
Anexa nr. 3 

 

GRILA INDICATORILOR DE  EVALUARE A IMPACTULUI 

STRATEGIEI NAȚIONALE  DE INTEGRITATE  ȘI ANTICORUPȚIE 

PENTRU ANII 2017–2022 

 

Impactul Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție pentru anii       

2017–2022 este evaluat pentru a urmări evoluția realizării indicatorilor de impact 

ai fiecărui pilon, indicatorilor obiectivelor generale și ai scopului Strategiei. 

 

Impactul se urmărește conform valorii indicatorilor calculați prin sondajul 

prevăzut în capitolul V al Strategiei, realizat la începutul implementării acesteia și 

anual, pe toată perioada implementării Strategiei. Sursele de date alternative de 

urmărire a impactului Strategiei și valoarea lor de referință la începutul 

implementării acesteia sînt prezentate în tabelul de mai jos.  

 

Se consideră că Strategia are impactul scontat în cazul în care, spre sfîrşitul 

termenului prevăzut pentru implementarea ei, valoarea indicatorilor de impact se 

îmbunătăţește cu 40–60% față de valoarea de referinţă a acestora de la începutul 

implementării Strategiei. 
 

Dacă pe parcursul implementării Strategiei unele dintre sursele de date 

alternative ale indicatorilor de impact modifică metodologia de calcul, dispar ori se 

diversifică, valoarea indicatorilor de impact se urmărește conform noii metodologii 

aplicate de sursele de date alternative, urmărirea sursei dispărute se abandonează 

și, după caz, se substituie cu surse de date alternative noi apărute, relevante pentru 

indicatorul corespunzător. 
 

Nr. 

crt. 

Scop, obiectiv sau 

prioritate a 

Strategiei naționale 

de integritate și 

anticorupție pentru 

anii 2017–2022 

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 

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 

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 

Scorul „Corupția”/Națiuni în tranziție/Freedom 

House 

Sursa: https://freedomhouse.org/reports 

5,75 / 2016 

Scara: de la 7 pînă 

la 1 

http://www.transparency.org/
http://www.worldjusticeproject.org/rule-of-law-index
http://www.worldjusticeproject.org/rule-of-law-index
https://freedomhouse.org/reports
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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/#home 

-0,88 / 2015 

Scara: de la -2,5 

pînă la +2,5 

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 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% 

Clasamentul Doing Business/Banca Mondială 

Sursa: http://www.doingbusiness.org/rankings 

44 / 2016  

Scara: 1–190 țări 

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 

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 

Indicele Global al Libertății Presei/ 

Reporteri Fără Frontiere 

Sursa: https://rsf.org/en/moldova 

28,83 / 2016 

Scara: de la 100 

pînă la 0 

Indicele situației mass-mediei din Republica 26,66 / 2016 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/#home
http://www.transparency.md/
http://www.transparency.org/
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
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Moldova/Centrul pentru Jurnalism Independent 

Sursa: http://media-azi.md/ 

Scara:  de la 100  

pînă la 0 

7 Obiectivul general 6: 

Educarea societății 

și a funcționarilor 

Ponderea gospodăriilor casnice și a oamenilor de 

afaceri care nu acceptă justificarea cazurilor de 

corupție/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 

80,8% gospodării 

casnice și 81,8% 

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% 

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 

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 

11 Indicator de impact 

Pilon I: 

Calitatea 

reglementărilor 

îmbunătăţită 

Indicatorul Mondial de Guvernare „Calitatea 

regulatorie”/Banca Mondială  

Sursa: 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/#home 

-0,05 / 2015 

Scara: de la -2,5 

pînă la +2,5 

http://media-azi.md/
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
http://info.worldbank.org/governance/wgi/#home
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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% 

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 

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 

Indicatorul Mondial de Guvernare „Eficiența 

Guvernului”/Banca Mondială 

Sursa: 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/#home 

-0,63 / 2015 

Scara: de la -2,5 

pînă la +2,5 

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% 

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:  

Abaterile 

disciplinare ale 

agenților publici 

sancţionate 

Indicele 1.4. Sancţionarea pentru abateri 

disciplinare, factorul „Control asupra puterii 

Guvernului”/Indicatorul  Statului de Drept/ 

Proiectul Mondial al Justiției  

Sursa:www.worldjusticeproject.org/rule-of-law-

index 

0,27 / 2016 

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 

Indicele Global privind Transparența Datelor/ 

Open Knowledge International   

Sursa: http://index.okfn.org   

51%  / 2015 

Scara: de la  

0–100% 

 
 

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://www.iri.org/
https://freedomhouse.org/reports
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://index.okfn.org/


5 

Anexa nr. 3 (continuare) 
 

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% 

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% 

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 

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 

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 

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 

Indicele 7.3. Lipsa corupției, factorul „Justiția 

penală”/Indicatorul  Statului de Drept/Proiectul 

0,32 / 2016 

Scara: de la 0  

http://www.iri.org/
http://www.heritage.org/index/
https://freedomhouse.org/reports
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


6 

Anexa nr. 3 (continuare) 
 

Mondial al Justiției 

Sursa:www.worldjusticeproject.org/rule-of-law-

index 

pînă la 1 

Indicele 7.4. 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 

Pilonul IV: Comisia Electorală Centrală și partidele politice 

21 Indicator de impact 

Pilon IV: 

Încrederea în 

Comisia Electorală 

Centrală 

îmbunătăţită 

Opinia favorabilă privind Comisia Electorală 

Centrală/Sondajul opiniei publice a locuitorilor 

Moldovei /Institutul Republican Internaţional 

Sursa: www.iri.org 

34% / 2017 

Scara: 0–100% 

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 

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% 

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 

  

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 

27 Indicator de impact Ponderea persoanelor care nu au apelat la 37,9% gospodării 

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/
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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Pilon VI: 

Rata persoanelor 

care omit să denunțe 

corupția din frică de 

persecuții, redusă 

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 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 

casnice și 51,9% 

oameni de afaceri/ 

2015 

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% 

Scorul „Libertatea investițiilor”/Indicele  Global 

al Libertății Economice/Heritage Foundation 

Sursa: www.heritage.org/index/ 

55% / 2017 

Scara: 0–100% 

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 
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