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Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative a fost 
elaborat în contextul realizării obiectivelor de reformare a Centrului Naţional 
Anticorupţie, stabilite atît prin Strategia de Consolidare instituţională a Centrului 
Naţional Anticorupţie, cît şi prin Legea pentru modificarea şi completarea unor acte 
legislative nr.120 din 25 mai 2012. Ţinînd cont de amendamentele introduse prin 
această lege la Legea cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie nr.1104 din 
06.06.2002 în ceea ce priveşte stabilirea independenţei instituţiei şi plasarea ei sub 
control parlamentar (actele normative ce-i reglementează activitatea emanînd de la 
Parlament), prezenta lege vine să aducă la nivelul unui act legislativ unele prevederi 
care, pentru moment, fie posedă o forţă juridică inferioară – cea de act normativ al 
Guvernului, fie nu au fost reglementate.   

Astfel, amendamentele operate la Legea nr. 90-XVI din 25.04.2008 cu privire la 
prevenirea şi combaterea corupţiei, vizează reglementarea evaluării riscurilor de 
corupţie în instituţiile publice, măsurarea perceperii fenomenului corupţiei în domeniile 
vulnerabile din Republica Moldova, precum şi reglementarea sistemului liniilor 
telefonice anticorupţie. 

 

Potrivit Legii nr.120 din 25 mai 2012, domeniul de competenţă a Centrului a fost 
extins prin completarea cu atribuţii noi, una din ele fiind � � � � � � � � � � � � � � 	 
 � � 	 � � �� � � � � 	 � � � � � �  � � � � � � � �  � � � � � � � � �  � � � � � � � � � � � � 	 � � � � � 
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  � � � � �� � � � � � � � � 
 �  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
 � � � � � � � 	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � �  � � � � � � � �  � � � � � � � � � � �  � � 
 �  � � � � � � � � � � � � � � � � 	 � � � 
 � � � �  � � 	 � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � �   

În R.Moldova, evaluarea riscurilor instituţionale de corupţie este stipulată ca 
activitate permanentă a componentei instituţionale a Strategiei naţionale anticorupţie pe 
anii 2011-2015, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.154 din 21.07.2011, precum 
şi în alin. (4) art. 7 din Legea cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei nr. 90 din 
25.04.2008. La moment, ea este prevăzută în Hotărîrea Guvernului cu privire la 
aprobarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupţie în instituţiile publice nr. 
906 din  28 iulie 2008. În cazul adoptării legii pentru completarea şi modificarea unor 
acte legislative, Hotărîrea dată va fi necesar de abrogat. În acest sens a şi fost elaborat 
Regulamentul cu privire la evaluarea riscurilor de corupţie în instituţiile publice, anexă 
la Legea cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei nr. 90 din 25.04.2008.   

Evaluarea riscurilor de corupţie constituie una din cele mai recente şi mai 
moderne metode menite să ridice nivelul integrităţii şi, prin  aceasta, să prevină 
corupţia în instituţiile publice. Potrivit metodei date, accentul se plasează nu atît pe 
lupta directă împotriva corupţiei, cît pe atingerea aceluiaşi scop prin intermediul unei 
integrităţi sporite. Astfel, se urmăreşte evaluarea activităţii instituţiei în vederea 
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identificării riscurilor de corupţie şi elaborarea recomandărilor privind excluderea sau 
diminuarea efectelor acestora (planurile de integritate). 

Pe plan internaţional, evaluarea riscurilor instituţionale de corupţie este prevăzută 
ca măsură de prevenire a corupţiei în pct. 3 art. 5 al Convenţiei ONU împotriva 
corupţiei, adoptată la New York la 31 octombrie 2003 şi ratificată de Republica 
Moldova prin Legea nr. 158-XVI din 06.07.2007.  

 Această măsură cu succes se implementează în Australia, Singapore, Hong-Kong, 
Mauritius. La nivelul ţărilor Uniunii Europene evaluarea riscurilor de corupţie ca 
măsură de prevenire a corupţiei este desfăşurată în Slovenia, Germania, Letonia, 
Lituania, România, Estonia, Spania, Olanda. Evaluarea riscurilor instituţionale de 
corupţie în vederea prevenirii corupţiei se implementează şi în ţările din Sud-Estul 
Europei, în special în Albania, Muntenegru, Serbia, Croaţia, Macedonia. Examinarea 
practicii internaţionale în domeniu a relevat faptul că, deşi metodele de evaluare a 
riscurilor de corupţie în instituţiile publice variază de la ţară la ţară, accentul, în marea 
lor majoritate, este plasat pe autoevaluarea sau autoaprecierea instituţiei vis-a-vis de 
zonele sau domeniile de activitate expuse riscurilor de corupţie şi elaborarea planurilor 
de redresare a situaţiei. Luându-se în considerare practica relevantă la acest 
compartiment, Centrul Naţional Anticorupţie (în continuare CNA) a elaborat 
Regulamentul cu privire la evaluarea riscurilor de corupţie în instituţiile publice.  

Prin Hotărîrea Guvernului nr. 906 din 28.07.2008 CNA a avut competenţă doar în 
ceea ce priveşte instruirea şi consultarea privind evaluarea riscurilor de corupţie, fapt 
care a dus pe parcursul anilor 2009-2011 la o abordare şi executare superficială a 
autoevaluării riscurilor de corupţie din partea entităţilor publice. În consecinţă, prin 
extinderea atribuţiilor CNA în domeniul evaluării riscurilor de corupţie, s-a dorit 
excluderea deficienţelor întîmpinate, în vederea obţinerii unor rezultate calitative pe 
parcursul desfăşurării evaluării şi posterior acesteia.     

Conform Hotărîrii Guvernului nr. 906 din 28.07.2008, evaluarea riscurilor de 
corupţie a avut loc doar în cadrul organelor centrale de specialitate ale administraţiei 
publice. Prin proiectul dat sfera de aplicare a acestei măsuri de prevenire a fost extinsă, 
fiind incluse pe lîngă organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi 
instituţiile din subordinea acestora, dar şi instituţiile şi autorităţile publice autonome şi 
de reglementare. CNA, în calitate de instituţie cheie în domeniul prevenirii şi 
combaterii corupţiei, promovează cele mai noi metode de consolidare a integrităţii, 
evaluarea riscurilor de corupţie fiind una din acele măsuri. În acest sens, introducerea 
procedurii de evaluare a riscurilor de corupţie în cadrul instituţiilor publice, presupune 
includerea tuturor funcţionarilor publici din Republica Moldova în activităţile de 
sporire a integrităţii, plasîndu-se astfel accentul pe cea mai importantă verigă, necesară 
pentru consolidarea nivelului de integritate în instituţiile publice.  

Urmare practicii reuşite a Sloveniei, în Regulament se prevede că evaluarea se va 
desfăşura pe cicluri, fiecare ciclu avînd termenul de un an. Sfîrşitul unui ciclu de 
evaluare va marca începutul următorului. Numărul instituţiilor în care va avea loc 
evaluarea în cadrul unui ciclu poate varia în dependenţă de complexitatea structurii 
organizaţionale ale instituţiilor evaluate, numărul proceselor de lucru desfăşurate de 
aceste instituţii şi resursele CNA disponibile pentru asigurarea desfăşurării evaluării în 
instituţiile evaluate în cadrul unui ciclu.  
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Avînd în vedere că anterior desfăşurarea procesului de evaluare concomitent în 
toate organele centrale de specialitate ale administraţiei publice a întîmpinat dificultăţi 
din cauza numărului mare de instituţii şi cunoaşterii insuficiente a procesului de 
evaluare de către membrii grupului de autoevaluare a riscurilor de corupţie din cadrul 
instituţiilor, proiectul prevede, în conformitate cu practica Lituaniei, României, Estoniei 
şi Macedoniei, selectarea de către CNA a unui număr definit de instituţii în cadrul unui 
ciclu de evaluare. Instituţiile vor fi selectate de către CNA în baza datelor statistice, 
sondajelor de opinii, rapoartelor privitoare la corupţie etc., informînd instituţiile 
selectate cu cel puţin două luni pînă la demararea ciclului de evaluare. 

În comparaţie cu Hotărîrea Guvernului nr. 906 din 28.07.2008, Regulamentul 
prevede documentele necesare a fi întocmite şi prezentate CNA la expirarea termenului 
ciclului de evaluare, precum şi termenul concret de raportare.    

Conform Regulamentului, evaluarea se efectuează prin autoevaluare. În acest 
scop, prin ordinul conducătorului instituţiei, se înfiinţează grupul de autoevaluare a 
riscurilor de corupţie.  

Evaluarea se desfăşoară pe parcursul a trei etape: evaluarea precondiţiilor; 
evaluarea propriu-zisă a riscurilor de corupţie; elaborarea recomandărilor privind 
excluderea sau diminuarea efectelor acestora şi elaborarea planului de integritate. 
Evaluarea precondiţiilor presupune evaluarea: cadrului normativ relevant pentru 
instituţie; structurii organizaţionale a instituţiei; regulilor de etică. Evaluarea propriu-
zisă a riscurilor de corupţie presupune:  identificarea şi cercetarea riscurilor; analiza 
riscurilor. Cea de-a treia etapă a evaluării constă în elaborarea de recomandări privind 
excluderea sau diminuarea efectelor riscurilor identificate în cadrul primelor două 
etape. În baza recomandărilor constatate se elaborează planul de integritate, care 
reprezintă un plan detaliat de acţiuni privind prevenirea corupţiei în cadrul instituţiei, şi 
care urmează a fi implementat într-o perioadă de maxim 2 ani.  

Dat fiind faptul că atribuţiile CNA în domeniul evaluării riscurilor de corupţie au 
fost extinse, Centrul fiind desemnat responsabil pentru asigurarea desfăşurării evaluării 
riscurilor de corupţie în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, în textul  
Regulamentului au fost stabilite atribuţiile angajatului CNA pe parcursul desfăşurării 
evaluării, inclusiv în cadrul grupului de autoevaluare a riscurilor de corupţie din cadrul 
instituţiilor. De asemenea, au fost stipulate detaliat atribuţiile angajatului CNA la 
fiecare dintre cele trei etape ale autoevaluarării, precum şi răspunderea pentru 
încălcarea prevederilor Regulamentului.     

Elaborarea unui plan de integritate fără o supraveghere şi lipsa unei finalităţi 
logice a implementării acestora poate duce la includerea unor date denaturate şi, drept 
consecinţă, autoevaluarea riscurilor de corupţie nu va avea o continuitate, ci se va 
transforma într-o raportare de moment, avînd o executare superficială. Conform 
practicii ţărilor Uniunii Europene, din Sud-Estul Europei, dar şi a Australiei, în 
Regulament au fost incluse prevederi privind executarea planurilor de integritate, fiind 
stipulată o procedură de elaborare a planului de integritate, un termen precis de 
executare a planului şi de raportare a acestuia. De asemenea au fost specificate 
atribuţiile CNA în domeniul coordonării elaborării şi executării planurilor de 
integritate.     
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În conformitate cu practica reuşită a Sloveniei, s-a indicat răspunderea 
contravenţională a conducătorului instituţiei pentru organizarea defectuoasă sau 
nerealizarea în termen a procesului de evaluare.  

Aplicarea Regulamentului nu va necesita careva surse financiare pentru 
implementare din partea autorităţilor vizate.  

 

Actuala formă de organizare a activităţii instituţiilor guvernamentale şi 
neguvernamentale este deficitară, la capitolul cercetării ştiinţifice a fenomenului 
corupţiei, nefiind posibilă fundamentarea bazelor ştiinţifice ale prevenirii şi controlului 
fenomenului corupţiei. La moment, nu este implementat nici un instrument, 
reglementat naţional, de evaluare sistemică a dinamicei fenomenului corupţiei în timp, 
prin prezentarea segmentului diagnostical - problemă – cauză – efect – soluţie  pentru 
fiecare sistem social în parte.   

În scopul reducerii corupţiei, s-a decis asupra necesităţii elaborării şi 
implementării unei metodologiei de măsurare a perceperii fenomenului corupţiei în 
sistemele vulnerabile din Republica Moldova. Deşi anterior, această voinţă a fost 
exprimată în capitolul V „Optimizarea activităţii CCCEC” al Planului Preliminar de 
Ţară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 32 din 11.01.07, cu modificările şi 
completările ulterioare, totuşi, această acţiune pînă la moment nu a fost realizată. 

Astfel, potrivit Planului de acţiuni pe anii 2012-2013 pentru implementarea 
Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011-2015, aprobat prin Hotărârea de 
Parlament nr. 12 din 17 februarie 2012, necesitatea elaborării Metodologiei de 
determinare a gradului de percepere a fenomenului corupţiei în domeniile vulnerabile, a 
fost reluată şi inclusă drept măsură prioritară. 

Aplicarea unei metodologii de evaluare a percepţii fenomenului corupţiei în stat 
reprezintă o experienţă des întâlnită în comunitatea statelor Europene (ex. Lituania). 
Implementarea metodologiei date va asigura o cercetare în timp şi spaţiu a evoluţiei 
corupţiei, o imagine complexă şi reală a sistemelor sociale cercetate ce va servi drept 
bază pentru argumentarea, elaborarea şi/sau îmbunătăţirea politicilor publice anti-
corupţie, în urma stabilirii problemelor noi apărute şi a reacţiilor sociale de la an la an.  

Proiectul va asigura o serie de necesităţi. În privinţa fenomenului corupţiei, 
aceasta presupune necesitatea de a susţine implementarea politicilor naţionale anti-
corupţie a Moldovei, consolidarea cadrului legislativ, consolidarea capacităţilor 
organelor de drept inclusiv a cooperării dintre acestea, consolidarea măsurilor de 
prevenire şi a controlului asupra riscurilor instituţionale, prevenirea corupţiei în 
procesele politice, promovarea unui rol activ al societăţii civile şi implicarea 
Guvernului în realizarea strategiei.  

Metodologia de măsurare a percepţiei fenomenului corupţiei are ca prioritate 
stabilirea unei opinii obiective a populaţiei referitoare la evoluţia fenomenului corupţiei 
şi rezultatul implementării politicilor publice, fiind elaborată în colaborare cu 
specialiştii în sociologie din instituţiile superioare de învăţămînt din ţară.  
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În vederea obţinerii informaţiilor obiective, la cercetarea opiniei populaţiei vor fi 
aplicate metode şi tehnice sociologie cantitative şi calitative. Cercetarea calitativă, prin 
intermediul interviurilor aprofundate cu diverşi factori de decizie din sistemele sociale, 
va permite explicarea aprofundă a datelor cantitative obţinute prin metoda sondajului 
de opinie cu beneficiarii serviciilor.  

Cu toate că, în prezent sunt efectuate numeroase cercetări sociologice la nivel 
naţional, majoritatea din ele nu oferă recomandări, soluţii concrete de ameliorare a 
fenomenului corupţiei. Majoritatea cercetărilor referitoare la fenomenul corupţiei aplică 
metodologii diverse de la an la, fapt ce nu permite stabilirea unei evoluţii obiective 
ample a fenomenului.       

Metodologia dată, permite obţinerea unei viziuni reale asupra fenomenului 
corupţiei din interiorul sistemului social, prin cercetarea opiniei beneficiarilor de 
servicii şi a opinii prestatori de servicii, factori de decizie.         

Scopul principal al metodologiei este depistarea şi descrierea factorilor de risc 
din sistemele vulnerabile, prezentarea problemelor, cauzelor şi recomandărilor 
menţionate de funcţionarii sistemului cercetat şi beneficiarii serviciilor acestora.   

Metodologia dată, nu are ca scop compararea sau contrazicerea altor cercetări, 
rezultatele cercetării pot fi folosit doar ca instrument de comparare a domeniilor sociale 
din punct de vedere a percepţiei şi implicării populaţiei în actele de corupere din 
Republica Moldova, cercetare fiind strict direcţionată pe un sistem social anume şi nu 
pe întreaga societate, în vederea excluderii gardului de subiectivitate. 

Anual se preconizează aplicarea metodologiei date, în sistemele vulnerabile 
prioritare ale Republicii Moldova, fiecare raport pe sistem va include o analiză amplă a 
opiniei publice referitoare la fenomenul corupţiei, o evaluare a opiniei populaţiei prin 
calcularea unor indicatori precum, şi o strategie de ameliorare a situaţiei în sistemul 
cercetat, implementarea căruia va fi asigurată de instituţiile publice în colaborare cu 
CNA. Indicatorii calculaţi în fiecare domeniu supus cercetării, vor permite stabilirea 
unei evoluţii a fenomenului corupţiei de la an la an. Totodată, implementarea 
metodologiei date va constitui un instrument de evaluare a politicilor publice aplicate 
pe parcursul unui an, în scopul diminuării fenomenului corupţiei din Republica 
Moldova.  

Implementarea metodologiei respective va asigurată de către CNA, iar resursele 
financiare, necesare pentru implementare urmează a fi alocate atît din bugetul de stat, 
cît şi negociate cu instituţiile internaţionale donatoare, în dependenţă de necesitate. În 
urma testării metodologiei respective pe teren în trei spaţii de risc (sănătate, educaţie şi 
mediul de afaceri), cheltuielile generale nu au depăşit suma de 50 mii de lei pentru un 
sector de risc. Rapoartele de evaluare urmează a fi publicate pe pagina web a CNA.  

Actualmente, cadrul legal naţional nu conţine prevederi care ar stabili procedura 
de preluare prin intermediul liniilor telefonice a informaţiilor ce se referă la aspecte 
legate de comiterea unor acte de corupţie sau conexe, precum şi a faptelor de 
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comportament corupţional de către angajaţii autorităţilor administraţiei publice 
centrale, precum şi a altor încălcări ale legislaţiei anticorupţie.  

Astfel, instituirea telefoanelor de încredere la nivelul autorităţilor administraţiei 
publice centrale nu au dus la sensibilizarea societăţii şi creşterea încrederii cetăţeanului 
în organele statului, ci dimpotrivă, oricît ar părea de nevirosimil, într-o oarecare măsură 
cetăţeanul este, în multe cazuri, indignat în legătură cu examinarea informaţiei 
prezentate prin intermediul apelului efectuat şi îşi insuflă ideea lipsei de atitudine şi 
reacţie promptă din partea autorităţii faţă de actul de corupţie sesizat. Menţionăm 
acestea deoarece, multe dintre sesizările cetăţenilor nu au fost valorificate la justa 
valoare, unele dintre acestea nici nu au fost transmise organelor competente pentru 
examinare. Tocmai de aceea este necesar a delimita clar categoriile liniilor telefonice şi 
a elabora reglementări privind funcţionarea acestora. În acest sens, propunem o 
semnalare directă a actelor de corupţie la organul competent (prin intermediul liniei 
naţionale anticorupţie), contribuindu-se în acest fel la preluarea în regim operativ a 
informaţiei şi verificarea acesteia. Astfel, se va limita timpul de examinare a informaţiei 
prezentate, ceea ce de multe ori este foarte esenţial în documentarea şi întreprinderii 
urgente de măsuri în cazul comiterii unui act de corupţie.  

Aceste consideraţii au dus la elaborarea unei clasificări a liniilor telefonice în trei 
categorii: linia naţională anticorupţie, linii anticorupţii specializate şi linii instituţionale 
pentru informare. 

Linia naţională anticorupţie este instituită în cadrul CNA avînd ca scop 
primordial recepţionarea apelurilor referitoare la comiterea actelor de corupţie şi celor 
conexe lor, precum şi a faptelor de comportament corupţional. 

Liniile anticorupţie specializate au ca prim scop recepţionarea informaţiei privind 
comiterea faptelor de comportament corupţional care pot constitui abateri disciplinare. 
În cazul în care apelantul doreşte să comunice informaţii legate de comiterea unor acte 
de corupţie, operatorul va redirecţiona apelul la linia naţională anticorupţie. În acest 
scop, un punct aparte din proiect conţine norme care se referă la examinarea informaţiei 
recepţionate la linia anticorupţie specializată. 

Liniile instituţionale pentru informare, în opinia noastră sunt liniile telefonice 
care deja există în toate instituţiile publice şi care pe lîngă informaţia de ordin general 
oferită cetăţenilor recepţionează şi informaţiile referitoare la comiterea actelor de 
corupţie săvîrşite de către angajaţii instituţiei sale. Proiectul vine cu o precizare în acest 
sens şi propune ca toate apelurile recepţionate care sesizează un act de corupţie să fie 
redirecţionate la linia naţională anticorupţie. Astfel, în opinia noastră, scade riscul ca 
apelul să fie “pierdut”, iar informaţia să nu fie recepţionată în mod urgent de organul 
competent în atribuţia căruia intră contracararea corupţiei şi a protecţionismului 
(Centrul Naţional Anticorupţie). 

Proiectul prenotat vine să instituie, pe cale legală, o procedură clară de 
recepţionare a apelurilor ce conţin informaţii legate de comiterea unor acte de corupţie. 
La fel, societatea civilă va putea semnala actele de corupţie şi prin alte mijloace, 
nefiindu-i îngrădit dreptul de a alege mijlocul de informare. 

Aprobarea Regulamentului privind sistemul liniilor telefonice anticorupţie este o 
acţiune necesară a fi implementată, prevăzută în Strategia Naţională Anticorupţie pe 
anii 2011 – 2015 adoptată prin Hotărîrea Parlamentuli nr. 154 din 21 iulie 2011 
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(acţiunea 11 din Cadrul logic al implementării Strategiei Naţionale Anticorupţie – 
Anexa 1 la Strategie).   

La implementarea prevederilor respective nu vor fi necesare alocarea de surse 
financiare noi. Funcţionarea şi întreţinerea liniilor telefonice din sistemul liniilor 
telefonice anticorupţie instituit în instituţiile publice se va realiza din contul şi în limita 
mijloacelor financiare disponibile în bugetele instituţiilor respective.  

În cazul în care se va contura oportunitatea creării şi aplicării unei baze de date, 
care ar asigura monitorizarea funcţionării liniilor telefonice anticorupţie şi furnizarea de 
informaţii despre eficienţa acestora, vor fi atrase surse financiare din asistenţa externă 
acordată de donatori Republicii Moldova. 

În opinia noastră, proiectul poate fi calificat ca un instrument util în relaţia cu 
cetăţenii, aceştia din urmă avînd posibilitatea de a denunţa actele de corupţie. El 
permite creşterea nivelului de încredere a cetăţeanului în instituţiile statului. 

Avînd în vedere considerentele expuse, considerăm oportun aprobarea 
proiectului Regulamentului privind sistemul liniilor telefonice anticorupţie, care va 
duce la implementarea unui sistem eficient şi transparent de realizare, evidenţă şi 
control al apelurilor telefonice efectuate la liniile telefonice anticorupţie. 

 


