completează controlul financiar public intern este gestionarea riscurilor 

instituționale (acțiunea nr. 14). Din entitățile raportoare, 52% au raportat ținerea registrului de 

evidență a riscurilor, inclusiv a riscurilor de corupție. Dintre acestea, doar 19% au confirmat 

completarea registrului ulterior manifestării incidentelor de integritate în cadrul entității. 
 

Nr.

crt. Acţiunea 

Termen
ul de 
realizar
e 

Instituţi
a 
respons
abilă 

Indicator de progres 
Sursa de 
verificare 

Nivelul de 
realizare 

13 Asigurarea 
respectării 
regimului de 
restricţii şi limitări în 
legătură cu 
încetarea 
mandatului, a 
raporturilor de 
muncă sau de 
serviciu şi migrarea 
agenţilor publici în 
sectorul privat 
(pantuflaj) 

Perman
ent, cu 
verificar
ea 
anuală 
a 
indicato
rilor de 
progres 

Entităţil
e 
publice 

Numărul anual de agenţi publici care şi-au 
încetat mandatul, raporturile de muncă sau de 
serviciu şi numărul ofertelor de muncă sau de 
angajare oferite agenţilor publici în cadrul 
organizaţiilor comerciale, comunicate de către 
agenţii publici înainte de încetarea mandatului, 
a raporturilor de muncă sau de serviciu. 
Numărul de contracte comerciale refuzate anual 
de către entităţile publice din motivul că în 
organizaţiile comerciale activează persoane 
care, pe parcursul ultimului an, au fost agenți 
publici în cadrul entităţilor publice 

Platforma 
electronică 
de 
asigurare a 
integrităţii 
instituţion
ale şi e-
cazierul 
integrităţii 
profesional
e 

Parțial 
realizat 

 

 

Se atestă o percepție insuficientă a regimului de restricţii şi limitări în legătură cu încetarea 

mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu şi migrarea agenţilor publici în sectorul privat 

(pantuflaj). Fenomenul de pantuflaj reprezintă un risc de manifestare a corupției din perspectiva 

posibilității exercitării de către părți terțe din sectorul privat a influențelor necorespunzătoare, care 

ar duce la îndeplinirea atribuțiilor de serviciu de către funcționarul public în mod ilegal, nu în 

interesul public, cu promisiunea unei remunerări ulterioare a acestuia prin angajarea lui în cadrul 

companiei persoanei vizate. Ulterior, în cazul conlucrării dintre entitatea publică și compania dată, 

se pot manifesta conflicte de interese care pot cauza fraudarea procesului de prestare a serviciilor 

publice, de exemplu în cadrul organizării achizițiilor. Este importantă respectarea regimului de 

restricții și limitări a pantuflajului în scopul evitării prejudicierii bugetului de stat, a interesului public 

și încrederii cetățenilor față de entitate, prin stabilirea unor norme interne de monitorizare a 

perspectivelor de angajare a funcționarilor în termen de 1 an de la încetarea 

mandatului/raporturilor de muncă sau de serviciu. 

Considerînd reforma administrației publice centrale, nivelul fluctuațiai de personal a fost relativ 

ridicat în anul 2017. În medie, aproximativ 50 de persoane au încetat raporturile de muncă per 

instituție, și, considerînd rata mică de raportare la acțiune (44%), valoarea medie poate fi mult mai 

înaltă. Nici una din instituțiile raportoare nu a confirmat recepționarea informației privind ofertele 

de muncă sau de angajare oferite agenţilor publici în cadrul organizaţiilor comerciale, comunicate 

de către agenţii publici înainte de încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu. 

Recepționarea informației date necesită stabilirea unui mecanism intern, care să oblige angajatul să 

raporteze astfel de propuneri, întru evitarea manifesării unor conflicte de interese în viitor. 
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Acțiunile 15-18 nu sunt scadente în anul 2017. Cu toate acestea, a fost raportată organizarea 

instruirilor cu privire la rigorile de integritate instituţională de către: Serviciul Fiscal de Stat (8), 

Ministerul Apărării (12), Compania Naţională de Asigurări în Medicină (3), Departamentul 

Instituțiilor Penitenciare (448) și Curtea de Conturi (1). Au fost instruiți aproximativ 1000 de agenți 

publici. La același subiect, Secţia instruiri a CNA a recepţionat  201  solicitări de desfăşurare a 

instruirilor. 100% din instruirile solicitate au fost realizate. În perioada de raport, de CNA au fost 

desfăşurate 438 activităţi de instruire pentru 14.486 de agenţi publici (funcţionari publici,  lucrători 

medicali, cadre didactice, militari etc.). De regulă conducătorii entităţilor publice sunt prezenţi la 

instruirile desfăşurate.   

Calitatea instruirilor a fost a apreciată prin chestionare anonime de evaluare. Astfel, 98% din 

respondenţi au considerat subiectele abordate ca utile şi foarte utile, 98.9% ar recomanda 

subiectele predate şi altor colegi, iar prestaţia formatorilor CNA a fost apreciată cu calificativul de 

„foarte bine” şi „bine” în aproape 99%. 

La subiectul legislaţia evaluării integrităţii instituţionale, au raportat privind organizarea instruirilor 

Serviciul Fiscal de Stat (1), Ministerul Apărării (4), Cancelaria de Stat (2) și Curtea de Conturi (1). 

Centrul Național Anticorupție a recepționat și realizat 15 solicitări de instruire. Adițional, au fost 

organizate 20 de instruiri pentru 502 agenţi publici. Dintre acestea, 5 instruiri au fost desfăşurate 

pentru 129 conducători de entităţi publice, în marea majoritate primari şi preşedinţi de raion. La 

solicitarea CSM au fost desfăşurate 3 instruiri pentru preşedinţii şi vicepreşedinţii instanţelor de 

judecată din ţară.   

În domeniul managementului riscurilor de corupţie şi întocmirii planurilor de integritate 

instituţională, organizarea instruirilor a fost raportată de către Departamentul Instituțiilor 

Penitenciare (1) și Cancelaria de Stat (2).  

 

Prioritatea II.2. Abordarea sectorială a corupţiei 
Nr. Acțiunea Termenul de realizare Responsabili Nivelul de realizare 
19 Crearea unui mecanism de 

coordonare a elaborării şi 
implementării planurilor 
sectoriale anticorupţie la 
nivelul APC din subordinea 
Guvernului responsabile de 
sectoarele prevăzute la 
acţiunile 20–28 

Trimestrul II anul 2017  
 

Guvernul;  
CS;  
CNA 

Realizat 

 

În conformitate cu acțiunile 19 și 29 din prioritatea II.2, a fost adoptată Hotărîrea Guvenrului nr. 676 

din 29.08.2017 privind aprobarea mecanismului de elaborare şi coordonare a planurilor sectoriale 

şi locale de acţiuni anticorupţie pentru anii 2018-2020. Documentul stabilește mecanismul de 

elaborare, implementare și monitorizare a Planurilor sectoriale/locale anticorupție, oferind 

structuri-tip a planurilor și a rapoartelor de implementare ale acestora. 

 

În anul 2017, CNA a acordat suport consultativ în procesul de elaborare a planurilor sectoriale 

anticorupție în domeniile: vamal, fiscal, achiziții publice, administrarea şi deetatizarea proprietăţii 

publice, ocrotirea sănătăţii și asigurările medicale, educație, agroalimentar, ordine publică, mediu 

ambiant, precum și la elaborarea planurilor locale anticorupție în cadrul autorităților publice local 

de nivelul II.  
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Cu suportul proiectului PNUD „Consolidarea funcției de prevenire și analiză a corupției a CNA”, au 

fost selectați 8 experți sectoriali și 1 la nivel local pentru a evalua situația în fiecare domeniu și a 

prezenta diagnostica problemelor pentru a fi utilizată ca suport informațional de către instituțiile 

responsabile de elaborare a planurilor. Din cauza unui număr mic de aplicații la concursul de 

selectare a experților, diagnostica problemelor în domeniul educației a fost elaborată de către 

ofițerii CNA. 

 

Tabel nr. 3. Elaborarea și implementarea planurilor sectoriale anticorupție 

 
Nr. Acțiunea Termenul de realizare Responsabili Indicatori de 

progres  
realizaţi 

Nivelul de realizare 

20 Aprobarea şi 
implementarea planului 
sectorial anticorupţie în 
domeniul vamal 

Trimestrul IV anul 
2017 – pentru 
aprobare. 
Permanent, 
trimestrial, începînd 
cu trimestrul I anul 
2018 – pentru 
implementare 

Guvernul;  
MF;  
SV;  
CNA;  
ANI 

Plan elaborat; 
Adoptat de 
Guvern în 
cadrul 
şedinţei din 
28.03.2018 
 
Gradul de 
realizare – 2  

Realizat 

21 Aprobarea şi 
implementarea planului 
sectorial anticorupţie în 
domeniul fiscal 

Trimestrul IV 2017 – 
pentru aprobare. 
Permanent, 
trimestrial, începînd 
cu trimestrul I 2018 – 
pentru implementare 

Guvernul;  
MF;  
SFS;  
CNA;  
ANI 

Plan elaborat; 
Adoptat de 
Guvern în 
cadrul 
şedinţei din 
28.03.2018 
 
Gradul de 
realizare – 2 

Realizat 

22 Aprobarea şi 
implementarea planului 
sectorial anticorupţie în 
domeniul achiziţiilor 
publice 

Trimestrul IV 2017 – 
pentru aprobare. 
Permanent, 
trimestrial, începînd 
cu trimestrul I 2018 – 
pentru implementare 

Guvernul;  
MF;  
AAP;  
CNA;  
ANI 

Plan elaborat; 
Adoptat de 
Guvern în 
cadrul 
şedinţei din 
28.03.2018 
 
Gradul de 
realizare – 2  

Realizat 

23 Aprobarea şi 
implementarea planului 
sectorial anticorupţie în 
domeniul administrării şi 
deetatizării proprietăţii 
publice 

Trimestrul IV anul 
2017 – pentru 
aprobare. 
Permanent, 
trimestrial, începînd 
cu trimestrul I anul 
2018 – pentru 
implementare 

Guvernul;  
ME;  
APP;  
CNA;  
ANI 

Plan elaborat; 
În proces de 
avizare 
 
Gradul de 
realizare – 1  

Parţial realizat 

24 Aprobarea şi 
implementarea planului 
sectorial anticorupţie în 
domeniul ocrotirii sănătăţii 
și asigurărilor medicale 

Trimestrul IV anul 
2017 – pentru 
aprobare. 
Permanent, 
trimestrial, începînd 
cu trimestrul I anul 
2018 – pentru 
implementare 

Guvernul;  
MS;   
CNAM;  
CNA;  
ANI 

Grup de lucru 
format; 
Proiectul 
planului în 
proces de 
elaborare de 
către membrii 
grupului 
 

Parţial realizat 
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Gradul de 
realizare – 1 

25 Aprobarea şi 
implementarea planului 
sectorial anticorupţie în 
domeniul educaţiei 

Trimestrul IV anul 
2017 – pentru 
aprobare. 
Permanent, 
trimestrial, începînd 
cu trimestrul I anul 
2018 – pentru 
implementare 

Guvernul;  
MEd;  
CNA;  
ANI 

Grup de lucru 
format; 
Proiectul 
planului în 
proces de 
avizare de 
către membrii 
grupului 
 
Gradul de 
realizare – 1 

Parţial realizat 

26 Aprobarea şi 
implementarea planului 
sectorial anticorupţie în 
domeniul agroalimentar 
(subvenţionări în 
agricultură, siguranţa 
alimentelor etc.) 

Trimestrul IV anul 
2017 – pentru 
aprobare. 
Permanent, 
trimestrial, începînd 
cu trimestrul I anul 
2018 – pentru 
implementare 

Guvernul; 
MAIA;   
CNA;  
ANI 

În proces de 
revizuire în 
contextul 
reformei 
MADRM 
 
Gradul de 
realizare – 1 

Nerealizat 

27 Aprobarea şi 
implementarea planului 
sectorial anticorupţie în 
domeniul asigurării ordinii 
publice 

Trimestrul IV anul 
2017 – pentru 
aprobare. 
Permanent, 
trimestrial, începînd 
cu trimestrul I 2018 – 
pentru implementare 

Guvernul;  
MAI;  
CNA;  
ANI 

Plan elaborat; 
În proces de 
avizare 
 
Gradul de 
realizare – 1 

Parţial realizat 

28 Aprobarea şi 
implementarea planului 
sectorial anticorupţie în 
domeniul protecţiei 
mediului ambiant 

Trimestrul IV anul 
2017 – pentru 
aprobare. 
Permanent, 
trimestrial, începînd 
cu trimestrul I anul 
2018 – pentru 
implementare 

Guvernul;  
MM;  
CNA;  
ANI 

Plan elaborat; 
În proces de 
definitivare 
pentru a fi 
prezentat la 
Guvern  
 
Gradul de 
realizare – 1 

Parţial realizat 

 1.00  
* Gradul de realizare: 0 – nerealizat, 1 –parțial realizat, 2 – realizat   

 

Pentru prioritatea II.3 Transparență și responsabilitate în fața cetățenilor, au raportat 11 entități din 

56, o rată de 19.64%.  

 

Nr.c
rt. 

Acţiunea 
Termenul 
de realizare 

Instituţia 
responsabil
ă 

Indicator de progres 
Sursa de 
verificare 

Nivelul de 
realizare 

32 Extinderea listei de 
servicii publice prestate 
prin intermediul 
platformei electronice 
www.servicii.gov.md  

Permanent
, cu  
verificarea 
anuală a 
indicatorilo
r de 
progres 

Centrul de 
e-
Guvernare; 
entităţile 
prestatoar
e de 
servicii 

Numărul de servicii publice noi 
prestate prin intermediul platformei 
electronice www.servicii.gov.md, 
lansate anual. 
Numărul de servicii publice cu plată 
electronică prin intermediul 
platformei www.servicii.gov.md 

Platforma  
www.servi
cii.gov.md 

Parţial 
realizat 

 

   În calitate de posesor al portalului guvernamental unic al serviciilor publice 

(https://servicii.gov.md/), Centrul de Guvernare Electronică (CGE) menționează că, la momentul 

http://www.servicii.gov.md/
http://www.servicii.gov.md/
http://www.servicii.gov.md/
http://www.servicii.gov.md/
http://www.servicii.gov.md/
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raportării, portalul are 2 interfețe: interfața informativă - pe care se regăsesc fișele/pașapoartele 

serviciilor publice, care conțin informații despre 592 servicii publice (100%  de servicii conform 

inventarierii 2012) prestate de autoritățile administrației publice centrale și entitățile din sfera lor 

de competență (organe administrative, instituții publice, întreprinderi de stat), și interfața 

interactivă care oferă beneficiarilor acces către 126 e-servicii, care au fost integrate cu portalul și, 

respectiv, accesibile de pe portal. Nr. total de vizite a portalului din mai 2012 - 30.06.2017 s-a 

echivalat cu 1.301.422, vizitatori unici - 792.019.  

     În contextul raportării ulterioare pe marginea realizării acțiunii respective, s-a precizat că, potrivit 

prevederilor pct.4 lit.c) din Hotărârea Guvernului nr.330/2012 „Cu privire la crearea şi administrarea 

portalului guvernamental unic al serviciilor publice”, sarcina integrării pe portal a serviciilor publice 

electronice noi, inclusiv celor în curs de dezvoltare, le revine nemijlocit entităților prestatoare de 

servicii publice. Totodată, CGE este responsabil doar de asigurarea funcționării portalului și 

acordarea autorităților interesate a suportului metodologic pentru actualizarea informației şi 

integrarea serviciilor electronice în portal (conform pct.5 lit.a) și b) din Hotărârea Guvernului 

nr.330/2012). În acest context, în continuare, CGE va putea asigura doar verificarea anuală a 

indicatorului de progres ce ține de numărul serviciilor publice noi integrate pe portalul 

https://servicii.gov.md/. 

      

Este oportun de menționat că, în cadrul realizării Planului de acțiuni privind reforma de modernizare 

a serviciilor publice pentru anii 2017-2021 (Hotărârea Guvernului nr.966/2016), se prevăd mai 

multe acțiuni aferente dezvoltării și îmbunătățirii administrării portalului guvernamental unic al 

serviciilor publice, în special acțiunile 1.15., 3.29., 3.37. și 3.39. Astfel, este posibil că, în cadrul 

implementării reformei de modernizare a serviciilor publice, numărul total al serviciilor publice să 

se reducă, dat fiind faptul că în anul 2018 se planifică un amplu exercițiu de eliminare a serviciilor 

ineficiente și depășite de timp. 

      

Cu referire la Indicatorul al doilea („Numărul de servicii publice cu plată electronică prin intermediul 

platformei www.servicii.gov.md”), achitarea electronică are loc nu prin portal, ci prin Serviciul 

Guvernamental de Plați Electronice (MPay). În acest context, CGE raportează că, la moment, sunt 

integrate cu Serviciul MPay 33 grupuri de servicii, ce permite achitarea prin MPay pentru obținerea 

a peste 60 de acte/certificate etc. La momentul raportării, 23 autorități prestatoare de servicii 

publice și 16 operatori de plați sunt conectați la Serviciul Mpay. 

 

Potrivit raportului Agenției Servicii Publice, pe platformă sunt prestate 42 de servicii electronice în 

materie de stare civilă, cetățenie și eliberare a actelor identificate. De către solicitant, în format 

digital au fost depuse 12640 cereri. 

 

Conform raportului prezentat de către Ministerul Finanțelor, în prezent, sunt în proces de 

implementare experimentală module noi ,,Administrarea on-line a subiecţilor impunerii cu accize” 

şi ,,Înregistrarea contribuabililor” în cadrul SIA ,,e-Cerere”, serviciu care este prestat prin 

intermediul platformei www.servicii.gov.md. Toate serviciile prestate de SFS prin intermediul 

servicii.gov.md sunt gratuite.   

 

La data de 07.12.2017 reprezentanții Serviciului  de Informații și Securitate au participat în ședința 

de lucru organizată de către Guvernul RM, privind implementarea Sistemului Informaţional 

http://www.servicii.gov.md/
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Automatizat de Gestionare şi Eliberare a Actelor Permisive. În cadrul acesteia au fost concretizate 

actele permisive de care SIS este responsabil și care urmează a fi plasate în Sistemul Informaţional 

Automatizat de Gestionare şi Eliberare a Actelor Permisive, respectiv: Licența pentru activitatea de 

protecție a informației; Autorizare de desfășurare a activităților de instalare, operare, gestionare, 

mentenanță și/sau lichidare a rețelelor de comunicații electronice la frontiera de stat; Certificat de 

acreditare a prestatorului de servicii de certificare. 

 

Pe parcursul anului 2017 prin intermediul platformei electronice www.servicii.gov.md a fost lansat 

un nou serviciu prestat de CNAS „Indemnizație paternală”. 

 

Nr.c
rt. 

Acţiunea 

Termen
ul de 
realizar
e 

Instituţia responsabilă Indicator de progres 
Sursa de 
verificare 

Nivelul de 
realizare 

33 
 

Implementarea resursei 
informaţionale în 
domeniul comerţului, 
prevăzută de legislaţia 
privind comerţul interior  

Trim 
IV anul 
2017 

Centrul de  
e-Guvernare;  
ME;  
ANSA;  
CNSP;  
APL de niv I şi II 

Soft implementat şi 
funcţional;  
numărul de 
notificări 
înregistrate în 
sistem 

Confirmări din 
partea 
instituţiilor 
responsabile 

Parţial 
realizat 

 

Conform informației prezentate de Centrul de Guvernare Electronică, în conformitate cu 

prevederile art.5 alin.(2) lit.g), coroborat cu art.4 lit.d), din Legea nr.231/2010 cu privire la comerțul 

interior, monitorizarea activităţilor de comerţ (crearea şi gestionarea resursei informaționale în 

domeniul comerțului), prin intermediul resursei informaționale în domeniul comerțului, ține de 

competența fostului Minister al Economiei, actualul Minister al Economiei și Infrastructurii. 

     Astfel, CGE consideră că principalul responsabil de realizarea acțiunii respective trebuie să fie 

Ministerul Economiei și Infrastructurii, care și urmează să raporteze către CNA referitor la 

implementarea resursei informaţionale în domeniul comerţului și să asigure atingerea indicatorilor de 

progres stabiliți. La rîndul său, Centrul de Guvernare Electronică a exprimat deschiderea de a acorda 

asistenţă şi consultanţă ministerului vizat în reingineria, managementul şi gestiunea proceselor de 

lucru în procesul implementării resursei informaționale respective, ținînd cont de oportunitățile 

oferite prin reutilizarea serviciilor electronice guvernamentale și platformelor tehnologice 

guvernamentale existente, în special a platformei de interoperabilitate (MConnect), ce va permite 

schimbul de date și interacţiunea autorităţilor administraţiei publice locale cu alte resurse 

informaţionale de stat şi autorităţi publice în privinţa relaţiilor ce ţin de comerţul interior. 

 

Potrivit raportului prezentt de către Ministerul Economiei și Infrastructurii, prin Dispoziţia 

Guvernului nr.162-d din 16 decembrie 2016 a fost instituit Grupul de lucru tehnic pentru 

coordonarea elaborării şi implementării sistemului informaţional de gestionare şi eliberare a actelor 

permisive. Grupul de lucru a evaluat ofertele tehnice şi financiare privind elaborarea sistemului 

informaţional de gestionare şi eliberare a actelor permisive. La data de 19.04.2017 Unitatea de 

implementare a proiectelor  a semnat contractul cu dotGovSolutions, LLC, companie americană - 

care a format pentru realizarea acestui proiect o echipă multinațională cu experți de înaltă calificare. 

Ședința de lansare a activităților a avut loc pe 3 mai curent. Perioada de 2 luni după prima ședință 

vor fi consacrate analizei procesului de afaceri și elaborării specificațiilor de sistem. 
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La 24.10.2017 a fost prezentată prima versiune a sistemului informațional de gestionare și de 

elaborare a actelor permisive. Pe perioada 25-30.10.2017 a avut loc instruirea formatorilor din 

cadrul autorităților care eliberează cele 25 de acte permisive, notificarea în comerț inclusiv. Atsfel, 

la moment în proces sunt implicate 9 autorități și agenții printre care MEI, ANSA, Agenția de 

Sănătate Publică, APL-urile.  

La data de 7 decembrie 2017 Softul respectiv a fost lansat oficial la nivel de testare pentru mun 

Chișinău. 

 

Nr.c
rt. 

Acţiunea 
Termenul de 
realizare 

Instituţi
a 
respons
abilă 

Indicator de progres 
Sursa de 
verificare 

Nivelul de 
realizare 

34 Înaintarea acţiunilor 
în regres împotriva 
persoanelor 
responsabile de 
condamnarea 
Republicii Moldova la 
CtEDO 

Permanent, cu 
verificarea 
semestrială a 
indicatorilor de 
progres  

PA;  
MJ 

Acţiunile de regres înaintate;  
sentinţele în privinţa persoanelor 
responsabile de condamnarea RM la 
CtEDO, pronunţate; volumul de 
mijloace financiare recuperate ca 
urmare a acţiunilor în regres de la 
responsabilii de condamnarea 
Republicii Moldova la CtEDO 

Confirmă
ri din 
partea 
instituţiil
or 
responsa
bile 

Parţial 
realizat 

 

Conform raportului Ministerului Justiției pentru semestrul I al anului 2017, au fost întocmite şi 

depuse în instanţele de judecată 11 acţiuni de regres. Pînă în prezent au fost pronunţate 9 hotărîri 

judecătoreşti de respingere a acţiunii, care însă au fost contestate în instanţele ierarhic superioare. 

Totodată, a fost emisă o  hotărîre judecătorească  de admitere integrală a pretenţiilor înaintate prin 

care a fost dispusă încasarea în beneficiul statului a sumei de  19 980,90 lei şi care a fost executată. 

De asemenea, alături de Ministerul Finanţelor şi Procuratura Generală a fost iniţiată o acţiune în 

regres care a fost admisă de instanţa de judecată şi dispusă încasarea în beneficiul statului a sumei 

de 502 905,20 lei. 

 

Procuratura Generală a prezentat informație privind cererea iniţiată de Procurorul General potrivit 

prevederilor art. 7, 38, 71 alin.(3) lit. с), 166- 167 Cod de procedură civilă, (art. 17 din Legea cu 

privire la Agentul guvernamental, redacţia anului 2004), art. 1415 alin. (1) şi art. 1416 Cod civil, 

privind încasarea în ordine de regres în contul bugetului de stat, a sumei de 502905 lei 20 bani 

(echivalentul sumei de 28 mii EURO). (Condamnat prin Decizia  Curţii de Apel Chişinău din 

18.12.2009 pentru comiterea infracţiunii prevăzute de art.328 alin. (2) lit. a) Cod Penal, decizie 

menţinută la 15.10.2010 de către Curtea Supremă de Justiţie.) 

Prin decizia Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie 

la 28 iunie 2017 au fost admise recursurile declarate de Ministerul Finanţelor şi Procuratura 

Generală, fiind încasat de la pârât în beneficiul bugetului de stat gestionat de Ministerul Finanţelor 

suma de 502 905,20 lei (cinci sute două mii nouă sute cinci lei, 20 bani) cu titlu de daună. De 

asemenea, s-a încasat în beneficiul statului sumă de 15087,16 lei (cincisprezece mii optzeci şi şapte 

lei 16 bani) cu titlu de cheltuieli de judecată. 
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Nr.c
rt. 

Acţiunea 
Termenul de 
realizare 

Instituţi
a 
respons
abilă 

Indicator de progres Sursa de verificare 

Nivelul de 
realizare 

35 Transmiterea tuturor 
proiectelor de acte 
legislative şi 
normative pasibile de 
expertiza 
anticorupţie, după 
definitivarea 
proiectelor în urma 
avizării, la CNA pentru 
efectuarea expertizei 
anticorupţie 

Permanent, cu 
verificarea 
trimestrială a 
indicatorilor de 
progres 

APC  Actele normative şi 
proiectele de acte 
legislative aprobate de 
Guvern, pasibile de 
expertiza anticorupţie, 
supuse în prealabil 
acestei expertize 

Pagina web a 
Guvernului /Ordinea de 
zi a şedinţelor 
Guvernului/; 
pagina web a CNA/ 
Rapoarte privind 
activitatea de expertiză 
anticorupţie/ 

Parţial 
realizat 

 

De către instituțiile raportoare au fost prezentate date privind remiterea a 111 acte către CNA 

pentru efectuarea expertizei anticorupție:  

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării -  24 acte normative și legislative; Ministerul Justiției – 21 

acte; Inspectoratul Național de Probațiune – 2 acte, Ministerul Tehnologiei Informaționale și 

Comunicațiilor (în prezent în cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii) – 8 acte; Ministerul 

Finanțelor – 43 acte, Ministerul Apărării – 13 acte normative și legislative. 

 

Cu toate că raportarea cantitativă este cea mai efectivă și solicitată conform indicatorilor de 

progres, este relevant de menționat neconformitatea datelor prezentate cu informațiile regăsite pe 

portalul electronic www.particip.gov.md. Astfel, în perioada anului 2017, Ministerul Finanțelor a 

plasat pe portal 88 de proiecte de acte normative și legislative, Ministerul Educației – 82. Deși este 

dificil de trasat o corelare de 100% dintre datele numerice colectate din din rapoarte și informația 

de pe platforma electronică, neconcordanța la un nivel de zecimi invocă necesitatea unei raportări 

mai detaliate la acțiunea dată. Este deasemena îngrijorantă  întîlnirea mențiunii de expertiză 

judiciară în loc de expertiză anticorupție în rapoartele prezentate. 

 

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a raportat că toate proiectele de acte 

legislative/normative pasibile de expertiză anticorupție, urmare a avizării sunt transmise în adresa 

CNA pentru efectuarea expertizei anticorupție. O exprimare similară a fost recepționată de la 

Ministerul Afacerilor Interne și Cancelaria de Stat. 

 

Conform Articolului 28 din Legea Integrității nr. 82/2017, lit. (2) agenţii publici şi entităţile publice 

cu drept de iniţiativă legislativă, alte entităţi publice care elaborează şi promovează proiecte de acte 

legislative şi normative (în continuare în acest articol – autori), precum şi Secretariatul 

Parlamentului, în cazul iniţiativelor legislative ale deputaţilor, au obligaţia de a supune expertizei 

anticorupţie proiectele de acte, cu excepţia: 

a) documentelor de politici; 

b) actelor cu caracter individual de remanieri de cadre; 

c) decretelor Preşedintelui Republicii Moldova; 

d) dispoziţiilor Guvernului; 

e) hotărîrilor Guvernului de aprobare a avizelor asupra proiectelor de legi şi decrete ale Preşedintelui 

Republicii Moldova; 

http://www.particip.gov.md/
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f) tratatelor internaţionale, actelor de acordare a deplinelor puteri şi de exprimare a 

consimţămîntului Republicii Moldova de a fi legată prin tratat internaţional. 

 

Riscul adoptării unui act normativ, legislativ care ar conține riscuri de corupție se manifestă prin 

lezarea drepturilor și a libertăților fundamentale ale cetățenilor, promovarea intereselor private în 

detrimentul interesului public, prejudicierea finanțelor și a proprietății publice etc. Raportarea 

cantitativă și  calitativă a respectării prevederilor Articolului 28 din Legea Integrității va permite 

monitorizarea eficientă a riscurilor de corupție în procesul legislativ și asigurarea integrității și 

transparenței în promovarea actelor normative și legislative, precum și, nemijlocit, apărarea 

interesului public. Respectiv, entitățile publice sunt încurajate să prezinte date veridice privind 

numărul actelor înaintate spre coordonare și aprobare și numărul de acte înaintate pentru expertiza 

anticorupție.  

 

Nr.c
rt. 

Acţiunea 
Termenul de 
realizare 

Instituţi
a 
respons
abilă 

Indicator de progres Sursa de verificare 

Nivelul de 
realizare 

36 Întocmirea sintezei 
obiecţiilor incluse în 
rapoartele de 
expertiză anticorupţie 
pe marginea 
proiectelor de legi şi 
de hotărîri ale 
Guvernului şi 
publicarea ei pe 
pagina web a 
executivului 
concomitent cu 
publicarea proiectelor 
transmise la Guvern 
spre aprobare 

Permanent, cu 
verificarea 
trimestrială a 
indicatorilor de 
progres 

APC; 
CS 

Sintezele obiecţiilor 
incluse în rapoartele de 
expertiză anticorupţie 
pe marginea 
proiectelor de legi, 
publicate pe pagina 
web a Guvernului 

Pagina web a 
Guvernului 

Parţial 
realizat 

 

Rapoartele recepționate relevă o situație similară și pentru acțiunea nr. 36. Entitățile publice au 

prezentat informație generală, publicarea sintezei fiind raportată de către MECC, MADRM, MEI și 

MA. Însă nu au fost indicate date specifice sau surse de verificare a acestora.  

 

Conform raportului Cancelariei de Stat, odată cu intrarea în vigoare a Legii cu  privire la actele 

normative și asigurarea funcționalității Sistemului informațional e-Legislație, care are ca obiectiv 

facilitarea procesului de creație legislativă, va fi public traseul unui proiect de act normativ la toate 

etapele procesului legislativ (elaborare, avizare, expertizare, inclusiv sinteza obiecţiilor incluse în 

rapoartele de expertiză anticorupţie pe marginea proiectelor), concentrate într-un singur sistem, 

asigurîndu-se astfel transparența acestui proces. 
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Nr.c
rt. 

Acţiunea 
Termenul de 
realizare 

Instituţi
a 
respons
abilă 

Indicator de progres Sursa de verificare 

Nivelul de 
realizare 

37 Asigurarea adoptării 
proiectelor de legi şi 
de hotărîri ale 
Guvernului, pasibile 
de expertiza 
anticorupţie 
obligatorie, 
doar după supunerea 
acestora expertizei 
anticorupţie 

Permanent, cu 
verificarea 
trimestrială a 
indicatorilor de 
progres 

CS Rapoartele trimestriale 
ale Cancelariei de Stat 
cu privire la 
prezentarea de către 
autorii proiectelor de 
legi şi de hotărîri ale 
Guvernului a sintezei pe 
marginea rapoartelor 
de expertiză 
anticorupţie, 
concomitent cu 
înregistrarea 
proiectelor respective 

Pagina web a 
Guvernului /Ordinea  
de zi a şedinţelor 
Guvernului/ 

Parţial 
realizat 

 

Potrivit raportului Cancelariei de Stat, una din cerințele pentru promovarea proiectelor de acte 

normative este prezentarea de către autorii proiectelor respective, pasibile de expertiza obligatorie 

a Centrului Național Anticorupție, a sintezei pe marginea rapoartelor de expertiză anticorupţie. 

Odată cu asigurarea funcționalității Sistemului informațional e-Legislație va fi asigurată transparența 

procesului legislativ și, respectiv, CS recomandă revizuirea indicatorului de progres al acestrei acțiuni 

în partea ce vizează rapoartele trimestriale ale Cancelariei de Stat. 
 

 

Progresele și dificultățile înregistrate de autoritățile administrației publice locale 

 
Una dintre prevederile prioritare ale Pilonului II. Guvern, sector public și administrația publică 
locală al Strategiei Naţionale de Integritate și Anticorupţie este realizarea eficientă a politicii 
anticorupţie la nivel local întru asigurarea valorificării impactului mecanismelor anticorupție 
pentru promovarea eficienţei, transparenţei şi integrității autorităţilor administraţiei publice 
locale, prestarea serviciilor publice calitative, utilizarea adecvată şi eficientă a banilor publici, 
ducînd astfel la îmbunătăţirea imaginii publice precum şi creşterea încrederii societăţii. Astfel, 

AAPL de nivel II se fac responsabile de realizarea și 
raportarea informațiilor necesare pentru monitorizarea și 
evaluarea progresului în implementarea acțiunile incluse în 
Pilonul II al Planului de acțiuni pentru implementarea SNIA. 
 
Raportul de monitorizare 
tratează datele colectate 
pînă la data redactării 
acestuia, astfel, 29 de AAPL 
de nivel II ce constituie 83 
% din numărul total,  au 

transmis către Secretariatul Grupurilor de Monitorizare din cadrul 
CNA, rapoartele privind progresele înregistrate în implementarea 
acțiunilor cuprinse în Planul de acțiuni a SNIA. Consiliile care nu 
au remis rapoartele pentru anul 2017 sunt Сonsiliile 

17%

83%

Nivelul de raportare AAPL, 
2017

UAT neraportoare UAT raportoare

70%

75%

80%

85%

90%

Repartizarea zonală

Nord Centru Sud
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municipale/raionale din Comrat, Anenii-Noi, Briceni, Cahul, Dubăsari, Florești. 
 
Dacă ar fi să repartizăm subiecții supuși raportării conform poziției geografice a acestora, putem 
evidenția o rată de raportare de 83 % la sută dintre Consiliile raionale/municipale din regiunea 
Centru, 85 % de raportări din regiunea Nord și respectiv 77 % cei din regiunea Sud a Republicii 
Moldova.  
  
Principalele dificultăți semnalate de către reprezentanții autorităților administrației publice locale 
privind implementarea Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție pentru anii 2017-2020,  
se referă la: 

- cumul de atribuții ale persoanelor desemnate responsabile de monitorizarea/ 
implementarea SNIA;  

- lipsa personalului și nivelul insuficient de pregătire a celui existent pentru 
îndeplinirea atribuțiilor; 

- lipsa capacității proprii de realizare a analizei riscurilor și vulnerabilităților la corupție, 
de identificare a măsurilor de remediere, de elaborare a celorlalte documente 
solicitate la raportare; 

- rigiditatea și teama angajaților de a raporta abaterile disciplinare și faptele de 
corupție identificate; 

- dificultatea de a atrage şi de a menţine un sistem personal specializat şi lipsa unor 
mecanisme eficiente de raportare şi sancţionare a încălcărilor comise de către agenții 
publici; 

- lipsa unei comunicări interne eficiente cu efecte negative semnificative asupra 
asigurării unui climat organizațional optim; 

- lipsa resurselor financiare pentru implementarea prevederilor SNIA pentru anii 2017-
2020; 

- resurse financiare insuficiente pentru asigurarea accesului la pregătirea 
profesională a angajaților instituției; 

- resurse financiare și umane insuficiente pentru dezvoltarea rețelelor de  elaborare și 
implementare a politicilor publice anticorupție de la nivel local; 

- nivelul relativ scăzut al interesului salariaților și al instituțiilor publice privind 
organizarea de consultări și dezbateri publice periodice pentru diseminarea bunelor 
practici privind integritatea; 

- lipsa de informare și conștientizare a consecințelor faptelor de corupție. 
 

Este notabil faptul că, în ciuda dificultăților întâmpinate, s-a constatat o deschidere a 
reprezentanților autorităților administrației publice locale de nivel II, în ceea ce privește adoptarea 
unor măsuri menite să contribuie, pe de o parte la implementarea SNIA, iar pe de altă parte, la 
creșterea încrederii cetățenilor în activitatea realizată de către autoritățile administrației publice 
locale. 
În urma analizei rapoartelor autorităților administrativ teritoriale de nivel II privind descrierea 
progreselor înregistrate în atingerea indicatorilor de progres a 16 acțiuni implementate, s-a 
constatat faptul că, nivelul de realizare a acțiunii 29 “Crearea unui mecanism de coordonare a 
elaborării şi implementării planurilor anticorupţie la nivel local”, se consideră a fi realizată, iar 
nivelul de realizare a acțiunilor 1-14, 30, din Pilonul II, este stabilite drept, în proces de realizare.   
  

Cultivarea integrității în sectorul public și a climatului de toleranță zero la corupție în cadrul 
entităților publice este asigurată inclusiv prin implementarea a 14 instrumente de integritate 
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prevăzute expres în Prioritatea II.1 “Promovarea integrității în sectorul public”, Pilonul II al Planului 
de acțiuni privind implementarea SNIA. 
 
Prioritatea II.1.  Promovarea integrității în cadrul entităţilor publice 

Nr. 
crt. 

Acţiunea 
Termenul de 
realizare 

Instituţia 
responsabilă 

Indicator de progres 
Sursa de 
verificare 

Nivelul de 
realizare 

1 Asigurarea 
angajării şi 
promovării 
agenţilor 
publici pe 
bază de 
merit şi de 
integritate 
profesională 

Permanent, 
cu 
verificarea 
anuală a 
indicatorilor 
de progres 

Entităţile 
publice;  
CNA;  
SIS 

Numărul de agenţi publici 
angajaţi prin concurs sau prin 
transfer de la alte entităţi 
publice; numărul cazierelor 
de integritate solicitate de 
entităţile publice la angajare. 
Numărul de contestații 
depuse împotriva 
rezultatelor concursurilor 
organizate. 
Numărul de agenţi publici 
angajaţi/reconfirmaţi în 
funcţii ca urmare a verificării 
conform Legii  
nr. 271/2008 privind 
verificarea titularilor şi a 
candidaţilor la funcţii publice 

Platforma 
electronică 
de asigurare 
a integrităţii 
instituţional
e şi  
e-cazierul 
integrităţii 
profesionale 

Parţial 
realizat 

Recrutarea şi promovarea agenţilor în cadrul entităţii publice se efectuează prin concurs public, 
conform criteriilor transparente și obiective de selectare în bază de merit, calificare profesională, 
capacitate, competenţă şi integritate profesională, fără a admite favorizarea intereselor private şi 
a oricăror forme de discriminare pe motiv de sex, rasă, limbă, religie, opinii politice sau orice altă 
opinie, origine naţională sau socială, precum și alte forme de discriminare.  
Raportarea privind progresele înregistrate în implementarea acțiunii 1 a Priorității II.1. evidențiat 
o serie de lacune, după cum urmează: 

- cazierele de integritate care necesită a fi solicitate de 
către entităţile publice la angajare reprezintă pentru 
autoritățile administrație publice locale un segment 
neimplementat. Astfel, din Consiliile municipale/ 
raionale care au raportat, 27% (Chișinău Leova Criuleni, 
Edineț, Fălești, Nisporeni, Soroca, Șoldănești) au solicitat 
cazierele de integritate la angajare. Cazierele de 
integritate sunt confundate cu cazierele juridice 
solicitate la angajare în conformitate cu prevederile 
Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia 
publică şi statutul funcţionarului public. 

- În cazul raportării numărului de contestații depuse împotriva rezultatelor concursurilor 
organizate pentru recrutarea şi promovarea agenţilor publici în cadrul autorităților, precum 
în cazurile identificate în cadrul Consiliul Municipal Chișinău (2 cazuri) și Consiliul raional 
Soroca (1 caz), lipsesc datele privind finalitatea acestor contestări. 

 

 
Nr. 
crt. 

Acţiunea 
Termenul de 
realizare 

Instituţia 
responsabilă 

Indicator de progres 
Sursa de 
verificare 

Nivelul de 
realizare 

2 Asigurarea 
respectării 
regimului de 
incompatibili

Permanent, 
cu 
verificarea 
anuală a 

Entităţile 
publice ai 
căror 

Numărul de cazuri de 
incompatibilităţi şi restricţii în 
ierarhie atestate şi 

Platforma 
electronică 
de asigurare 
a integrităţii 

Parţial 
realizat 

27%

73%

0% 20% 40% 60% 80%

APPL care solicită CI
la angajare

AAPL care nu au
solicitat CI la angajare

Solicitarea Cazierului de 
Integritate (CI) de către 

AAPL la angajare
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Nr. 
crt. 

Acţiunea 
Termenul de 
realizare 

Instituţia 
responsabilă 

Indicator de progres 
Sursa de 
verificare 

Nivelul de 
realizare 

tăţi, de 
restricţii în 
ierarhie şi de 
limitare a 
publicităţii 

indicatorilor 
de progres 

agenți publici 
sînt subiecţi 
ai declarării 
averilor şi 
intereselor 
personale;  
ANI 

soluţionate în entităţile 
publice;  
numărul de sesizări la ANI cu 
privire la încălcarea regimului 
de incompatibilităţi şi 
limitare a publicităţii;  
numărul de persoane 
suspendate pentru 
asemenea încălcări 

instituţional
e şi  
e-cazierul 
integrităţii 
profesionale 

 

Respectarea regimului de incompatibilităţi, de restricţii în ierarhie şi de limitare a publicităţii, prin 
evitarea promovării intereselor personale şi 
asigurarea respectării interesului public, 
conform rapoartelor remise,  a fost asigurată  
în cadrul a 28 de Consilii municipale/raionale 
raportoare. Un caz privind încălcarea 
regimului de incompatibilităţi, de restricţii în 
ierarhie şi de limitare a publicităţii a fost 
raportat în Consiliul raional Telenești, unde 
consilierul raional exercita funcție de 
conducere a Centrului de creație al Elevilor, 

instituție publică din subordinea Consiliului raional. Pe marginea acestui caz a fost sesizată Comisia 
Electorală Centrală care la rîndul ei a sesizat Autoritatea Națională de Integritate. La moment cazul 
este în proces de soluționare. 
 

Nr. 
crt. 

Acţiunea 
Termenul de 
realizare 

Instituţia 
responsabilă 

Indicator de progres 
Sursa de 
verificare 

Nivelul de 
realizare 

3 Asigurarea 
respectării 
regimului 
declarării 
averilor şi 
intereselor 
personale 

Permanent, 
cu 
verificarea 
anuală a 
indicatorilor 
de progres 

Entităţile 
publice ai 
căror agenți 
publici sînt 
subiecţi ai 
declarării 
averilor şi 
intereselor 
personale; 
ANI;  
CNA 

Numărul de agenţi publici 
angajaţi/numiţi/cu 
mandatele validate pe 
parcursul anului şi numărul 
de declaraţii depuse în 
momentul angajării/numirii 
/validării mandatului.  
Numărul total de agenţi 
publici angajaţi/numiţi/cu 
mandatele validate care 
activează în entitatea publică 
pe parcursul anului şi 
numărul de declaraţii depuse 
anual.  
Numărul de agenţi publici ale 
căror mandat/raporturi de 
muncă sau de serviciu au 
încetat pe parcursul anului şi 
numărul de declaraţii depuse 
la încetarea 
mandatului/raporturilor de 
muncă sau de serviciu pe 
parcursul anului respectiv. 
Numărul total de declaraţii 
de avere şi interese 
personale transmise anual la 
ANI de la entităţile publice.  

Platforma 
electronică 
de depunere 
a 
declaraţiilor 
de avere şi 
interese 
personale. 
Platforma 
electronică 
de asigurare 
a integrităţii 
instituţionale 
şi e-cazierul 
integrităţii 
profesionale. 
Pagina web a 
ANI; 
hotărîrile 
instanţelor 
de judecată 

Parţial 
realizat 

0% 50% 100%

Cazuri înregistrate

Nici un caz
înregistrat

4%

96%

Regimul de  incompatibilităţi, de restricţii în ierarhie în
cadrul AAPL
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Numărul actelor de 
constatare ale ANI privind 
existenţa averii nejustificate. 
Numărul de dosare penale şi 
contravenţionale 
instrumentate privind 
încălcarea regimului 
declarării averilor şi 
intereselor personale 

 
Prevenirea îmbogăţirii nejustificate şi ilicite a agenţilor publici, evitarea conflictelor de interese în 
activitatea acestora, obligă agenţii publici să depună declaraţia de avere şi interese personale, în 
termenul şi în modul prevăzute de legislaţia în cazul, a) în momentul angajării, numirii sau validării 
mandatului, b) anual, și c) la încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu.  
 
Din rapoartele parvenite în adresa Secretariatului Grupului de Monitorizare al CNA, s-a evidențiat 
o serie de neconformități în raportarea respectări regimului declarării averilor și intereselor 
personale. S-au atestat date diferite dintre rapoartele privind numărul persoanelor angajate prin 
transfer sau concurs la entitatea publică și numărul declarațiilor depuse la validarea mandatelor, 
în perioada de raportare, de asemenea, în cazul numărului de persoane care activează în cadrul 
autorității și numărul de declarații depuse anual la Autoritatea Națională de Integritate. Aceeași 
situație se regăsește și în cazurile privind numărul agenților publici care și-au încetat mandatul și 
numărul de declarații depuse în acest caz. 
 

Nr. 
crt. 

Acţiunea 
Termenul de 
realizare 

Instituţia 
responsabilă 

Indicator de progres 
Sursa de 
verificare 

Nivelul de 
realizare 

4 Asigurarea 
respectării 
regimului 
conflictelor 
de interese 
şi 
neadmiterea 
favoritismul
ui 

Permanent, 
cu 
verificarea 
anuală a 
indicatorilor 
de progres 

Entităţile 
publice ai 
căror 
angajaţi sînt 
subiecţi ai 
declarării 
averilor şi 
intereselor 
personale;   
ANI 

Numărul conflictelor de 
interese declarate și 
soluţionate în cadrul 
entităţilor publice.  
Numărul conflictelor de 
interese sesizate la ANI. 
Numărul actelor de 
constatare ale ANI cu privire 
la conflictele de interese.  
Numărul actelor juridice, 
adoptate în situaţii de 
conflict de interese, anulate 
în instanţa de judecată la 
solicitarea ANI.  
Numărul de dosare penale şi 
contravenţionale 
instrumentate privind 
conflictele de interese penale  

Platforma 
electronică 
de asigurare 
a integrităţii 
instituţionale 
şi  
e-cazierul 
integrităţii 
profesionale 

Parţial 
realizat 

 

În vederea asigurării exercitării atribuțiilor de serviciu a agenților 
publici cu nepărtinire şi corectitudine, Consiliul Raional Ialoveni a 
soluţionat în cadrul entităţii publice 1 caz de încălcare a regimului 
conflictelor de interese şi neadmitere a favoritismului, neraportînd 
însă măsurile întreprinse pentru soluționarea acestuia, ceea ce face 
dificilă constatarea probității acțiunilor întreprinse în acest sens. 
Celelalte 28 de AAPL au declarat lipsa cazurilor de încălcare a 
regimului conflictelor de interese şi neadmiterea favoritismului.    
 

4%

96%

Cazuri privind încălcarea
regimul conflictelor de interese
şi neadmitere a favoritismului
raportate
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Nr. 
crt. 

Acţiunea 
Termenul de 
realizare 

Instituţia 
responsabilă 

Indicator de progres 
Sursa de 
verificare 

Nivelul de 
realizare 

5 Asigurarea 
respectării 
regimului 
cadourilor 

Permanent, 
cu 
verificarea 
anuală a 
indicatorilor 
de progres 

Entităţile 
publice 

Numărul cadourilor predate 
comisiilor de evidență și 
evaluare a cadourilor în 
cadrul entităţilor publice. 
Numărul şi suma cadourilor 
răscumpărate în cadrul 
entităţilor publice. 
Numărul de cadouri 
inadmisibile, transmise 
agenţiei anticorupţie şi 
numărul de dosare penale şi 
contravenţionale 
instrumentate. 
Registrele de evidenţă a 
cadourilor publicate pe 
paginile web ale entităţilor 
publice 

Platforma 
electronică 
de asigurare 
a integrităţii 
instituţional
e şi  
e-cazierul 
integrităţii 
profesionale 

Parţial 
realizat 

În baza ultimului Sondaj al opiniei publice a locuitorilor Moldovei, efectuat de către Institutul 
Republican Internațional7, locuitorii Republicii Moldova la întrebarea “Pentru cine ați făcut o 
favoare, ați dat un cadou sau plătit mită pentru a face/primi un servicii?” au calificat autoritățile 
publice locale în top 5 sectoare vulnerabile. 
Întru evitarea apariţiei manifestărilor de corupţie, 
agenţilor publici le este interzis să solicite sau să 
accepte cadouri (bunuri, servicii, favoruri, invitaţii 
sau orice alt avantaj) care le sînt destinate 
personal sau familiei lor, dacă oferirea sau 
acordarea lor este legată direct sau indirect de 
desfăşurarea activităţii lor profesionale. În acest 
sens, în vederea asigurării respectării regimului 
cadourilor, Consiliul Municipal Chișinău, a raportat 
predarea către Comisia de evidență și evaluare a cadourilor din cadrul autorității – 47 de cadouri, 
de asemenea, se menționează publicarea Registrului de evidenţă a cadourilor pe pagina web a 
autorității. 
Consiliul raional Călărași, raportează pentru perioada anului 2017, înregistrarea de către Comisia 
de evidență și evaluare a cadourilor în cadrul entităţii a 10 cadouri predate, în valoare totală 
estimată la 1530 lei, subsecvent, asigurînd publicarea Registrului pe pagina oficială web a 
autorității. 
Consiliile municipale/raionale Glodeni, Hîncești, Ștefan-Vodă, relatează în raport că toate 
cadourile au fost declarate și înscrise în Registru, iar valoarea cadourilor nu a depășit limita stabilită 
de legislația în vigoare, totodată, asigurîndu-se publicarea Registrului de evidență a cadourilor pe 
paginile web oficiale ale autorităților.  
Consiliile municipale/raionale Criuleni, Dondușeni, Edineț, Ialoveni, Sîngerei, Șoldănești, Taraclia 
Telenești și Ungheni, prezintă predarea și înregistrarea cadourilor oferite, însă este neglijată 
asigurarea publicării pe paginile web oficiale ale autorităților a Registrele de evidenţă a cadourilor.  

 

                                                           
7 Sondajul opiniei publice a locuitorilor Moldovei http://www.iri.org/sites/default/files/wysiwyg/2017-11-8_moldova_poll_presentation.pdf 
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Nr. 
crt. 

Acţiunea 
Termenul de 
realizare 

Instituţia 
responsabilă 

Indicator de progres 
Sursa de 
verificare 

Nivelul de 
realizare 

6 Asigurarea 
neadmiterii, 
denunţării şi 
tratării 
influenţelor 
necorespunz
ătoare 

Permanent, 
cu 
verificarea 
anuală a 
indicatorilor 
de progres 

Entităţile 
publice 

Numărul cazurilor de 
influenţă necorespunzătoare 
denunţate, soluţionate în 
cadrul entităţilor publice. 
Numărul cazurilor de 
influenţă necorespunzătoare 
denunţate la CNA şi SIS. 

Platforma 
electronică 
de asigurare 
a integrităţii 
instituţional
e şi  
e-cazierul 
integrităţii 
profesionale 

Parţial 
realizat 

Neadmiterea, denunţarea şi tratarea influenţelor necorespunzătoare, în conformitatea cu 
normele legale reprezintă veriga unei serviri a interesului public cu imparţialitate şi obiectivitate. 
Din rapoartele colectate de către Secretariatul Grupul de monitorizare al CNA, referitor la 

asigurarea neadmiterii, denunțării şi tratării influențelor necorespunzătoare, au fost identificate 2 
cazuri de influență necorespunzătoare atestate în cadrul Consiliul Raional Ialoveni, 1 caz a fost 
soluționat în cadrul entității publice, celălalt a fost denunțat la instituțiile abilitate. Despre 
procedura de soluționare și finalitatea cazurilor privind neadmiterea, denunțarea şi tratarea 
influențelor necorespunzătoare nu au fost aduse careva precizări. 
 

Nr. 
crt. 

Acţiunea 
Termenul de 
realizare 

Instituţia 
responsabilă 

Indicator de progres 
Sursa de 
verificare 

Nivelul de 
realizare 

7 Asigurarea 
neadmiterii 
și denunţării 
manifestăril
or de 
corupţie; 
protecţia 
avertizorilor 
de 
integritate 

Permanent, 
cu 
verificarea 
anuală a 
indicatorilor 
de progres 

Entităţile 
publice;  
CNA  

Numărul manifestărilor de 
corupţie denunţate de către 
agenţii publici conducătorilor 
entităţilor publice şi 
agenţiilor anticorupţie. 
Numărul avertizărilor de 
integritate depuse în cadrul 
entităţilor publice.  
Numărul avertizărilor de 
integritate transmise la CNA.  
Numărul avertizorilor de 
integritate supuși protecției 

Platforma 
electronică 
de asigurare 
a integrităţii 
instituţional
e şi  
e-cazierul 
integrităţii 
profesionale 

Parţial 
realizat 

 
Întru asigurarea bunei funcţionări a entităţilor publice în conformitate cu mandatul legal de servire 
a interesului public şi pentru asigurarea neafectării drepturilor omului, a imaginii şi reputaţiei 
entităţii publice, agenţii publici trebuie să nu admită şi să denunţe neîntîrziat încercările de 
implicare a lor în manifestări de corupţie.  
În urma informațiilor parvenite de la autoritățile administrației publice locale, nu au fost sesizate 
careva cazuri cu privire la existența manifestărilor de corupție denunțate de către agenții publici 
conducătorilor entităților publice și agențiilor anticorupție, avertizări de integritate depuse în 
cadrul entităților publice sau alte instituții abilitate.  
 

Nr. 
crt. 

Acţiunea 
Termenul de 
realizare 

Instituţia 
responsabilă 

Indicator de progres 
Sursa de 
verificare 

Nivelul de 
realizare 

8 Asigurarea 
intoleranţei 
faţă de 
incidentele 
de 
integritate 

Permanent, 
cu 
verificarea 
anuală a 
indicatorilor 
de progres 

Entităţile 
publice 

Numărul de sancţiuni 
disciplinare aplicate în cadrul 
entităţilor publice în legătură 
cu incidentele de integritate 
admise de agenţii publici. 
Numărul sesizărilor depuse 
de către conducătorii 
entităţilor publice la 
autoritățile anticorupţie cu 

Platforma 
electronică 
de asigurare 
a integrităţii 
instituţional
e şi  
e-cazierul 
integrităţii 
profesionale 

Parţial 
realizat 
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Nr. 
crt. 

Acţiunea 
Termenul de 
realizare 

Instituţia 
responsabilă 

Indicator de progres 
Sursa de 
verificare 

Nivelul de 
realizare 

privire la incidentele de 
integritate ce constituie 
infracţiuni şi contravenţii. 
Numărul de suspendări din 
funcţii ale agenţilor publici 
inculpaţi pentru infracţiuni 
de corupţie sau conexe 
corupţiei 

 

Agenţii publici asigură credibilitatea şi susţinerea publică a mandatului entităţii publice din care 
fac parte sau, după caz, de a căror activitate sînt responsabili prin manifestarea spiritului de 
intoleranţă faţă de incidentele de integritate.  
Din informațiile deținute la moment, privind asigurarea intoleranţei faţă de incidentele de 
integritate, la nivelul autorităților administrației publice locale, în anul 2017, au fost depuse 2 

sesizări de către conducătorii din cadrul Consiliului Municipal Chișinău la autoritățile anticorupţie 
cu privire la incidentele de integritate ce constituie infracţiuni şi contravenţii. Drept urmare a 
acestor sesizări s-a soldat cu suspendarea din funcție a unui agent public din cadrul Consiliului 
Municipal Chișinău.   
 

Nr. 
crt. 

Acţiunea 
Termenul de 
realizare 

Instituţia 
responsabilă 

Indicator de progres 
Sursa de 
verificare 

Nivelul de 
realizare 

9 Asigurarea 
respectării 
transparenţe
i în procesul 
decizional 

Permanent, 
cu 
verificarea 
anuală a 
indicatorilor 
de progres 

Entităţile 
publice;  
CS 

Rapoartele anuale privind 
transparenţa în procesul 
decizional publicate pe 
paginile web ale entităţilor 
publice.  
Stabilirea unor indicatori 
calitativi şi cantitativi privind 
transparenţa în procesul 
decizional. 
Raportul anual al Cancelariei 
de Stat privind transparenţa 
decizională în cadrul APC şi 
APL  

Platforma 
electronică 
de asigurare 
a integrităţii 
instituţional
e şi e-
cazierul 
integrităţii 
profesionale 

Parţial 
realizat 

Desfăşurarea activităţii autorităților publice în mod transparent, responsabil în raport cu cetăţenii 
şi cu implicarea acestora asigurînd crearea posibilităţilor de participare a cetăţenilor, a asociaţiilor 
şi a altor părţi interesate la procesul decizional din cadrul autorității publice, reprezintă una din 
laturile inteligibile ale unei societăți integre.  
Consiliul Municipal Chișinău, Consiliul raional Fălești, Consiliul raional Glodeni și Consiliul raional 
Ialoveni au raportat despre asigurarea publicării pe paginile web ale entităților, a Rapoartelor 
anuale privind transparența în procesul decizional. Subsidiar, indicînd și elaborarea unor indicatori 
calitativi şi cantitativi privind transparenţa în procesul decizional.    
 

Nr. 
crt. 

Acţiunea 
Termenul de 
realizare 

Instituţia 
responsabilă 

Indicator de progres 
Sursa de 
verificare 

Nivelul de 
realizare 

10 Asigurarea 
respectării 
accesului la 
informaţii de 
interes 
public 

Permanent, 
cu 
verificarea 
anuală a 
indicatorilor 
de progres 

 
Entităţile 
publice 
 
 

Persoanele responsabile de 
accesul la informaţii de 
interes public, desemnate în 
cadrul autorităţilor. 
Numărul de solicitări de 
acces la informaţii, transmise 
anual entităţilor publice. 

Platforma 
electronică 
de asigurare 
a integrităţii 
instituţional
e şi  

Parţial 
realizat 
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Nr. 
crt. 

Acţiunea 
Termenul de 
realizare 

Instituţia 
responsabilă 

Indicator de progres 
Sursa de 
verificare 

Nivelul de 
realizare 

Numărul de refuzuri de acces 
la informaţii. 
Numărul contestațiilor 
depuse anual în instanţa de 
judecată împotriva refuzului 
entităţilor publice de a oferi 
acces la informaţii. 
Numărul de hotărîri adoptate 
anual de instanţele de 
judecată privind obligarea 
entităţilor publice de a oferi 
informaţiile solicitate 

e-cazierul 
integrităţii 
profesionale 

Accesul liber și neîngrădit al cetățenilor la orice informație de interes public, constituie unul dintre 
principiile fundamentale ale relațiilor dintre cetățeni și autoritățile publice. 
În acest sens, Consiliul raional Călărași a raportat că, în cadrul autorității au fost desemnate 3 
persoane responsabile de accesul la informaţii de interes public, de asemenea, în cadrul Consiliului 
au fost înregistrate 3 solicitări de acces la informații, care au fost examinate în baza legislației în 
vigoare, cu oferirea răspunsului pertinent în termenii stabiliți.  
Aceeași situație se atestă în cadrul Consiliului raional Drochia, unde de asigurarea respectării 
accesului la informaţii de interes public este responsabilă o persoană, totodată pe parcursul anului 
2017 au parvenit 4 solicitări privind accesul la informații, care s-au soluţionat fără refuzuri de 
acordare a informațiilor solicitate. În Consiliile raionale Cimișlia și Strășeni, responsabili de 
asigurarea respectării accesului la informaţii de interes public, au fost identificate subdiviziuni ale 
entității publice, în atribuțiile cărora se regăsește asigurarea respectării accesului la informaţii de 
interes public.  
În cadrul Consiliului Municipal Chișinău au fost înregistrate 19 contestații depuse în instanța de 
judecată pe parcursul anului 2017, împotriva refuzului autorității de a oferi acces la informații, 
drept urmare, de către instanța de judecată au fost emise 10 hotărîri privind obligarea autorității 
publice de a oferi informațiile solicitate inițial. 
 

Nr. 
crt. 

Acţiunea 
Termen
ul de 
realizare 

Instituţ
ia 
respon
sabilă 

Indicator de progres 
Sursa de 
verificare 

Nivelul 
de 
realizare 

11 Asigurarea 
gestionării 
transparent
e şi 
responsabil
e a 
patrimoniul
ui public şi 
a asistenţei 
externe 

Perman
ent, cu 
verificar
ea 
anuală a 
indicato
rilor de 
progres 

Entităţi
le 
publice
;  
MF;  
AAP 

Informaţia privind gestionarea patrimoniului 
entităţilor publice publicată. 
Informaţia privind atragerea şi gestionarea 
asistenţei externe, publicată. 
Rapoartele entităţilor publice care au atras 
fonduri externe cu privire la rezultatul 
(performanţa) obţinut în urma acestei 
asistenţe. 
Cartele de audit intern, planurile strategice şi 
planurile anuale ale activităţii de audit, 
aprobate de către entităţile publice. 
Declaraţiile privind buna guvernare, publicate 
pe paginile web ale entităţilor publice. 
Raportul anual consolidat privind controlul 
financiar public intern, prezentat la Guvern. 
Planurile anuale şi trimestriale de achiziţii 
publice ale entităţilor publice, publicate pe 
paginile lor web oficiale. 

Platform
a 
electroni
că de 
asigurare 
a 
integrităţ
ii 
instituţio
nale şi e-
cazierul 
integrităţ
ii 
profesion
ale 

Parţial 
realizat 
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Rapoartele Agenţiei de Achiziţii Publice 
privind achiziţiile publice efectuate. 
Numărul de rezultate ale procedurilor de 
achiziţii publice contestate la Agenţia 
Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor 
şi în instanţele de judecată şi rezultatele 
examinării 

Valorificarea raţională, eficientă şi durabilă a resurselor publice, ce constituie aportul 
contribuabililor, precum și a mijloacelor din fonduri externe,  poate fi atinsă prin aportul 
autorităților publice de a asigura gestionarea alocaţiilor bugetare şi extrabugetare, administrarea 
patrimoniul public în baza principiilor bunei guvernări, garantarea transparenţei achiziţiilor 
publice, implementarea sistemului de management financiar şi control şi organizarea auditului 
intern în sectorul public. 
28 % din Consiliile municipale/raionale (Chișinău, Bălți, Călărași, Glodeni, Ialoveni, Orhei, Sîngerei 
și Ștefan-Vodă) au raportat asigurarea publicării informaţiei privind gestionarea patrimoniului 
entităţii publice. 
14% din Consiliile municipale/raionale (Călărași, Glodeni, Ialoveni, Orhei) au relatat despre 
publicarea informației privind atragerea şi gestionarea asistenţei externe. 
40% din Consiliile municipale/raionale (Chișinău, Basarabeasca, Criuleni, Edineț, Glodeni, Hîncești, 
Leova, Rîșcani, Ștefan-Vodă, Rezina, Sîngerei, Strășeni, Cantemir) au raportat publicarea pe 
paginile lor web oficiale, a  Planurilor anuale şi trimestriale de achiziţii publice ale entităţilor 
publice. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În cadrul examinării rapoartelor, s-a evidențiat o serie de deficiențe în implementarea și 
prezentarea informației pertinente conform indicatorilor de progres a acțiunii în cauză. Drept 
urmare, au fost identificate o serie de neconcordanțe numerice în informațiile expuse de către 
autoritățile raportoare, ceea ce devine suspectabil în contextul calităţii şi veridicității materialului 
expus pentru informare.    

 
Nr. 
crt. 

Acţiunea 
Termenul de 
realizare 

Instituţia 
responsabilă 

Indicator de progres 
Sursa de 
verificare 

Nivelul de 
realizare 

12 Asigurarea 
implementăr
ii şi 
respectării 
normelor de 
etică şi 
deontologie  

Permanent, 
cu 
verificarea 
anuală a 
indicatorilor 
de progres 

Entităţile 
publice 

Adoptarea codurilor de etică 
şi deontologie pentru 
entităţile publice care nu au 
astfel de coduri. 
Planurile anuale de instruire, 
inclusiv de instruire continuă, 
aprobate. 
Numărul de instruiri şi de 
agenţi publici instruiţi cu 

Platforma 
electronică 
de asigurare 
a integrităţii 
instituţional
e şi e-
cazierul 
integrităţii 
profesionale 

Parţial 
realizat 

28%
14%

40%

0%
10%
20%
30%
40%
50%

AAPL care au asigurat
publicarea informaţiei privind

gestionarea patrimoniului
entităţii publice

AAPL care au asigurat 
publicarea informației privind 

atragerea şi gestionarea 
asistenţei externe

AAPL care au asigurat
publicarea Planurilor anuale şi
trimestriale de achiziţii publice

Gestionarea transparentă şi responsabilă a patrimoniului public 
şi a asistenţei externe
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privire la normele de etică şi 
deontologie. 
Numărul de cazuri de 
încălcare a normelor de etică 
şi deontologie, sancţionate 
disciplinar 

Instituirea unui climat de încredere şi respect reciproc între cetăţeni şi autoritățile publice, 
urmărind scopul creării şi menţinerii prestigiului, sporirii prestaţiei, eliminării birocraţiei şi a 
manifestărilor de corupţie din cadrul entităţii publice, se face pasibilă prin promovarea normelor 
de etică şi deontologie în cadrul entităţii publice. 
Astfel, în 8 Consilii municipale/raionale (Criuleni, Drochia, Fălești, 
Glodeni, Ialoveni, Orhei și Ștefan-Vodă, Cantemir) sunt elaborare și 
publicate Codurile de etică şi deontologie. 
În cadrul a circa 48% de Consilii municipale/raionale (Chișinău, 
Cimișlia, Criuleni, Edineț, Fălești, Glodeni, Hîncești, Ialoveni, Leova, 
Nisporeni, Ștefan-Vodă, Telenești), sunt elaborate și aprobate 
Planurile anuale de instruire, inclusiv de instruire continuă. 

Au fost instruiți cu privire la 
normele de etică şi deontologie, 
din Consiliul municipal Chișinău- 8 persoane, Consiliul raional 
Sîngerei- 9 persoane, Consiliul raionale Soroca-101 persoane, 
și Consiliul raional Telenești- 1 persoană, în total 119 persoane. 
Cu referire la cazurile de încălcări a normelor de etică şi 
deontologie, sancţionate disciplinar, astfel de cazuri au fost 
identificate în cadrul Consiliului municipal Chișinău și 

Consiliului raional Criuleni- cîte 3 cazuri, Consiliilor raionale Hîncești, Orhei, Sîngerei – cîte 1 caz. 
Raportarea privind  procedura de sancționare și finalitatea procesului nu a fost asigurată.  

 

Nr. 
crt. 

Acţiunea 
Termen
ul de 
realizare 

Instituţia 
responsa
bilă 

Indicator de progres 
Sursa de 
verificare 

Nivelul de 
realizare 

13 Asigurarea 
respectării 
regimului de 
restricţii şi 
limitări în 
legătură cu 
încetarea 
mandatului, 
a 
raporturilor 
de muncă 
sau de 
serviciu şi 
migrarea 
agenţilor 
publici în 
sectorul 
privat 
(pantuflaj) 

Perman
ent, cu 
verificar
ea 
anuală a 
indicato
rilor de 
progres 

Entităţile 
publice 

Numărul anual de agenţi publici care 
şi-au încetat mandatul, raporturile de 
muncă sau de serviciu şi numărul 
ofertelor de muncă sau de angajare 
oferite agenţilor publici în cadrul 
organizaţiilor comerciale, comunicate 
de către agenţii publici înainte de 
încetarea mandatului, a raporturilor 
de muncă sau de serviciu. 
Numărul de contracte comerciale 
refuzate anual de către entităţile 
publice din motivul că în organizaţiile 
comerciale activează persoane care, 
pe parcursul ultimului an, au fost 
agenți publici în cadrul entităţilor 
publice 

Platforma 
electronică 
de 
asigurare a 
integrităţii 
instituţion
ale şi e-
cazierul 
integrităţii 
profesiona
le 

Parţial 
realizat 

 

Asigurarea respectării regimului de restricţii şi limitări în legătură cu încetarea mandatului, a 
raporturilor de muncă sau de serviciu şi migrarea agenţilor publici în sectorul privat (pantuflaj), 
reprezintă instrumentul de cultivare a integrității făță de care autoritățile publice locale, manifestă 

27%

Respectarea normelor 
de etică şi deontologie 

AAPL care au aprobat Coduri
de etică

48%

Respectarea normelor de 
etică și deontologie

AAPL care au aprobat Planuri
anuale de instruire
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o insuficiență de cunoștințe privind implementarea și gestionarea a mecanismului. Este important 
faptul că autoritățile depistînd deficiențele, au solicitat consultanță privind identificarea rigorilor 
legale și descrierii proceselor de monitorizare în vederea respectării regimului juridic al restricţiilor 
şi limitărilor post-angajare.   
 

 

Nr. 
crt. 

Acţiunea 
Termen
ul de 
realizare 

Instituţia 
responsa
bilă 

Indicator de progres 
Sursa de 
verificare 

Nivelul de 
realizare 

14 Asigurarea 
implementăr
ii 
managemen
tului 
riscurilor de 
corupţie  

Perman
ent, cu 
verificar
ea 
anuală a 
indicato
rilor de 
progres 

Entităţile 
publice 

Registrele riscurilor, care includ și 
riscurile de corupţie, elaborate de 
către entităţile publice. 
Completarea registrului riscurilor cu 
riscurile de corupţie după incidentele 
de integritate din cadrul entităţilor 
publice. 
Raportul privind implementarea 
măsurilor de tratare a riscurilor, 
elaborat anual 

Platforma 
electronică 
de 
asigurare a 
integrităţii 
instituţion
ale şi  
e-cazierul 
integrităţii 
profesiona
le 

Parţial 
realizat 

Managementul riscurilor de corupţie reprezintă procesul desfăşurat în cadrul entităţii publice prin 
care are loc evaluarea internă a riscurilor de corupţie în vederea identificării şi gestionării riscurilor 

de corupţie aferente activităţii profesionale.  
Din informațiile colectate de la autoritățile 
publice locale s-a dovedit că circa 42 % din 
autoritățile care au prezentat raportul 
gestionează în cadrul autorității Registrele 
riscurilor, care includ și riscurile de corupţie: 
Consiliile municipale/raionale, Chișinău, 
Cimișlia, Criuleni, Drochia, Edineț, Fălești, 
Glodeni, Hîncești, Ialoveni și Leova, Rezina, 

Soroca, Ștefan-Vodă, Telenești și Ungheni.  
 
Abordarea sectorială a corupției reprezintă Prioritatea II.2., Pilonului II al Planului de acțiuni, unde 
rezultatul scontat în urma implementării acțiunilor cuprinse în aceasta, va asigura reducerea 
corupţiei în sectoarele vulnerabile precum, vamal, fiscal, achiziţiilor publice, administrării şi 
deetatizării proprietăţii publice, ocrotirii sănătăţii asigurărilor medicale, educaţiei, agroalimentar 
(subvenționării în agricultură, siguranţei alimentelor ş.a.), asigurării ordinii publice, mediului 
ambiant și nu în ultimul rînd în cadrul autorităților administrație publice locale. 
 
Prioritatea II.2. Abordarea sectorială a corupţiei 

Nr. 
crt. 

Acţiunea 
Termenul de 
realizare 

Instituţia 
responsabilă 

Indicator de progres 
Sursa de 
verificare 

Nivelul de 
realizare 

29 Crearea unui 
mecanism 
de 
coordonare 
a elaborării 
şi 
implementăr
ii planurilor 
anticorupţie 
la nivel local 

Trimestrul II 
anul 2017  
 

Guvernul;  
CS;  
CALM;  
CNA;  
ANI 

Actul normativ privind 
mecanismul de coordonare a 
implementării planurilor 
anticorupţie, aprobat. 
Mecanismul de coordonare 
funcţional 

Monitorul 
Oficial al RM; 
pagina  
web a 
Guvernului 

Realizat 

42%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Managementul riscurilor de corupţie 

AAPL care gestionează registrele riscurilor de corupție 
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Pentru asigurarea mecanismului de coordonare a elaborării şi implementării planurilor 

anticorupţie la nivel local a fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr.676 din 29.08.2017 privind 
aprobarea mecanismului de elaborare şi coordonare a planurilor sectoriale şi locale de acţiuni 
anticorupţie pentru anii 2018-2020, care cuprinde Structura tip a planului anticorupție sectorial și 
local pentru anii 2018-2020, precum și Structura tip a Raportului trimestrial privind implementarea 
Planului anticorupție sectorial și local pentru anii 2018-2020. 

Ținînd cont de complexitatea procesului de analiză a problemelor și de identificare a 
soluțiilor pertinente sectorului local, s-a creat necesitatea de conlucrare cu experți specializaţi 
pentru a identifica problemele şi soluţiile la nivel sectorial. În sprijinul acestei iniţiative, proiectul 
„Consolidarea capacităţilor de analiză şi prevenire a corupţiei ale CNA”, implementat de PNUD cu 
suportul financiar al Ministerului de Externe al Norvegiei a selectat un expert local care, în 
consultanță cu ofițerii CNA și în strînsă cooperare cu entitățile publice la nivelul autorității publice 
locale a elaborat raportul care descrie și sistematizează problemele depistate în domeniul 
administrației publice locale, pentru a fi utilizate ca priorități de acțiune în vederea consolidării 
sistemului de integritate la nivel local. 

În scopul eficientizării procesului de raportare și monitorizare a planurilor de acțiuni 
anticorupție la nivel local, cu suportul proiectului comun al Uniunii Europene și Consiliului Europei 
“Combaterea corupției prin aplicarea legii și prevenire“ (CLEP), a fost contractat un expert 
internațional, care a elaborat Metodologia de raportare și monitorizare a planului de acțiune 
anticorupție la nivel local, ceea ce va permite monitorizarea mai eficientă a datelor pertinente 
acțiunilor vizate, în conformitate cu atribuţiile și direcţiile de activitate ale AAPL. 
 

Nr. 
crt. 

Acţiunea 
Termenul de 
realizare 

Instituţia 
responsa
bilă 

Indicator de progres 
Sursa de 
verificare 

Nivelul 
de 
realizare 

30 Adoptarea şi 
implementar
ea planurilor 
anticorupţie 
în domeniul 
administrării 
publice 
locale 

Trimestrul IV 
anul 2017 – 
pentru aprobare. 
Permanent, 
semestrial, 
începînd cu 
trimestrul  I anul 
2018 – pentru 
implemen. 

APL de 
nivelul II;  
CS;  
CALM;  
CNA;  
ANI 

Planurile anticorupţie la nivel 
local, adoptate de către APL de 
nivelul II. 
Rapoartele semestriale privind 
implementarea planurilor, 
audiate în cadrul Grupului de 
monitorizare 3 şi publicate pe 
paginile web ale Cancelariei de 
Stat şi APL de nivelul II 

Monitoru
l Oficial al 
RM; 
pagina  
web a 
Guvernul
ui 

Parţial 
realizat 

 

În colaborare cu expertul sectorial, CNA a asigurat elaborarea modelului  Planului 
anticorupție în domeniul administrării publice locale pentru anii 2018-2020 şi publicat pe pagina 
web a CNA8. Modelul a fost transmis către cele 35 de unități administrativ teritoriale de nivelul II 
pentru ajustare la necesităţile identificate la nivelul comunității locale, în cadrul Grupurilor de lucru 
create în fiecare unitate administrativ-teritorială și aprobare în cadrul ședințelor Consiliilor locale.  

Modelul Planului anticorupție în domeniul administrării publice locale pentru anii 2018-2020 
are ca obiectiv “Dezvoltarea climatului de integritate, a responsabilității, transparenței și 
rezistenței la riscurile de corupție ale agenților publici din cadrul autorităților administrației publice 
locale și aleșilor locali„ și este constituit din 5 priorități la nivel local pentru depășirea problemelor 
identificate, Prioritatea 1. Consolidarea integrității instituționale a APL prin prisma aplicării 
corespunzătoare a legislației anticorupție, Prioritatea 2. Gestionarea patrimoniului public local în 
condiții de legalitate, transparență și eficiență, Prioritatea 3. Asigurarea transparenței și prevenirea 
corupției în procesul de planificare, desfășurare și monitorizare a achizițiilor publice, Prioritatea 4.  

                                                           
8  
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Sporirea calității serviciilor publice printr-un management eficient al resurselor umane, Prioritatea 
5. Îmbunătățirea comunicării cu cetățenii și transparenței activității APL-urilor. Subsecvent, 
modelul Planului local anticorupție include 17 rezultate scontate care stabilesc schimbarea ce 
urmează a se produce la nivel local ca urmare a realizării priorităților și 35 de acțiuni cu 
posibilitatea ajustării la necesitățile identificate la nivelul administrației publice locale, prin 
evidențierea altor activități/sectoare vulnerabile, întru asigurarea realizării mai eficiente a 
obiectivului strategic la  nivel local. 
În rezultat, din informațiile parvenite în adresa Secretariatului Grupului de Monitorizare a CNA, 

din numărul total de Consilii raionale, 45% au 
aprobat Planurile anticorupție în domeniul 
administrării publice locale pentru  anii 2018-
2020 (Cahul, Cantemir, Călărași, Cimișlia, 
Dondușeni, Edineț, Fălești, Hîncești, Leova, 
Nisporeni, Ocnița, Rîșcani, Strășeni, Șoldănești, 
Ungheni).  
Subsidiar, la următoarele ședințe ale Consiliilor 
municipale/raionale urmează să aprobe Planul 
local anticorupție, Consiliile municipale/raionale 
Chișinău, Anenii Noi, Basarabeasca, Drochia, 

Ialoveni, Orhei, Sîngerei, Soroca, Ștefan-Vodă, Taraclia și Rezina.  
Totodată, ca urmare a instruirilor desfășurate în 2016 în cadrul proiectului „Transparenţa şi 
responsabilitatea autorităţilor publice prin activităţi comune ale mass-media şi ONG-urilor locale 
şi regionale”, realizat de Centrul Contact şi finanţat de Uniunea Europeană, Consiliile raionale 
Teleneşti, Criuleni, Călăraşi şi Primăria oraşului Cimişlia, Primăria mun. Bălţi au elaborat Planul 
strategic local anticorupţie şi de integritate a APL pentru perioada 2016-2021. 
Prin urmare, iniţiativa de a adopta un Plan de acţiuni anticorupţie cu un termen de implementare 
de 5 ani (2016-2021) este una salutabilă, însă aceasta presupune asumarea responsabilităţii de a 
adopta modificări ulterioare ale acestui Plan, în conformitate cu documentele de politici care au 
fost adoptate ulterior, precum Strategia Națională de Integritate și Anticorupție pentru anii 2017-
2020. În rezultat, Consiliile municipale/raionale Bălți, Criuleni şi Telenești au inițiat procedura de 
revizuire a Planurilor locale cu introducerea noilor rigori de integritate.  

 

Pilonul III. Justiţia şi autorităţile anticorupţie 

 

Justiția reprezintă piatra de temelie a sistemului național de integritate, asigurînd atît pedeapsa 

infractorului cît și protecția persoanei vătămate. În scopul realizării acestor responsabilități, justiția 

necesită încrederea populației, dorința individului de a se adresa în cazul confruntării cu manifestări 

de corupție sau conexe acestora. Încrederea este meritul cîștigat prin asigurarea integrității 

instituționale și perfecționarea continuă a instrumentelor utilizate întru realizarea eficace a 

atribuției de combatere și prevenire a corupției. 

Rezultatele studiilor percepției populației privind eficiența justiției și a autorităților anticorupție 
indică opinii mai des nefavorabile. Întru optimizarea procesului de examinare a actelor de corupție 
a fost propusă stabilirea specializării judecătorilor și/sau instanțelor, astfel fiind soluționată 
problema supraîncărcării instanțelor, fapt care încetinește atingerea finalității judiciare. Actul de 
justiție este încoronat de un element la fel de important: posibilitatea de despăgubire a persoanelor 
vătămate, inclusiv întru realizarea dreptului de compensare în contextul drepturilor fundamentale 

45%

29%

17%

9%

PLANURILE LOCALE ANTICORUPȚIE

Aprobate

În proces de
aprobare

În proces de
revizuire

PA 2016-2021
adoptate
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economice, sociale și culturale (dreptul la justiție echitabilă, dreptul la sănătate, dreptul la educație 
etc.)   
A treia etapă, urmare asigurării unei activități instituționale integre și respectării drepturilor omului 
prin asigurarea unui proces echitabil și a despăgubirii părților vătămate, o reprezintă întreprinderea 
măsurilor educative, atît pentru agenții publici, cît și pentru tinerele generații. Iar educarea 
populației este însoțită de aplicarea instrumentelor preventive care să consolideze un mediu în care 
să se dezvolte valori integre. Un astfel de instrument, expertiza anticorupție a proiectelor de acte 
legislative şi normative, a prevenit prejudicierea interesului public în valoare de aproximativ 200 
milioane de lei. În același timp, pagube nu au putut fi evitate în cazul cînd expertiza anticorupție a 
fost eludată sau nu a fost respectată procedura de elaborare și publicare a sintezei obiecțiilor incluse 
în rapoartele de expertiză anticorupție precum și transparența procesului legislativ9.  
 

Obiectivul pilonului al III-lea: Sporirea prestaţiei justiţiei şi a autorităților anticorupţie în 
prevenirea, combaterea şi sancţionarea faptelor de corupţie, îmbunătăţirea mecanismului de 
recuperare a activelor şi asigurarea despăgubirii persoanelor prejudiciate de corupţie 

Indicatori de impact: 

• Încrederea în justiție, în procuratură, în CNA şi în Autoritatea Naţională de Integritate 
(ANI), îmbunătățită considerabil 

• Independența și eficiența justiției, procuraturii, CNA şi ANI, asigurate 

• Percepția privind corupția în sectorul justiției, îmbunătățită 

• Lipsa corupției în sectorul justiției și lipsa unor influențe improprii din partea executivului 
asupra justiției. 

 
Prioritatea III.1.  Integritatea autorităţilor anticorupţie şi a organelor de ocrotire a normelor de 
drept 

Nr.c
rt. 

Acţiunea 
Termenul de 
realizare 

Instituţia 
responsabil
ă 

Indicator de progres Sursa de verificare 
Nivelul de 
realizare 

3 Monitorizarea stilului 
de viaţă al angajaţilor 
CNA, MAI şi SV în 
vederea stabilirii 
corespunderii 
nivelului de trai cu 
nivelul veniturilor 
legale al acestora, cît 
şi al persoanelor cu 
care duc un trai 
comun 

Permanent, cu 
verificarea 
semestrială a 
indicatorilor de 
progres 

CNA;  
MAI;  
SV 

Rapoartele de 
monitorizare a stilului 
de viaţă 

Confirmări din partea 
instituţiilor 
responsabile  

Parțial 
realizat 

 

În scopul asigurării integrității profesionale a polițiștilor, în conformitate cu prevederile Ordinului 

Ministerului Afacerilor Interne nr. 216 din 19.07.2016 cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

monitorizarea stilului de viață al polițistului. Pe parcursul anului 2017, au fost finalizate 5 proceduri 

de monitorizare a stilului de viață, cu sesizarea Autorității Naționale de Integritate despre încălcările 

constatate. 

                                                           
9 Studiul „Procesul legiferării intereselor: Qui prodest? Constatările expertizei anticorupție”, realizat de CNA 
cu susținerea PNUD Moldova și a Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei, potrivit căruia au fost evitate 
prejudicii în valoare de 198340,946 mii lei ca urmare a respingerii/retragerii proiectelor de acte normative 
supuse expertizei anticorupție, totodată nu a putut fi evitată pierderea a 279646,139 mii de lei aferenți 
actelor normative adoptate în pofida obiecțiilor formulate în expertiza anticorupție. 
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Totodată, pentru extinderea aplicării acestei proceduri și asupra altor categorii de funcționari publici 

cu statut special din cadrul MAI, în conformitate cu prevederile art. 18 al Legii nr. 288 din 

16.12.2016, a fost elaborat și aprobat Ordinul MAI nr. 160 din 07.06.2017 cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind monitorizarea stilului de viață al funcționarului public cu statut special din 

cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

În cadrul Centrului Național Anticorupție, în anul 2017, nu au fost elaborate rapoarte de 

monitorizare a stilului de viață. 

 

Informația privind realizarea acțiunii nr. 3 nu a fost prezentată de către Serviciul Vamal. 

 

Nr.c
rt. 

Acţiunea 
Termenul de 
realizare 

Instituţia 
responsabil
ă 

Indicator de progres Sursa de verificare 
Nivelul de 
realizare 

4 Instruirea 
subdiviziunilor de 
securitate internă ale 
CNA, MAI şi SV în 
vederea îmbunătăţirii 
practicilor de 
monitorizare a stilului 
de viaţă al angajaţilor 

Trimestrul III 
anul 2017, 
trimestrul III 
anul 2019 

CNA,  
MAI,  
SV 

Cel puţin 2 instruiri 
desfăşurate pentru 
angajații 
subdiviziunilor de 
securitate internă ale 
CNA, MAI şi SV 

Confirmări din partea 
instituţiilor 
responsabile cu privire 
la instruirile 
desfășurate 

Parțial 
realizat 

 

De către Centrul Național Anticorupție a fost identificată o deficiență în realizarea acțiunii vizate, din 

motivul lipsei formatorilor pe domeniile respective în Republica Moldova.  

Au fost instruiți 24 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne în cadrul Departamentului de 

dezvoltare profesională și managerială al Academiei ”Ștefan cel Mare”, conform Planului anual de 

desfășurare a cursurilor de perfecționare/specializare/recalificare ale angajaților MAI 

Informația privind realizarea acțiunii nr. 3 nu a fost prezentată de către Serviciul Vamal. 

 

Prioritatea III.2.  Eficienţa justiţiei şi a autorităţilor anticorupţie 

Nr.c
rt. 

Acţiunea 
Termenul de 
realizare 

Instituţia 
responsabil
ă 

Indicator de progres Sursa de verificare 
Nivelul de 
realizare 

5 Instituirea 
instanţelor/ 
completelor de 
judecată specializate 
pentru examinarea 
dosarelor pentru acte 
de corupţie şi  conexe 
corupţiei 

Trimestrul III 
anul 2017 

Parlamentu
l; MJ;  
CSM;  
CSJ  

Proiect de lege 
elaborat şi adoptat de 
Guvern şi Parlament, 
ce conţine 
mecanismul şi 
procedura de selecție 
a judecătorilor, 
precum şi criteriile de 
integritate şi de 
salarizare sporite 
pentru aceşti 
judecători. Instanţă 
sau, după caz, 
complete de judecată 
specializate 
funcţionale 

Monitorul Oficial al RM Nerealizat 

 

Prin Hotărîrea nr. 454/21 din 04.07.2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a constatat 

imposibilitatea instituirii specializării judecătorilor în cadrul tuturor instanțelor nou-create în 
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temeiul Legii nr. 76 din 21 aprilie 2016 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești, pînă la 

fuzionarea sediilor instanțelor judecătorești. 

Totodată, avînd în vedere faptul că CSM nu are competență de inițiativă legislativă, a propus 

Ministerului Justiției de a întocmi și înainta Parlamentului RM proiectul de lege privind modificarea 

prevederilor art. 38 din Codul de procedură civilă. Solicitarea respectivă își are justificarea în faptul 

că la acest capitol cadrul legal existent face dificilă specializarea judecătorilor, pe motiv că nu este 

posibil de prevăzut, din timp, la ce sediu reclamanții vor înregistra cererile de chemare în judecată. 

Or, pentru implementarea specializării judecătorilor este necesar ca toate cererile să fie înregistrate 

la sediul principal. 

Considerînd incertitudinea în realizarea acțiunii date, se identifică necesitatea analizei mai 

aprofundate a conceptului instanțelor/completelor de judecată specializate, în scopul identificării 

unui  mecanism eficient de instituire (plasament, înregistrarea reclamațiilor).  

 

Acțiunea nr. 6, a cărei realizare este dependentă de implementarea acțiunii nr. 5, și care prevede 

asigurarea instanțelor/completelor de judecată specializate pentru examinarea dosarelor pentru 

acte de corupție și conexe corupției cu resurse umane, tehnice și financiare suficiente..., se constată 

de a fi nerealizată pentru termenul Trimestrul III 2017.   

 

 

 

Nr.c
rt. 

Acţiunea 
Termenul de 
realizare 

Instituţia 
responsabil
ă 

Indicator de progres Sursa de verificare 
Nivelul de 
realizare 

7 Asigurarea 
Procuraturii 
Anticorupţie cu 
resurse umane, 
tehnice şi financiare 
suficiente în 
conformitate cu 
prevederile Legii nr. 
159/2016 cu privire la 
procuraturile 
specializate 

Trimestrul III 
anul 2017, 
trimestrul III 
anul 2018, 
trimestrul III 
anul 2019, 
trimestrul IV 
anul 2020 

Parlamentu
l; MF;  
PG 

Bugetul suficient 
aprobat şi mijloacele 
tehnice necesare 
disponibile pentru 
activitatea 
Procuraturii 
Anticorupţie  

Confirmări din partea 
instituţiilor 
responsabile 

Realizat 

 

Conform raportului prezentat de Ministerul Finanțelor, pentru asigurarea activității Procuraturii 

Generale, în bugetul de stat pentru anul 2017, au fost aprobate mijloace financiare în sumă totală 

de MDL 315,7 mil, dintre care la situația din 30 septembrie 2017, cheltuielile au fost executate în 

sumă de MDL 197,0 mil. 

Potrivit informației prezentate de către Procuratura Generală, întru consolidarea capacităţilor 

Procuraturii Anticorupţie de a combate cazurile de corupţie la nivel înalt, au fost întreprinse la nivel 

instituţional următoarele acţiuni: 

-aprobarea prin Ordinul Procurorului General nr.8/28 din 17.02.2017 a Regulamentului Procuraturii 

Anticorupţie; 

-aprobarea prin Ordinul Procurorului General nr.681-p din 15.06.2017 a structurii interne, 

reşedinţelor şi statului de personal al sistemului Procuraturii Republicii Moldova, inclusiv al 

Procuraturii Anticorupţie; 

-delimitarea procurorilor în cele 3 secţii (exercitare a urmăririi penale, conducere a urmăririi penale 

şi, respectiv, judiciară) potrivit principiului specializării; 



59 | 
 

-detaşarea ofiţerilor de urmărire penală (la moment 10 funcţii ocupate din 15) şi a ofiţerilor de 

investigaţii (la moment 7 funcţii ocupate din 15) la Procuratura Anticorupţie;  

-mărirea numărului personalului care asistă procurorii anticorupţie (33 consultanţi ai procurorului 

potrivit statului de personal, la moment angajaţi - 27). 

Cu referire la asigurarea Procuraturii Anticorupţie cu resurse financiare, potrivit art.2 alin.(3) din 

Legea nr.159 din 07.07.2016 cu privire la procuraturile specializate „Bugetul procuraturii 

specializate se reflectă separat în bugetul Procuraturii şi este administrat de către procurorul-şef al 

procuraturii specializate. ” Respectiv, bugetul Procuraturii aprobat pentru anul 2017 include şi 

cheltuielile pentru întreţinerea Procuraturii Anticorupţie. 

De asemenea, proiectul de buget al Procuraturii pentru anul 2018, a inclus şi bugetul procuraturilor 

specializate, inclusiv al Procuraturii Anticorupţie (proiect care a fost avizat de Consiliul Superior al 

Procurorilor în şedinţa din 12.10.2017). Ulterior avizării, proiectul a fost expediat Ministerului 

Finanţelor, fiind reflectat (Legea bugetului de stat pentru anul 2018 nr.289 din 15.12.2017 

(Monitorul oficial nr.464- 470/810 din 29.12.2017)). 

Cît priveşte asigurarea Procuraturii Anticorupţie cu resurse tehnice, aceasta a fost dotată pînă la 

moment în proporţie de 70 % din mijloacele tehnice funcţionale necesare pentru buna desfăşurare 

a activităţii. 

 

Nr.c
rt. 

Acţiunea 
Termenul de 
realizare 

Instituţia 
responsabil
ă 

Indicator de progres Sursa de verificare 
Nivelul de 
realizare 

8 Asigurarea Autorităţii 
Naţionale de 
Integritate cu resurse 
umane, tehnice şi 
financiare suficiente 
în conformitate cu 
prevederile Legii  
nr. 132/2016 cu 
privire la Autoritatea 
Naţională de 
Integritate 

Trimestrul III 
anul 2017, 
trimestrul III 
anul 2018, 
trimestrul III 
anul 2019, 
trimestrul IV 
anul 2020 

Parlamentu
l; MF 

Bugetul suficient 
aprobat şi mijloacele 
tehnice necesare 
disponibile pentru 
activitatea Autorităţii 
Naţionale de 
Integritate 

Confirmări din partea 
instituţiilor 
responsabile 

Realizat 

 

Conform raportului prezentat de către Ministerul Finanțelor, pentru asigurarea activității Autorității 

Naționale de Integritate, în bugetul de stat pentru anul 2017, au fost aprobate mijloace financiare 

în sumă totală de MDL 5827,9 mii MDL, cu aproximativ MDL 432,9 mii mai mult, comparativ cu 

bugetul executat în anul 2016. 

 

Nr.c
rt. 

Acţiunea 
Termenul de 
realizare 

Instituţia 
responsabil
ă 

Indicator de progres Sursa de verificare 
Nivelul de 
realizare 

9 Implementarea 
platformei 
electronice de 
depunere a 
declaraţiilor de avere 
şi interese personale 

Trimestrul IV 
anul 2017 – 
pentru 
lansarea 
platformei. 
Permanent, 
începînd cu 
trimestrul I 
anul 2018, cu 
verificarea 
anuală a 

Centrul de  
e-
Guvernare; 
ANI;  
Guvernul 

Platforma electronică 
de depunere a 
declaraţiilor de avere 
şi interese personale, 
lansată şi funcţională;  
semnături electronice 
transmise tuturor 
subiecţilor declarării 
averilor şi intereselor 
personale; 

Confirmări din partea 
instituţiilor 
responsabile 

Realizat 
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indicatorilor de 
funcţionalitate 
a platformei 

100% dintre subiecţii 
declarării instruiţi cu 
privire la depunerea 
în format electronic a 
declaraţiilor; 
… 

 

În conformitate cu dispozițiile art.24 alin.(1)-(3) din Legea nr.133/2016 privind declararea averii şi a 

intereselor personale, pentru asigurarea implementării mecanismului de depunere on-line a 

declarațiilor de avere și interese personale, grație suportului financiar oferit de Banca Mondială în 

cadrul Proiectului „e-Transformare a Guvernării”, ce s-a finalizat în anul 2016, Autoritatea Națională 

de Integritate, cu aportul Centrului de Guvernare Electronică, a dezvoltat Sistemul informațional „e-

Integritate”, care, la moment este unul funcțional.  

Potrivit funcționalităților SI „e-Integritate”, acest sistem urmează să asigure depunerea de către 

subiectul declarării a declarațiilor în formă electronică, accesarea acestora în mod public, precum și 

verificarea automatizată a declarațiilor prin utilizarea datelor externe din registre de stat relevante 

(sistemul este accesibil la adresa https://declaratii.cni.md). 

La etapa dezvoltării SI „e-Integritate” se află în administrarea Centrului de Guvernare Electronică. 

Totodată, la solicitarea ANI, după o coordonare prealabilă cu Ministerul Finanțelor, conform 

prevederilor pct.10 subpct.2) lit.b) din Regulamentul cu privire la modul de transmitere a bunurilor 

proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.901/2015, prin Ordinul Secretarului 

general al Guvernului nr.293-A din 16.05.2017, SI „e-Integritate” a fost transmis, cu titlu gratuit, din 

administrarea Centrului în administrarea ANI. Sistemul dat a fost testat de către implementator și 

angajații ANI și s-a constat funcționarea acestuia în regim normal. Lansarea oficiala a sistemului 

informațional "e-Integritate" a fost realizată la 29 decembrie 2017. 

Reieșind din misiunea, funcțiile și atribuțiile Autorității Naționale de Integritate, stabilite în Legea 

nr.132 din 17.06.2016, CGE consideră că principalul responsabil de realizare a acțiunii respective 

trebuie să fie ANI, care și urmează să raporteze către CNA privind atingerea indicatorilor de progres 

stabiliți. 

La rîndul său, Centrul de Guvernare Electronică va acorda, în continuare, asistenţă şi consultanţă 

ANI în reingineria, managementul şi gestiunea proceselor de lucru în procesul implementării SI „e-

Integritate”, ținând cont de oportunitățile oferite prin reutilizarea serviciilor electronice 

guvernamentale și platformelor tehnologice guvernamentale existente. 

 

 

Nr.c
rt. 

Acţiunea 
Termenul de 
realizare 

Instituţia 
responsabil
ă 

Indicator de progres Sursa de verificare 
Nivelul de 
realizare 

10 Efectuarea unor 
analize strategice şi 
operaţionale în 
vederea identificării 
cazurilor de 
îmbogăţire ilicită, 
conflicte de interese, 
delapidare a 
proprietăţii publice şi 
a fondurilor din 
asistenţa externă 

Permanent, cu 
verificarea 
semestrială a 
indicatorilor de 
progres 

CNA;  
ANI 

Cel puţin 30 de 
analize publicate pe 
pagina web a CNA. 
Cel puţin 10 analize 
publicate pe pagina 
web a ANI. 
Numărul de cazuri 
investigate/dosare 
iniţiate ca urmare a 
acestor analize 

Pagina web a CNA. 
Pagina web  
a ANI. 
Hotărîrile instanţelor de 
judecată 

Parțial 
realizat 

 



61 | 
 

În perioada anului 2017, Direcția Generală Analitică a Centrului Național Anticorupție a efectuat 338 

de produse analitice privind fenomenul corupției în cazurile investigate și în domeniile social-

economice din Republica Moldova, dintre care 22 analize sunt strategice și 317 – operaționale.  Pe 

pagina web a CNA au fost publicate următoarele studii analitice: 

1. Percheziția – mijloc de acumulare a probelor de către agenții constatatori în procesul 

contravențional, vulnerabilități şi riscuri; 

2. Procesul legiferării intereselor: quid prodest (cine profită)? Constatările expertizei 

anticorupție. 

În semestrul II, anul 2017, Autoritatea Națională de Integritate a prezentat către CNA, în scopul 

efectuării unui studiu analitic, informații privind actele de constatare emise de către Comisia 

Națională de Integritate în perioada 2013-2016, în privința conducătorilor organizațiilor publice cu 

capital majoritar de stat. 

 

Nr.c
rt. 

Acţiunea 
Termenul de 
realizare 

Instituţia 
responsabil
ă 

Indicator de progres Sursa de verificare 
Nivelul de 
realizare 

12 Adoptarea legii 
privind denunţarea 
corupţiei şi protecţia 
avertizorilor de 
integritate 

Trimestrul II 
anul 2017 

Parlamentu
l; CNA 

Legea privind 
denunţarea corupţiei 
şi protecţia 
avertizorilor de 
integritate, adoptată 

Monitorul Oficial al 
RM 

Parțial 
realizat  

 

Proiectul legii privind denunțarea corupției și protecția avertizorilor de integritate a fost finalizat, 

aprobat de către Guvern şi înregistrat în Parlament.  

Acțiunile nr. 13 și 14 se constată de a fi  parţial realizate, deoarece activităţi pentru implementarea 

acestora au fost prevăzute în cadrul unui proiect de finanțare, elaborat de către Centrul Național 

Anticorupție şi Oficiul Avocatului Poporului, care urmează a fi implementat pe parcursul anului 

2018, cu susținerea Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și Institutului de Reforme 

Penale10.  

 

Cu referire la acțiunile nr. 16, 17, 18 și 19 privind publicarea pe pagina web a rapoartelor de activitate 

a Procuraturii Anticorupție, Centrului Național Anticorupție, Ministerului Afacerilor Interne (raport 

privind activitatea anticorupție) și Autoritatea Națională de Integritate, pentru perioada anului 

2016, potrivit informației prezentate de instituțiile responsabile, constatăm că toate rapoartele au 

fost publicate pe paginile web respective, acțiunile vizate fiind realizate pentru perioada curentă de 

raportare.  

 

Prioritatea III.3.  Consolidarea măsurilor educative şi de prevenire a corupţiei 

Nr.c
rt. 

Acţiunea 
Termenul de 
realizare 

Instituţia 
responsabil
ă 

Indicator de progres Sursa de verificare 
Nivelul de 
realizare 

20 Lansarea platformelor 
on-line de instruire 
anticorupţie şi de 
promovare a 
integrităţii 

Trimestrul IV 
anul 2017 – 
pentru 
platforma 
CNA; 

CNA;  
ANI 

O platformă de 
instruire on-line cu 
acces de pe pagina 
web a CNA (pe 
subiecte de 

Pagina web a CNA; 
pagina web a ANI 

Parțial 
realizat  

                                                           
10 https://www.cna.md/libview.php?l=ro&idc=5&id=1890&t=/Serviciul-relatii-publice/Comunicate-de-presa/CNA-i-
Oficiul-Avocatul-Poporului-implementeaza-un-nou-proiect-ce-va-imbunatati-capacitatile-de-asigurare-a-drepturilor-
avertizorilor-de-integritate  

https://www.cna.md/public/files/Studiu.pdf
https://www.cna.md/public/files/Studiu.pdf
https://www.cna.md/doc.php?l=ro&idc=117&id=1466&t=/Studii-si-analize/Studii-despre-coruptie/Procesul-legiferarii-intereselor-quid-prodest-cine-profita-Constatarile-expertizei-anticoruptie
https://www.cna.md/doc.php?l=ro&idc=117&id=1466&t=/Studii-si-analize/Studii-despre-coruptie/Procesul-legiferarii-intereselor-quid-prodest-cine-profita-Constatarile-expertizei-anticoruptie
https://www.cna.md/libview.php?l=ro&idc=5&id=1890&t=/Serviciul-relatii-publice/Comunicate-de-presa/CNA-i-Oficiul-Avocatul-Poporului-implementeaza-un-nou-proiect-ce-va-imbunatati-capacitatile-de-asigurare-a-drepturilor-avertizorilor-de-integritate
https://www.cna.md/libview.php?l=ro&idc=5&id=1890&t=/Serviciul-relatii-publice/Comunicate-de-presa/CNA-i-Oficiul-Avocatul-Poporului-implementeaza-un-nou-proiect-ce-va-imbunatati-capacitatile-de-asigurare-a-drepturilor-avertizorilor-de-integritate
https://www.cna.md/libview.php?l=ro&idc=5&id=1890&t=/Serviciul-relatii-publice/Comunicate-de-presa/CNA-i-Oficiul-Avocatul-Poporului-implementeaza-un-nou-proiect-ce-va-imbunatati-capacitatile-de-asigurare-a-drepturilor-avertizorilor-de-integritate
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trimestrul IV 
anul 2018 – 
pentru 
platforma ANI 

promovare a 
climatului de 
integritate şi 
anticorupţie); 
o platformă de 
instruire on-line cu 
acces de pe pagina 
web a ANI (pe 
subiecte de verificare 
a averilor, intereselor 
personale, 
incompatibilităţilor şi 
restricţiilor) 

 

Ambele entități, Centrul Național Anticorupție și Autoritatea Națională de Integritate au marcat 

acțiunea drept în proces de realizare.  

Platforma de instruire anticorupție ”e-Learning” a fost preluată în luna aprilie a anului 2017 de către 

Centrul Național Anticorupție de la Biroul Central Anticorupție al Poloniei, în acest sens fiind semnat 

și un acord. Ulterior, angajații CNA au învățat cum să gestioneze platforma, să facă modificări și să 

o adapteze după specificul și cerințele Republicii Moldova. Adaptarea platformei și crearea 

modulelor de instruire a fost realizată în 2017 cu suportul PNUD Moldova în cadrul Proiectului 

„Consolidarea capacităților CNA de exercitare a funcțiilor de prevenire şi analiză a corupţiei", 

finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Norvegiei.  La moment, se dezvoltă conţinutul 

platformei. 

 

Nr.c
rt. 

Acţiunea 
Termenul de 
realizare 

Instituţia 
responsabil
ă 

Indicator de progres Sursa de verificare 
Nivelul de 
realizare 

21 Instruirea elevilor şi 
studenţilor în spiritul 
integrităţii şi 
intoleranţei faţă de 
corupţie  

Permanent, cu 
verificarea 
anuală a 
indicatorilor de 
progres 

CNA;  
MEd 

Instruirea anuală a cel 
puţin 5000 de elevi şi 
studenţi. Aprecierea 
instruirilor de către 
audienţi 

Confirmări din partea 
instituţiilor 
responsabile – agenda, 
listele  de participanţi, 
evaluarea instruirilor 
etc. 

Realizat 

 

În anul 2017, Centrul Național Anticorupție a organizat 73 de activităţi de instruire, la care au 

participat 3400 de elevi şi studenţi. Potrivit chestionarelor diseminat la finisarea programului de 

instruire, 98% din respondenţi au apreciat instruirile drept utile şi foarte utile. 

 

Nr.c
rt. 

Acţiunea 
Termenul de 
realizare 

Instituţia 
responsabil
ă 

Indicator de progres Sursa de verificare 
Nivelul de 
realizare 

22 Instruirea 
reprezentanţilor 
sectorului privat cu 
privire la etica 
relaţiilor comerciale, 
controlul intern şi 
transparenţa 
afacerilor cu statul 

Permanent, cu 
verificarea 
anuală a 
indicatorilor de 
progres 

CNA;  
ME;  
CCI 

Instruirea anuală a cel 
puţin 1000 de 
reprezentanţi ai 
mediului de afaceri. 
Aprecierea instruirilor 
de către audienţi 

Confirmări din partea 
instituţiilor 
responsabile – agenda, 
listele de participanţi, 
evaluarea instruirilor 
etc. 

Parțial 
realizat  

 

Centrul Național Anticorupție a organizat în colaborare cu CNII “Moldinsolv” şi  Î.S. Centrul de 

Instruire în Domeniul Relaţiilor de Muncă, 17 instruiri pentru 413 reprezentanţi ai sectorului privat.   
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Nr.c
rt. 

Acţiunea 
Termenul de 
realizare 

Instituţia 
responsabil
ă 

Indicator de progres Sursa de verificare 
Nivelul de 
realizare 

23 Lansarea şi 
implementarea 
platformei 
electronice de 
asigurare a integrităţii 
instituţionale și de 
evidență a e-
cazierului de 
integritate 
profesională 

Trimestrul IV 
anul 2017 – 
pentru 
lansarea 
platformei; 
trimestrul I 
anul 2018 – 
pentru 
conectarea 
entităţilor 
publice 

CNA; 
entităţile 
publice 

Platforma electronică 
de asigurare a 
integrităţii 
instituţionale și de 
evidență a e-cazierului 
de integritate 
profesională, 
operaţională.  
CNA apt să 
monitorizeze electronic 
respectarea cerinţelor 
de integritate 
profesională şi 
instituţională în cadrul 
entităţilor publice. … 

Confirmări din partea 
instituţiilor 
responsabile; 
pagina web a CNA 

Parțial 
realizat  

 

Platforma electronică de asigurare a integrității instituționale și de evidență a e-cazierului de 

integritate profesională este funcțională și se află în perioada de mentinență din luna octombrie a 

anului 2017.  

 
Nr.c
rt. 

Acţiunea 
Termenul de 
realizare 

Instituţia 
responsabilă 

Indicator de progres 
Sursa de 
verificare 

Nivelul de 
realizare 

24 Evaluarea 
integrităţii 
instituţionale şi 
adoptarea 
planurilor de 
integritate 

Permanent, 
cu 
verificarea 
anuală a 
indicatorilor 
de progres 

CNA; 
entităţile 
publice  

Cel puţin 20 de rapoarte de evaluare a 
integrităţii instituţionale, publicate pe 
pagina web a CNA.  
Planurile de integritate publicate pe 
paginile web ale entităţilor publice 
evaluate. Agenţi publici şi, după caz, 
conducători ai entităţilor publice, 
sancţionaţi disciplinar pentru lipsă de 
integritate profesională şi instituţională 

Pagina web a 
CNA; 
paginile web 
ale 
entităţilor 
publice 
evaluate 

Parțial 
realizat  

 

Centrul Național Anticorupție a fost finalizat procesul de  evaluare a riscurilor de corupţie la Primăria 

municipiului Chişinău, cu elaborarea unui Plan de integritate pentru anii 2017-2018, aprobat prin 

Dispoziția Primarului General nr.300-d din 05/04/2017 şi plasat pe pagina web a Primăriei. 

Parte componentă al acestui exercițiu a fost și evaluarea realizată de către Centrul Analitic 

Independent „Expert-Grup", concluziile fiind reflectate în studiul „Evaluarea impactului corupției 

asupra bunei guvernări în Administrația Publică a municipiului Chișinău". Activitatea a fost susţinută 

de Proiectul „„Consolidarea capacităţilor de analiză şi prevenire a corupţiei ale CNA”, implementat 

de către PNUD Moldova cu suportul financiar al MAE al Norvegiei.  Recomandările experţilor au fost 

integrate în Planul prenotat. 

Rezultatele acestei activităţi au fost expuse dezbaterilor publice în cadrul Mesei Rotunde cu 

tematica “Costurile corupției în Primăria municipiului Chişinău”, desfăşurate la 06.04.2017.   

 

Nr.c
rt. 

Acţiunea 
Termenul de 
realizare 

Instituţia 
responsabil
ă 

Indicator de progres Sursa de verificare 
Nivelul de 
realizare 

25 Aprobarea noii 
Metodologii privind 

Trimestrul II 
2017 

Colegiul 
CNA 

Metodologia privind 
efectuarea expertizei 

Pagina web a CNA Realizat 
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efectuarea expertizei 
anticorupţie, în 
condiţiile Legii 
integrităţii 

anticorupţie, 
aprobată şi publicată 
pe pagina web a CNA 

 

Noua metodologie pentru efectuarea expertizei anticorupție a fost aprobată prin Hotărîrea 

Colegiului Centrului nr.6 din 20 octombrie 2017 și publicată pe pagina web a Centrului Național 

Anticorupție.  

 

Nr.c
rt. 

Acţiunea 
Termenul de 
realizare 

Instituţi
a 
respons
abilă 

Indicator de progres Sursa de verificare 

Nivelul de 
realizare 

26 Efectuarea de către 
CNA a expertizei 
anticorupţie a 
proiectelor de acte 
normative şi 
legislative în condiţiile 
Legii integrităţii şi ale 
noii Metodologii 
privind efectuarea 
expertizei 
anticorupţie  

Permanent, cu 
verificarea 
anuală a 
indicatorilor de 
progres 

CNA Rapoarte de expertiză 
anticorupţie publicate 
pe pagina web a CNA 

Pagina web a CNA Realizat 

 

În decursul anului 2017, pe pagina web a CNA au fost publicate 814 rapoarte de expertiză 

anticorupție pe marginea proiectelor de acte legislative și normative11. 

 

Prioritatea III.4.  Recuperarea bunurilor infracţionale 
Nr.c
rt. 

Acţiunea 
Termenul de 
realizare 

Instituţia 
responsabilă 

Indicator de progres Sursa de verificare 
Nivelul de 
realizare 

28 Adoptarea actelor 
normative privind 
recuperarea 
bunurilor 
infracţionale 

Trimestrul II 
anul 2017 

Parlamentul; 
CNA 

Actele normative necesare 
pentru funcţionarea 
Agenţiei de Recuperare a 
Bunurilor Infracţionale, 
adoptate 

Monitorul Oficial al 
RM 

Realizat 

 

Legea nr. 48 privind Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracționale a fost adoptată la 30 martie 

2017 (în vigoare din 19.05.2017). 

Legea nr. 49 pentru completarea unor acte legislative, adoptată la 30.03.2017 (în vigoare din 

19.05.2017), prevede modificarea şi completarea Codului de procedură penală, prin introducerea 

termenilor de ”bun infracțional” și ”investigații financiare paralele” şi a articolului 2071.Cazuri 

speciale de valorificare a bunurilor sechestrate. A fost introdus în Titlul VII Capitolul III Recuperarea 

bunurilor infracționale (care prevede etapele procesului de recuperare a bunurilor infracționale, 

urmărirea bunurilor infracționale și acumularea probelor, indisponibilizarea bunurilor infracționale, 

confiscarea bunurilor infracționale și repararea prejudiciilor, restituirea bunurilor infracționale) și a 

Secțiunii 2-a Evaluarea, administrarea şi valorificarea bunurilor infracționale. Legea de asemenea 

include competenţa de ”recuperare a bunurilor infracționale” în lista atribuțiilor Centrului Național 

Anticorupție și include bunurile sechestrate în lista bunurilor însușirea cărora de către o persoană 

                                                           
11 https://www.cna.md/reports.php?l=ro  

https://www.cna.md/reports.php?l=ro
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căreia i-au fost încredințate aceste bunuri sau care era obligată, conform legii, să asigure 

integritatea lor, este pedepsită conform prevederilor legale. 

 

Nr.c
rt. 

Acţiunea 
Termenul de 
realizare 

Instituţi
a 
respons
abilă 

Indicator de progres 
Sursa de 
verificare 

Nivelul de 
realizare 

29 Crearea Agenţiei de 
Recuperare a Bunurilor 
Infracţionale, responsabilă de 
urmărirea, indisponibilizarea, 
administrarea şi recuperarea, 
inclusiv din străinătate, a 
bunurilor infracţionale 

Trimestrul III 
anul 2017 

CNA Hotărîrea 
Parlamentului privind 
organigrama şi 
regulamentul de 
activitate ale Agenţiei 
de Recuperare a 
Bunurilor Infracţionale, 
adoptată. Agenţia 
funcţională 

Monitorul Oficial 
al RM; 
confirmări 
oferite de 
instituţiile 
responsabile; 
pagina web a 
CNA 

Realizat 

 

La 11.09.2017, în scopul îndeplinirii prevederilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 48 din 30.03.2017 cu 

privire la ARBI şi art. 4 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 1104 din 06.06.2002 cu privire la CNA, prin ordinul 

nr. 115 al ARBI a fost aprobat Regulamentul (provizoriu) privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei 

de Recuperare a Bunurilor Infracţionale din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie.   

În temeiul art. 11 alin. (1) din Legea nr. 48 din 30.03.2017 s-a elaborat proiectul hotărârii de Guvern 

pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea, administrarea şi valorificarea bunurilor 

infracţionale (sechestrate). La 27.12.2017, acest proiect a fost expediat pentru avizare Ministerului 

Finanţelor (Serviciului Vamal, Serviciului Fiscal de Stat), Băncii Naţionale a Moldovei, Procuraturii 

Generale, Agenţiei Proprietăţii Publice Camerei de Comerţ şi Industriei a RM, Comisiei Naţionale a 

Pieţei Financiare, Ministerului Justiţiei, Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Centrului Naţional de 

Expertize Judiciare, Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene. De asemenea acest 

Regulament a fost plasat pe pagina web a CNA. 

 

Prioritatea III.5.  Despăgubirea victimelor corupţiei 

Nr.c
rt. 

Acţiunea 
Termenul de 
realizare 

Instituţi
a 
respons
abilă 

Indicator de progres Sursa de verificare 

Nivelul de 
realizare 

36 Înaintarea acţiunilor 
de regres în interesul 
statului pe dosarele 
privind infracţiuni de 
corupţie şi conexe 
corupţiei 

Permanent, cu 
verificarea 
anuală a 
indicatorilor de 
progres 

PA  Numărul de acţiuni în 
regres 
înaintate/acceptate; 
volumul despăgubirilor 
solicitate; 
 numărul de decizii 
finale ale instanţelor de 
judecată și volumul 
sumelor recuperate 

Hotărîrile instanţelor de 
judecată 

Nerealizat 

 

Conform raportului Procuraturii Generale, fiind analizată activitatea Procuraturii Anticorupţie în 

anul 2017, s-a constatat lipsa a careva cazuri în care au fost înaintate acţiuni de regres în interesul 

statului pe dosarele privind infracţiuni de corupţie şi conexe corupţiei. În astfel de condiţii, nu există 

premise pentru considerarea unor progrese în realizarea acţiunii. 
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Pilonul IV. Comisia Electorală Centrală şi partidele politice 
 

Obiectivul pilonului al IV-lea: Creşterea integrităţii politice şi consolidarea controlului 

asupra finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale  

Indicatori de impact: 

• Încrederea în Comisia Electorală Centrală îmbunătățită  

• Încrederea în partidele politice îmbunătățită. 
 

Comisia Electorală Centrală (CEC) reprezintă principalul organ de supraveghere şi control a 

campaniilor electorale şi a finanțării partidelor politice, în conformitate cu prevederile Codului 

electoral și a Legii nr. 294 – XVI din 21.12.2007 privind partidele politice. Reforma electorală se 

transpune în modificări curente și viitoare a atribuțiilor și responsabilităților entității, iar exercitarea 

unui control riguros devine și mai importantă, fiind necesare mai multe resurse precum și formarea 

continuă a agenților angajați în domeniu.  Acțiunile prezentate în Pilonul IV oferă un mecanism de 

consolidare a capacităților operaționale ale Comisiei, a cunoștințelor, a posibilității de monitorizare 

din partea publicului și a metodelor de sancționare a încălcărilor constatate.  

 

Prioritatea IV.1.  Transparenţa finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale 
Nr. 
crt. 

Acţiunea 
Termenul de 
realizare 

Instituţia 
responsabilă 

Indicator de progres Sursa de verificare 
Nivelul de 
realizare 

3 Instruirea subiecţilor 
implicaţi în/interesaţi 
de gestionarea 
resurselor financiare 
ale partidelor politice 
şi campaniilor 
electorale 

Trimestrul II 
anul 2017 – 
trimestrul II 
anul 2020 

CEC; 
CICDE 

Plan şi materiale de 
instruire elaborate. 
Cursuri de instruire 
desfăşurate. 
Cel puţin 150 de 
persoane instruite 

Confirmări din partea 
instituţiilor 
responsabile – agenda, 
listele  de participanţi, 
evaluarea instruirilor 
etc. 

 Parţial 
realizat 

 

 

Comisia Electorală Centrală (CEC), în comun cu Centrul de Instruire Continuă în Domeniul 

Electoral (CICDE) au întreprins următoarele: 

1. În perioada 20-21 februarie 2017, în cadrul proiectului „Susținerea CEC în dezvoltarea unui sistem 

de raportare digitală cu privire la finanțele partidelor politice”, în parteneriat cu Institutul 

Internațional pentru Democrație și Asistență Electorală (IDEA International), au fost organizate 

întîlniri cu trezorierii partidelor politice și cu reprezentanții instituțiilor interesate de dezvoltarea 

acestui sistem. Întîlnirile cu tema „Soluții digitale pentru raportarea și dezvăluirea finanțelor 

partidelor politice” au avut ca scop identificarea necesităților grupului țintă în cadrul procesului de 

elaborare a platformei digitale. La acestea au participat 14 trezorieri, funcționari din cadrul Curții 

de Conturi și ai CEC. 

2. Pe data de 16 martie 2017, CEC, în parteneriat cu CICDE, a desfășurat un seminar de instruire a 

trezorierilor partidelor politice cu tema „Particularitățile întocmirii și prezentării Raportului privind 

gestiunea financiară pentru anul 2016, la care au participat inclusiv reprezentanți ai Curții de Conturi 

și ai Serviciului Fiscal de Stat. La seminar au fost invitați reprezentanții tuturor celor 45 de formațiuni 

politice înregistrate la Ministerul Justiției, dintre care doar 23 au dat curs invitației. 

Acțiunea se constată de a fi parţial realizată, din motivul lipsei informației privind elaborarea 

planurilor de instruire, dar cu 2 cursuri organizate şi 37 persoane instruite.  
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Nr. 
crt. 

Acţiunea 
Termenul de 
realizare 

Instituţia 
responsabilă 

Indicator de 
progres 

Sursa de verificare 
Nivelul de 
realizare 

4 Publicarea de către 
CEC a rapoartelor 
anuale privind 
finanţarea partidelor 
politice şi a 
campaniilor 
electorale  

Trimestrul II  
anul 2017, 
trimestrul II  
anul 2018, 
trimestrul II  
anul 2019, 
trimestrul II  
anul 2020 

CEC Rapoartele 
anuale publicate 
pe pagina web a 
CEC 

Pagina web a CEC Realizat 

 

Rapoartele depuse la CEC au fost plasate pe pagina web a entității, cu respectarea prevederilor 

privind protecția datelor cu caracter personal, la rubrica Finanțarea Partidelor / Rapoarte financiare 

/ Transparența donațiilor, în următoarea componență: 

• Hotărîrea nr. 945 din 06.06.3017 „Cu privire la rapoartele privind gestiunea financiară a 

partidelor politice pentru anul 2016” (6 iunie 2017) și hotărîrea nr. 946 prin care s-a luat act de 

rapoartele financare ale concurenților electorali din campania electorală a alegerilor locale noi 

din 14 mai 2017; 

• Hotărîrea nr. 1028 din 18.07.2017 „Cu privire la rapoartele privind fluxul mijloacelor bănești 

aferente activității Grupului de inițiativă pentru desfășurarea referendumului local de revocare 

din funcție a Primarului General al municipiului Chișinău; 

• Rapoartele financiare ale concurenților electorali din campania electorală a alegerilor locale noi 

din 14 mai 2017 și rapoartele privind fluxul mijloacelor bănești aferente activității Grupului de 

inițiativă pentru desfășurarea referendumului local de revocare din funcție a Primarului General 

al municipiului Chișinău; 

• Raportul CEC privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale pentru anul 2016. 

Acesta poate fi consultat la rubrica Plan strategic CEC / Rapoarte / Plan strategic 2016-2019 / 

Rapoarte anuale.  

• Pentru prima dată în acest an, CEC a prezentat Parlamentului RM Raportul privind finanțarea 

partidelor politice și a campaniilor electorale pentru anul 2016;  

• Hotărîrea nr. 1118 din 19.09.2017 „Cu privire la rapoartele privind gestiunea financiară a 

partidelor politice pentru primul semestru al anului 2017”; 

• Hotărîrea nr.1277 din 22.11.2017 „Cu privire la rapoartele financiare ale participanților la 

referendumul local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău, din data de 19 

noiembrie 2017” și Hotărîrea nr. 1276 prin care s-a luat act de rapoartele financiare ale 

concurenților electorali din campania electorală a alegerilor locale noi din 19 noiembrie 2017, 

la situația din 17 noiembrie 2017; 

• Hotărîrea nr. 1284 din 28.11.2017 „Cu privire la rapoartele financiare ale concurenților electorali 

din campania electorală pentru turul al doilea de scrutin și votarea repetată din cadrul alegerilor 

locale noi, fixate pentru data de 3 decembrie 2017, la situația din 24 noiembrie 2017”. 
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Nr. 
crt. 

Acţiunea 
Termenul de 
realizare 

Instituţia 
responsabilă 

Indicator de progres 
Sursa de 
verificare 

Nivelul de 
realizare 

5 Publicarea 
rapoartelor anuale de 
activitate ale CEC 

Trimestrul II anul 
2017, 
trimestrul I anul 
2018, 
trimestrul I anul 
2019, 
trimestrul I anul 
2020 

CEC Rapoartele anuale publicate pe 
pagina web a CEC 

Pagina web 
a CEC 

Realizat 

 

Prin Hotărîrea CEC nr. 801 din 28 martie 2017, Comisia a aprobat Raportul de activitate al CEC 

pentru anul 2016 în conformitate cu activitățile prevăzute în Planul strategic al CEC pentru anii 2016-

2019. Potrivit hotărârii, raportul, în termen de 24 ore, a fost plasat pe pagina web oficială, la rubrica 

Plan strategic CEC / Rapoarte, subrubrica Plan strategic 2016-2019 / Rapoarte anuale.  

Analiza prezentată în Opinia comună a Oficiului OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile 

Omului (OSCE/ODIHR) și Comisiei de la Veneția privind Cadrul Legal al Republicii Moldova în 

domeniul Finanțării Partidelor Politice și a Campaniilor Electorale, adoptată la 9 decembrie 201712, 

relevă îngrijorări cu privire la insuficiența datelor în informația oferită de rapoartele anuale publicate 

de CEC, în special date cu privire la ocupația/locul de muncă sau tipul de activitate. Reprezentanții 

societății civile au identificat informația dată drept pertinentă în sarcina de investigare a cazurilor 

cînd persoane neangajate în cîmpul de muncă, sau persoane cu venituri joase au donat sume 

considerabile partidelor politice. În acest context, se denotă existența categoriei de „ocupaţia/locul 

de muncă sau genul de activitate” în Legea nr. 294-XVI din 21.12.2007 privind partidele politice (art. 

29 pct (4) drept informație care urmează de a fi inclusă în raportul CEC.   
 

 

Prioritatea IV.2. Controlul eficient al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale  

Nr.c
rt. 

Acţiunea 
Termenul de 
realizare 

Instituţi
a 
respons
abilă 

Indicator de progres 
Sursa de 
verificare 

Nivelul de 
realizare 

6 Dezvoltarea unui 
mecanism de 
asigurare a accesului 
facilitat al publicului 
la informaţiile privind 
finanţarea partidelor 
politice şi a 
campaniilor 
electorale 

Trimestrul II anul 
2017 – pentru 
elaborarea 
metodologiei; 
trimestrul II  
anul 2018, 
trimestrul II  
anul 2019, 
trimestrul II  
anul 2020 – pentru 
publicarea 
rapoartelor 

CEC Metodologie de monitorizare, 
elaborată. 
Rapoartele anuale de 
monitorizare publicate. 
Recomandări implementate, 
inclusiv în cazurile de eludare de 
către partide a regulilor de 
finanţare a partidelor politice 
prin desfăşurarea unor activităţi 
în perioada preelectorală 

Pagina web 
a CEC 

Parţial 
realizat 

 

 

Acțiunea nr. 6 din Planul strategic al CEC pentru anii 2016-2019 prevede: „Elaborarea unor 

mecanisme de monitorizare publică și evaluare a respectării cadrului normativ de către subiecții 

implicați în finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale”. În această serie de acțiuni, 

prioritare pentru Comisie conform agendei pentru anii 2017-2018, se regăsește elaborarea 

subsistemului informatic „Control financiar”, implementarea și dezvoltarea acestuia.  

                                                           
12 https://www.osce.org/odihr/elections/moldova/362051?download=true pg. 17, pct. 62 

https://www.osce.org/odihr/elections/moldova/362051?download=true
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În acest scop, a fost elaborat și aprobat caietul de sarcini necesare elaborării subsistemului 

informatic „Control financiar”, prin intermediul căruia vor fi automatizate procesele de colectare, 

analiză și asigurare a accesului public la totalitatea rapoartelor expediate de concurenții electorali 

către CEC, în prezent fiind la etapa lansării licitației de către Programul Națiunilor Unite pentru 

Dezvoltare.  

Unul dintre principiile de bază de care se ghidează CEC în activitatea sa este transparența. 

Respectiv, accesul facilitat al publicului la informațiile privind finanțarea partidelor politice și a 

campaniilor electorale, precum și la alte informații ce vizează domeniul de activitate a Comisiei, este 

asigurat în conformitate cu legislația în vigoare și în temeiul prevederilor Regulamentului privind 

modul de publicare și actualizare a materialelor informative pe pagina web oficială a CEC, aprobat 

prin Hotărîrea CEC nr. 1347 din 10 iulie 2012. 
 

Nr.c
rt. 

Acţiunea 
Termenul 
de realizare 

Instituţi
a 
respons
abilă 

Indicator de progres Sursa de verificare 

Nivelul de 
realizare 

7 Consolidarea şi 
dezvoltarea cunoștințelor 
profesionale ale 
membrilor şi 
funcţionarilor CEC în 
domeniul controlului 
finanţării partidelor 
politice şi a campaniilor 
electorale 

Trim II anul 
2017 – trim 
I anul 2020 

CEC 100% a membrilor şi 
funcţionarilor CEC instruiţi;  
cel puţin 2 instruiri 
desfăşurate;  
cel puţin 2 vizite de studiu 
pentru identificarea şi 
implementarea celor mai bune 
practici în domeniu 

Confirmări din 
partea instituţiilor 
responsabile – 
agenda, listele  de 
participanţi, 
evaluarea 
instruirilor etc. 

Parţial 
realizat 
 

 

Pe parcursul primului semestru în vederea realizării acțiunii, a fost asigurată participarea 

membrilor și funcționarilor CEC în domeniul vizat, la următoarele instruiri/vizite de 

studiu/conferințe: 

1. Vizita de studiu la Vilnius, Republica Lituania, în perioada 10-14 ianuarie 2017. Scopul vizitei: 

familiarizarea cu sistemul de monitorizare și control al finanțării partidelor politice, gestionat de CEC 

Lituania; schimbul de experiență, inclusiv preluarea bunelor practici în materie de elaborare, 

implementare și monitorizare a modulului/resursei informaționale automatizate de control 

financiar al partidelor politice;  

2. Conferința post-electorală „Alegeri prezidențiale în RM 2016: analiză, concluzii, recomandări și 

pași de urmat” (Chișinău, 16-17 februarie 2017). Scopul conferinței: analiza modului de organizare 

și desfășurare a alegerilor prezidențiale din 2016. În cadrul conferinței participanții au lucrat în patru 

grupuri de lucru, unul dintre care a avut ca subiect „Transparența finanțării activității grupurilor de 

inițiativă și a campaniei electorale”, iar dezbaterile s-au axat pe identificarea problemelor și 

soluțiilor în domeniul finanțării campaniei electorale pentru scrutinul prezidențial; 

3. Conferința regională „Banii în politică: provocări și practici internaționale în Europa de Est”, 

(Tbilisi, Georgia, 19-20 iunie 2017). Evenimentul a abordat subiecte, precum: banii în politică vs. 

încrederea în politică, standarde internaționale și bune practici în domeniul prevenirii utilizării 

abuzive a resurselor administrative în procesul electoral, finanțarea campaniilor electorale; 

4. Semnarea Acordului de colaborarea între CEC și Oficiul de Audit de Stat din Georgia (19 iunie 

2017, la Tbilisi). Acordul va contribui la aprofundarea și dezvoltarea cooperării între RM și Georgia 

în domeniul perfecționării practicii și legislației electorale privind monitorizarea și controlul 

respectării prevederilor legale referitoare la finanțarea partidelor politice, implementarea 
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tehnologiilor informaționale moderne în procesul de depunere și examinare a rapoartelor 

financiare ale partidelor politice; 

5. Conferința „Finanțarea partidelor politice în Republica Moldova: lecții învățate în statele membre 

la Parteneriatul Estic” (Chișinău, 15 decembrie 2017), organizată de Fundația Konrad-Adenauer-

Stiftung, Fundația Friedrich-Elbert-Stiftung, Institutul Internațional pentru Democrație și Asistență 

(IDEA) în cadrul Programului Comun al UE și CE „Parteneriat pentru buna guvernare”, în cooperare 

cu CEC. Scopul conferinței : îmbunătățirea legislației în domeniul finanțării partidelor politice, prin 

schimb de experiență și realizarea bunelor practici în domeniul monitorizării eficiente a finanțării, 

supravegherii și controlului finanțării partidelor și a campaniilor electorale.  

Subiectele principale puse în discuție au vizat: -importanța finanțării partidelor pentru o competiție 

democratică eficientă în sistemele pluripartite: experiența internațională; -legile, regulamentele și 

realitățile privind finanțarea partidelor politice; -provocări și lecții învățate în Parteneriatul estic, 

responsabilizarea partidelor politice: rolul mecanismelor de supraveghere statale și nestatale; -

finanțarea partidelor în Republica Moldova. 

Opinia comuna a OSCE/ODIHR și Comisiei de la Veneția privind Cadrul Legal al Republicii Moldova 

în domeniul Finanțării Partidelor Politice și a Campaniilor Electorale, adoptată la 9 decembrie 2017, 

recomandă consolidarea semnificativă a monitorizării si aplicării normelor privind finanțarea 

partidelor politice și a campaniilor electorale. CEC necesită o aprovizionare cu resurse suficiente, 

inclusiv specializarea angajaților în domeniul auditului financiar, precum și stabilirea unui mandat 

clar de a verifica informația obținută, de a investiga iregularități, fiind acordată o atenție sporită și 

capacității de coordonare cu organele de aplicare a legii. Respectiv, se recomandă consolidarea 

regimului de sancționare în cazul încălcării regulilor de finanțare a partidelor politice/campaniilor 

electorale.  În același context, Strategia prevede realizarea următoarelor acțiuni  de asigurare a 

identificării și sancționării abaterilor la subiectul vizat: 

 

Nr.c
rt. 

Acţiunea 
Termenul de 
realizare 

Instituţia 
responsabil
ă 

Indicator de 
progres 

Sursa de 
verificare 

Nivelul de 
realizare 

8 Revizuirea legislaţiei în 
vederea stabilirii răspunderii 
proporţionale şi echitabile 
pentru încălcarea regulilor 
de finanţare a partidelor 
politice şi campaniilor 
electorale 

Trimestrul III anul 
2017 – pentru 
elaborarea 
proiectului; 
trimestrul I anul 
2018 – pentru 
adoptarea legii 

CEC;  
MF;  
CNA;  
CC; 
Parlamentu
l 

Proiect de lege 
elaborat. 
Lege adoptată 

Pagina web a 
CEC;  
Monitorul Oficial 
al RM 

Parţial 
realizat 
 

 

În luna februarie 2017 a fost reluată activitatea grupului de lucru interinstituțional privind 

modificarea Codului electoral și a legislației conexe, suspendată anterior în legătură cu organizarea 

și desfășurarea alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din 30 octombrie 2016. 

În cadrul ședințelor de lucru au fost supuse dezbaterilor cerințele scrutinului prezidențial și lacunele 

legislative ce urmează a fi înlăturate, inclusiv pe segmentul finanțării campaniei electorale și 

finanțării partidelor politice. La fel, a fost întocmit un tabel al propunerilor sistematizate care 

urmează a fi transmis, spre examinare, Ministerului Justiției și Comisiei Juridice Numiri și Imunități 

a Parlamentului.  

Prin Legea nr. 154 din 20 iulie 2017 (în vigoare din 21.07.2017), cu privire la modificarea și 

completarea unor acte legislative, au fost revizuite inclusiv prevederile Codului electoral care 

stabilesc răspunderea juridică pentru încălcările privind finanțarea partidelor politice și campaniilor 
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electorale. Potrivit ultimei redacții a alineatului (2) al articolului 69 din Codul electoral, pentru 

încălcarea legislației electorale, CEC sau consiliul electoral de circumscripție poate aplica grupului 

de inițiativă (subiect nou pasibil de răspundere) sau concurenților electorali, în afară de sancțiunile 

deja prevăzute (precum: avertismentul, solicitarea anulării înregistrării concurentului electoral și 

lipsirea de alocații de la bugetul de stat ca pedeapsă complementară), de asemenea noi modalități 

de sancționare: anularea înregistrării grupului de inițiativă, intentarea procesului contravențional 

conform legislației și lipsirea de alocații de la bugetul de stat ca sancțiune de bază. 

În contextul recomandărilor oferite în Opinia comună a OSCE/ODIHR și Comisiei de la Veneția 

privind Cadrul Legal al Republicii Moldova în domeniul Finanțării Partidelor Politice și a Campaniilor 

Electorale, care se referă la stabilirea rigorilor de sancționare a persoanelor juridice, precum și 

revizuirea mărimii amenzii în cazul sancțiunilor administrative, acțiunea se constată de a fi parțial 

realizată. 

 

Nr.c
rt. 

Acţiunea 
Termenul de 
realizare 

Instituţia 
responsa
bilă 

Indicator de progres 
Sursa de 
verificare 

Nivelul de 
realizare 

11 Dezvoltarea normelor 
metodologice şi instruirea 
ofiţerilor de urmărire penală, 
a procurorilor şi a 
judecătorilor în vederea 
examinării dosarelor privind 
finanţarea partidelor şi 
campaniilor electorale, a 
cauzelor de corupere a 
alegătorilor şi de utilizare a 
resurselor administrative 

Trimestrul IV anul 
2017 – pentru 
elaborarea 
normelor 
metodologice; 
permanent, 
începînd din 
trimestrul I anul 
2018, cu 
verificarea anuală 
a indicatorului de 
progres legat de 
instruiri 

PA;  
CSM;  
CNA;  
MAI;  
CEC;  
INJ 

Normele 
metodologice 
recomandate 
dezvoltate; 
curriculum de 
instruire elaborat; 
cursuri de instruire 
desfăşurate. 
Cel puţin 50 de ofiţeri 
de urmărire penală, 
procurori şi judecători 
instruiţi 

Confirmări 
din partea 
instituţiilor 
responsabil
e – agenda, 
listele  de 
participanţi
, evaluarea 
instruirilor 
etc. 

Parţial realizat 
 

 

La 04.08.2017, CSM a adresat INJ solicitarea nr. 2350 m/i cu referire la oportunitatea instruirii 

judecătorilor în vederea examinării dosarelor privind finanțarea partidelor și campaniilor electorale, 

a cauzelor de corupere a alegătorilor și de utilizare a resurselor administrative. 

În cadrul Procuraturii Generale a Republicii Moldova, în perioada de raport au fost instruiți 94 

procurori referitor la investigarea crimelor din domeniul corupției, în cadrul seminarelor cu 

următoarele tematici: 

- Metodica investigării infracţiunilor de corupţie şi a celor conexe; 

- Urmărirea penală şi judecarea corupţiei publice; 

- Investigarea crimelor referitoare la corupţie; 

- Metodica investigării infracţiunilor de corupţie şi a celor conexe', 

- Prevenirea şi combaterea corupţiei', 

- Specificul cercetării şi examinării judiciare în domeniul infracţiunilor economice conexe cu actele 

de corupţie', 

- Problematica calificării infracţiunilor economice şi a infracţiunilor de corupţie şi conexe. 

Întrucît nu a fost prezentată informație detaliată privind normele metodologice elaborate/stabilite 

în domeniul examinării dosarelor privind finanţarea partidelor şi campaniilor electorale, a cauzelor 

de corupere a alegătorilor şi de utilizare a resurselor administrative, acțiunea se constată de a fi 

parțial realizată.  
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Nr.
crt
. 

Acţiunea 
Termenul de 
realizare 

Instituţia 
responsabilă 

Indicator de progres Sursa de verificare 
Nivelul de 
realizare 

12 Instruirea funcţionarilor 
electorali privind 
modalităţile de identificare şi 
de sesizare a încălcărilor 
privind coruperea 
alegătorilor şi utilizarea 
resurselor administrative 

Trimestrul IV 
anul 2017 – 
trimestrul I 
anul 2020 

CEC Plan şi materiale de 
instruire elaborate. 
Cursuri de instruire 
desfăşurate. 
Cel puţin 150 de 
persoane instruite 

Confirmări din 
partea instituţiilor 
responsabile – 
agenda, listele  de 
participanţi, 
evaluarea 
instruirilor etc. 

Parţial 
realizat 
 

 

În vederea realizării acţiunii respective (termen de realizare: trimestrul IV anul 2017-trimestrul I anul 

2020) CICDE a raportat la finele anului 2017 rezultatele ce țin de dezvoltarea capacitaților sale de 

cercetare şi analiză, printre care efectuarea, în premieră pentru CICDE, a unui studiu „CICDE Policy 

Briefs". Tematica primului Policy Brief este integritatea electorală în cadrul noului sistem electoral. 

În studiu se face o sinteză analitică a provocărilor cu care se vor confrunta organele electorale pe 

durata implementării reformei electorale și în procesul de pregătire pentru alegerile parlamentare 

din 2018, și anume: reforma organelor electorale, revizuirea aplicațiilor automatizate, noile 

prevederi şi practici referitoare la înregistrarea candidaților în cursa electorală, monitorizarea 

finanțării campaniei electorale, necesitatea informării şi instruirii exhaustive a alegătorilor. 

În lipsa unor progrese în realizarea indicatorilor acţiunii, aceasta se consideră a fi parţial realizată, 

deşi efectuarea studiului ar putea contribui la elaborarea unui plan de instruire şi realizarea acţiunii. 

 

 

Pilonul V. Curtea de Conturi  
 

Obiectivul pilonului al V-lea: Consolidarea capacităţilor Curţii de Conturi de prevenire a corupţiei 
în domeniul administrării resurselor financiare şi al utilizării patrimoniului public, precum şi al 
asistenţei financiare externe  

Indicatori de impact: 
• Încrederea în Curtea de Conturi îmbunătățită 
• Independența auditului efectuat de Curtea de Conturi asigurată. 

 
Prioritatea V.1  Transparenţa activităţii Curţii de Conturi  

Nr.crt. Acţiunea 
Termenul de 
realizare 

Instituţia 
responsabilă 

Indicator de 
progres 

Sursa de 
verificare 

Nivelul de 
realizare 

1 Selectarea de către Comisia 
parlamentară economie, 
buget şi finanţe a companiei 
de audit  pentru auditarea 
Raportului financiar al Curţii 
de Conturi  

Trimestrul II anul 
2017, 
trimestrul II  
anul 2018, 
trimestrul II  
anul 2019, 
trimestrul II  
anul 2020 

Comisia 
parlamentară 
economie, 
buget şi 
finanţe  

Hotărîre a 
Parlamentului 
adoptată 

Monitorul 
Oficial al RM  

Parţial 
realizat 

 

În procesul de raportare privind implementarea acțiunilor încorporate în Pilonul V, nu a fost 

prezentată informația la Acțiunea nr. 1. Cu toate acestea, reieșind din raportul CCRM la acțiunea nr. 

2 a aceleiași priorități, Societatea Auditorilor „Flagman-D" SRL a realizat Raportul de audit către 

Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova şi conducerea CCRM, asupra Rapoartelor Financiare 

ale Curții de Conturi a Republicii Moldova, care cuprinde Bilanțul la data de 31 decembrie 2016. 
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Ulterior, a fost adoptată Hotărîrea CCRM nr. 37 din 20 iulie 2017 cu privire la aprobarea Planului de 

acțiuni al Curții de Conturi privind implementarea recomandărilor Comisiei economie, buget şi 

finanțe şi ale auditorului independent. Considerînd lipsa informației privind realizarea acțiunii în 

rapoartele entităților responsabile, precum şi dificultățile de depistare a anunțurilor pertinente 

implementării acțiunii vizate pe paginile web ale acestora, acțiunea cu termenul de realizare în 

trimestrul II 2017 se consideră de a fi parţial realizată, şi va fi considerată ca realizată în momentul 

recepționarii informației prenotate. 

 

Nr.crt. Acţiunea Termenul de realizare 
Instituţia 
responsabilă 

Indicator de 
progres 

Sursa de 
verificare 

Nivelul de 
realizare 

2 Realizarea misiunii de 
audit al CC, întocmirea 
şi publicarea 
raportului de audit 
financiar al Curţii de 
Conturi 

Trimestrul IV anul 
2017, 
trimestrul III  
anul 2018, 
trimestrul III  
anul 2019, 
trimestrul III  
anul 2020 

Parlamentul; 
CC 

Raportul de audit 
al rapoartelor 
financiare anuale 
ale Curţii de 
Conturi publicate 
pe paginile web a 
Curţii de Conturi şi 
a Parlamentului 

Paginile web a 
CC şi a 
Parlamentului 

Realizat 

 

Pe site-ul oficial al CCRM a fost creată rubrica Rapoarte de audit extern în boxa „Transparență”, 

unde sunt atașate Rapoartele de audit asupra rapoartelor financiare ale CCRM pentru anii 2014, 

2015, 2016. (http://www.ccrm.md/rapoarte-de-audit-extern-1-121). Respectiv, pentru trimestrul IV 

al anului 2017, acțiunea se consideră de a fi realizată. 

 

Nr.crt. Acţiunea 
Termenul de 
realizare 

Instituţia 
responsabilă 

Indicator de 
progres 

Sursa de 
verificare 

Nivelul de 
realizare 

4 Consultarea societăţii civile 
înainte de aprobarea 
planurilor şi programelor 
anuale de audit al Curţii de 
Conturi pentru anul viitor 

Trimestrul III anul 
2017, 
trimestrul III  
anul 2018, 
trimestrul III  
anul 2019, 
trimestrul III  
anul 2020 

CC Cel puţin 4 
dezbateri 
publice 
organizate de 
Curtea de 
Conturi cu 
reprezentanţi ai 
societăţii civile 

Pagina web a CC Realizat 

 

La data de 16.08.2017, CCRM a anunțat demararea procesului de planificare a Programului 

activității de audit pe anul 2018 și revizuirea Programului multianual al activității de audit pentru 

perioada 2017-2019. În acest context CCRM a venit cu un mesaj către societatea civilă, ONG, 

publicul larg pentru a înainta propuneri referitor la tematicile și domeniile de audit. Anunțul a fost 

plasat pe site-ul oficial al instituției http://www.ccrm.md/apel-catre-publicul-larg-1-3936  

Programul activității de audit pe anul 2018 a fost aprobat în ședința Plenului la 29-12-2017 

(Hotărîrea nr. 75). Astfel, acțiunea pentru termenul de realizare in trimestrul III anul 2017 este 

realizată.  

Cu toate acestea, este dificil de analizat corectitudinea organizării consultărilor publice în baza 

proiectului programului activității de audit pe anul 2018, considerînd caracterul neinformativ al 

anunțului CCRM, în care lipsește indicația termenului-limită de prezentare a recomandărilor, 

element obligatoriu conform pct. 18, secțiunea 2-a din Hotarîrea Guvernului nr. 967 din  09.08.2016 

cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional. De 

asemenea lipsește informația privind modalitatea consultărilor publice. 

http://www.ccrm.md/rapoarte-de-audit-extern-1-121
http://www.ccrm.md/apel-catre-publicul-larg-1-3936
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În raportul de evaluare a implementării Strategiei Naționale Anticorupție pentru anii 2011-2016 s-a 

constatat necesitatea continuă de consolidare a capacității Curții de Conturi și sporirea impactului 

activității de audit, inclusiv din motivul lipsei unei conlucrări efective dintre auditori și organele de 

urmărire penală la etapa anterioară aprobării rapoartelor de audit. Studiile realizate de 

Transparency International întru evaluarea eficienței activității Curții de Conturi descriu provocări 

în contextul lipsei de finalitate a rapoartelor Curții precum și nesancționarea nivelului scăzut de 

responsabilitate din partea managerilor entităților audiate. Respectiv, în noul document al SNIA 

2017-2020 s-a propus acțiunea nr. 8, in cadrul priorității V.2 Impactul activității de audit, după cum 

urmează: 

 

Prioritatea V.2 Impactul activităţii de audit  

Nr.crt. Acţiunea 
Termenul de 
realizare 

Instituţia 
responsabilă 

Indicator de 
progres 

Sursa de 
verificare 

Nivelul de 
realizare 

8 Revizuirea mecanismului de 
sancţionare şi demotivare a 
entităţilor publice auditate 
prin responsabilizarea 
managementului 
instituţional şi corporativ 
pentru a se conforma 
cerinţelor Curţii de Conturi 

Trimestrul IV anul 
2017 – pentru 
adoptarea legii; 
trimestrul III anul 
2018 – pentru 
aplicabilitatea 
mecanismului 
revizuit 

CC;  
MF; 
Parlamentul 
 

Proiect de lege 
elaborat şi 
adoptat. 
Mecanism 
elaborat şi 
aplicabil 

Monitorul 
Oficial al RM 

Nerealizat 

 

Conform raportului prezentat de CCRM pentru anul 2017, în temeiul Hotărîrii Parlamentului nr. 234 

din 16.11.2017 privind Raportul anual 2016 al Curţii de Conturi asupra administrării şi întrebuințării 

resurselor financiare publice şi a patrimoniului public, Guvernul va iniția modificarea și completarea 

Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2018 cu prevederi care ar stipula 

răspundere managerială în cazul emiterii de către CCRM a opiniei contrare sau în cazul refuzului 

auditorului public extern de a emite opinie asupra situației financiare. Un alt element important al 

Hotărîrii Parlamentului nr. 234/2017, îl constituie responsabilitatea CCRM de a reflecta în rapoartele 

anuale rezultatul acțiunilor întreprinse pentru executarea hotărîrilor precedente ale Parlamentului 

privind rapoartele de administrare şi întrebuințare a resurselor financiare publice şi a patrimoniului 

public, regăsită în Articolul 5. Acest fapt este recomandat și de studii alternative, care propun 

completarea cadrului legal cu prevederi privind obligativitatea elaborării a 2 rapoarte publice: 

raportul Guvernului privind măsurile luate în scopul implementării recomandărilor Curții de Conturi 

și raportul de monitorizare a CCRM privind conformarea Guvernului cu recomandările Curții și 

rezultatele obținute. 

Pentru moment, acțiunea rămîne de a fi nerealizată.  

 

Pilonul VI. Avocatul Poporului 

 

Potrivit Raportului Departamentului de Stat al SUA privind situația drepturilor omului în 

Republica Moldova pentru anul 2016 13 , „Corupţia răspîndită, în special în sectorul judiciar, a 

continuat să fie cea mai importantă problemă pentru realizarea drepturilor omului”. Conferința 

Națională Anticorupție pentru Drepturile Omului, organizată la date de 12 decembrie 2017, a 

reiterat legătura cauzală între fenomenul corupției și situația drepturilor omului în țară, astfel încît 

asigurarea respectării drepturilor fundamentale implică nemijlocit contracararea actelor de 

                                                           
13 https://www.state.gov/documents/organization/265662.pdf  

https://www.state.gov/documents/organization/265662.pdf
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corupție și conexe acestora. În acest context, Oficiul Avocatului Poporului (OAP), în calitate de 

instituția principală antrenată în protecția drepturilor omului în Republica Moldova, întreprinde un 

șir de măsuri pertinente asigurării climatului de integritate, pentru a elimina cazurile de încălcare a 

drepturilor părților terțe ale unui caz de corupție sau conex acestuia. 

 

Obiectivul pilonului al VI-lea: Dezvoltarea funcţiilor Avocatului Poporului de prevenire a 
corupţiei prin responsabilizarea instituţiilor publice cu privire la respectarea drepturilor omului şi 
asigurarea protecţiei avertizorilor de integritate 

Indicatori de impact: 

• Încrederea în Avocatul Poporului îmbunătăţită 

• Respectarea drepturilor fundamentale asigurată 

• Rata persoanelor care omit să denunţe corupţia din frică de persecuții, redusă. 
 

Prioritatea VI.1.  Prevenirea corupţiei pentru asigurarea respectării drepturilor omului 

Nr.c
rt. 

Acţiunea 
Termenul de 
realizare 

Instituţia 
responsabil
ă 

Indicator de progres 
Sursa de 
verificare 

Nivelul de 
realizare 

1 Identificarea cazurilor de 
prejudiciere a drepturilor 
omului în activitatea 
entităţilor publice din cauza 
lipsei de integritate 
instituţională şi profesională 

Permanent, cu 
verificarea 
anuală a 
indicatorilor de 
progres 

Avocatul 
Poporului 

Rapoartele anuale 
ale Avocatului 
Poporului publicate 
şi prezentate în 
Parlament. 
Lansarea publică a 
rapoartelor 

Pagina web a 
Oficiului 
Avocatului 
Poporului 

Realizat 

 

Raportul Oficiului Avocatului Poporului privind respectarea drepturilor și libertăților omului în 

Republica Moldova în anul 2016 14  a fost publicat, prezentat Parlamentului și lansat public. 

Fenomenul corupției este abordat din perspectiva Libertății de exprimare, a dreptului de acces la 

informații de interes public. Raportul atestă o nemulțumire sporită a cetățenilor Republicii Moldova 

faţă de stat și descrie sectoarele mai vulnerabile din perspectiva periclitării drepturilor omului de 

către fenomenul corupției, precum domeniul asistenței medicale, oferind și recomandări concrete 

de soluționare a dilemelor identificate.   

 

Nr.c
rt. 

Acţiunea 
Termenul de 
realizare 

Instituţia 
responsabil
ă 

Indicator de progres 
Sursa de 
verificare 

Nivelul de 
realizare 

2 Transmiterea către entităţile 
publice a recomandărilor de 
evitare a încălcării 
drepturilor omului în 
activitatea lor şi sesizarea 
CNA asupra recomandărilor 
respective 

Permanent, cu 
verificarea 
anuală a 
indicatorilor 
de progres 
 

Avocatul 
Poporului 

Recomandări 
formulate, 
transmise entităţilor 
publice şi publicate 
pe pagina web a 
Oficiului Avocatului 
Poporului 

Pagina web a 
Oficiului 
Avocatului 
Poporului 

Nerealizat 
în 2017 

 

Deși Oficiul Avocatului Poporului a raportat nerealizarea acțiunii din motivul ne-adoptării 

cadrului normativ, drept punct de reper în inițierea activității la subiect, se identifică analiza 

sectoarelor cu influență ridicată a fenomenului corupției asupra drepturilor omului în cadrul 

Raportului  Oficiului Avocatului Poporului privind respectarea drepturilor și libertăților omului în 

                                                           
14 http://ombudsman.md/sites/default/files/document/attachments/raport-ombudsman_2016.pdf  

http://ombudsman.md/sites/default/files/document/attachments/raport-ombudsman_2016.pdf
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Republica Moldova. Astfel, în raportul pentru anul 2016, recomandări detaliate sunt oferite 

entitățile publice din domeniul sănătății, precum: Crearea de către Ministerul Sănătății a unui organ 

independent de expertiză profesională medicală care să examineze cererile sau reclamațiile 

pacienților, în mod obiectiv; Revizuirea de către Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare în 

Sănătate a criteriilor de evaluare și acreditare a instituțiilor medico-sanitare sub aspectul respectării 

drepturilor omului etc. 

Antrenarea OAP în mod mai activ în sensibilizarea entităților publice și a cetățenilor cu privire la 

legătura între fenomenul corupției și respectarea drepturilor omului reprezintă o pîrghie importantă 

în motivarea inițiativei instituționale și civice de soluționare a problemei. Respectiv se recomandă 

inițierea unei practici periodice de informare a entităților, posibil în conformitate cu vulnerabilitățile 

manifestate în rapoarte și mass-media, în scopul consultării și conlucrării interinstituționale pentru 

bunăstarea națională.  

 

Nr.c
rt. 

Acţiunea 
Termenul 
de 
realizare 

Instituţia 
responsa
bilă 

Indicator de progres 
Sursa de 
verificare 

Nivelul de 
realizare 

3 Informarea Parlamentului cu 
privire la cazurile de 
nerespectare a principiilor 
generale de drept, de 
administrare defectuoasă şi 
de încălcare a drepturilor 
omului de către entităţile 
publice 

Permane
nt, cu 
verificare
a anuală 
a 
indicatori
lor de 
progres 

Avocatul 
Poporului 

Rapoarte anuale şi, după 
caz, rapoarte speciale ale 
Avocatului Poporului 
publicate şi prezentate la 
Parlament.  
Audieri desfăşurate în 
comisiile parlamentare sau 
în plenul Parlamentului  

Pagina web a 
Oficiului 
Avocatului 
Poporului; 
ordinea de zi a 
şedinţelor 
Parlamentului 

Parţial 
realizat 

 

Conform informației prezentate, Raportul Oficiului Avocatului Poporului privind respectarea 

drepturilor și libertăților omului în Republica Moldova în anul 2016 a fost prezentat Parlamentului.  

De asemenea, a fost publicat Raportul special al Avocatului Poporului privind rezultatele investigării 

cazului Niculinei Bulat, care oferă un set de recomandări pentru entități la nivel central și local întru 

elucidarea circumstanțelor care duc la încălcarea drepturilor omului15.  
 

Prioritatea VI.2.  Protejarea drepturilor fundamentale ale avertizorilor de integritate  
Nr.c
rt. 

Acţiunea 
Termenul de 
realizare 

Instituţia 
responsabilă 

Indicator de 
progres 

Sursa de 
verificare 

Nivelul de 
realizare 

4 Revizuirea şi completarea 
legislaţiei pentru a conferi 
Avocatului Poporului 
competenţa de protejare a 
avertizorilor de integritate 

Trim II  anul 2017 
– pentru 
elaborare; 
trim III  anul 2017 
– pentru adoptare 

Parlamentul; 
Avocatul 
Poporului 
CNA 

Proiectul de 
modificare a 
legislației 
elaborat. 
Lege adoptată 

Pagina web a 
Oficiului 
Avocatului 
Poporului; 
Monitorul Oficial 
al RM 

Parţial 
realizat 

 

În semestrul I al anului 2017 Oficiul Avocatului Poporului a raportat că este în proces de elaborare 

a propunerilor de modificare a Legii nr. 52 din 03.04.2014, cu privire la Avocatul Poporului, în 

conformitate cu recomandările avizului Comisiei de la Veneția, nr. 808 din 2015. La fel, conferirea 

competenţei de protejare a avertizorilor va fi introdusă prin adoptarea Legii privind protecţia 

avertizorilor de integritate, care a fost aprobată de Guvern, înregistrată în Parlament şi este în 

proces de examinare. 

                                                           
15 http://ombudsman.md/sites/default/files/document/attachments/raport_special_bulat_pdf.pdf  

http://ombudsman.md/sites/default/files/document/attachments/raport_special_bulat_pdf.pdf


77 | 
 

 
Nr.c
rt. 

Acţiunea 
Termenul de 
realizare 

Instituţia 
responsabilă 

Indicator de 
progres 

Sursa de 
verificare 

Nivelul de 
realizare 

5 Asigurarea elaborării 
cadrului normativ 
subsecvent pentru punerea 
în aplicare a competenţei 
Avocatului Poporului de 
protejare a avertizorilor de 
integritate 

Trimestrul IV  anul 
2017 

Avocatul 
Poporului 

Cadrul normativ  
subsecvent  
elaborat şi 
adoptat 

Pagina web a 
Oficiului 
Avocatului 
Poporului 

Parţial 
realizat 

 

Acțiunea nr. 5 se constată de a fi  parţial realizat, deoarece elaborarea unei metodologii pentru 

protecţia avertizorilor de integritate şi implementarea acţiunii a fost prevăzută în cadrul unui proiect 

de finanțare, elaborat de către Centrul Național Anticorupție şi Oficiul Avocatului Poporului, care 

urmează a fi implementat pe parcursul anului 2018, cu susținerea Programului Națiunilor Unite 

pentru Dezvoltare și Institutului de Reforme Penale16.  

 
6 Instruirea reprezentanţilor 

Oficiului Avocatului 
Poporului cu privire la 
instituţia avertizorilor de 
integritate 

Trimestrul IV  anul 
2017 – trimestrul 
IV  anul 2018 

Avocatul 
Poporului; 
CNA 

Curriculum de 
instruire 
elaborat. 
Instruiri 
desfăşurate 

Confirmări  din 
partea  
instituţiilor 
responsabile – 
agenda, listele  
de participanţi, 
evaluarea 
instruirilor etc. 

Parţial 
realizat 

 

În scopul realizării acțiunii date, de către OAP a fost depusă o cerere de finanțare la Programul 

Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, care a fost acceptată şi urmează a fi realizată pe parcursul anului 

2018.  
Nr.c
rt. 

Acţiunea 
Termenul de 
realizare 

Instituţia 
responsabilă 

Indicator de 
progres 

Sursa de verificare 
Nivelul de 
realizare 

7 Instruirea funcţionarilor 
publici  cu privire la  
instituţia avertizorilor de 
integritate şi respectarea 
drepturilor omului 

Permanent, 
începînd cu 
trimestrul III  
anul 2017, cu 
raportare 
semestrială 

Avocatul 
Poporului; 
CNA 

Curriculum de 
instruire 
elaborat. 
Instruiri 
desfăşurate 

Confirmări  din partea  
instituţiilor 
responsabile – agenda, 
listele  de participanţi, 
evaluarea instruirilor 
etc. 

Parţial 
realizat 

 

În scopul realizării acțiunii dată, de către OAP a fost depusă o cerere de finanțare la Programul 

Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, care a fost acceptată şi urmează a fi realizată pe parcursul 

anului 2018.  

Protecţia avertizorilor de integritate este una din măsurile de cultivare a climatului de integritate şi 

un subiect indispensabil în cadrul instruirilor „Integritatea profesională a agentului public”; 

„Evaluarea integrităţii instituţionale”; „Rigorile integrităţii instituţionale” realizate de către Centrul 

Național Anticorupție. În perioada de raport  pentru funcţionarii publici, inclusiv funcţionari publici 

cu statut special  au fost desfăşurate  143 de instruiri pentru 4606 funcționari publici. 

 

                                                           
16 https://www.cna.md/libview.php?l=ro&idc=5&id=1890&t=/Serviciul-relatii-publice/Comunicate-de-presa/CNA-i-
Oficiul-Avocatul-Poporului-implementeaza-un-nou-proiect-ce-va-imbunatati-capacitatile-de-asigurare-a-drepturilor-
avertizorilor-de-integritate  

https://www.cna.md/libview.php?l=ro&idc=5&id=1890&t=/Serviciul-relatii-publice/Comunicate-de-presa/CNA-i-Oficiul-Avocatul-Poporului-implementeaza-un-nou-proiect-ce-va-imbunatati-capacitatile-de-asigurare-a-drepturilor-avertizorilor-de-integritate
https://www.cna.md/libview.php?l=ro&idc=5&id=1890&t=/Serviciul-relatii-publice/Comunicate-de-presa/CNA-i-Oficiul-Avocatul-Poporului-implementeaza-un-nou-proiect-ce-va-imbunatati-capacitatile-de-asigurare-a-drepturilor-avertizorilor-de-integritate
https://www.cna.md/libview.php?l=ro&idc=5&id=1890&t=/Serviciul-relatii-publice/Comunicate-de-presa/CNA-i-Oficiul-Avocatul-Poporului-implementeaza-un-nou-proiect-ce-va-imbunatati-capacitatile-de-asigurare-a-drepturilor-avertizorilor-de-integritate
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Nr.c
rt. 

Acţiunea 
Termenul de 
realizare 

Instituţia 
responsa
bilă 

Indicator de progres 
Sursa de 
verificare 

Nivelul de 
realizare 

8 Înaintarea actelor 
de reacţionare 
către autorităţile 
publice pentru 
protejarea 
avertizorilor de 
integritate 

Permanent, 
începînd cu 
trimestrul III  
anul 2017, 
cu raportare 
semestrială  

Avocatul 
Poporulu
i 

Avize cu recomandări, demersuri de 
pornire a urmăririi penale sau de 
inițiere a procedurii disciplinare, 
cereri de chemare în judecată 
înaintate de Avocatul Poporului 
pentru protejarea avertizorilor de 
integritate. 
Avertizori de integritate asistaţi 

Confirmări  din 
partea  
instituţiei 
responsabile; 
hotărîri ale 
instanţelor de 
judecată 

Nerealizat 

 

Pilonul VII. Sectorul privat 
 

Raportul de evaluare a conformităţii sistemului anticorupţie al Republicii Moldova cu principalele 

standarde internaţionale în domeniul combaterii corupţiei şi asigurării integrităţii 17 , lansat în 

octombrie 2016, identifică riscuri de corupţie în mai multe domenii de antreprenoriat (operaţii de 

import–export, construcţia de spaţiu locativ, parteneriatele public-private, guvernanţa corporativă 

etc.). Analizele naționale și internaționale ale fraudelor din sectorul financiar-bancar le corelează cu 

lipsa de transparenţă a acţionariatului, fenomenele corupţiei şi spălării banilor. Costurile 

vulnerabilităților și manifestărilor corupției în sectorul privat sunt majore, atît din perspectiva 

calității bunurilor produse/livrate, cît și în contextul încrederii populației și a bunăstării economico-

sociale în țară. Respectiv și măsurile de rectificare a situației curente necesită de a fi 

multidimensionale, adresate atît angajamentelor sectorului public, cît și responsabilității mediului 

de afaceri întru asigurarea integrității în sectorul privat și în interacțiunea acestuia cu instituțiile 

publice. 

Obiectivul pilonului al VII-lea: Promovarea unui mediu de afaceri concurenţial, corect, bazat 
pe standarde de integritate corporativă, transparenţă şi profesionalism în interacţiunea cu sectorul 
public 

Indicatori de impact: 

• Riscurile de corupţie reduse şi nivelul mitei oferite în sectorul privat, diminuat  

• Libertatea afacerilor față de corupţie, asigurată  

• Gradul de risc privind spălarea banilor, redus. 
 

Nr.c
rt. 

Acţiunea 
Termenul de 
realizare 

Instituţia 
responsabil
ă 

Indicator de 
progres 

Sursa de 
verificare 

Nivelul de 
realizare 

1 Asigurarea accesului public la 
Registrul de stat al 
persoanelor juridice, 
actualizat permanent, ce 
conţine următoarele 
informaţii despre societăţile 
comerciale: domeniile de 
activitate, numele 

Permanent, cu 
verificarea anuală 
a 
indicatorilor de 

progres 

MJ 
(Camera 
Înregistrării 
de Stat) 

Registrul 
publicat pe 
pagina web, 
fiind asigurat 
accesul public. 
Actualizarea 

permanentă a 

Registrului 

Pagina web a 
Camerei 
Înregistrării 
de Stat 

Parţial 
realizat 

                                                           
17 Raport elaborat la comanda Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în cadrul 

proiectului „Consolidarea funcției de prevenire a corupției și a funcției analitice ale Centrului Național 

Anticorupție (CNA)”, implementat cu suportul financiar al Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei. 
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fondatorilor, ale acţionarilor 
şi ale beneficiarilor efectivi  

 

În raportul remis în semestrul I al anului 2017, Camera Înregistrări de Stat a prezentat informație 

privind asigurarea accesului public permanent la datele Registrului de stat al persoanelor juridice și 

a întreprinzătorilor individuali prin intermediul paginii web www.cis.gov.md. Informația publică 

conține date privind denumirea persoanei juridice, forma juridică de organizare, numărul de 

identificare de stat (IDNO), data înregistrării, sediul, numele și prenumele administratorului, numele 

și prenumele sau denumirea fondatorilor (asociaților) și mărimea cotelor de participare ale acestora 

în capitalul social, starea persoanei juridice (pasivă, activă, în proces de reorganizare sau radiere, 

suspendare a activității), precum și numele, prenumele, data înregistrării, IDNO al întreprinzătorului 

individual și date privind radierea acestuia. Conform raportului, informațiile publice sunt actualizate 

în fiecare zi lucrătoare. Agenția Servicii Publice, care a incorporat prin fuziune Camera Înregistrări 

de Stat, în raportul prezentat pentru anul 2017, reconfirmă publicarea Registrului de stat al 

persoanelor juridice pe pagin web și actualizarea permanentă a acestuia. 

Raportul Fondului Monetar Internațional privind primele evaluări în cadrul mecanismului extins 

de creditare18 remarcă eforturile guvernării de asigurare a transparenței acționarilor în sectorul 

financiar deși nivelul de transparență maximă, conform aceluiași raport, nu a fost realizat. La 

capitolul ”Guvernanță și mediul de afaceri”, se constată că guvernanța insuficientă și corupția 

strangulează în continuu dezvoltarea economică. Constatările Departamentului de Stat al SUA 

privind Climatul investiționar în Moldova prezintă concluzii similare cu FMI19, remarcînd în special 

lipsa de informație suficientă cu privire la beneficiarul efectiv.  

La 22 deccembrie 2017 a fost adoptată noua Lege nr. 308 cu privire la prevenirea și combaterea 

spălării banilor și finanțării terorismului, articolul 14 al căreia obligă persoanele juridice și 

întreprinzătorii individuali să prezinte organului de înregistrare informații corecte și actualizate cu 

privire la beneficiarul lor efectiv.  

 

Nr.c
rt. 

Acţiunea 
Termenul de 
realizare 

Instituţia 
responsabil
ă 

Indicator de progres 
Sursa de 
verificare 

Nivelul de 
realizare 

2 Organizarea de consultări 
publice periodice între 
reprezentanţii sectorului 
public şi ai mediului de 
afaceri cu privire la politicile 
şi angajamentele naţionale 
anticorupţie cu impact 
asupra activităţii economice 

Permanent, 
cu verificarea 
anuală a 
indicatorilor 
de progres 

CNA;  
CCI;  
ME 

Cel puţin 8 consultări 
publice organizate cu 
reprezentanţii 
mediului de afaceri 
mare, mic şi mijlociu. 
Recomandări şi soluţii 
identificate  

Confirmări din 
partea 
instituţiilor 
responsabile – 
agenda, listele 
de participanţi 

Parţial 
realizat 

 

Pe parcursul anului 2017 au fost organizate 5 ședințe de consultări cu mediul de afaceri și asociații 

privind reglementarea comerțului interior, pe platforma Ministerului Economiei și Infrastructurii. 

În perioada aprilie-iunie 2017, la inițiativa Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova 

(CCI), în cooperare cu IDIS ”Viitorul” și cu susținere din partea CIPE  (Centre for International Private 

Enterprise) a fost efectuat un sondaj cu privire la Combaterea Corupției în Moldova: Ce poate face 

businessul. La sondaj au participat 511 companii mici și mijlocii, membri ai CCI. Cu susținerea CCI și 

                                                           
18 IMF ”First reviews under the extended credit facility and extended fund facility arrangements and request for 
modification of performance criteria” file:///C:/Temp/cr17102.pdf  
19 https://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2017/eur/269930.htm  

file:///C:/Temp/cr17102.pdf
https://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2017/eur/269930.htm
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a filialelor sale au fost organizate 3 focus-grupuri la nord, sud și centru, cu participarea a 70 de 

companii, 5 mese rotunde cu participarea a peste 100 de oameni de afaceri din țară, 9 interviuri în 

profunzime cu 9 agenți economici, precum și o dezbatere publică despre Ghișeul Unic. Materialele 

sondajului au fost remise în adresa Consiliului Economic pe lîngă Prim-ministrul Republicii Moldova, 

cu propunerea creării Grupului de lucru permanent ”Lupta împotriva corupției” în cadrul Consiliului 

Economic.  

În această ordine de idei, problema corupției a fost discutată și în cadrul ședinței Comitetelor 

sectoriale pe lîngă CCI (6 octombrie 2017) la care au participat 23 de companii membre și 

nemembre a CCI. În cadrul ședinței de asemenea s-a remarcat necesitatea urgentă de a intensifica 

activitățile anticorupție pentru a îmbunătăți climatul de afaceri în Republica Moldova.  

Reprezentanţii Centrului Național Anticorupție au participat la Conferința organizată de către IDIS-

Viitorul cu genericul ”Combaterea corupției în Moldova: Ce poate face businessul”, unde au fost 

adresate îngrijorările reprezentanților mediului de afaceri cauzate de confruntarea cu fenomenul 

corupției, precum și responsabilitățile și angajamentele acestora în sarcina de a consolida 

integritatea în contextul dezvoltării economice a țării, în comun cu serviciul public.  

 

Nr.c
rt. 

Acţiunea 
Termenul de 
realizare 

Instituţia 
responsabil
ă 

Indicator de 
progres 

Sursa de 
verificare 

Nivelul de 
realizare 

3 Revizuirea legislaţiei în 
vederea  reglementării 
mecanismului de stabilire a 
nivelului de audienţă a 
instituţiilor mass-media  

Trimestrul III anul 
2017 – pentru 
elaborare; 
trimestrul I anul 
2018 – pentru 
adoptare  

CCA;  
MJ 

Proiect de lege 
elaborat. 
Legea adoptată 

Monitorul Oficial 
al RM 

Parţial 
realizat 

 

Reprezentanții Ministerului Justiției au participat în cadrul unor grupuri de lucru create în 

Parlament, care au avut drept scop revizuirea legislației în domeniul audiovizualului și publicității. 

Totodată, prin legea nr. 50 din 30.03.2017 pentru modificarea și completarea Codului 

audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260/2006, Codul se completează cu articolul 661 cu 

următorul cuprins: 

Articolul 661. Măsurarea cotelor de audiență 

Măsurarea cotelor de audiență se efectueaza de către o companie selectată în baza unei licitații 

transparente, cel puțin o dată la 5 ani, conform procedurilor și condițiilor stabilite printr-un 

regulament aprobat de Consiliul Coordonator al Audiovizualului 

Studiul realizat de către Asociația Presei Independente și Transparency International20 constată 

necesitatea stabilirii unor praguri sau limite specifice și obiective privind cota de audiență, în scopul 

îmbunătățirii nivelului de transparență și independență a instituțiilor mass-media în țară, realizarea 

acestui scop urmînd de a fi evaluată, în contextul modificărilor curente, în perioada care urmează.  

 

Nr.c
rt. 

Acţiunea 
Termenul de 
realizare 

Instituţia 
responsabil
ă 

Indicator de progres 
Sursa de 
verificare 

Nivelul de 
realizare 

4 Evaluarea riscurilor de 
corupţie existente în legislaţia 
şi activitatea întreprinderilor 
cu cota de capital integrală sau 

Trim II anul 
2017 – trim 
III anul 2018 

CNA;  
ME;  
entităţile 
publice 

Studiul privind riscurile de 
corupţie în legislaţia şi 
activitatea întreprinderilor cu 
cota de capital integrală sau 

Pagina 
web a 
CNA 

Parţial 
realizat 

                                                           
20 http://api.md/upload/files/Capturarea_mass-media_rom.pdf  

http://api.md/upload/files/Capturarea_mass-media_rom.pdf
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majoritară de stat/municipală 
în baza unui eşantion 
reprezentativ şi elaborarea 
unor modele pentru registrul 
riscurilor de corupţie şi, după 
caz, a planurilor de integritate  

care 
controleaz
ă 
întreprinde
ri de stat/ 
municipale 

majoritară de stat/municipală, 
publicat pe pagina web a CNA. 
Rapoartele de evaluare 
publicate. 
Cel puţin 2 dezbateri publice 
organizate 

 

Procedura de evaluare a riscurilor de corupție existente în legislația şi activitatea întreprinderilor 

cu cota de capital integrală sau majoritară de stat/municipală a fost inițiată de către Centrul Național 

Anticorupție (CNA) cu suportul Programului PNUD Moldova și al Ministerului Afacerilor Externe al 

Norvegiei. Drept rezultat, au fost elaborate 2 rapoarte generale de evaluare a riscurilor de corupție 

în activitatea întreprinderilor fondate de AAPC și AAPL. De asemenea, au fost elaborate 2 rapoarte 

de evaluare a riscurilor în activitatea ÎM/SC fondate de CMC și CMB, 1 raport de evaluare a riscurilor 

în activitatea întreprinderilor din UTA Găgăuzia și 4 rapoarte de expertiză a cadrului normativ 

(recomandări formulate în vederea operării modificărilor la circa 20 legi și hotărîri de Guvern). 

Suplimentar, cu susținerea PNUD Moldova, în septembrie a.c. a fost selectată compania ”Business 

Consulting Institute”, care, de comun cu Centrul de Investigații Sociologice și Marketing ”CBS-AXA” 

au aplicat un chestionar de integritate pentru 1500 angajați ai circa 100 ÎS/ÎM, incluse în lista 

întreprinderilor supuse evaluării riscurilor de corupție. Rezultatele studiului constituie parte 

componentă a rapoartelor generale de evaluare a riscurilor de corupție. 

Concluzii preventive privitor la rezultatele acestei activități au fost prezentate în cadrul Conferinței 

Naționale Anticorupție pentru Drepturile Omului, desfășurată la 12 Decembrie 2017. 

Studiile finale au fost publicate pe pagina web a CNA21, împreună cu modelul codului de conduită 

pentru întreprinderile mici și mijlocii și planul – model de integritate pentru întreprinderile fondate 

de AAPC și AAPL. 

Nr.c
rt. 

Acţiunea 
Termenul 
de 
realizare 

Instituţia 
responsa
bilă 

Indicator de progres Sursa de verificare 
Nivelul de 
realizare 

5 Instruirea conducătorilor de 
întreprinderi cu cota de capital 
integrală sau majoritară de 
stat/municipală cu privire la ţinerea 
registrelor riscurilor de corupţie, 
întocmirea planurilor de integritate şi 
monitorizarea implementării acestora 

Trimestru
l II anul 
2017, 
trimestru
l IV anul 
2018 

CNA Numărul de instruiri şi de 
conducători instruiţi. 
Numărul de solicitări de 
instruire cu privire la 
managementul riscurilor 
de corupţie şi întocmirea 
planurilor de integritate 

Confirmări din 
partea instituţiilor 
responsabile – 
agenda, listele  de 
participanţi, 
evaluarea 
instruirilor etc. 

Parţial 
realizat 

 

În semestrul II al anului 2017, de către ofițerii CNA au fost desfăşurate 8 instruiri pentru agenții 

publici și managementul întreprinderilor de stat și municipale, la care au participat circa 330 

persoane, din care 8 persoane cu funcție de conducere. 

Din partea întreprinderilor cu cota de capital integrală sau majoritară de stat/municipal nu a 

parvenit nici o solicitare de instruire. 

 

                                                           
21 https://www.cna.md/libview.php?l=ro&idc=83&id=1848&t=/Evaluarea-integritatii-
institutionale/Activitati/Evaluarea-riscurilor-de-coruptie-in-legislatia-si-activitatea-intreprinderilor-cu-cota-integrala-
sau-majoritara-de-statmunicipala  

https://www.cna.md/libview.php?l=ro&idc=83&id=1848&t=/Evaluarea-integritatii-institutionale/Activitati/Evaluarea-riscurilor-de-coruptie-in-legislatia-si-activitatea-intreprinderilor-cu-cota-integrala-sau-majoritara-de-statmunicipala
https://www.cna.md/libview.php?l=ro&idc=83&id=1848&t=/Evaluarea-integritatii-institutionale/Activitati/Evaluarea-riscurilor-de-coruptie-in-legislatia-si-activitatea-intreprinderilor-cu-cota-integrala-sau-majoritara-de-statmunicipala
https://www.cna.md/libview.php?l=ro&idc=83&id=1848&t=/Evaluarea-integritatii-institutionale/Activitati/Evaluarea-riscurilor-de-coruptie-in-legislatia-si-activitatea-intreprinderilor-cu-cota-integrala-sau-majoritara-de-statmunicipala
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Nr.c
rt. 

Acţiunea 
Termenul 
de realizare 

Instituţia 
responsabilă 

Indicator de progres 
Sursa de 
verificare 

Nivelul de 
realizare 

8 Efectuarea periodică a 
auditului de 
performanţă şi a 
inspecțiilor financiare la 
întreprinderile cu cota 
de capital integrală sau 
majoritară de 
stat/municipală 

Permanent, 
cu 
verificarea 
anuală a 
indicatorilo
r de 
progres 

CC;  
MF;  
entităţile publice 
care controlează 
întreprinderi cu 
cota de capital 
integrală sau 
majoritară  
de stat/ municipală 

Numărul de controale ale CC 
şi rezultatele lor. 
Rapoarte CC publicate pe 
pagina web. 
Recomandările CC 
implementate. 
Alte rapoarte de audit 
efectuate şi publicate. 
Numărul de inspecții 
financiare 

Pagina 
web a CC 

Parţial 
realizat 

 

În perioada septembrie 2016 – iulie 2017, de către Curtea de Conturi (CCRM) au fost auditate 6 

întreprinderi de stat și societăți pe acțiuni, precum și o întreprindere municipală. Informații despre 

respectivele audituri se regăsesc în Hotărârile Curții de Conturi cu privire la aprobarea rapoartelor 

de audit, publicate pe pagina web oficială. 

În perioada anului 2017 CCRM a aprobat 2 Hotărîri: 

- Hotărîrea nr. 30 din 04.07.2017 privind aprobarea Raportului de audit al performanței privind 

eficiența gestionării patrimoniului public de către Combinatul de Vinuri ”Cricova” S.A. și Centrul 

business și turism ”Cricova-Vin” S.A.; 

- Hotărîrea nr. 43 din 22.09.2017 privind aprobarea Raportului auditului performanței ”Eficiența 

gestiunii economico-financiare și administrării patrimoniului de către întreprinderile care prestează 

servicii de aprovizionare cu apă a populației” 

Rapoartele de audit au fost publicate pe pagina web oficială a CCRM. 

În același timp, Inspecția Financiară, în perioada anului 2017. A efectuat 224 inspecții financiare. 

Ministerul Finanțelor informează cu regularitate Curtea de Conturi despre măsurile întreprinse în 

vederea implementării recomandărilor din Rapoartele CCRM. 

 

Nr.c
rt. 

Acţiunea 
Termenul de 
realizare 

Instituţia 
responsa
bilă 

Indicator de progres 
Sursa de 
verificare 

Nivelul de 
realizare 

10 Identificarea stimulentelor 
legale pentru promovarea 
implementării codurilor de 
etică în afaceri şi de 
guvernanţă corporativă, 
pentru prevenirea corupţiei 
şi asigurarea integrităţii 
angajaţilor 

Trimestrul IV anul 
2017 

CNPF;  
CCI;  
MF;  
CNA;  
ANI 

Studiul privind 
stimulentele legale 
ale societăţilor 
comerciale, 
elaborat şi publicat. 
Dezbaterea publică 
a studiului 
organizată  

Paginile web ale 
instituţiilor 
responsabile 

Parţial 
realizat 

 

În vederea stimulării dezvoltării pieței de capital și implementării codului de guvernanță 

corporativă, CNPF a propus completarea Codului Fiscal (nr.1163-XIII din 24.04.1997) cu prevederi 

potrivit cărora dividendele achitate de societățile pe acțiuni ale căror valori mobiliare sunt admise 

pe piața reglementată vor constitui surse de venit neimpozabile. În acest sens, ținând cont de faptul 

că societățile pe acțiuni admise pe piața reglementată reprezintă societățile de interes public, care, 

la rândul lor, au aprobate Coduri de Guvernanță Corporativă, aceste stimulente fiscale vor crea 

premize favorabile în vederea implementării eficiente a principiilor de guvernare corporativă.    
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Centrul Național Anticorupție a propus includerea acțiunii vizate în cadrul Planului de lucru al 

proiectului Consiliului Europei și a Delegației UE ” Combaterea corupţiei prin aplicarea legii şi 

prevenire” pentru anul 2018.  

 

Nr.c
rt. 

Acţiunea 
Termenul 
de realizare 

Instituţia 
responsabil
ă 

Indicator de 
progres 

Sursa de 
verificare 

Nivelul de 
realizare 

11 Îmbunătăţirea legislaţiei în domeniul 
filantropiei şi sponsorizărilor pentru a 
asigura transparenţa în actele de 
caritate ale societăţilor comerciale, 
pentru a evita conflictele de interese 
şi a asigura utilizarea donaţiilor în 
scopurile propuse 

Trimestrul 
IV anul 
2017 

MF;  
ANI; 
Parlamentu
l 

Proiecte de acte 
normative 
elaborate şi 
prezentate spre 
examinare şi 
aprobare.  
Legi adoptate 

Paginile web ale 
instituţiilor 
responsabile;  
Monitorul Oficial 
al RM 

Nerealizat 

 

Nr.c
rt. 

Acţiunea 
Termenul 
de 
realizare 

Instituţia 
responsa
bilă 

Indicator de progres 
Sursa de 
verificare 

Nivelul de 
realizare 

12 Diseminarea în rîndul comunităţii de 
afaceri a standardelor 
internaţionale de prevenire a 
corupţiei în sectorul privat (ISO 
37001:2016 „Sisteme de 
management anticorupţie. Cerinţe 
şi recomandări de implementare”) 
şi a codului-model de etică în 
afaceri şi de guvernanţă corporativă 

Permane
nt, cu  
verificare
a anuală 
a 
indicatori
lor de 
progres 

CNA;  
ME;  
CNPF;  
CCI;  
ANI  

Materiale de 
instruire elaborate 
şi distribuite. 
Instruiri desfăşurate 
cu reprezentanţi ai 
mediului de afaceri. 
Cel puţin 200 de 
persoane instruite 
anual 

Confirmări din 
partea 
instituţiilor 
responsabile – 
agenda, listele  
de participanţi, 
evaluarea 
instruirilor etc. 

Realizat 

 

Centrul Național Anticorupție, în colaborare cu CNII "Moldinsolv" și Î.S. Centrul de instruire în 

domeniul relațiilor de muncă, au realizat 10 instruiri pentru 350 reprezentanții sectorului privat. 

În rezultatul sondajului și întrunirilor cu oamenii de afaceri, realizate la inițiativa Camerei de 

Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI), în cooperare cu IDIS ”Viitorul” și cu susținere din 

partea CIPE, a fost elaborată ”Agenda Anticorupție a Businessului din Republica Moldova 2017-2018” 

în care sunt formulate 5 riscuri de corupție și soluțiile indicate de business pentru autoritățile 

publice, cadrul legislativ și regulator în lupta împotriva corupției. Agenda cuprinde și angajamentul 

întreprinderilor de a-și elabora și implementa standarde de guvernanță corporativă, de conformare 

anticorupție, inclusiv standardul internațional ISO 37001:2016. 

 

Nr.c
rt. 

Acţiunea 
Termenul de 
realizare 

Instituţia 
responsabil
ă 

Indicator de 
progres 

Sursa de 
verificare 

Nivelul de 
realizare 

13 Sensibilizarea publicului 
privind importanţa 
integrităţii, a prevenirii şi 
combaterii corupţiei în 
sectorul privat 

Trimestrul III anul 
2017 – trimestrul 
IV anul 2018 

CNA;   
ME;  
CNPF;  
CCI 

Cel puţin 2 
campanii de 
sensibilizare 
desfăşurate.  
Materiale 
promoţionale 
distribuite 

Emisia posturilor 
de TV şi radio; 
postările pe 
reţelele de 
socializare; 
materialele 
tipografice ale 
campaniei 

Parţial 
realizat 

 

Centrul Național Anticorupție (CNA), cu susținerea Programului Națiunilor Unite pentru 

Dezvoltare în Moldova (PNUD) și MAE al Norvegiei, a lansat campania națională de informare și 

sensibilizare publică „Integritatea este libertate", care informează agenții publici, economici și 
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societate privind drepturile și obligațiunile acestora conform prevederilor Legii integrității nr.82 din 

25.05.2017. Noile reglementări combină la nivel național politicile de „integritate politică", 

„integritate instituţională" şi „integritate în sectorul privat". Campania îmbină filmulețe, infografice 

și benzi desenate, diseminate în cadrul evenimentelor și instruirilor organizate de către CNA. Printre 

materiale se regăsesc prezentări cu privire la relațiile agenților economici cu sectorul public, 

restricțiile și limitările foștilor agenți publici (Pantuflajul) și limitarea publicității. Toate materialele 

sunt publicate pe pagina web a CNA22. 

 

Nr.c
rt. 

Acţiunea 
Termenul de 
realizare 

Instituţia 
responsabil
ă 

Indicator de 
progres 

Sursa de 
verificare 

Nivelul de 
realizare 

14 Revizuirea legislaţiei (privind 
cadastrul bunurilor imobile și 
insolvabilitatea) în vederea 
asigurării protecţiei 
cetăţenilor care investesc în 
proiecte de construcţie a 
blocurilor de locuințe 
împotriva fraudelor 

Trimestrul III anul 
2017 – pentru 
elaborare; 
trimestrul I anul 
2018 – pentru 
adoptare 

MDRC;   
ME;  
CNA 

Proiect de lege 
elaborat. 
Legea adoptată 

Monitorul Oficial 
al RM 

Realizat 

 

Prin scrisoarea Nr. 03/4234 din 27.04.2017 Ministerul Justiției a transmis spre examinare proiectul 

Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative ce vizează modificarea și completarea 

Codului Civil precum și altor acte legislative conexe. Acest proiect conține prevederi referitoare la 

completarea Codului civil cu o secțiune nouă intitulată ”Vînzarea-cumpărarea bunurilor imobile” 

care are ca scop înlocuirea actualei reglementări privind investițiile în construcții cu noua instituție 

a contractelor de vînzare-cumpărare a imobilelor în curs de construcție. Potrivit proiectului, 

investitorul va avea statut de proprietar, ceea ce va permite acestuia, în caz de insolvabilitate, să 

beneficieze de prevederile art. 50 alin (2) lit c) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, prin 

obținerea calității de creditor garantat.  

Totodată, condițiile impuse pentru antreprenor/vînzător au scopul de a minimiza riscul producerii 

fraudelor.  

                                                           
22 https://www.cna.md/pageview.php?l=ro&idc=167&t=/INTEGRITATEA-este-Libertate/Despre-Campanie&  

https://www.cna.md/pageview.php?l=ro&idc=167&t=/INTEGRITATEA-este-Libertate/Despre-Campanie&
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PROGRESUL CANTITATIV AL REALIZĂRII REZULTATELOR SCONTATE ŞI A 

INDICATORILOR DE REZULTAT  
În cadrul analizei rezultatelor scontate şi a indicatorilor de rezultate au fost reflectate progresele prin 

atribuirea scorurilor în dependenţă de nivelul de realizare al acţiunii: 0 = nerealizat, 1=parţial realizat, 

2=realizat 

 

Pilonul I. Parlamentul 
 

Priorităţile pilonului I Rezultate scontate Indicatori de rezultat 

I.1. Promovarea eticii deputaţilor • Încălcarea regulilor de 
etică şi conduită din 
partea deputaţilor, 
sancţionată  

• Anchetele de serviciu şi rapoartele 
structurii responsabile/responsabilului 
de etică, desfăşurate  

• Sancţiunile aplicate 

Acțiunea 1 – gradul de realizare 1 
 
 

Gradul de realizare 1 Sondajul opiniei publice a locuitorilor 
Moldovei/Institutul Republican 
Internațional 
 
Opinia favorabilă privind Parlamentul – 
19%   
  

I.2. Consolidarea controlului 
parlamentar  

• Aplicarea legilor şi 
funcţionarea instituţiilor 
publice supuse controlului 
parlamentar, eficientizată  

• Legile supuse controlului 
parlamentar  

• Instituţiile publice supuse 
controlului parlamentar 

Acțiunea 7 – gradul de realizare 2 
Acțiunea 8 – gradul de realizare 2 
Acțiunea 9 – gradul de realizare 1 
Acțiunea 10 – gradul de realizare 1 
 
 

Gradul de realizare 1.5 Indicatorul Statului de Drept/Proiectul 
Mondial al Justiției 
 
Indicele 1.1. Limite din partea 
legislativului – 0.60  
 
Banca Mondială 
 
Indicatorul Mondial de Guvernare 
„Calitatea regulatorie” – 50  
 

I.3 Transparenţa procesului legislativ 
şi expertiza anticorupţie 

• Transparenţa 
procesului legislativ la 
toate etapele, asigurată 

• Monitorizarea publică 
a activităţii Parlamentului, 
facilitată  

• Riscurile de corupţie 
identificate în proiectele 
de legi, excluse/ diminuate 

• Monitorizarea activităţii 
Parlamentului din partea societăţii 
civile înregistrează îmbunătăţiri 

• Legile care prezintă riscuri de 
corupţie, neadoptate sau adoptate 
după înlăturarea riscurilor respective 

Acțiunea 11 – gradul de realizare 1 
Acțiunea 12 – gradul de realizare 2 
Acțiunea 13 – gradul de realizare 1 
Acțiunea 14 – gradul de realizare 1 
Acțiunea 15 – gradul de realizare 1 

Gradul de realizare 1.2 Indicatorul Statului de Drept/ Proiectul 
Mondial al Justiției  
 
Indicele 2.4. Lipsa corupției în legislativ 
– 0.07 
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* 0 = nerealizat, 1=in curs de realizare, 2=realizat 

Surse indicatori: http://www.iri.org/sites/default/files/wysiwyg/2017-11-8_moldova_poll_presentation.pdf  

     http://data.worldjusticeproject.org/#/groups/MDA 

  http://info.worldbank.org/governance/wgi/#reports  

 

Sondajul opiniei publice a locuitorilor Moldovei realizat în octombrie 2017 de către Institutul 

Republican Internațional, relevă o scădere a opiniei favorabile a respondenților față de Parlament 

cu 4%, echivalîndu-se cu 19% în luna octombrie, comparativ cu 23% în luna martie 2017. Acest 

rezultat poate fi corelat cu o creștere a percepției respondenților privind prezența corupției în 

Parlament. Se evidențiază necesitatea intensificării măsurilor de promovare a integrității membrilor 

Parlamentului și a transparenței față de societatea civilă și cetățeni.  

 

În evaluarea controlului parlamentar a puterii guvernului, Indicele 1.1 Limite din partea legislativului 

prezintă valoarea de 0.60 în anul 2017, o scădere de 0,01 puncte comparativ cu anul 2017. A scăzut 

cu 1 punct și Indicatorul Mondial de Guvernare „Calitatea regulatorie”, realizat de către Banca 

Mondială, înregistrînd valoarea de 50 (din 100) în anul 2016, comparativ cu 51 în 2015.  Rezultatele 

relevă o ușoară slăbire a controlului parlamentar, care necesită eficientizări din punct de vedere 

metodologic. Urmare aprobării noii metodologii de control parlamentar, va fi evaluată efectivitatea 

acesteia în anii 2018-2020. Transparența procesului regulator de asemenea necesită îmbunătățiri. 

Un alt set de date calculate de către Banca Mondială, Indicatorul Global al Guvernanței Regulatorii23, 

analizează calitatea regulatorie în baza instrumentelor aplicate, atribuind 1 punct în cazul aplicării 

efective. Astfel, Republica Moldova este apreciată pozitiv, aplicînd toate instrumentele necesare 

pentru a asigura eficiența procesului regulatoriu, cu excepția instrumentului: Raportarea 

rezultatelor consultărilor publice, care înregistrează un rezultat de 0.8 puncte în anul 2016. Ca motiv 

putem identifica constatările în evaluarea implementării acțiunilor nr. 12 – 15, care relevă un nivel 

insuficient de raportare, monitorizare și publicare a rezultatelor consultării proiectelor de acte 

legislative.    

 

Indicele 2.4. Lipsa corupției în legislație, compilat de către Proiectul Justiției Globale, înregistrează 

valoarea 0.07, o scădere cu 0.23 puncte comparativ cu anul 2016. Rezultatul marchează insuficiența 

eforturilor de control al procesului legislativ, a conformării cu rezultatele expertizei anticorupție. 

 

Raportul Parlamentar Global pentru anul 2017, elaborat de către Uniunea Interparlamentară și 

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, constată faptul că Parlamentul Republicii Moldova 

deține resurse limitate pentru a realiza controlul parlamentar și nu aplică o practică standardizată 

de numire a responsabililor, de stabilire a termenilor și resurselor necesare pentru procesul de 

monitorizare. Cu toate acestea, raportul atestă că mai multe sarcini pot fi realizate cu resursele 

disponibile și extra-parlamentare pentru a susține toate comitetele să-şi exercite funcția de control 

în mod mai efectiv. Se recomandă elaborarea unor instruiri specializate, consolidarea coordonării 

dintre comitete și unitățile de cercetare și analiză ale Parlamentului, precum și stabilirea unei 

practici profesionale și consistente în domeniul dat.   

 

Pilonul II. Guvernul, sectorul public şi administraţia publică locală 
 

                                                           
23 http://rulemaking.worldbank.org/  

http://www.iri.org/sites/default/files/wysiwyg/2017-11-8_moldova_poll_presentation.pdf
http://data.worldjusticeproject.org/#/groups/MDA
http://info.worldbank.org/governance/wgi/#reports
http://rulemaking.worldbank.org/


87 | 
 

Priorităţile pilonului II Rezultate scontate Indicatori de rezultat 

II.1. Promovarea integrităţii 
în cadrul entităţilor publice 

• Climatul de 
integritate instituţională 
cultivat în cadrul entităţilor 
publice 

• Încălcarea 
exigenţelor de integritate 
de către agenţii publici, 
inclusiv membrii 
Guvernului şi aleşii locali, 
sancţionată  

• Evaluările integrităţii 
instituţionale în cadrul  CNA şi al 
Serviciului de Informaţii şi Securitate,  
publicate 

• Sancţiunile pentru lipsa de 
integritate instituţională, constatate 
în evaluările CNA şi SIS, aplicate 

Acțiunea 1 – gradul de 
realizare 1 
Acțiunea 2 – gradul de 
realizare 1 
Acțiunea 3 – gradul de 
realizare 1 
Acțiunea 4 – gradul de 
realizare 1 
Acțiunea 5 – gradul de 
realizare 1 
Acțiunea 6 – gradul de 
realizare 1 
Acțiunea 7 – gradul de 
realizare 1 
Acțiunea 8 – gradul de 
realizare 1 
Acțiunea 9 – gradul de 
realizare 1 
Acțiunea 10 – gradul de 
realizare 1 
Acțiunea 11 – gradul de 
realizare 1 
Acțiunea 12 – gradul de 
realizare 1 
Acțiunea 13 – gradul de 
realizare 1 
Acțiunea 14 – gradul de 
realizare 1 
 

Gradul de realizare 1 Sondajul opiniei publice a locuitorilor 
Moldovei/Institutul Republican 
Internaţional 
 
Opinia favorabilă privind Guvernul – 
29%  
 
Indicatorul Statului de Drept/Proiectul 
Mondial al Justiției  
 
Factorul „Control asupra puterii 
Guvernului” – 0.44  
 
Indicatorul  Statului de 
Drept/Proiectul Mondial al Justiției  
 
Factorul „Aplicarea reglementărilor” 
– 0.42  
 
factorul „Control asupra puterii 
Guvernului”/Indicatorul  Statului de 
Drept/ Proiectul Mondial al Justiției 
 
Sancţionarea pentru abateri 
disciplinare – 0.30 

II.2. Abordarea sectorială a 
corupţiei 

• Corupţia în 
sectoarele poliţienesc, 
vamal, fiscal, mediu, 
achiziţii publice, 
administrare şi deetatizare 
a proprietăţii publice, 
ocrotirea sănătăţii şi 
asigurări medicale, 

• Percepţia şi/sau experienţele 
cetăţenilor şi ale oamenilor de 
afaceri privind corupţia în sectoarele 
poliţienesc, vamal, fiscal, achiziţii 
publice, administrare şi deetatizare a 
proprietăţii publice, ocrotirea 
sănătăţii şi asigurări medicale, 
educaţie şi administraţie publică 
locală, îmbunătăţite 
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educaţie şi administraţie 
publică locală, redusă 

Acțiunea 19 – gradul de 
realizare 2 
Acțiunea 20 – gradul de 
realizare 2 
Acțiunea 21 – gradul de 
realizare 2 
Acțiunea 22 – gradul de 
realizare 2 
Acțiunea 23 – gradul de 
realizare 1 
Acțiunea 24 – gradul de 
realizare 1 
Acțiunea 25 – gradul de 
realizare 1 
Acțiunea 26 – gradul de 
realizare 1 
Acțiunea 27 – gradul de 
realizare 1 
Acțiunea 28 – gradul de 
realizare 1 
Acțiunea 29 – gradul de 
realizare 2 
Acțiunea 30 – gradul de 
realizare 1 
 

Gradul de realizare 1,41 Sondajul opiniei publice a locuitorilor 
Moldovei/ Institutul Republican 
Internaţional 
 
Opinia favorabilă privind autorităţile 
locale – 49%  
 
Națiuni în tranziție/Freedom House  
 
Scorul „Guvernare democratică 
locală” – 5.50  
  

II.3. Transparenţă şi 
responsabilitate, inclusiv în 
faţa cetăţenilor  

• Transparenţa 
promovării prin Guvern a 
proiectelor de acte 
normative, asigurată 

• Calitatea serviciilor 
publice, sporită  

• Riscurile de 
corupţie identificate în 
proiectele de legi şi 
proiectele de hotărîri ale 
Guvernului, diminuate 

• Proiectele de acte normative 
plasate pe pagina web a Guvernului 

• Serviciile publice prestate 
prin intermediul platformelor 
electronice  

• Acţiunile în regres pentru 
prejudicierea statului şi a societăţii, 
înaintate  

• Legile şi hotărîrile de Guvern 
ce prezintă riscuri de corupţie, 
neadoptate sau adoptate după 
înlăturarea riscurilor respective 

 

Acțiunea 32 – gradul de 
realizare 1 
Acțiunea 33 – gradul de 
realizare 1 
Acțiunea 34 – gradul de 
realizare 1 

Gradul de realizare 1 factorul „Guvern deschis”/Indicatorul  
Statului de Drept/Proiectul Mondial al 
Justiției  
 
Caracterul public al legilor și al 
datelor guvernamentale – 0.60  
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Acțiunea 35 – gradul de 
realizare 1 
Acțiunea 36 – gradul de 
realizare 1 
Acțiunea 37 – gradul de 
realizare 1 

 

Instituirea rigorilor de consolidare a integrității instituționale și transparența instrumentelor 

utilizate de către entitate pentru publicul larg, contribuie la îmbunătățirea percepției acestuia 

asupra eficienței în activitatea instituției. Astfel, aplicarea noilor măsuri, prevăzute în Legea 

integrității nr. 82 din 25.05.2017 și în acțiunile din Strategia Națională de Integritate și Anticorupție, 

precum publicarea registrelor de evidență a cadourilor, publicare informației privind gestionarea 

patrimoniului public, publicarea declarației de bună guvernare, adoptarea codului de etică și 

deontologie, au contribuit la îmbunătățirea opiniei favorabile a populației privind instituțiile 

guvernului cu 2% comparativ cu anul 2016.  

 

Indicatorii internaționali deasemenea au înregistrat progrese, factorii ”Controlul asupra Guvernului” 

și ”Aplicarea reglementărilor” reflectînd o creștere cu 1%. În paralel cu progresele observate în 

aplicarea măsurilor de asigurare a intoleranței față de incidentele de integritate, precum și a 

denunțării acestora, inclusiv prin aplicarea normelor interne de protecție a avertizorilor de 

integritate, au contribuit la o creștere cu 3% a indicelui ”Sancționarea pentru abateri disciplinare” 

calculat de Proiectul Mondial al Justiției. Cu toate acestea, o monitorizare mai eficientă a 

progreselor în domeniu va fi asigurată în cazul raportării detaliate la toți indicatorii prezenți în plan, 

fapt ce va permite identificarea condițiilor care necesită a abordare mai profundă și a succeselor 

specifice realizate de către entități.  

 

Carențe se identifică la etapa înaintării tuturor proiectelor de acte legislative și normative pentru 

efectuarea expertizei anticorupție. Problema este reflectată și la nivel internațional, indicele 

”Caracterul public al legilor și al datelor guvernamentale” înregistrînd o scădere cu 3%. Domeniul 

necesită o abordare minuțioasă, atît din punct de vedere al instruirilor pentru agenții publici privind 

obligativitatea măsurii (fiind înregistrată utilizarea frecventă a noțiunii ”acte pasibile”, nefiind 

specificată categoria actelor care nu au fost remise pentru expertiză; fiind confundat termenul de 

”expertiză anticorupție” cu ”expertiză juridică”) precum și mecanisme eficiente de monitorizare a 

realizării acesteia.  
 

Pilonul III. Justiţia şi autorităţile anticorupţie 
 

Priorităţile pilonului III Rezultate scontate Indicatori de rezultat 

III.1. Integritatea autorităților 
anticorupţie şi a organelor de 
ocrotire a normelor de drept 

• Instrumentele de 
asigurare a integrităţii 
justiţiei şi a autorităților 
anticorupţie, consolidate şi 
efectiv aplicate 

• Anchete de serviciu desfăşurate, 
sancţiuni aplicate judecătorilor, 
procurorilor, angajaţilor CNA şi ANI  
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Acțiunea 3 – gradul de realizare 1 
Acțiunea 4 – gradul de realizare 1 
 
 

Gradul de realizare 1 Sondajul opiniei publice a locuitorilor 
Moldovei/ Institutul Republican 
Internaţional 
 
Opinia favorabilă privind instanţele 
judecătoreşti – 23%  

III.2. Eficienţa justiţiei şi a 
autorităților anticorupţie 

• Funcţionarea 
instituţiilor anticorupţie 
consolidată 

• Aplicarea sancţiunilor 
descurajatoare pentru 
corupţie 

• Statistica privind condamnările 
pentru acte de corupţie şi acte 
conexe corupţiei, ameliorată 

Acțiunea 5 – gradul de realizare 0 
Acțiunea 6 – gradul de realizare 0 
Acțiunea 7 – gradul de realizare 2 
Acțiunea 8 – gradul de realizare 2 
Acțiunea 9 – gradul de realizare  2 
Acțiunea 10 – gradul de realizare 1 
Acțiunea 12 – gradul de realizare 1 
Acțiunea 13 – gradul de realizare 1 
Acțiunea 14 – gradul de realizare 1 
Acțiunea 16 – gradul de realizare 2 
Acțiunea 17 – gradul de realizare  2 
Acțiunea 18 – gradul de realizare 2  
Acțiunea 19 – gradul de realizare 2 

Gradul de realizare 1.38 Indicele  Global al Libertății 
Economice/Heritage Foundation 
 
Scorul „Eficiența justiției” – 44.4 
 
Națiuni în tranziție/Freedom House 
 
Scorul „Cadrul judiciar și 
independenţa” – 5  
 
Indicatorul  Statului de Drept/ 
Proiectul Mondial al Justiției 
 
Indicele 2.2. Lipsa corupției în 
justiție, factorul „Lipsa corupției” – 
0.36  
 
Indicatorul  Statului de 
Drept/Proiectul Mondial al Justiției 
 
Indicele 7.3. Lipsa corupției, factorul 
„Justiția civilă” – 0.28  
 
Indicatorul  Statului de 
Drept/Proiectul Mondial al Justiției  
 
Indicele 7.4. Lipsa influențelor 
improprii din partea guvernării, 
factorul „Justiția civilă” – 0.34  
 
Indicatorul  Statului de 
Drept/Proiectul Mondial al Justiției 
 
Indicele 7.3. Lipsa corupției, factorul 
„Justiția penală” – 0.37  
 
Indicatorul  Statului de 
Drept/Proiectul Mondial al Justiției 
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Indicele 7.4. Lipsa influențelor 
improprii din partea guvernării, 
factorul „Justiția penală” – 0.22  

III.3. Consolidarea măsurilor 
educative şi de prevenire a 
corupţiei 

• Standardele de 
integritate instituţională şi 
profesională cunoscute şi 
aplicate în cadrul entităţilor 
publice 

• Cultivată intoleranţa 
elevilor şi studenţilor faţă de 
corupţie 

• Sesizări privind coruperea activă 
şi influenţele necorespunză-toare, 
depuse de agenţii publici  

• Sesizări privind manifestările de 
corupţie în şcoli şi universităţi, 
inclusiv în timpul examenelor, 
depuse de părinţi, elevi şi studenţi 

Acțiunea 20 – gradul de realizare 1 
Acțiunea 21 – gradul de realizare 2 
Acțiunea 22 – gradul de realizare 1 
Acțiunea 23 – gradul de realizare 1 
Acțiunea 24 – gradul de realizare 1 
Acțiunea 25 – gradul de realizare 2 
Acțiunea 26 – gradul de realizare 2 

Gradul de realizare 1.42  

III.4. Recuperarea bunurilor 
infracţionale 

• Bunurile provenite din 
infracţiuni de corupţie, din 
acte conexe corupţiei şi din 
alte activităţi criminale, 
indisponibilizate şi 
confiscate  

• Sentinţele pe cauze de corupţie 
ce dispun aplicarea confiscării 

• Cererile de comisii rogatorii 
privind indisponibilizarea bunurilor 
infracţionale, transmise în 
străinătate şi executate în Republica 
Moldova 

Acțiunea 28 – gradul de realizare 2 
Acțiunea 29 – gradul de realizare 2 

Gradul de realizare 2  

III.5. Despăgubirea victimelor 
corupţiei 

• Prejudiciile suportate de 
stat şi de persoane ca 
urmare a actelor de 
corupţie, reparate  

• Statisticile privind repararea 
benevolă a prejudiciilor cauzate prin 
acte de corupţie şi acte conexe 
corupţiei, în creştere 

• Prejudiciile cauzate prin acte de 
corupţie şi acte conexe corupţiei, 
recuperate în baza acţiunilor civile 
depuse de procurori în interesul 
statului  

Acțiunea 36 – gradul de realizare 0 Gradul de realizare 0  

* 0 = nerealizat, 1=in curs de realizare, 2=realizat 
Surse indicatori: http://www.iri.org/sites/default/files/wysiwyg/2017-11-8_moldova_poll_presentation.pdf  

https://www.heritage.org/index/heatmap  

https://www.heritage.org/index/heatmap  

 

Lipsa transparenței în activitatea entităților din domeniu generată de specificul activităţii acestora, 

precum și monitorizarea insuficientă a eficienței și impactului activităților realizate și respectiv 

neraportarea rezultatelor către entităţile publice, au dus la o scădere în opinia favorabilă privind 

instanțele judecătorești, de la 28% în luna martie, la 23% în luna octombrie a anului 2017. Faptul 

este reconfirmat și de caracterul neutru al gradului de realizare a acțiunilor scadente, rezultatul 

maxim fiind înregistrat doar la capitolul creării Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale.  

 

În același timp, introducerea noilor instrumente și atribuții, precum recuperarea bunurilor 

infracționale, noua metodologie de efectuare a expertizei anticorupție și atenția crescîndă 

http://www.iri.org/sites/default/files/wysiwyg/2017-11-8_moldova_poll_presentation.pdf
https://www.heritage.org/index/heatmap
https://www.heritage.org/index/heatmap
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adresată de către entități instituției avertizorului de integritate au contribuit la îmbunătățirea 

indicilor din componenţa Indicatorului Statului de Drept, precum și a scorului ”Eficiența justiției” 

component al Indicelui Global al Libertății Economice. 

 

Pilonul IV. Comisia Electorală Centrală şi partidele politice 
 

Priorităţile pilonului IV Rezultate scontate Indicatori de rezultat 

IV.1. Transparenţa finanţării 
partidelor politice şi a campaniilor 
electorale 
 
  

• Societatea informată cu privire 
la sursele de finanţare a partidelor 
politice şi a campaniilor electorale 
 

• Monitorizare publică 
posibilă 

• Rapoartele partidelor 
politice privind finanţarea 
campaniilor electorale, 
disponibile  

Acțiunea 3 – gradul de realizare 1 
Acțiunea 4 – gradul de realizare 2 
Acțiunea 5 – gradul de realizare 2 
 

Gradul de realizare 1.66 Sondajul Opiniei Publice a 
locuitorilor Moldovei/IRI 
Opinia favorabilă privind CEC = 
28% (octombrie 2017) 
 
Indicatorul Statului de 
Drept/Proiectul Mondial al 
Justiției 
 
Indicatorul Statului de 
Drept/Proiectul Mondial al 
JustițieiIndicele 1.6. Tranzacția 
legitimă a puterii, factorul 
„Control asupra puterii 
Guvernului” = 0.45 

IV.2. Control eficient al finanţării 
partidelor politice şi a campaniilor 
electorale  

• Asigurarea accesului la 
guvernare pentru partidele oneste 
şi politicienii integri 

• Monitorizarea din partea 
societăţii civile şi a misiunilor 
internaţionale de observare a 
alegerilor consemnează 
îmbunătăţiri 

• Încălcarea regulilor de 
finanţare a partidelor politice 
şi a campaniilor electorale şi cu 
privire la coruperea 
alegătorilor, investigate 

• Sancţiuni administrative, 
contravenţionale şi penale 
aplicate 

Acțiunea 6 – gradul de realizare 1 
Acțiunea 7 – gradul de realizare 1 
Acțiunea 8 – gradul de realizare 1 
Acțiunea 11 – gradul de realizare 1 
Acțiunea 12 – gradul de realizare 1 
 
 

Gradul de realizare 1 Sondajul Opiniei Publice a 
locuitorilor Moldovei/IRI 
Opinia favorabilă privind 
partidele politice = 14% 
(octombrie 2017) 
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Raportul Comisiei Electorale Globale din anul 201224, Aprofundarea Democrației: o strategie de 

îmbunătățire a alegerilor la nivel global, definește alegerile integre drept „profesionale, imparțiale, 

transparente în organizare și administrare pe durata întregului ciclu electoral”. Tergiversarea unuia 

din elementele descrise contribuie la scăderea încrederii publice în procesul electoral și în instituțiile 

responsabile de monitorizarea și gestionarea acestuia. În acest context, este necesar de analizat cît 

de semnificative sunt schimbările rezultatelor sondajului realizat de Institutul Republican 

International (IRI), conform căruia, predispoziția înaltă și medie a cetățenilor de a vota în 

următoarele alegeri a scăzut cu 3% din luna Martie pîna in luna Octombrie, iar aceasta ar putea fi 

observată și în calitate de încredere acordată integrității sistemului electoral. 

 

Sondajul IRI: Cit de predispusi sunteti, sau deloc, sa participati la vot în urmatorul scrutin 

parlamentar? 

 

 
 Sursa: sondajul opiniei publice: locuitorii Republicii Moldova, Septembrie-Octombrie 201725 

 

În același studiu, rămîne neschimbată pe parcursul anului 2017 opinia respondenților privind 

prezența corupției în cadrul partidelor politice și a managementului acestora (7%). Iar opinia 

favorabilă privind partidele politice a scăzut cu 14% în perioada lunilor martie – octombrie 2017. 

In mod similar, Indicele 1.6. Tranziția legitimă a puterii al Indicatorului  Statului de Drept/Proiectul 

Mondial al Justiției a atestat o scadere cu 0.1% comparativ cu anul 201626.  

 

O posibila indicație a motivului scăderii atestate, îl reprezintă modificarea indicatorului privind 

încrederea in CEC a populației, prezentată in studiul susmenționat. În rezultatele prezentate în luna 

martie a anului 2017, CEC obține un vot de încredere de la cetățeni in valoare de 34% opinie 

favorabila, 58% opinie nefavorabila si 8% din respondenți care nu știu/nu răspund (date care pot 

servi drept indicației și a nivelului de informare a populației, întrucît lipsa dorinței de a răspunde la 

sondaj ar fi bazată în primul rînd pe incertitudine în propriile cunoștințe la subiect). În ultimul ciclu 

de chestionare, CEC a obținut opinie favorabila de la 28% respondenti, 53% - opinie nefavorabila, 

18% - nu cunosc/nu răspund. Considerînd statutul incipient al acțiunilor din Pilonul IV, impactul 

acestora asupra indicatorilor va fi măsurat în perioada ce urmează. 

 

Pilonul V. Curtea de Conturi  
 

Considerînd constatările prenotate la acţiunile cu termen de realizare în anul 2017, se manifestă 

următoarele rezultate la Pilonul V. Curtea de Conturi  

 

Priorităţile pilonului V Rezultate scontate Indicatori de rezultat 

V.1. Transparenţa activităţii Curţii 
de Conturi  
 

• Sporirea calităţii în activitatea 
Curţii de Conturi  

 

• Monitorizarea activităţii 
Curţii de Conturi din partea 

                                                           
24 http://www.cicde.md/media/files/files/integritate_electorala_ro_web_7215156.pdf  
25 http://www.iri.org/sites/default/files/wysiwyg/2017-11-8_moldova_poll_presentation.pdf 

http://www.iri.org/sites/default/files/iri_moldova_poll_march_2017.pdf  
26 https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/RoLI_Final-Digital_0.pdf  
http://data.worldjusticeproject.org/#groups/MDA  

Martie 2017 8% 3% 3%62% 24%

Octombrie 2017 7% 7% 3%60% 23%

http://www.cicde.md/media/files/files/integritate_electorala_ro_web_7215156.pdf
http://www.iri.org/sites/default/files/wysiwyg/2017-11-8_moldova_poll_presentation.pdf
http://www.iri.org/sites/default/files/iri_moldova_poll_march_2017.pdf
https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/RoLI_Final-Digital_0.pdf
http://data.worldjusticeproject.org/#groups/MDA


94 | 
 

societății civile, 
îmbunătăţită 

Acțiunea 1 – gradul de realizare 1 
Acțiunea 2 – gradul de realizare 2 
Acțiunea 4 – gradul de realizare 2 
 

Gradul de realizare 1.66 Studiul Bugetelor Deschise 
(Open Budget Survey, OBS) 
Transparenta bugetară – 
58/100 
Participare publică – 7/100 

V.2. Impactul activităţii de audit  
 
 

• Asigurarea integrităţii 
fondurilor publice şi a celor din 
asistenţa externă  

 
 

• Sancţiuni pentru acte de 
corupţie constatate în baza 
informaţiilor transmise de 
Curtea de Conturi, aplicate 

• Prejudiciul cauzat statului, 
recuperat  

Acțiunea 8 – gradul de realizare 0 Gradul de realizare 0 Studiul Bugetelor Deschise 
(OBS) 
Monitorizare bugetară (de 
către puterea legislativă: 
Formulare/aprobare – 48/100  
Executare/audit – 47/100 
Monitorizare bugetară (de 
către instituția supremă de 
audit) – 83/100 

Factorul „Control asupra 
puterii Guvernului”/ 
Indicatorul  Statului de Drept 
/Proiectul Mondial al Justiției 
Indicele 1.3. Auditarea 
independentă – 0.43/1 

Surse indicatori de rezultat - https://www.internationalbudget.org/budget-work-by-country/findgroup/group-data/?country=md  

http://data.worldjusticeproject.org/#/groups/MDA  

 

Studiul Bugetelor Deschise (Open Budget Survey), realizat de către Parteneriatul International pe 

domeniul Bugetelor, oferă posibilitatea de a estima transparența bugetară în baza cantității și 

actualității informației bugetare publicate de guverne. Fiecărei țări îi este atribuit un scor între 0 și 

100 pe domeniile de clasificare: transparența bugetară, participare publică, monitorizare bugetară. 

Indicatorul se prezintă de a fi relevant pentru a măsura atingerea rezultatelor scontate ale Pilonului 

V. Astfel scorul de 58 din 100 la capitolul „Transparența bugetară” este similar gradului de realizare 

în mediu de 1.66 din 2 puncte atribuit în baza implementării acțiunilor scadente în anul 2017 din 

Planul de acțiuni al SNIA 2017-2020. Se concluzionează asupra caracterului limitat al informației 

bugetare oferite publicului. Scorul de 7 puncte din 100 la capitolul „Participarea publicului” relevă 

manifestarea nefrecventă a oportunităților de participare a publicului în procesul de elaborare, 

monitorizare și evaluare a bugetului.  

 

La implementarea obiectivelor priorității V.2 Impactul activității de audit, majoritatea acțiunilor vor 

fi implementate începînd cu anul 2018. Acțiunea nr. 8, cu termen de scadență în semestrul IV al 

anului 2017 pentru adoptarea mecanismului de sancționare şi demotivare a entităților publice 

auditate prin responsabilizarea managementului instituţional şi corporativ pentru a se conforma 

cerinţelor Curţii de Conturi, se prezintă de a fi nerealizată. Deşi indicele de monitorizare bugetară 

pentru instituția supremă de audit, calculat de Studiul Bugetelor Deschise, indică un grad înalt de 

https://www.internationalbudget.org/budget-work-by-country/findgroup/group-data/?country=md
http://data.worldjusticeproject.org/
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monitorizare de către CCRM a implementării bugetelor, se atestă carențe în monitorizarea și 

controlul exercitate de către puterea legislativă.  
 

Pilonul VI. Avocatul Poporului 

 
Priorităţile pilonului VI Rezultate scontate Indicatori de rezultat 

VI.1. Prevenirea corupţiei pentru 

asigurarea respectării drepturilor 

omului 

• Respectarea drepturilor 
omului în cadrul entităţilor 
publice  

• Rapoartele partenerilor de 
dezvoltare privind situaţia 
drepturilor omului în 
Republica Moldova 
consemnează îmbunătăţiri 

• Riscurile afectării 
drepturilor omului prin 
corupţia constatată în 
rapoartele CNA privind 
evaluarea integrităţii 
instituţionale, înlăturate de 
către entităţile evaluate 

Acțiunea 1 – gradul de realizare 2 
Acțiunea 2 – gradul de realizare 0 
Acțiunea 3 – gradul de realizare 1 
 

Gradul de realizare 1 Indicatorul  Statului de 
Drept/Proiectul Mondial al 
Justiției 
Factorul „Drepturi 
fundamentale” – 54/100 

VI.2. Protejarea drepturilor 

fundamentale ale avertizorilor de 

integritate  

• Încurajarea denunţării 
corupţiei şi a fraudelor de către 
angajaţi  

• Cadrul normativ privind 
procedura de protecţie a 
avertizorilor de integritate, 
elaborat şi adoptat 

• Avertizori de integritate 
care au solicitat protecţie şi 
care au fost luaţi sub protecţia 
Avocatului Poporului  

• Rapoartele Avocatului 
Poporului prezentate în 
Parlament 

• Monitorizarea activităţii 
Avocatului Poporului din 
partea societăţii civile, 
îmbunătăţită 

Acțiunea 4 – gradul de realizare 1 
Acțiunea 5 – gradul de realizare 1 
Acțiunea 6 – gradul de realizare 1 
Acțiunea 7 – gradul de realizare 1 
Acțiunea 8 – gradul de realizare 0 

Gradul de realizare 0.8  

 

Gradul mic de realizare a acțiunilor prevăzute în Pilonul VI se reflectă și în abordarea rapoartelor 

internaționale. Factorul ”Drepturi fundamentale” al Indicatorului Statului de Drept, calculat de 

Proiectul Mondial al Justiției, a înregistrat o scădere cu 0.4% în anul 2017 comparativ cu anul 2016. 

Raportul Comitetului ONU Drepturile Economice, Sociale și Culturale ”Observații finale privind al 
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treilea raport periodic al Republicii Moldova27”, care remarcă practica  răspândită  de  mituire  

pentru  obținerea serviciilor publice, în special în sectorul asistenței medicale și a educației, două 

domenii în special de vulnerabile din perspectiva efectului corupției asupra asigurării respectării 

drepturilor fundamentale ale omului. 

 

Pilonul VII. Sectorul privat 
 

Priorităţile pilonului VII Rezultate scontate Indicatori de rezultat 

VII.1. Transparenţa sectorului privat 
în relaţiile sale cu sectorul public 

• Prevenirea promovării 
intereselor agenţilor economici 
afiliaţi exponenţilor mediului 
public şi politic în relaţiile 
comerciale cu statul: parteneriate 
public-private, concesionări, 
privatizări, achiziţii publice etc. 

• Prevenirea spălării banilor 
proveniţi din corupţie 

• Facilitarea recuperării 
bunurilor provenite din infracţiuni 
de corupţie 

• Investigaţii 
jurnalistice/penale privind 
beneficiarii efectivi din mediul 
public/politic ai 
parteneriatelor public-private, 
concesionărilor, privatizărilor, 
achiziţiilor publice etc., 
realizate şi sancţiuni aplicate 

Acțiunea 1 – gradul de realizare 1 
Acțiunea 2 – gradul de realizare 1 
Acțiunea 3 – gradul de realizare 1 
 

Gradul de realizare 1 Indicele Global al Inovației28 
Pilonul instituțional – 56.4  

VII.2. Sporirea integrităţii în 
activitatea întreprinderilor cu cotă 
integrală sau majoritară de 
stat/municipală 

• Prevenirea promovării 
intereselor private ale 
demnitarilor publici în cadrul 
întreprinderilor cu cotă integrală 
sau majoritară de stat/ 
municipală, aflate sub controlul 
entităţilor publice pe care le 
conduc 

• Indicatorii rentabilităţii 
întreprinderilor cu cotă 
integrală sau majoritară de 
stat/municipală, îmbunătăţiţi 

Acțiunea 4 – gradul de realizare 1 
Acțiunea 5 – gradul de realizare 1 
Acțiunea 8 – gradul de realizare 1 
 

Gradul de realizare 1 Indicele  Global al Libertății 
Economice/Heritage 
Foundation 
Scorul „Libertatea afacerilor 
de corupție” – 65.9 
 
Indicele  Global al Libertății 
Economice/Heritage 
Foundation 
Scorul „Libertatea investițiilor” 
– 55  

                                                           
27 http://md.one.un.org/content/dam/unct/moldova/docs/CESCR-Concl-Observ-2017_RO.pdf  
28 https://www.globalinnovationindex.org/analysis-economy  

http://md.one.un.org/content/dam/unct/moldova/docs/CESCR-Concl-Observ-2017_RO.pdf
https://www.globalinnovationindex.org/analysis-economy
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VII.3. Etica afacerilor • Asigurarea unui mediu 
concurenţial liber, corect şi onest 
pentru sectorul privat 

• Sancţiuni aplicate 
exponenţilor mediului de 
afaceri pentru corupere activă, 
dare şi luare de mită, trafic de 
influenţă şi abuzuri  

Acțiunea 10 – gradul de realizare 1 
Acțiunea 11 – gradul de realizare 0 
Acțiunea 12 – gradul de realizare 2 
Acțiunea 13 – gradul de realizare 1 
Acțiunea 14 – gradul de realizare 2 
 
 

Gradul de realizare 1.2 Institutul pentru Guvernanță 
din Basel 
Indicele Basel privind Riscul 
Spălării Banilor și Finanțării 
Terorismului – 5.43  

 

Conform rezultatelor sondajului realizat de către CCI, în cooperare cu IDIS ”Viitorul” și cu susținere 

din partea CIPE, 47,9% din antreprenori consideră că anume corupția împiedică mult și foarte mult 

desfășurarea afacerilor în Republica Moldova, iar 20,4% consideră că corupția blochează 

desfășurarea afacerilor în țară. Divergența dintre cele două numere reprezintă acea cotă parte a 

reprezentanților sectorului privat care sunt capabili, împreună cu alte 31,7%, să își asume 

angajamente întru consolidarea integrității în relațiile cu sectorul public. Indicatorii de măsurare și 

acțiunile propuse în Strategie facilitează identificarea domeniilor specifice în cadrul acestor relații, 

care necesită de a fi adresate. 

 

Indicele Global al Inovației, creat de către Institutul European pentru Administrarea Businesului, 

Universitatea Cornell și Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale, estimează capacitatea țării 

de asigura activitatea inovatorie prin prisma a șapte piloni, printre care se regăsește și pilonul 

instituțional, bazat pe mediul politic, mediul de afaceri și mediul regulator. Pilonul instituțional 

incorporează indicatorii efectivității guvernamentale, calității regulatorii, statului de drept, costurile 

de concediere aferente disponibilizărilor, facilitarea inițierii afacerilor ș.a. Pentru anul 2017, Pilonul 

instituțional în Republica Moldova a înregistrat un scor de 56.4, o scădere cu 5.9 puncte comparativ 

cu anul 2016. Sub-indicele efectivității guvernamentale a înregistrat o creștere de la 37.1 la 42.9 

puncte, sub-indicele calității regulatorii a scăzut de la 50.3 la 47.2 puncte, iar sub-indicele statului 

de drept – de la 37.9 la 28.9 puncte. Se trasează o legătură cu rezultatele stabilite la Pilonul VII al 

Strategiei, unde carențele cele mai semnificative se regăsesc la acțiunile 10 și 11, care se încadrează 

în domeniul statului de drept. Astfel, Republica Moldova se prezintă restantă la capitolul încrederii 

și conformării agenților cu regulile societății. Spre exemplu, Legea nr. 1420 din 31.10.2002 în 

continuare necesită modificări întru promovarea transparenței sponsorizărilor filantropice. Indicele 

Basel privind Riscul Spălării Banilor și Finanțării Terorismului a crescut cu 0.23 puncte, marcînd o 

creștere în riscul fraudei financiare în țară. Cadrul juridic deficitar este relevat și în cazul 

întreprinderilor de stat/municipale, fapt reiterat în ”Evaluarea riscurilor de corupţie în legislaţia şi 

activitatea întreprinderilor cu cotă integrală sau majoritară de stat/municipală” realizată de CNA.  

 

Se înregistrează și progrese totuși, acestea fiind reflectate în creșterea scorului la indicele 

”Libertatea afacerilor de corupție”, care, în comparație cu anul 2016, a crescut cu 1,3 puncte. O 

contribuție în acest context se trasează de la angajamentele crescînde ale mediului de afaceri de a 

asigura integritatea în cooperare cu serviciul public, prin preluarea standardelor naționale (codul 

model de conduită în întreprinderile mici și mijlocii, planul model de integritate pentru întreprinderile 
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fondate de AAPC și AAPL, Agenda Anticorupție a Businessului din Republica Moldova 2017-2018) și 

internaționale (ISO 37001:2016 „Sisteme de management anticorupţie. Cerinţe şi recomandări de 

implementare”). 
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DESCRIEREA RISCURILOR ÎN IMPLEMENTAREA ACŢIUNILOR PENTRU 

PERIOADA URMĂTOARE 
 

Riscuri aferente realizării acţiunilor Pilonului I. Parlamentul 

Acţiunile 1, 2, 3 - evaluarea şi adoptarea cadrului normativ privind etica şi conduita deputatului 

în Parlament poate reprezenta o provocare deoarece anterior, cu suportul PNUD-Moldova şi a 

GOPAC, expertul Franklin DeVrieze a elaborat Codul de etică şi conduită al deputatului, însă acesta 

nu a fost promovat şi adoptat, în lipsa unui consens asupra creării structurii responsabile pentru 

monitorizarea respectării Codului. 

Acţiunile 8,9 - o altă prioritate supusă riscului la realizare se referă la consolidarea controlului 

parlamentar, deoarece rezultatul scontat al elaborării Planului de efectuare a controlului 

parlamentar şi al Raportului privind realizarea controlului parlamentar, vizează eficientizarea 

aplicării legilor şi funcţionării instituţiilor publice supuse controlului. Deficienţa aplicării legilor în 

Republica Moldova este o problemă semnalată în mai multe sondaje şi analize, iar controlul 

parlamentar este un mecanism care urmează să contribuie la îmbunătăţirea acestei situaţii, inclusiv 

prin aplicarea noii Metodologii de evaluare ex-post a implementării actelor legislative (acţiunea 7). 

De asemenea, merită de a se accentua recomandările prezentate în Raportul Parlamentar Global 

pentru anul 2017, elaborat de către Uniunea Interparlamentară și Programul Națiunilor Unite 

pentru Dezvoltare, precum consolidarea coordonării dintre comitete și unitățile de cercetare și 

analiză ale Parlamentului și stabilirea unei practici profesionale și consistente în domeniul dat.   

Riscuri aferente realizării acţiunilor Pilonului II. Guvern, sector public şi administraţia publică locală 

Acţiunile 1-14 - se referă la promovarea integrităţii în cadrul entităţilor publice prin realizarea şi 

monitorizarea unui set de 14 politici anticorupţie şi necesită asumarea responsabilităţii 

instituţionale şi manageriale pentru integritatea angajaţilor. Riscuri persistă pentru mai mult acţiuni, 

unele ţin de stabilirea unor mecanisme instituţionale pentru: asigurarea neadmiterii şi denunţării 

manifestărilor de corupţie; protecţia avertizorilor de integritate (acţiunea 7), asigurarea intoleranţei 

faţă de incidente de integritate (acţiunea 8), precum şi implementarea managementului riscurilor 

de corupţie (acţiunea 14). Alte riscuri ţin de insuficienţa cunoaşterii instrumentelor anticorupţie: 

asigurarea respectării regimului de restricţii post-angajare/ pantuflaj (acţiunea 13). În acest context, 

se recomandă o atenție deosebită domeniului, posibil realizarea unui studiu comparativ, pentru a 

identifica etapele detaliate în mecanismul de monitorizare a migrării agenților publici în sectorul 

privat.  

O sursă de risc pentru PilonuI II este Abordarea sectorială a corupţiei, după elaborarea a 7 din 9 

planuri sectoriale urmează implementarea şi prima raportare a progreselor. La fel, un risc sporit 

pentru această prioritate se referă la elaborarea planurilor sectoriale în domeniul educaţiei şi 

medicinei, precum şi adoptarea planurilor anticorupţie nivel local, în toate cele 35 unităţi 

administrativ teritoriale de nivel II. 

La prioritatea Transparenţă şi responsabilitate în faţa cetăţenilor o provocare continuă a fi 

Crearea unei platforme electronice a Guvernului ce ar permite monitorizarea din exterior a fluxului 

de proiecte de acte normative, precum şi Implementarea resursei informaţionale în domeniul 

comerţului (Ghişeul unic). Ambele platforme necesită alocarea surselor financiare bugetare şi din 
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surse externe, precum şi asigurarea sustenabilităţii platformelor. Deşi astfel de instrumente au mai 

fost implementate (particip.gov.md, Ghişeul unic), deficienţele au fost multiple, iar scopul acţiunii 

este de a crea şi reconsolida acest mecanisme menite să sporească gradul de încredere al 

cetăţenilor în instituţiile statului şi să îmbunătăţească serviciile administrative prestate, iclusiv prin 

extinderea listei serviciilor electronice (servicii.gov.md). 

Riscuri aferente realizării acţiunilor Pilonului III. Justiţie şi autorităţi anticorupţie 

Un set de acţiuni supuse riscului sunt cele legate de unul din instrumentele de asigurare a 

integrităţii autorităţilor anticorupţie şi a organelor de ocrotire a normelor de drept - testarea la 

aparatul poligraf. Deşi anterior încurajat, la moment instrumentul este supus dezbaterilor referitor 

la aplicarea sa şi utilizarea rezultatelor în calitate de probă la promovarea candidaţilor la anumite 

funcţii publice (acţiunile 1,2). 

Rămîne în continuare supusă riscului constituirea în Republica Moldova a instanţelor sau a 

completelor specializate de judecători pentru examinarea dosarelor pentru acte de corupţie, deşi 

în practica internaţională acesta este un instrument eficient de îmbunătăţire a practicii judiciare pe 

dosare de corupţie, de consolidare a integrităţii acestor structuri specializate, de asigurare a 

independenţei procesului judiciar şi de sporire a încrederii societăţii în actul justiţiei. În procesul de 

reformă a sistemului anticorupţie din Ucraina, astfel de instituţii au fost constituite, iniţiativa fiind 

avizată şi de Comisia de la Veneţia29. Acţiunea a fost anterior încurajată de Curtea Supremă de 

Justiţie, însă progrese nu au fost realizate, în acest context, instituirea instanţelor/completelor 

specializate şi asigurarea acestora cu resurse umane, tehnice şi financiare suficiente (acţiunile 5, 6) 

rămîne a fi supusă riscului de nerealizare, însă este un subiect de reflecţie şi pentru Strategia de 

Dezvoltare a Sectorului Justiţiei. 

Anumite riscuri sunt legate de implementarea platformei electronice de depunere a declaraţiilor 

de avere şi interese personale, care după lansarea la 1 ianuarie 2018 şi acordarea semnăturilor 

electronice, urmează a fi testată la scară naţională în practică. 

Lansarea platformei electronice de asigurare a integrităţii instituţionale şi de evidenţă a cazierului 

de integritate instituţională este o restanţă a anului 2017, iar conectarea entităţilor publice în 

semestrul I al anului 2018 este puţin probabilă din cauza lucrărilor ce continuă la sistem.  

Adoptarea Legii privind protecţia avertizorilor de integritate şi constituirea mecanismului de 

conlucrare dintre CNA şi Avocatul Poporului în procesul de examinare a avertizărilor de integritate 

sunt acţiuni care urmează a fi monitorizate de instituţiile responsabile în scopul instituirii unui 

mecanism eficientizat de asigurare a protecţiei avertizorilor  

Unul din obiectivele Strategiei se referă la despăgubirea  victimelor corupţiei, care pot figura în 

calitate de parte vătămată sau martori în dosare de corupţie, sau care au fost afectate şi li s-au adus 

prejudicii  în urma faptelor de corupţie şi  au dreptul de obţine despăgubiri. Aceste acţiuni ale 

Pilonului III sunt supuse riscului deoarece acest mecanism a fost puţin explorat de justiţiari pînă în 

prezent, iar promovarea acestuia în rîndul victimelor prin elaborarea şi distribuirea unui Ghid pentru 

victimele corupţiei, dar şi prin instruirea avocaţilor cu privire la asistenţa juridică acordată victimelor 

                                                           
29 http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2017)020-e 
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şi părţilor vătămate în cadrul procedurilor penale  privind infracţiunile de corupţie (acţiunile 33, 34, 

35) poate produce o schimbare şi contribui la realizarea acestui obiectiv.  

Riscuri aferente realizării acţiunilor Pilonului IV. Comisia Electorală Centrală şi partidele politice 

Pentru Publicarea în format deschis (inclusiv cu posibila reutilizare) a datelor legate de finanţarea 

partidelor politice şi a campaniilor electorale, prin crearea unui modul electronic actualizat periodic 

(acţiunea 1) există anumită asistenţă acordată în cadrul proiectului „Susținerea CEC în dezvoltarea 

unui sistem de raportare digitală cu privire la finanțele partidelor politice”, în parteneriat cu 

Institutul Internațional pentru Democrație și Asistență Electorală (IDEA International) pentru 

dezvoltarea acestui sistem. Acest fapt ar putea contribui la realizarea cu succes a acţiunii în termenii 

stabiliţi. 

Deşi la acţiunea nr 6, privind dezvoltarea mecanismului de asigurare a accesului facilitat al 

publicului la informaţiile privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, CEC a 

raportat despre elaborarea subsistemului informatic „Control financiar” şi a fost elaborat un caiet 

de sarcini pentru aceasta, este necesar ca pentru dezvoltarea sistemului să fie elaborată o 

metodologie de monitorizare şi analiză a rapoartelor care să asigure furnizarea de către sistem a 

unor date analizate deja cu privire la finanţarea partidelor politice şi campaniilor electorale. La fel, 

în condiţiile nerealizării în anul 2017 a primului indicator, privind metodologia de monitorizare, este 

puţin probabilă publicarea în trimestrul II 2018 a raportului de monitorizare privind finanţarea 

partidelor. 

Încă două acţiuni care necesită mobilizarea eforturilor CEC la implementare în perioada 

următoare sunt: „Elaborarea şi desfăşurarea unei campanii de sensibilizare a opiniei publice cu 

privire la modul şi procedurile de finanţare a partidelor politice şi a campaniilor electorale” şi 

„Clarificarea responsabilităţii şi rolului părţilor interesate/observatorilor în perioadele inter-

electorale, inclusiv a drepturilor acestora din perspectiva monitorizării finanţării partidelor politice” 

Riscuri aferente realizării acţiunilor Pilonului V. Curtea de Conturi 

Considerînd atenţia sporită acordată auditului raportului financiar al Curţii de Conturi, din partea 

Parlamentului şi a Comisiei de profil, dar şi a CCRM, se presupune că publicarea raportului privind 

mersul  implementării recomandărilor raportului de audit ale raportului financiar al Curţii de Conturi 

va avea loc în termenii stabiliţi. 

Totodată, o acţiune amplă este Crearea mecanismului de comunicare cu donatorii de asistenţă 

externă cu privire la suspiciunile de fraudă, corupţie, iregularităţi şi conflicte de interese identificate 

de Curtea de Conturi în procesul auditului activităţii entităţilor publice care au beneficiat de asistenţă 

externă. Aceasta este supusă unor riscuri majore datorită importanţei la nivel naţional a constituirii 

acestui mecanism, pentru asigurarea sustenabilităţii asistenţei financiare externe şi consolidarea 

încrederii în entităţile publice. 

Riscuri aferente realizării acţiunilor Pilonului VI. Avocatul Poporului 

Succesul implementării acţiunilor Pilonului VI. Avocatul Poporului, depinde în mare parte de 

adoptarea Legii privind avertizorii de integritate, care a fost elaborat de CNA şi expediat Guvernului 

la 25.01.2018. Prin adoptarea proiectului de lege în redacţia propusă, va fi realizată şi acţiunea nr.4 

privind Revizuirea şi completarea legislaţiei pentru abilitarea Avocatului Poporului cu competenţa 

de protejare a avertizorilor de integritate. 
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Riscul de neimplementare a acţiunii nr. 5 Asigurarea elaborării cadrului normativ secundar pentru 

punerea în aplicare a competenţei Avocatului Poporului de protejare a avertizorilor de integritate a 

fost diminuat prin depunerea unei cereri de finanţare de către CNA şi OAP în scopul elaborării unei 

metodologii la acest subiect şi desfăşurarea instruirilor planificate (acţiunea 6,7) pentru 

consolidarea mecanismului. 

În rezultatul implementării acestor acţiuni, Oficiul Avocatului Poporului va deţine competenţele 

şi capacităţile necesare pentru Înaintarea actelor de reacţionare către autorităţile publice pentru 

protejarea avertizorilor de integritate (acţiunea 8). 

Riscuri aferente realizării acţiunilor Pilonului VII. Sector privat  

Realizarea acţiunilor Pilonului VII este condiţionată de riscul lipsei voinţei sectorului privat de a-

şi asuma angajamente în vederea sporirii rezistenţei la riscuri de corupţie. Acest fapt duce la 

necesitatea consolidării eforturilor atît a sectorului public şi privat, cît şi a celui asociativ, pentru 

sporirea transparenţei relaţiilor sectorului privat cu sectorul public (acţiuni nr.1, 2). Aici devine 

necesară asigurarea unor condiţii uniforme de dezvoltare, inclusiv prin revizuirea legislaţiei în 

vederea  reglementării mecanismului de stabilire a nivelului de audienţă a instituţiilor mass-media 

(acţiunea 3).  
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CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 
 

În procesul de evaluare a implementării Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție, au fost 

depistate progrese și carențe, care  influenţează desfășurarea procesului de consolidare a 

instituțiilor statului în contextul acestui document. Concluziile identificate se împart în două 

categorii importante: 

Concluziile de ordin procedural descriu procesul de implementare și de raportare a progreselor.  

Printre succesele înregistrate la această categorie, în comun de către autoritățile administrației 

publice centrale și autoritățile administrației publice locale de nivelul II, delimităm următoarele: 

• Inițiativa entităților AAPC de a incorpora rezultatele instituțiilor subordonate în raportul comun 

către CNA. Acest exercițiu a fost prezentat în special de către Ministerul Finanțelor, Ministerul 

Economiei și Infrastructurii, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și a Construcțiilor, precum 

și, în cantități mai mici, de către Ministerul Justiției și Ministerul Apărării. O astfel de practică este 

încurajată în continuu, deoarece contribuie la o analiză mai exactă a situației curente la subiecte 

pertinente pentru asigurarea calității serviciului public, în special în contextul instrumentelor 

prevăzute în Prioritatea II.1 a Planului de Acțiuni al SNIA, care reflectă cele 14 instrumente de 

integritate prevăzute pentru entitățile publice în Legea Integrității nr. 82 din 25.05.2017.  

• Gradul înalt de raportare asigurat de către AAPL - 83 % din numărul total  au transmis către 

Secretariatul Grupurilor de Monitorizare din cadrul CNA rapoartele privind progresele și deficiențele 

înregistrate în implementarea priorității II.1 din Planul de acțiuni al SNIA. Este notabilă deschiderea 

percepută de la reprezentanții AAPL de nivel II de a adopta măsurile menite să contribuie la 

implementarea SNIA, care în consecință vor contribui și la creșterea încrederii populației în 

activitatea acestora. 

 

În procesul de evaluare sunt identificate și oportunități de îmbunătățire şi consolidare a eforturilor 

pentru a atinge rezultate optime în următoarele runde de raportare: 

• Acțiunea nr. 10 din Prioritatea I.2 prevede Audierea în plenul Parlamentului a rapoartelor anuale 

ale autorităților independente, aflate sub control parlamentar (cel puțin: CNA, ANI, PG, CEC, Curtea 

de Conturi, Avocatul Poporului). Cu toate acestea, urmare revizuirii rapoartelor recepționare de la 

comisiile permanente precum și a cadrului legislativ la subiectul dat, se propune revizuirea acțiunii 

şi facilitarea implementării acesteia în conformitate cu legile speciale, conform cărora, nemijlocit 

examinarea în plenul Parlamentului este prevăzută în cazul ANI, PG, CEC și CC, în cazul CNA, audierea 

în Plenul Parlamentului se efectuează la solicitarea deputaților (Articolul 441 din Legea nr. 1104-

XV/06.06.2002). 

• Se atestă o lipsă de uniformitate în rapoartele prezentate de către entitățile publice privind 

implementarea priorității II.1 a Planului de Acțiuni al SNIA. Astfel, întru asigurarea veridicității 

datelor colectate și a analizei eficiente a progreselor și deficiențelor înregistrate, se propune 

înaintarea modelului de raportare pentru prioritatea II.1, pentru a fi completat de către entitățile 

publice în etapele ulterioare de raportare în perioada 2018-2020.  
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• Lipsesc date suficiente privind soluționarea incidentelor de integritate. Astfel, deși instituțiile au 

raportat numărul incidentelor de integritate identificate/denunțate, precum și faptul că acestea au 

fost soluționate în instituție sau remise către autoritățile competente, o descriere mai detaliată 

privind modul de soluționare va asigura posibilitatea de consiliere a eficienței instrumentelor 

instituționale aplicate precum și conformării acestora cu cadrul legal.   

 

În analiza rapoartelor recepționate de la autoritățile publice locale de nivelul II, au fost identificate 

elemente specifice care necesită îmbunătățire: 

• cumul de atribuții ale persoanelor desemnate responsabile de monitorizarea/ implementarea 

SNIA; 

• resurse financiare și umane insuficiente pentru dezvoltarea rețelelor de  elaborare și 

implementare a politicilor publice anticorupție de la nivel local; 

• lipsa unei comunicări interne eficiente cu efecte negative semnificative asupra asigurării unui 

climat instituţional optim; 

 

Concluziile de ordin instituțional sunt atribuite domeniilor de activitate abordate de pilonii separați 

ai Strategiei și acțiunile întreprinse de entități în parte, atît la nivel central cît și local, pentru a 

respecta angajamentele de a atinge rezultatele scontate.  

În anul 2017, au fost implementate 98 de acţiuni, dintre acestea, 25 – 25,51% au fost realizate 

complet, 61 – 62,24% au fost parţial realizate sau sunt în proces de realizare, iar 15 – 15,3%  acţiuni 

nu au fost realizate. Deşi cea mai mare parte a acţiunilor este calificată ca fiind parţial realizată, 

merită a fi menţionat că jumătate dintre acestea sunt măsuri cu termen pemanent de 

implementare, inclusiv pentru consolidarea climatului instituţional de integritate, iar indicatorii 

realizaţi în primul an de implementare se vor putea îmbunătăţi în condiţiile asumării 

responsabilităţii manageriale pentru integritatea profesională şi instituţională. 

Printre bunele practici identificate de instituții se regăsesc: 

• Adoptarea metodologiei de realizare a controlului parlamentar reprezintă un progres în controlul 

procesului legislativ, în conformitate cu principiile legalității și certitudinii juridice; 

• În evaluarea acțiunii nr. 12, prioritatea I.3, care vizează monitorizarea întocmirii şi publicării 

sintezei amendamentelor, propunerilor şi obiecţiilor înaintate de societatea civilă şi alte părţi 

interesate, inclusiv de deputaţi, pe marginea proiectelor de legi înainte de a doua lectură, s-a relevat 

faptul că aproximativ 30% din contribuțiile recepționate de la societatea civilă nu sunt luate în 

considerație, iar aprox. 35% sunt luate în considerație parțial. Informația privind contribuțiile altor 

părți interesate nu a fost recepționată. Prin urmare, se identifică necesitatea de a acorda o atenție 

crescîndă realizării acestui angajament, precum și evaluarea posibilității de publicare a rezultatelor 

monitorizării; 

• Se observă o uniformizare a practicii de gestionare a cadourilor și de promovare a transparenței 

procesului dat, prin publicarea registrului pe paginile web ale entităților (41% din raportori).  
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• În același context, o pondere înaltă din entităţi(52% din AAPC, 42% din AAPL) au raportat ținerea 

registrului de evidență a riscurilor, inclusiv celor de corupție. 

• Se relevă o posibilă corelare dintre denunțările influențelor necorespunzătoare, a manifestărilor 

de corupție și sancțiunile aplicate în cadrul entităților, precum și suspendările agenților publici 

inculpaţi pentru infracţiuni de corupţie sau conexe corupţiei. Astfel, nivelul de corelare dintre rata 

de denunțare a influențelor necorespunzătoare și suspendările aplicate în instituție AAPC pentru 

implicare în acte de corupție se echivalează cu o valoare de 0.77, pe cînd relația dintre ponderea 

denunțurilor manifestărilor de corupție și suspendările aplicate arată o corelare de 0.95%. Acest 

fapt relevă eficiența mecanismului de promovare a intoleranței față de incidentele de integritate 

precum și contribuie la estimarea efectivității sancționării pentru acte de corupție sau conexe 

acestora în cadrul entității.  

• Deși doar 13% dintre entitățile publice la nivel central au raportat publicarea informației 

suficiente privind gestionarea patrimoniului public (la nivel local situația e puțin mai bună, cu o 

pondere de 28%), a fost identificată practica pozitivă a unelor dintre acestea de a publica un raport 

unificat privind gestionarea patrimoniului public al entității, un element transpus drept 

recomandare pentru celelalte entități publice, întrucît asigură un nivel înalt de transparență a 

instituției față de cetățeni și stabilirea unei practici consistente de monitorizare internă a 

patrimoniului deținut. Mai mult ca atît, majoritatea dintre indicatorii de progres ai acțiunii nr. 11 a 

Planului de acțiuni al SNIA pot fi integrați în raportul unificat. 

• Este relevant de menționat progresele înregistrate la capitolul instrumentelor de contracarare a 

fenomenului corupției, precum recuperarea bunurilor infracționale, noua metodologie a expertizei 

anticorupție și atenția crescîndă adresată de către entități instituției avertizorului de integritate, 

succese remarcate și prin îmbunătățirea indicelor de măsurare a impactului Strategiei, precum 

Indicatorlui Statului de Drept și scorului ”Eficiența justiției” component al Indicelui Global al 

Libertpții Economice. 

 

Au fost identificare și recomandări pentru îmbunătățirea performanței instituționale, printre care: 

• Necesitatea de consolidare a standardelor de conduită a membrilor Parlamentului, o prioritate 

descrisă și în cercetarea elaborată de GRECO în octombrie 2017. Un punct de plecare în acest sens 

va fi evaluarea cadrului normativ național în domeniu, după cum este prevăzut în acțiunea nr. 1 din 

Prioritatea I.1; 

• Raportul Parlamentar Global pentru anul 2017, elaborat de către Uniunea Interparlamentară și 

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, constată faptul că Parlamentul Republicii Moldova 

deține resurse limitate pentru a realiza controlul parlamentar și nu aplică o practică standardizată 

de numire a responsabililor, de stabilire a termenilor și resurselor necesare pentru procesul de 

monitorizare și recomandă elaborarea unor instruiri specializate, consolidarea coordonării dintre 

comitete și unitățile de cercetare și analiză ale Parlamentului, precum și stabilirea unei practici 

profesionale și consistente în domeniul dat; 

• Multe entități au raportat conformarea cu Legea nr. 25 din  22.02.2008 privind Codul de conduită 

al funcționarului public drept acțiune suficientă întru asigurarea aplicării normelor de etică și 

deontologie. Se identifică necesitatea de a reitera importanța conformării valorilor comune morale 
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și profesionale ale funcționarilor publici cu condițiile sectoriale din domeniul de activitate al entității 

publice. Astfel, un funcționar din domeniul, spre exemplu, fiscal va aplica norme adiționale de 

conduită în interacțiunea cu instituțiile monitorizate, în comparaţie cu normele adiționale aplicate 

de un funcționar din domeniul sănătății. În acest context, este pertinentă aprobarea codului propriu 

de etică și deontologie, racordat la condițiile specifice ale instituției, conform prevederilor 

articolului nr. 23 din Legea Integrității nr. 82 din 25.05.2017. 

• Se atestă un nivel înalt de necunoaștere a prevederilor legale și a normelor procedurale în 

legătură cu articolul nr. 24 al Legii Integrității nr. 82/2017 care vizează respectarea regimului juridic 

al restricţiilor şi limitărilor în legătură cu încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de 

serviciu şi cu migrarea agenţilor publici în sectorul privat. Astfel, ar fi oportun de evaluat fiabilitatea 

unui studiu în domeniu, în scopul identificării bunelor practici internaționale în domeniu și a extinde 

baza procedurală a instituțiilor publice în monitorizarea fenomenului vizat. 

• În mai multe rapoarte a fost atestată confundarea termenilor ”cazier de integritate” și ”cazier 

judiciar”. Se recomandă intensificarea acțiunilor, atît din partea formatorilor CNA cît și din partea 

instituțiilor pentru a solicita cursuri de informare cu privire la obligativitatea solicitării cazierului de 

integritate la angajarea agentului public.  

• Neconcordanța întîmpinată în rapoartele privind realizarea expertizei anticorupție a proiectelor 

de acte normative și legislative, invocă necesitatea unei raportări mai detaliate la acțiunea dată. 

Este de asemena îngrijorantă  întîlnirea mențiunii de ”expertiză judiciară/juridică” în loc de 

”expertiză anticorupție” în rapoartele prezentate. 

• Se identifică carențe la capitolul monitorizării conformării entităților publice cu recomandările și 

constatările rapoartelor Curții de Conturi a Republicii Moldova şi se recomandă aplicarea 

consecventă a acestora.  

• Acțiunile din Pilonul VI, Avocatul Poporului înregistrează un grad mic de implementare, care se 

planifică de a fi rectificat în anul 2018, fiind înaintată o cerere de finanțare pentru susținere în 

realizarea angajamentului pe domeniul asigurării respectării drepturilor omului.   

 

În cadrul analizei rapoartelor recepționate de la  autoritățile publice locale de nivelul II, au fost 

identificate următoarele elemente care necesită îmbunătățire, specifice pentru cazul AAPL: 

• lipsa capacității proprii de realizare a analizei riscurilor și vulnerabilităților la corupție, de 

identificare a măsurilor de remediere, de elaborare a celorlalte documente solicitate la raportare; 

• dificultatea de a atrage şi de a menţine un sistem personal specializat şi lipsa unor mecanisme 

eficiente de raportare şi sancționare a încălcărilor comise de către agenții publici; 

• nivelul relativ scăzut al interesului salariaților și al instituțiilor publice privind organizarea de 

consultări și dezbateri publice periodice pentru diseminarea bunelor practici privind integritatea; 

• lipsa de informare și conștientizare a consecințelor faptelor de corupție. 

 

 



REFLECTAREA INDICATORILOR DE IMPACT AI STRATEGIEI, CONFORM SONDAJULUI 
  

SCOPUL STRATEGIEI: INTEGRITATE ÎN LOC DE CORUPȚIE  

#  
Cod 

întrebare 
chestionar  

Nr Figură 
raport  Indicator de măsurare  Valoare  Populație  Business  

Agenți 
publici  

Media 
generală  

1  C3 / A4    

Ponderea respondenților care consideră că fenomenul corupției nu este o 
problemă în Moldova  
1= Corupția în Moldova este o problemă foarte gravă .... 10 = 
Corupția în Moldova deloc nu este o problemă  

% nota 8-10  2%  6%  8%  5%  

    Target: creșterea graduală a valorii procentuale   

2  C3 / A4    
Percepția corupției în calitate de problemă în Moldova 1= 
Corupția în Moldova este o problemă foarte gravă .... 10 = 
Corupția în Moldova deloc nu este o problemă  

Media notelor 
1-10  

1.9  2.2  3.1  2.4  

    Target: creșterea graduală a valorii medii   

3  C4 / A5    

Cinci cele mai importante cauze ale corupției în Moldova  

• Salariile mici în sectorul public  

• Mentalitatea de a cere și a da mită (bani și/sau bunuri)  

• Persoanele corupte nu sunt sancționate/pedepsite   

• Averea agonisită din corupție a funcționarilor nu se confiscă  

• Pedepse blânde, care nu descurajează implicarea în acte de 

corupție  

Scara:   
0%-100%  

        

44%  51%  76%  57%  

42%  59%  55%  52%  

44%  45%  27%  39%  

43%  39%  33%  38%  

43%  37%  28%  36%  

    Target: scăderea graduală a valorii procentuale   

4  C5 / A6    
Ponderea respondenților care consideră că nivelul corupției în Moldova s-a 
redus (ușor/considerabil)  

Scara:   
0%-100%  

14%  23%  39%  25%  

    Target: creșterea graduală a valorii procentuale   
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5  D1    

Ponderea respondenților care consideră inacceptabile orice situație de 
corupție  
7 situații de corupție pentru populație și 5 situații pentru business  

Scara:  
0%-100%  

45%  61%  -  53%  

    Target: creșterea graduală a valorii procentuale   
 

INDICATOR GENERAL 
INTEGRAT  

Indicator integrat în baza indicatorilor 1, 2, 4, 5  
Valorile procentuale sunt transformate în scoruri de la 1 la 10 (de ex., 2% 
= scor 0.2; 39% = scor 3.9)  

Media scor 1-
10  

2.0  2.8  2.6  2.5  

    Target: creșterea graduală a valorii medii   

 

  

 

OBIECTIVUL GENERAL 1: DESCURAJAREA IMPLICĂRII ÎN ACTE DE CORUPȚIE  

#  
Cod 

întrebare 
chestionar  

Nr Figură 
raport  Indicator de măsurare  Valoare  Populație  Business  

Media 
generală  

6  G2    
Ponderea respondenților care consideră că în Moldova lupta cu corupția este 
efectivă (destul de efectivă/foarte efectivă)  

Scara:  
0%-100%  

15%  20%  18%  

   Target: creșterea graduală a valorii procentuale  

7  E1.1.3    
Ponderea respondenților care au plătit mită în formă de bani în decursul 
ultimului an  

Scara:  
0%-100%  

11,3%  3,6%  8,9%  

   Target: diminuarea graduală a valorii procentuale  

8  E1.1.6    
Ponderea respondenților care au plătit mită în formă de bunuri în decursul 
ultimului an  

Scara:  
0%-100%  

6,2%  3,0%  5,2%  

   Target: diminuarea graduală a valorii procentuale  

9  
E1.1.3, 
E1.1.6  

  
Volumul mitei (în bani și bunuri) estimat în decursul unui an  
Univers extrapolare: 2 219 352 persoane în vârstă de 18 ani și mai mult 
(Recensământ 2014); 52 300 întreprinderi (BNS, 2016)  

MDL  
278 

milioane  
127 

milioane  

Total  
405 

milioane  

   Target: diminuarea graduală a valorii  

10  E1.1.4    
Frecvența mitei în bani – în decursul unui an, în medie pentru o persoană 
fizică/juridică care a oferit mită  

Media  3.7  6.1  4.0  
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   Target: diminuarea graduală a valorii medii  

11  E2    
Ponderea respondenților care au plătit mită (bani și/sau bunuri) femeilor și 
bărbaților (din total respondenți)  

Scara:  
0%-100%  

F-5,9%  
B-3,3%  

F&B-4,4%  

F-1,0%  
B-2,2%  

F&B-2,0%  

F-4,4%  
B-2,9%  

F&B-3,6%  

   Target: diminuarea graduală a valorii procentuale  

INDICATOR GENERAL 
INTEGRAT  

Indicator integrat în baza indicatorilor 6-8  
Valorile procentuale sunt transformate în scoruri de la 1 la 10 (de ex., 2% = 
scor 0.2; 39% = scor 3.9). Pentru indicatorii specifici cu target de diminuare, 
la calcularea indicatorului integrat s-a luat valoarea opusă.  

Media scor 
1-10  

3.4  2.9  3.2  

   Target: diminuarea graduală a valorii medii  

  

   

 

OBIECTIVUL GENERAL 2: RECUPERAREA BUNURILOR PROVENITE DIN INFRACȚIUNI DE CORUPȚIE  

#  
Cod 

întrebare 
chestionar  

Nr Figură 
raport  Indicator de măsurare  Valoare  Populație  Business  

Media 
generală  

12  H1    

Ponderea respondenților care consideră că agenții publici sunt impuși să 
restituie banii și bunurile provenite din acte de corupție (des/foarte 
des/întotdeauna)  
Media procentuală în baza a 11 categorii de agenți publici  

Scara:  
0%-100%  

7%  3%  5%  

   Target: creșterea graduală a valorii procentuale  

13  H1    

Percepția privind impunerea agenților publici să restituie banii și bunurile 
provenite din acte de corupție  
1 = Niciodată ... 6 = Întotdeauna   
Medie în baza a 11 categorii de agenți publici  

Media de la 
1 la 6  

1.8  1.7  1.8  

   Target: creșterea graduală a valorii medii  

14  H2.1    

Ponderea respondenților care s-au confruntat în decurs de 12 luni cu situații 
de corupție și li s-a restituit prejudiciul cauzat  
Procent integrat în baza a 7 situații de corupție pentru populație și 5 situații de 
corupție pentru business  

Scara:  
0%-100%  

14%  14%  14%  
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   Target: creșterea graduală a valorii procentuale  

INDICATOR GENERAL 
INTEGRAT  

Indicator integrat în baza indicatorilor 12-14  
Valorile procentuale sunt transformate în scoruri de la 1 la 10 (de ex., 2% = 
scor 0.2; 39% = scor 3.9)  

Media scor 
1-10  

1.7  1.5  1.6  

   Target: diminuarea graduală a valorii medii  

  

  

    

OBIECTIVUL GENERAL 3: ETICĂ ȘI INTEGRITATE ÎN SECTOARELE PUBLIC, PRIVAT ȘI NEGUVERNAMENTAL  

#  
Cod 

întrebare 
chestionar  

Nr Figură 
raport  Indicator de măsurare  Valoare  Populație  Business  

Media 
generală  

15  E1.1.2.    

Ponderea respondenților mulțumiți (mulțumit/foarte mulțumit) de interacțiunea cu 
agenții publici   
Media procentuală în baza a 29 (categorii) instituții publice  

Scara:  
0%-100%  

48%  59%  54%  

   Target: creșterea graduală a valorii procentuale  

16  E1.1.2.    
Nivelul de satisfacție al respondenților de interacțiunea cu agenții publici  
1= Foarte nemulțumit ... 5 = Foarte mulțumit   
Medie în baza a 29 (categorii) instituții publice  

Media 
notelor 1-5  

3.3  3.5  3.4  

   Target: creșterea graduală a valorii medii  

17  K1    

Percepția respondenților privind etica și integritatea în activitatea sectorului public  
1= Corupție, lipsă de etică și integritate ....  
10 = Etică și integritate totală și lipsa corupției  

Media 
notelor 1-10  

4.4  4.8  4.6  

   Target: creșterea graduală a valorii medii  

18  K1    

Percepția respondenților privind etica și integritatea în activitatea sectorului privat 
(întreprinderi)   
1= Corupție, lipsă de etică și integritate ....  
10 = Etică și integritate totală și lipsa corupției  

Media 
notelor 1-10  

4.6  5.6  5.1  

   Target: creșterea graduală a valorii medii  
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19  K1    

Percepția respondenților privind etica și integritatea în activitatea mass-media  1= 
Corupție, lipsă de etică și integritate ....  
10 = Etică și integritate totală și lipsa corupției  

Media 
notelor 1-10  

4.8  5.6  5.2  

   Target: creșterea graduală a valorii medii  

20  K1    

Percepția respondenților privind etica și integritatea în activitatea ONG-urilor  1= 
Corupție, lipsă de etică și integritate ....  
10 = Etică și integritate totală și lipsa corupției  

Media 
notelor 1-10  

5.3  6.4  5.8  

   Target: creșterea graduală a valorii medii  

INDICATOR GENERAL 
INTEGRAT  

Indicator integrat în baza indicatorilor 15-20  
Valorile procentuale sunt transformate în scoruri de la 1 la 10 (de ex., 2% = scor 0.2; 
39% = scor 3.9)  

Media scor 
1-10  

5.1  5.9  5.5  

   Target: creșterea graduală a valorii medii  

  

 

 

OBIECTIVUL GENERAL 4: PROTECȚIA AVERTIZORILOR DE INTEGRITATE ȘI A VICTIMELOR CORUPȚIEI  

#  
Cod 

întrebare 
chestionar  

Nr Figură 
raport  Indicator de măsurare  Valoare  Populație  Business  

Media 
generală  

21  J1    
Ponderea respondenților care s-au confruntat cu acte de corupție în decurs de  
12 luni  

Scara:  
0%-100%  

31%  30%  31%  

   Target: diminuarea graduală a valorii procentuale  

22  J1    
Ponderea respondenților care s-au confruntat cu acte de corupție în decurs de 
12 luni și le-au raportat  

Scara:  
0%-100%  

10%  7%  8%  

   Target: creșterea graduală a valorii procentuale  

23  J3    

Ponderea respondenților care au raportat acte de corupție cu care s-au 
confruntat în decurs de 12 luni și nu au avut de suferit, persoana vinovată fiind 
atrasă la răspundere  

Scara:  
0%-100%  

25%  38%  32%  

   Target: creșterea graduală a valorii procentuale  
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24  J4    
Ponderea respondenților care NU au raportat acte de corupție cu care s-au 
confruntat în decurs de 12 luni, deoarece consideră că nu există protecție  
pentru cei care raportează actele de corupție  

Scara:  
0%-100%  

36%  38%  37%  

   Target: diminuarea graduală a valorii procentuale  

25  J8    

Ponderea respondenților care cred (în mare măsură/absolut convinși) că vor 
fi protejați în cazul denunțării unui act de corupție de pe urma căruia au avut 
de suferit   

Scara:  
0%-100%  

3%  4%  4%  

   Target: creșterea graduală a valorii procentuale  

26  J8    

Percepția respondenților privind protecția în cazul denunțării unui act de 
corupție de pe urma căruia au avut de suferit  
1= Deloc nu cred ... 5 = Absolut convins că voi fi protejat  

Media 
notelor 1-5  

1.82  1.90  1.86  

   Target: creșterea graduală a valorii medii  

INDICATOR GENERAL 
INTEGRAT  

Indicator integrat în baza indicatorilor 21-26  
Valorile procentuale sunt transformate în scoruri de la 1 la 10 (de ex., 2% = 
scor 0.2; 39% = scor 3.9). Pentru indicatorii specifici cu target de diminuare, 
la calcularea indicatorului integrat s-a luat valoarea opusă.  

Media scor 1-
10  

3.5  3.6  3.6  

   Target: creșterea graduală a valorii medii  

  

  

    

OBIECTIVUL GENERAL 5: TRANSPARENȚA INSTITUȚIILOR PUBLICE, A FINANȚĂRII PARTIDELOR ȘI MASS-MEDIEI  

#  
Cod 

întrebare 
chestionar  

Nr Figură 
raport  

Indicator de măsurare  Valoare  Populație  Business  
Media 

generală  

27  L1    

Ponderea respondenților care apreciază nivelul de transparență în activitatea puterii executive 
și legislative drept Destul de transparent/ Foarte transparent  

Media procentuală în baza a 3 categorii de instituții centrale (Președinție, Parlament și  
Guvern)  

Scara:  
0%-100%  

20%  18%  19%  

   Target: creșterea graduală a valorii procentuale  
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27  L2.1    

Ponderea respondenților care apreciază nivelul de transparență în activitatea instituțiilor publice 
la nivel central drept Destul de transparent/ Foarte transparent  
Media procentuală în baza a 5 categorii de activități (adoptare decizii, cheltuire bani publici, 
achiziții, informare cetățeni, executare lucrări de interes public)  

Scara:  
0%-100%  

17%  19%  18%  

   Target: creșterea graduală a valorii procentuale  

29  L2.2    

Ponderea respondenților care apreciază nivelul de transparență în activitatea instituțiilor publice 
la nivel local drept Destul de transparent/ Foarte transparent  
1= Deloc nu este transparent ... 4 = Foarte transparent  
Media procentuală în baza a 5 categorii de activități (adoptare decizii, cheltuire bani publici, 
achiziții, informare cetățeni, executare lucrări de interes public)  

Scara:  
0%-100%  

38%  30%  34%  

   Target: creșterea graduală a valorii procentuale  

30  L3    
Ponderea respondenților care apreciază nivelul de transparență în finanțarea partidelor politice 
drept Destul de transparent/ Foarte transparent  

Scara:  
0%-100%  

7%  7%  7%  

   Target: creșterea graduală a valorii procentuale  

31  L3    
Ponderea respondenților care apreciază nivelul de transparență în finanțarea campaniilor 
electorale drept Destul de transparent/ Foarte transparent  

Scara:  
0%-100%  

8%  8%  8%  

   Target: creșterea graduală a valorii procentuale  

32  L3    
Ponderea respondenților care apreciază nivelul de transparență în finanțarea mass-media drept 
Destul de transparent/ Foarte transparent  

Scara:  
0%-100%  

15%  13%  
14%  

   Target: creșterea graduală a valorii procentuale  

33  L3    
Ponderea respondenților care apreciază nivelul de transparență în finanțarea ONG-urilor drept 
Destul de transparent/ Foarte transparent  

Scara:  
0%-100%  

20%  20%  20%  

   Target: creșterea graduală a valorii procentuale  

INDICATOR GENERAL INTEGRAT  
Indicator integrat în baza indicatorilor 27-33  
Valorile procentuale sunt transformate în scoruri de la 1 la 10 (de ex., 2% = scor 0.2)  

Media scor 1-
10  

1.8  1.6  1.7  

   Target: creșterea graduală a valorii medii  
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OBIECTIVUL GENERAL 6: EDUCAREA SOCIETĂȚII ȘI A FUNCȚIONARILOR  

#  
Cod 

întrebare 
chestionar  

Nr Figură 
raport  Indicator de măsurare  Valoare  Populație  Business  

Media 
generală  

34  D2    

Atitudinea respondenților față de plățile neformale  
1= Prefer să existe sistemul plăților neformale, deoarece astfel am acces mai rapid la 
servicii ... 10 = Prefer să nu existe sistemul plăților neformale chiar dacă aceasta ar 
însemna accesare mai îndelungată a serviciilor  

Media 
notelor 1-10  

8.3  7.9  8.1  

   Target: creșterea graduală a valorii medii  

35  D3    
Ponderea respondenților care preferă să soluționeze problemele cu autoritățile 
publice prin adresarea oficială la instituție, fără a apela la cunoscuți și mulțumiri  

Scara:  
0%-100%  

73%  76%  75%  

   Target: creșterea graduală a valorii procentuale  

36  D4    
Ponderea respondenților care consideră că dacă denunță faptul că au dat mită unui 
agent public (voluntar sau forțat), atunci doar agentul public urmează a fi atras la 
răspundere  

Scara:  
0%-100%  

16%  17%  17%  

   Target: creșterea graduală a valorii procentuale  

37  M1    

Factorii care ar determina respondenții să se implice în acțiuni de diminuare a corupției 
(Top 3 factori)  
Să am siguranţa că voi fi protejat împotriva funcționarului pe care îl denunţ  
Să fiu sigur că justiția în RM este independentă  
Să știu ce drepturi am ca cetățean în fața funcționarilor și obligațiile lor față de mine  

Scara:  
0%-100%  

  
  

43%  
34%  
31%  

  
  

40%  
57%  
28%  

  
  

42%  
46%  
30%  

     

38  M2    

Ponderea respondenților care au auzit/văzut multă/foarte multă informație despre 
activități anti-corupție în ultimele 12 luni  
Media procentuală pentru 2 categorii de informații  

Scara:  
0%-100%  

30%  48%  39%  

   Target: creșterea graduală a valorii procentuale  

39  N1    
Ponderea agenților economici care au beneficiat de instruiri cu privire la etica afacerilor 
și integritatea în relațiile cu statul  

Scara:  
0%-100%  

-  22%  22%  

   Target: creșterea graduală a valorii procentuale  
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INDICATOR GENERAL 
INTEGRAT  

Indicator integrat în baza indicatorilor 34, 35, 36, 38, 39  
Valorile procentuale sunt transformate în scoruri de la 1 la 10 (de ex., 2% = scor 0.2; 
39% = scor 3.9)  

Media scor 
1-10  

5.1  4.8  4.9  

   Target: creșterea graduală a valorii medii  

  

  

PILONUL I. PARLAMENTUL  
  

#  
Cod 

întrebare 
chestionar  

Nr Figură 
raport  Indicator de măsurare  Valoare  Populație  Business  

Media 
generală  

Încrederea în Parlament îmbunătățită considerabil   

40  B1    
Ponderea respondenților care au Destulă sau Foarte multă încredere în Parlament  Scara:  

0%-100%  
5%  8%  6,5%  

  Target: creșterea graduală a valorii procentuale  

Percepția privind corupția în cadrul legislativului îmbunătățită   

41  C1    
Ponderea respondenților care apreciază Parlamentul Deloc corupt sau Puțin corupt   Scara:  

0%-100%  
13%  12%  12,5%  

  Target: creșterea graduală a valorii procentuale  

42  C2    
Ponderea respondenților care apreciază Parlamentul drept Cea mai  coruptă 
instituție  

Scara:  
0%-100%  

32%  32%  32%  

  Target: diminuarea graduală a valorii procentuale  

Eficiența controlului parlamentar sporită   

43  B3    
Ponderea respondenților care susțin că Parlamentul controlează În mare măsură / 
În foarte mare măsură modul cum funcționează legile pe care le adoptă  

Scara:  
0%-100%  

10%  17%  13,5%  

  Target: creșterea graduală a valorii procentuale  

Calitatea reglementărilor îmbunătățită   

44  B2    
Percepția respondenților privind funcționalitatea legilor  

1= Legile în RM deloc nu funcționează / Legile în RM se aplică doar unora ... 10  
= Legile în RM funcționează foarte bine / Legile în RM se aplică egal tuturor  

Media 
notelor 1-10  

3.6  4.4  4.0  
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  Target: creșterea graduală a valorii medii  

INDICATOR GENERAL 
INTEGRAT  

Indicator integrat în baza indicatorilor 40-44  
Valorile procentuale sunt transformate în scoruri de la 1 la 10 (de ex., 2% = scor 
0.2; 39% = scor 3.9). Pentru indicatorii specifici cu target de diminuare, la 
calcularea indicatorului integrat s-a luat valoarea opusă.  

Media scor 1-
10  

2.6  3.0  2.8  

  Target: creșterea graduală a valorii medii  

UL, SECTORUL PUBLIC ȘI ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ  
 
 

PILONUL II. GUVERNUL, SECTORUL PUBLIC ȘI ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ 
 

# 
Cod 

întrebare 
chestionar 

Nr Figură 
raport 

Indicator de măsurare Valoare Populație Business 
Media 

generală 

Încrederea în Guvern îmbunătățită considerabil 

45 B1  
Ponderea respondenților care au Destulă sau Foarte multă încredere în Guvern Scara: 

0%-100% 
8% 12% 10% 

 Target: creșterea graduală a valorii procentuale 

Încrederea în autoritățile publice centrale și locale îmbunătățită 

46 B1  
Ponderea respondenților care au Destulă sau Foarte multă încredere în APL la nivel de raion Scara: 

0%-100% 
15% 14% 14,5% 

 Target: creșterea graduală a valorii procentuale 

47 B1  
Ponderea respondenților care au Destulă sau Foarte multă încredere în Primărie / consiliul 
local  

Scara: 
0%-100% 

28% 22% 25% 

 Target: creșterea graduală a valorii procentuale 

Percepția privind corupția în cadrul executivului, îmbunătățită semnificativ 

48 C1  
Ponderea respondenților care apreciază Guvernul Deloc corupt sau Puțin corupt  Scara: 

0%-100% 
13% 13% 13% 

 Target: creșterea graduală a valorii procentuale 

49 C2  
Ponderea respondenților care apreciază Guvernul drept Cea mai  coruptă instituție Scara: 

0%-100% 
22% 3% 12,5% 

 Target: diminuarea graduală a valorii procentuale 

Abaterile disciplinare ale agenților publici sancționate 

50 G1  
Ponderea respondenților care consideră că agenții publici sunt sancționați de către 
conducători pentru lipsa de etică și integritate profesională (Des/Foarte des/Întotdeauna) 

Scara: 
0%-100% 

9% 10% 9,5% 
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 Target: creșterea graduală a valorii procentuale 

Transparența decizională și transparența datelor guvernamentale sporită 

51 L1  
Ponderea respondenților care apreciază nivelul de transparență în activitatea Guvernului 
drept Destul de transparent/ Foarte transparent 

Scara: 
0%-100% 

17% 18% 17,5% 

 Target: creșterea graduală a valorii procentuale 

52 L2  
Ponderea respondenților care apreciază nivelul de transparență al instituțiilor publice la 
nivel central în procesul de adoptare a deciziilor drept Destul de transparent/ Foarte 
transparent 

Scara: 
0%-100% 

19% 22% 20,5% 

 Target: creșterea graduală a valorii procentuale 

53 L2  
Ponderea respondenților care apreciază nivelul de transparență al instituțiilor publice la 
nivel central în procesul de cheltuire a banilor publici, achiziții publice și executarea 
lucrărilor și serviciilor de interes public drept Destul de transparent/ Foarte transparent 

Scara: 
0%-100% 

14% 17% 15,5% 

 Target: creșterea graduală a valorii procentuale 

54 L4  
Ponderea respondenților care au solicitat informație de la instituții publice la nivel central 
în ultimele 12 luni 

Scara: 
0%-100% 

5% 15% 10% 

 Target: creșterea graduală a valorii procentuale 

55 L4  
Ponderea respondenților care au solicitat informație de la instituții publice la nivel local în 
ultimele 12 luni 

Scara: 
0%-100% 

19% 36% 28% 

 Target: creșterea graduală a valorii procentuale 

56 L5  
Ponderea respondenților care au solicitat informație de la instituții publice la nivel central 
în ultimele 12 luni și au primit răspuns 

Scara: 
0%-100% 

75% 95% 85% 

 Target: creșterea graduală a valorii procentuale 

57 L5  
Ponderea respondenților care au solicitat informație de la instituții publice la nivel local în 
ultimele 12 luni și au primit răspuns 

Scara: 
0%-100% 

87% 94% 91% 

 Target: creșterea graduală a valorii procentuale 

58 L6  
Nivelul de satisfacție al respondenților care au solicitat informație de la instituții publice la 
nivel central sau local în ultimele 12 luni și au primit răspuns 

1= Deloc satisfăcut ... 10 = Foarte satisfăcut 

Media 
notelor 1-10 

7.7 7.4 7.5 

 Target: creșterea graduală a valorii procentuale 

59 L7  
Ponderea respondenților care au utilizat cel puțin un serviciu public electronic în ultimele 
12 luni 

Scara: 
0%-100% 

17% 70% 44% 

 Target: creșterea graduală a valorii procentuale 

60 L8  
Ponderea respondenților mulțumiți (Destul de mulțumit/Foarte mulțumit) de serviciile 
publice electronice  

Scara: 
0%-100% 

79% 93% 86% 

 Target: creșterea graduală a valorii procentuale 

INDICATOR GENERAL INTEGRAT 
Indicator integrat în baza indicatorilor 45-60 Media 

notelor 1-10 
3.5 4.4 3.9 
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Valorile procentuale sunt transformate în scoruri de la 1 la 10 (de ex., 2% = scor 0.2; 
39% = scor 3.9). Pentru indicatorii specifici cu target de diminuare, la calcularea 
indicatorului integrat s-a luat valoarea opusă. 

 Target: creșterea graduală a valorii medii 

 
 
 

PILONUL III. JUSTIȚIA ȘI AUTORITĂȚILE ANTICORUPȚIE 
 

# 
Cod 

întrebare 
chestionar 

Nr 
Figură 
raport 

Indicator de măsurare Valoare Populație Business 
Media 

generală 

Încrederea în justiție, în procuratură, în Centrul Național Anticorupție și în Autoritatea Națională de Integritate, îmbunătățită considerabil 

61 

B1 

 Ponderea respondenților care au Destulă sau Foarte multă încredere în Justiție 

Scara: 
0%-100% 

11% 13% 12% 

62  Ponderea respondenților care au Destulă sau Foarte multă încredere în Procuratură 10% 11% 10,5% 

63  Ponderea respondenților care au Destulă sau Foarte multă încredere în CNA 17% 22% 19,5% 

64  Ponderea respondenților care au Destulă sau Foarte multă încredere în ANI 10% 14% 12% 

 Target: creșterea graduală a valorii procentuale 

Independența și eficiența justiției, procuraturii, Centrului Național Anticorupție și  Autorității Naționale de Integritate, asigurate 

65 

B7 

 Ponderea respondenților care apreciază activitatea CNA Bine/Foarte bine 

Scara: 
0%-100% 

18% 20% 19% 

66  Ponderea respondenților care apreciază activitatea ANI Bine/Foarte bine 11% 12% 11,5% 

67  
Ponderea respondenților care apreciază activitatea Procuraturii Anticorupție 
Bine/Foarte bine 

15% 18% 16,5% 

68  
Ponderea respondenților care apreciază activitatea Instanțelor de judecată 
Bine/Foarte bine 

11% 16% 13,5% 

 Target: creșterea graduală a valorii procentuale 

69 

B8 

 Ponderea respondenților care consideră CNA drept instituție total independentă  

Scara: 
0%-100% 

10% 7% 8,5% 

70  Ponderea respondenților care consideră ANI drept instituție total independentă  6% 5% 5,5% 

71  
Ponderea respondenților care consideră Procuratura drept instituție total 
independentă  

7% 6% 6,5% 

72  
Ponderea respondenților care consideră Instanțele de judecată drept instituție 
total independentă  

7% 7% 7% 

 Target: creșterea graduală a valorii procentuale 
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73 J2  
Ponderea respondenților care s-au confruntat cu acte de corupție și au raportat 
aceste acte la agențiile anticorupție (CNA, ANI, Procuratura anticorupție) 

Scara: 
0%-100% 

44% 64% 54% 

 Target: creșterea graduală a valorii procentuale 

74 J3  
Ponderea respondenților care s-au confruntat cu acte de corupție, le-au raportat, 
însă au avut de suferit sau persoana vinovată nu a fost trasă la răspundere 

Scara: 
0%-100% 

75% 62% 69% 

 Target: diminuarea graduală a valorii procentuale 

75 J7  
Ponderea respondenților care ar prefera să raporteze acte de corupție la agențiile 
anticorupție prin diferite mijloace 

Scara: 
0%-100% 

86% 85% 85,5% 

 Target: creșterea graduală a valorii procentuale 

Percepția privind corupția în sectorul justiției, îmbunătățită 

76 

C1  

Ponderea respondenților care apreciază Instanțele de judecată Deloc corupte sau 
Puțin corupte  

Scara: 
0%-100% 

11% 12% 11,5% 

77 Ponderea respondenților care apreciază ANI Deloc coruptă sau Puțin coruptă  21% 19% 20% 

78 Ponderea respondenților care apreciază CNA Deloc coruptă sau Puțin coruptă  24% 22% 23% 

79 
Ponderea respondenților care apreciază Procuratura Deloc coruptă sau Puțin 
coruptă  

11% 13% 12% 

80 
Ponderea respondenților care apreciază Procuratura Anticorupție Deloc coruptă 
sau Puțin coruptă  

19% 18% 19% 

 Target: creșterea graduală a valorii procentuale 

81 

C2  

Ponderea respondenților care apreciază Instanțele de judecată drept Cea mai  
coruptă instituție 

Scara: 
0%-100% 

21% 8% 15% 

82 Ponderea respondenților care apreciază ANI drept Cea mai  coruptă instituție 0,3% 0,8% 0,5% 

83 Ponderea respondenților care apreciază CNA drept Cea mai  coruptă instituție 3% 4% 3,5% 

84 
Ponderea respondenților care apreciază Procuratura drept Cea mai  coruptă 
instituție 

10% 6% 8% 

85 
Ponderea respondenților care apreciază Procuratura Anticorupție drept Cea mai  
coruptă instituție 

2% 1% 1,5% 

 Target: diminuarea graduală a valorii procentuale 

Lipsa corupției în sectorul justiției și lipsa unor influențe improprii din partea executivului asupra justiției 

86 B5  
Ponderea respondenților care susțin că justiția în RM nu este influențată de 
interese politice, Guvern și interesul de îmbogățire a judecătorilor 

Procent integrat (cei care au răspuns nu la toate 3 tipuri de influențe) 

Scara: 
0%-100% 

3% 3% 3% 

 Target: creșterea graduală a valorii procentuale 
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INDICATOR GENERAL 
INTEGRAT 

Indicator integrat în baza indicatorilor 61-86 
Valorile procentuale sunt transformate în scoruri de la 1 la 10 (de ex., 2% = 
scor 0.2; 39% = scor 3.9). Pentru indicatorii specifici cu target de diminuare, 
la calcularea indicatorului integrat s-a luat valoarea opusă. 

Media scor 
1-10 

3.2 3.5 3.4 

 Target: creșterea graduală a valorii medii 

 

 NUL IV. COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ ȘI PARTIDELE POLITICE  
 

 PILONUL IV. COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ ŞI PARTIDELE POLITICE 

  

#  
Cod 

întrebare 
chestionar  

Nr Figură 
raport  Indicator de măsurare  Valoare  Populație  Business  

Media 
generală  

Încrederea în Comisia Electorală Centrală îmbunătățită   

79  B1    
Ponderea respondenților care au Destulă sau Foarte multă încredere în CEC  Scara:  

0%-100%  
12%  17%  14,5%  

  Target: creșterea graduală a valorii procentuale  

80  B4    
Ponderea respondenților care consideră că alegerile în RM sunt Mai degrabă 
corecte și libere sau Sunt întotdeauna libere și corecte  

Scara:  
0%-100%  

11%  26%  18,5%  

  Target: creșterea graduală a valorii procentuale  

Încrederea în partidele politice îmbunătățită   

81  B1    
Ponderea respondenților care au Destulă sau Foarte multă încredere în partide 
politice  

Scara:  
0%-100%  

4%  6%  5%  

  Target: creșterea graduală a valorii procentuale  

INDICATOR GENERAL 
INTEGRAT  

Indicator integrat în baza indicatorilor 79-81  
Valorile procentuale sunt transformate în scoruri de la 1 la 10 (de ex., 2% = scor 
0.2; 39% = scor 3.9)  

Media scor 
1-10  

0.9  1.6  1.3  

  Target: creșterea graduală a valorii medii  
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 PILONUL V. CURTEA DE CONTURI  

 

#  
Cod 

întrebare 
chestionar  

Nr Figură 
raport  Indicator de măsurare  Valoare  Populație  Business  

Media 
generală  

Încrederea în Curtea de Conturi îmbunătățită   

82  B1    
Ponderea respondenților care au Destulă sau Foarte multă încredere în Curtea de 
Conturi  

Scara:  
0%-100%  

10%  16%  13%  

  Target: creșterea graduală a valorii procentuale  

Independența auditului efectuat de Curtea de Conturi, asigurată   

83  B6    
Ponderea respondenților care consideră că auditul efectuat de Curtea de Conturi la 
instituțiile publice este independent  

Scara:  
0%-100%  

11%  15%  13%  

  Target: creșterea graduală a valorii procentuale  

INDICATOR GENERAL 
INTEGRAT  

Indicator integrat în baza indicatorilor 82-83  
Valorile procentuale sunt transformate în scoruri de la 1 la 10 (de ex., 2% = scor 
0.2; 39% = scor 3.9)  

Media scor 
1-10  

1.1  1.6  1.4  

  Target: creșterea graduală a valorii medii  

  

 AT 

 PILONUL VI. AVOCATUL POPORULUI (OMBUDSMANUL)  
  

#  
Cod 

întrebare 
chestionar  

Nr Figură 
raport  

Indicator de măsurare  Valoare  Populație  Business  
Media 

generală  

Încrederea în Avocatul Poporului îmbunătățită   

84  B1    
Ponderea respondenților care au Destulă sau Foarte multă încredere în Avocatul Poporului  Scara:  

0%-100%  
11%  13%  12%  

  Target: creșterea graduală a valorii procentuale  
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Respectarea drepturilor fundamentale, asigurată   

85  A1    
Percepția respondenților privind respectarea drepturilor omului de rând în Republica 
Moldova  
1= Deloc nu se respectă ... 10 = Se respectă în totalitate  

Media notelor 
1-10  

3.6  4.8  4.2  

  Target: creșterea graduală a valorii procentuale  

86  A2    
Ponderea respondenților care conștientizează faptul că orice caz de corupție duce în mod 
automat la încălcarea drepturilor omului  
Procent integrat din 5 afirmații (cei care au răspuns Acord total la toate 5 afirmații)  

Scara:  
0%-100%  

73%  79%  76%  

  Target: creșterea graduală a valorii procentuale  

Rata persoanelor care omit să denunțe corupția din frică de persecuții, redusă   

87  J1    
Ponderea respondenților care s-au confruntat cu acte de corupție în ultimele 12 luni și NU 
le-au raportat  

Scara:  
0%-100%  

82%  80%  81%  

  Target: diminuarea graduală a valorii procentuale  

88  J4    
Ponderea respondenților care s-au confruntat cu acte de corupție în ultimele 12 luni și NU 
le-au raportat din cauza fricii de a nu suferi mai târziu pe plan personal sau profesional  

Scara:  
0%-100%  

34%  32%  33%  

  Target: diminuarea graduală a valorii procentuale  

89  J5    
Ponderea respondenților care NU ar raporta acte de corupție, dacă s-ar confrunta cu ele 
(Probabil nu/Sigur nu)  

Scara:  
0%-100%  

32%  31%  31,5%  

  Target: diminuarea graduală a valorii procentuale  

90  J6    
Ponderea respondenților care NU ar raporta acte de corupție, dacă s-a confrunta cu ele din 
cauza fricii de a nu suferi mai târziu pe plan personal sau profesional  

Scara:  
0%-100%  

40%  47%  43,5%  

  Target: diminuarea graduală a valorii procentuale  

INDICATOR GENERAL INTEGRAT  

Indicator integrat în baza indicatorilor 84-90  
Valorile procentuale sunt transformate în scoruri de la 1 la 10 (de ex., 2% = scor 0.2; 39% 
= scor 3.9). Pentru indicatorii specifici cu target de diminuare, la calcularea indicatorului 
integrat s-a luat valoarea opusă.  

Media scor 
110  

4.7  5.0  4.9  

  Target: creșterea graduală a valorii medii  

  

 

 
  

 



123 | 
 

PILONUL VII.  SECTORUL PRIVAT  

  

#  
Cod întrebare 

chestionar  
Nr Figură 

raport  
Indicator de măsurare  Valoare  Populație  Business  

Media 
generală  

Riscurile de corupție reduse și nivelul mitei oferite în sectorul privat diminuat   

91  N4    
Ponderea agenților economici care afirmă că nu s-a confruntat cu situații de corupție în 
interacțiunea cu agenții publici  

Scara:  
0%-100%  

-  53%  53%  

  Target: creșterea graduală a valorii procentuale  

Libertatea afacerilor față de corupție, asigurată   

92  N2    
Ponderea agenților economici care afirmă că fenomenul corupției în sistemul judiciar, fiscal, 
vamal control al calității produselor și în procedurile de achiziții publice este printre principalele 
obstacole în activitatea lor  

Scara:  
0%-100%  

-  32%  32%  

  Target: diminuarea graduală a valorii procentuale  

93  N3    
Ponderea agenților economici care afirmă că activitatea lor Deloc nu este afectată de interese 
politice  

Scara:  
0%-100%  

-  51%  51%  

  Target: creșterea graduală a valorii procentuale  

94  N6    
Ponderea agenților economici care au cod de etică în cadrul companiei 
Baza de eșantionare: întreprinderile mici, medii și mari  

Scara:  
0%-100%  

-  81%  81%  

  Target: creșterea graduală a valorii procentuale  

Gradul de risc privind spălarea banilor redus   

95  M3    
Ponderea respondenților care preferă să achiziționeze bunuri și servicii prin transfer bancar sau 
card  

Scara:  
0%-100%  

24%  -  24%  

  Target: creșterea graduală a valorii procentuale  

96  M3    
Ponderea respondenților care NU preferă să achiziționeze bunuri și servicii prin transfer bancar 
sau card, deoarece este incomod sau nu au încredere în bănci  

Scara:  
0%-100%  

61%  -  61%  

  Target: diminuarea graduală a valorii procentuale  

97  N7    
Ponderea agenților economici care folosesc numerarul ca mijloc de plată în activitatea companiei 
în proporție de 20% și mai mult  

Scara:  
0%-100%  

-  48%  48%  

  Target: diminuarea graduală a valorii procentuale  

98  N8    
Ponderea agenților economici care consideră că folosirea numerarului ca mijloc de plată oferă 
posibilitatea de eschivare de la plata impozitelor  

Scara:  
0%-100%  

-  19%  19%  
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  Target: diminuarea graduală a valorii procentuale  

INDICATOR GENERAL INTEGRAT  

Indicator integrat în baza indicatorilor 91-98  
Valorile procentuale sunt transformate în scoruri de la 1 la 10 (de ex., 2% = scor 0.2). Pentru 
indicatorii specifici cu target de diminuare, la calcularea indicatorului integrat s-a luat valoarea 
opusă.  

Media scor 
1-10  

3.2  6.4  4.8  

  Target: creșterea graduală a valorii medii  



REFLECTAREA INDICATORILOR DE IMPACT AI STRATEGIEI CONFORM 

SURSELOR ALTERNATIVE  
 

Nr. 

crt. 

Scop, obiectiv sau 

prioritate a 

Strategiei naționale 

de integritate și 

anticorupție pentru 

anii 2017–2020 

Surse de date alternative pentru indicatorii de impact Valori de referință 

disponibile la 

începutul 

implementării 

Strategiei, anul și 

scara de apreciere 

de la negativ la 

pozitiv 

Valori 

înregistrate 

la începutul 

anului 2018 

1 Scopul Strategiei: 

Integritate în loc 

de corupție 

Indicele de Percepție a Corupției/Transparency 

International 

Sursa: www.transparency.org 

30 / 2016 

Scara: de la 0 pînă 

la 100 

31 / 2017 

Factorul „Absența corupției”/Indicatorul 

Statului de Drept/Proiectul Mondial al Justiției  

Sursa:www.worldjusticeproject.org/rule-of-law-

index 

0,28 / 2016 

Scara: de la 0 pînă 

la 1 

0,32 / 

2017-2018 

Scorul „Corupția”/Națiuni în tranziție/Freedom 

House 

Sursa: https://freedomhouse.org/reports 

5,75 / 2016 

Scara: de la 7 pînă 

la 1 

– 

2 Obiectivul general 

1: 

Descurajarea 

implicării în acte 

de corupție 

Indicatorul Mondial de Guvernare „Controlul 

asupra corupției”/Banca Mondială 

Sursa: 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/#ho

me 

-0,88 / 2015 

Scara: de la -2,5 

pînă la +2,5 

-0,96 / 

2016 

Volumul total estimat al mitei oferite de 

gospodăriile casnice/Cercetarea sociologică 

„Corupția în Republica Moldova: percepțiile și 

experiențele personale ale oamenilor de afaceri 

și ale gospodăriilor casnice”/Transparency 

International Moldova 

Sursa: www.transparency.md 

860 milioane lei/ 

2015 

Scara: nu există 

– 

Ponderea persoanelor care afirmă că au dat 

mită/ Barometrul Global al 

Corupției/Transparency International 

Sursa: http://www.transparency.org/ 

42% / 2015 

Scara: 0–100% 

 

3 Obiectivul general 

2: 

Recuperarea 

bunurilor 

– – – 

http://www.transparency.org/
http://www.worldjusticeproject.org/rule-of-law-index
http://www.worldjusticeproject.org/rule-of-law-index
https://freedomhouse.org/reports
http://info.worldbank.org/governance/wgi/#home
http://info.worldbank.org/governance/wgi/#home
http://www.transparency.md/
http://www.transparency.org/
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provenite din 

infracțiuni de 

corupție 

4 Obiectivul general 

3: 

Etică și integritate 

în sectoarele 

public, privat și 

neguvernamental 

Scorul „Integritatea Guvernului”/Indicele Global 

al Libertății Economice/Heritage Foundation  

Sursa: www.heritage.org/index/ 

28,6% / 2017 

Scara: 0–100% 

26,6% / 

2018 

 

Clasamentul Doing Business/Banca Mondială 

Sursa: http://www.doingbusiness.org/rankings 

44 / 2016  

Scara: 1–190 țări 

44 / 2017 

Indicele 1.5. Control neguvernamental, factorul 

„Control asupra puterii Guvernului”/Indicatorul 

Statului de Drept/Proiectul Mondial al Justiției  

Sursa:www.worldjusticeproject.org/rule-of-law-

index 

0,55 / 2016 

Scara: de la 0 pînă 

la 1 

0,53 / 

2017-2018 

5 Obiectivul general 

4: 

Protecția 

avertizorilor de 

integritate și a 

victimelor 

corupției 

Ponderea persoanelor care s-au plîns pe cazuri 

de corupție, procentul celor care s-au 

confruntat cu acest fenomen/Cercetarea 

sociologică „Corupția în Republica Moldova: 

percepțiile și experiențele personale ale 

oamenilor de afaceri și ale gospodăriilor 

casnice”/Transparency International Moldova 

Sursa: www.transparency.md 

8,5% gospodării 

casnice și 12,5% 

oameni de 

afaceri/ 2015 

Scara: 0–100% 

– 

6 Obiectivul general 

5: 

Transparența 

instituțiilor 

publice, a 

finanțării 

partidelor și mass-

mediei 

Scorul „Procesul electoral”/Națiuni în tranziție/ 

Freedom House  

Sursa: https://freedomhouse.org/reports 

4,00 / 2016 

Scara: de la 7 pînă 

la 1 

– 

Factorul „Guvern deschis”/Indicatorul Statului 

de Drept/Proiectul Mondial al Justiției  

Sursa:www.worldjusticeproject.org/rule-of-law-

index 

0,58 / 2016 

Scara: de la 0 pînă 

la 1 

0,57 / 

2017-2018 

Indicele Global al Libertății Presei/ 

Reporteri Fără Frontiere 

Sursa: https://rsf.org/en/moldova 

28,83 / 2016 

Scara: de la 100 

pînă la 0 

27,25 / 

2017 

Indicele situației mass-mediei din Republica 

Moldova/Centrul pentru Jurnalism Independent 

Sursa: http://media-azi.md/ 

26,66 / 2016 

Scara:  de la 100  

pînă la 0 

– 

7 Obiectivul general 

6: 

Ponderea gospodăriilor casnice și a oamenilor 

de afaceri care nu acceptă justificarea cazurilor 

de corupție/Cercetarea sociologică „Corupția în 

80,8% gospodării 

casnice și 81,8% 

– 

http://www.heritage.org/index/
http://www.doingbusiness.org/rankings
http://www.worldjusticeproject.org/rule-of-law-index
http://www.worldjusticeproject.org/rule-of-law-index
http://www.transparency.md/
https://freedomhouse.org/reports
http://www.worldjusticeproject.org/rule-of-law-index
http://www.worldjusticeproject.org/rule-of-law-index
https://rsf.org/en/moldova
http://media-azi.md/
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Educarea 

societății și a 

funcționarilor 

Republica Moldova: percepțiile și experiențele 

personale ale oamenilor de afaceri și ale 

gospodăriilor casnice”/Transparency 

International Moldova 

Sursa: www.transparency.md 

oameni de 

afaceri/ 2015 

Scara: 0–100% 

Ponderea gospodăriilor casnice și a oamenilor 

de afaceri care s-au confruntat cu fenomenul 

corupției/Cercetarea sociologică „Corupția în 

Republica Moldova: percepțiile și experiențele 

personale ale oamenilor de afaceri și ale 

gospodăriilor casnice”/Transparency 

International Moldova 

Sursa: www.transparency.md 

24,4% gospodării 

casnice și 23,7% 

oameni de 

afaceri/ 2015 

Scara: 0–100% 

– 

Pilonul I. Parlamentul  

8 Indicator de 

impact Pilon I: 

Încrederea în 

Parlament 

îmbunătăţită 

considerabil 

Opinia favorabilă privind Parlamentul/Sondajul 

opiniei publice a locuitorilor Moldovei/Institutul 

Republican Internaţional 

Sursa: www.iri.org 

23% / 2017 

Scara: 0–100% 

19% / 

octombrie 

2017 

– 

9 Indicator de 

impact Pilon I: 

Percepția privind 

corupția în cadrul 

legislativului, 

îmbunătățită 

Ponderea gospodăriilor casnice și a 

businessmenilor care consideră legislativul 

(Parlamentul) cea mai coruptă ramură a puterii/ 

Cercetarea sociologică „Corupția în Republica 

Moldova: percepțiile și experiențele  personale  

ale oamenilor de afaceri și ale gospodăriilor 

casnice”/Transparency International Moldova 

Sursa: www.transparency.md 

35,3% gospodării 

casnice și 24,4% 

oameni de afaceri 

/ 2015 

Scara: 100–0% 

– 

Indicele 2.4. Lipsa corupției în legislativ, factorul 

„Lipsa corupției”/Indicatorul Statului de Drept/ 

Proiectul Mondial al Justiției  

Sursa:www.worldjusticeproject.org/rule-of-law-

index 

0,30 / 2016 

Scara: de la 0 pînă 

la 1 

0,07 / 

2017-2018 

10 Indicator de 

impact Pilon I:  

Eficiența 

controlului 

parlamentar 

sporită 

Indicele 1.1. Limite din partea legislativului, 

factorul „Control asupra puterii Guvernului”/ 

Indicatorul Statului de Drept/Proiectul Mondial 

al Justiției  

Sursa:www.worldjusticeproject.org/rule-of-law-

index 

0,61 / 2016 

Scara: de la 0 pînă 

la 1 

0,60 / 

2017-2018 

11 Indicator de 

impact Pilon I: 

Indicatorul Mondial de Guvernare „Calitatea 

regulatorie”/Banca Mondială  

-0,05 / 2015 -0,12 / 

2016 

http://www.transparency.md/
http://www.transparency.md/
http://www.iri.org/
http://www.transparency.md/
http://www.worldjusticeproject.org/rule-of-law-index
http://www.worldjusticeproject.org/rule-of-law-index
http://www.worldjusticeproject.org/rule-of-law-index
http://www.worldjusticeproject.org/rule-of-law-index
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Calitatea 

reglementărilor 

îmbunătăţită 

Sursa: 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/#ho

me 

Scara: de la -2,5 

pînă la +2,5 

 

Pilonul II. Guvernul, sectorul public și administrația publică locală  

12 Indicator de 

impact Pilon II:  

Încrederea în 

Guvern 

îmbunătăţită 

considerabil 

Opinia favorabilă privind Guvernul/Sondajul 

opiniei publice a locuitorilor Moldovei/Institutul 

Republican Internaţional 

Sursa: www.iri.org 

27% / 2017 

Scara: 0–100% 

29% / 

octombrie 

2017 

 

Factorul „Control asupra puterii Guvernului”/ 

Indicatorul Statului de Drept/Proiectul Mondial 

al Justiției  

Sursa:www.worldjusticeproject.org/rule-of-law-

index/ 

0,43 / 2016 

Scara: de la 0 pînă 

la 1 

0,44 / 

2017-2018 

Factorul „Aplicarea reglementărilor”/Indicatorul  

Statului de Drept/Proiectul Mondial al Justiției  

Sursa:www.worldjusticeproject.org/rule-of-law-

index 

0,41 / 2016 

Scara: de la 0 pînă 

la 1 

0,42 / 

2017-2018 

Indicatorul Mondial de Guvernare „Eficiența 

Guvernului”/Banca Mondială 

Sursa: 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/#ho

me 

-0,63 / 2015 

Scara: de la -2,5 

pînă la +2,5 

-0,62 / 

2016 

13 Indicator de 

impact Pilon II:  

Încrederea în 

autoritățile 

publice centrale și 

locale 

îmbunătăţită 

Opinia favorabilă privind autorităţile locale/ 

Sondajul opiniei publice a locuitorilor Moldovei/ 

Institutul Republican Internaţional 

Sursa: www.iri.org 

50% / 2017 

Scara: 0–100% 

49% / 

octombrie 

2017 

 

Scorul „Guvernare democratică locală”/Națiuni 

în tranziție/Freedom House  

Sursa: https://freedomhouse.org/reports 

5,75 / 2016 

Scara: de la 7 pînă 

la 1 

– 

14 Indicator de 

impact Pilon II:  

Percepția privind 

corupția în cadrul 

executivului, 

îmbunătățită 

semnificativ 

Ponderea gospodăriilor casnice și a 

businessmenilor care consideră executivul 

(Guvernul) cea mai coruptă ramură a puterii/ 

Cercetarea sociologică „Corupția în Republica 

Moldova: percepțiile și experiențele  personale  

ale oamenilor de afaceri și ale gospodăriilor 

casnice”/Transparency International Moldova 

Sursa: www.transparency.md 

27,9% gospodării 

casnice și 22,2% 

oameni de afaceri 

/ 2015 

Scara: 100–0% 

– 

15 Indicator de 

impact Pilon II:  

Indicele 1.4. Sancţionarea pentru abateri 

disciplinare, factorul „Control asupra puterii 

0,27 / 2016 0,30 / 

2017-2018 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/#home
http://info.worldbank.org/governance/wgi/#home
http://www.iri.org/
http://www.worldjusticeproject.org/rule-of-law-index
http://www.worldjusticeproject.org/rule-of-law-index
http://www.worldjusticeproject.org/rule-of-law-index
http://www.worldjusticeproject.org/rule-of-law-index
http://info.worldbank.org/governance/wgi/#home
http://info.worldbank.org/governance/wgi/#home
http://www.iri.org/
https://freedomhouse.org/reports
http://www.transparency.md/
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Abaterile 

disciplinare ale 

agenților publici 

sancţionate 

Guvernului”/Indicatorul  Statului de Drept/ 

Proiectul Mondial al Justiției  

Sursa:www.worldjusticeproject.org/rule-of-law-

index 

Scara: de la 0 pînă 

la 1 

16 Indicator de 

impact Pilon II:  

Transparența 

decizională și 

transparența 

datelor 

guvernamentale 

sporită 

Indicele 3.1. Caracterul public al legilor și al 

datelor guvernamentale, factorul „Guvern 

deschis”/Indicatorul  Statului de Drept/Proiectul 

Mondial al Justiției  

Sursa:www.worldjusticeproject.org/rule-of-law-

index 

0,62 / 2016 

Scara: de la 0 pînă 

la 1 

0,60 / 

2017-2018 

Indicele Global privind Transparența Datelor/ 

Open Knowledge International   

Sursa: http://index.okfn.org   

51%  / 2015 

Scara: de la  

0–100% 

 

 

– 

Pilonul III. Justiția și autoritățile anticorupție  

17 Indicator de 

impact Pilon III: 

Încrederea în 

justiție, în 

procuratură, în 

Centrul Național 

Anticorupție și în 

Autoritatea 

Națională de 

Integritate, 

îmbunătăţită 

considerabil 

Opinia favorabilă privind instanţele 

judecătoreşti/ Sondajul opiniei publice a 

locuitorilor Moldovei/ Institutul Republican 

Internaţional 

Sursa: www.iri.org 

28% / 2017 

Scara: 0–100% 

23% / 

octombrie 

2017 

 

18 Indicator de 

impact Pilon III: 

Independența și 

eficiența justiției, 

procuraturii, 

Centrului Național 

Anticorupție și  

Autorității 

Naționale de 

Integritate, 

asigurate 

Scorul „Eficiența justiției”/Indicele  Global al 

Libertății Economice/Heritage Foundation 

Sursa: www.heritage.org/index/ 

23,9% / 2017 

Scara: 0–100% 

26,3% / 

2018 

 

Scorul „Cadrul judiciar și independenţa”/Națiuni 

în tranziție/Freedom House 

Sursa: https://freedomhouse.org/reports 

4,75 / 2016 

Scara: de la 7 pînă 

la 1 

– 

http://www.worldjusticeproject.org/rule-of-law-index
http://www.worldjusticeproject.org/rule-of-law-index
http://www.worldjusticeproject.org/rule-of-law-index
http://www.worldjusticeproject.org/rule-of-law-index
http://index.okfn.org/
http://www.iri.org/
http://www.heritage.org/index/
https://freedomhouse.org/reports
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19 Indicator de 

impact Pilon III: 

Percepția privind 

corupția în 

sectorul justiției, 

îmbunătățită 

Indicele 2.2. Lipsa corupției în justiție, factorul 

„Lipsa corupției”/Indicatorul  Statului de Drept/ 

Proiectul Mondial al Justiției 

Sursa:www.worldjusticeproject.org/rule-of-law-

index 

0,25 / 2016 

Scara: de la 0 pînă 

la 1 

0,36 / 

2017-2018 

Ponderea gospodăriilor casnice și a 

businessmenilor care consideră justiția 

(sistemul judecătoresc) drept cea mai coruptă 

ramură a puterii/Cercetarea sociologică 

„Corupția în Republica Moldova: percepțiile și 

experiențele  personale  ale oamenilor de 

afaceri și ale gospodăriilor 

casnice”/Transparency International Moldova 

Sursa: www.transparency.md 

31,9% gospodării 

casnice și 43,5% 

oameni de afaceri 

/ 2015 

Scara: 100–0% 

– 

20 Indicator de 

impact Pilon III: 

Lipsa corupției în 

sectorul justiției și 

lipsa unor 

influențe 

improprii din 

partea 

executivului 

asupra justiției 

Indicele 7.3. Lipsa corupției, factorul „Justiția 

civilă”/Indicatorul  Statului de Drept/Proiectul 

Mondial al Justiției 

Sursa:www.worldjusticeproject.org/rule-of-law-

index 

0,23 / 2016 

Scara: de la 0 pînă 

la 1 

0,28 / 

2017-2018 

Indicele 7.4. Lipsa influențelor improprii din 

partea guvernării, factorul „Justiția civilă”/  

Indicatorul  Statului de Drept/Proiectul Mondial 

al Justiției  

Sursa:www.worldjusticeproject.org/rule-of-law-

index 

0,34 / 2016 

Scara: de la 0 pînă 

la 1 

0,34 / 

2017-2018 

Indicele 8.5. Lipsa corupției, factorul „Justiția 

penală”/Indicatorul  Statului de Drept/Proiectul 

Mondial al Justiției 

Sursa:www.worldjusticeproject.org/rule-of-law-

index 

0,32 / 2016 

Scara: de la 0  

pînă la 1 

0,37 / 

2017-2018 

Indicele 8.6. Lipsa influențelor improprii din 

partea guvernării, factorul „Justiția penală”/  

Indicatorul  Statului de Drept/Proiectul Mondial 

al Justiției  

Sursa:www.worldjusticeproject.org/rule-of-law-

index 

0,24 / 2016 

Scara: de la 0 pînă 

la 1 

0,22 / 

2017-2018 

Pilonul IV: Comisia Electorală Centrală și partidele politice  

21 Indicator de 

impact Pilon IV: 

Încrederea în 

Comisia Electorală 

Opinia favorabilă privind Comisia Electorală 

Centrală/Sondajul opiniei publice a locuitorilor 

Moldovei /Institutul Republican Internaţional 

Sursa: www.iri.org 

34% / 2017 

Scara: 0–100% 

28% / 

octombrie 

2017 

 

http://www.worldjusticeproject.org/rule-of-law-index
http://www.worldjusticeproject.org/rule-of-law-index
http://www.transparency.md/
http://www.worldjusticeproject.org/rule-of-law-index
http://www.worldjusticeproject.org/rule-of-law-index
http://www.worldjusticeproject.org/rule-of-law-index
http://www.worldjusticeproject.org/rule-of-law-index
http://www.worldjusticeproject.org/rule-of-law-index
http://www.worldjusticeproject.org/rule-of-law-index
http://www.worldjusticeproject.org/rule-of-law-index
http://www.worldjusticeproject.org/rule-of-law-index
http://www.iri.org/
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Centrală 

îmbunătăţită 

Indicele 1.6. Tranziția legitimă a puterii, factorul 

„Control asupra puterii Guvernului”/Indicatorul  

Statului de Drept/Proiectul Mondial al Justiției 

Sursa:www.worldjusticeproject.org/rule-of-law-

index 

0,46 / 2016 

Scara: de la 0 pînă 

la 1 

0,45 / 

2017-2018 

22 Indicator de 

impact Pilon IV: 

Încrederea în 

partidele politice 

îmbunătăţită 

Opinia favorabilă privind partidele politice/ 

Sondajul opiniei publice a locuitorilor Moldovei/ 

Institutul Republican Internaţional 

Sursa: www.iri.org 

23% / 2017 

Scara: 0–100% 

14% / 

octombrie 

2017 

 

Pilonul V. Curtea de Conturi  

23 Indicator de 

impact Pilon V: 

Încrederea în 

Curtea de Conturi 

îmbunătăţită 

– – – 

24 Indicator de 

impact Pilon V: 

Independența 

auditului efectuat 

de Curtea de 

Conturi, asigurată 

Indicele 1.3. Auditarea independentă, factorul 

„Control asupra puterii Guvernului”/Indicatorul  

Statului de Drept/Proiectul Mondial al Justiției 

Sursa:www.worldjusticeproject.org/rule-of-law-

index 

0,46 / 2016 

Scara: de la 0 pînă 

la 1 

0,43 / 

2017-2018 

   

Pilonul VI. Avocatul Poporului (Ombudsmanul)  

25 Indicator de 

impact Pilon VI: 

Încrederea în 

Avocatul 

Poporului 

îmbunătăţită 

– – – 

26 Indicator de 

impact Pilon VI: 

Respectarea 

drepturilor 

fundamentale, 

asigurată 

Factorul „Drepturi fundamentale”/Indicatorul  

Statului de Drept/Proiectul Mondial al Justiției 

Sursa:www.worldjusticeproject.org/rule-of-law-

index 

0,58 / 2016 

Scara: de la 0 pînă 

la 1 

0,54 / 

2017-2018 

27 Indicator de 

impact Pilon VI: 

Rata persoanelor 

care omit să 

denunțe corupția 

Ponderea persoanelor care nu au apelat la 

organele de ocrotire a normelor de drept  

temîndu-se că aceasta le-ar crea doar 

probleme/ nesemnalarea cazurilor de corupție, 

procentul celor care s-au confruntat cu această 

37,9% gospodării 

casnice și 51,9% 

oameni de 

afaceri/ 2015 

– 

http://www.worldjusticeproject.org/rule-of-law-index
http://www.worldjusticeproject.org/rule-of-law-index
http://www.iri.org/
http://www.worldjusticeproject.org/rule-of-law-index
http://www.worldjusticeproject.org/rule-of-law-index
http://www.worldjusticeproject.org/rule-of-law-index
http://www.worldjusticeproject.org/rule-of-law-index
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din frică de 

persecuții, redusă 

problemă/ Cercetarea sociologică „Corupția în 

Republica Moldova: percepțiile și experiențele  

personale ale oamenilor de afaceri și ale 

gospodăriilor casnice”/ Transparency 

International Moldova 

Sursa: www.transparency.md 

Scara: 100–0% 

Pilonul VII. Sectorul privat  

28 Indicator de 

impact Pilon VII: 

Riscurile de 

corupție reduse și 

nivelul mitei 

oferite în sectorul 

privat diminuat 

Rata oamenilor de afaceri dispuși să ofere mită/ 

Cercetarea sociologică „Corupția în Republica 

Moldova: percepțiile și experiențele personale  

ale oamenilor de afaceri și ale gospodăriilor 

casnice”/ Transparency International Moldova 

Sursa: www.transparency.md 

64,3% / 2015  

Scara: 100–0% 

– 

Volumul total estimat al mitei oferite de 

oamenii de afaceri/Cercetarea sociologică 

„Corupția în Republica Moldova: percepțiile și 

experiențele  personale  ale oamenilor de 

afaceri și ale gospodăriilor 

casnice”/Transparency International Moldova 

Sursa: www.transparency.md 

381 milioane lei / 

2015 

Scara: nu există 

– 

29 Indicator de 

impact Pilon VII: 

Libertatea 

afacerilor față de 

corupție, 

asigurată 

Scorul „Libertatea afacerilor de corupție”/  

Indicele  Global al Libertății Economice/Heritage 

Foundation 

Sursa: www.heritage.org/index/ 

65,9% / 2017 

Scara: 0–100% 

66% / 2018 

 

Scorul „Libertatea investițiilor”/Indicele  Global 

al Libertății Economice/Heritage Foundation 

Sursa: www.heritage.org/index/ 

55% / 2017 

Scara: 0–100% 

55% / 2018 

 

30 Indicator de 

impact Pilon VII: 

Gradul de risc 

privind spălarea 

banilor redus 

Indicele Basel privind Riscul Spălării Banilor și 

Finanțării Terorismului/Institutul pentru 

Guvernanță din Basel 

Sursa: https://index.baselgovernance.org/ 

5,24 / 2016 

Scara: de la 0 pînă 

la 10 

5,43 / 2017 
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