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I. Despre CAPC 

 
 
DENUMIRE: Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC)                          
 
ECHIPA:  
Galina BOSTAN, Președinte 

Domnița PAGONI, Vicepreședinte 

Lilia IONIȚA, coordonator de proiecte 

Cristina COJOCARU, coordonator de proiecte 

Stela PAVLOV, coordonator de proiecte 

Mariana KALUGHIN, jurist 

Radu JIGĂU, jurist 

Natalia BOLUN, contabil 

Vitalie DANU, specialist IT 

 
STATUT: ONG 
 
SEDIU: Chișinău, str. Sfatul Țării 27, of.06 
 
TEL/FAX: (373) 22 23 83 84 
 
SITE: www.capc.md 
 
Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC) este o organizație non-guvernamentală, înregistrată la 
Ministerul Justiției la data de 19 aprilie 2000. 
 
Scopurile CAPC: contribuirea la reducerea nivelului corupției în țară pînă la un nivel, care nu ar afecta 
drepturile și libertățile cetățenilor; ridicarea nivelului conștientizării pericolului pe care-l prezintă 
fenomenul corupției pentru stat; studierea nivelului pătrunderii corupției în societate și stat; 
determinarea sferelor care au fost în cea mai mare măsură afectate de corupție; considerând că corupția 
are loc acolo unde nu există transparență, ridicarea nivelului transparenței în activitatea instituțiilor 
statale și celor politice; considerând că organele unui stat democratic își desfășoară activitatea pe contul 
și în interesul societății, stabilirea unui monitoring al societății asupra activității organelor statului. 
 
Principalele domenii în care CAPC s-a implicat în această perioadă sunt: consolidarea capacităților Alianţei 
Anticoruţie; expertiza coruptibilității proiectelor de acte legislative; elaborarea de ghiduri în domeniul 
tehnicii legislative la nivel local; organizarea de cursuri de instruire în domeniul elaborării proiectelor de 
acte locale; elaborarea instrumentelor în scopul prevenirii corupției  (baza de date ”Fair play”); 
organizarea de emisiuni TV pentru informarea cu privire la drepturile omului și căile de combatere a 
corupției, precum și despre inovațiile legislative în domeniu. 
 

http://www.capc.md/
http://www.interese.md/
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CAPC a diseminat experiența sa în domeniul expertizei coruptibilității la sesiunea plenară GRECO,  
metodologia CAPC fiind evaluată ca una din cele mai bune practici din Europa în acest domeniu, iar Ghidul 
și Studiul privind eficiența mecanismului de efectuare a expertizei coruptibilității au fost recomandate ca 
resurse valoroase pentru țările care doresc să pună în aplicare expertiza coruptibilității. În același timp, 
experiența CAPC în domeniul expertizei coruptibilității ca  bune practici a fost prezentată în Albania, Duma 
de Stat a Federației Ruse, Republica Kazahstan și Ucraina.   
 
CAPC este membru al Alianței Anticorupție din Republica Moldova (www.alianta.md), care reunește 
actori ai societății civile și oferă posibilitatea ONG-urilor membre să facă schimb de informații cu privire 
la activitățile existente, iar Guvernul preia comentariile de la membrii săi.  
 
 
  

http://www.alianta.md/
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II. Suport instituţional Alianţei Anticorupţie 

 

 În 2011 CAPC a continuat implementarea Proiectului "Suport 
instituţional Alianţei Anticorupţie". Proiectul a fost 
implementat cu suportul Fundației Est-Europene în perioada 1 
iunie 2010 - 15 martie 2011.  
 
În cadrul Proiectului a fost efectuată consolidarea Alianţei 
Anticoruţie prin oferirea sprijinului logistic în desfăşurarea 
activităţilor, vizibilitatea acestora şi instituţionalizarea de drept a 
Alianţei Anticoruţie (AAC).  

 

Implementarea proiectului a presupus realizarea unor activităţi, cum ar fi: ţinerea lucrărilor de secretariat 
al AAC; asigurarea vizibilităţii activităţilor membrilor AAC; instituţionalizarea AAC. 
 
În cadrul Proiectului, CAPC a asigurat alegerea Secretarului Alianţei Anticorupţie în urma unui concurs 
public. Activitatea Secretarului AAC a presupus întreprinderea unui șir de acțiuni și anume:  

 convocarea şedinţelor AAC, fiind convocate 7 şedinţe AAC, inclusiv şedinţe ale Consiliului AAC; 
 inventarierea membrilor AAC, în vederea actualizării listei membrilor activi, care doresc în 

continuare să fie membri ai AAC; 
 actualizarea site-ului AAC www.alianta.md, fiind postate noutățile și documentele AAC, declarații 

și comunicate, precum și reflectate alte știri și documente importante din domeniu; 
 clarificarea situaţiei privind necesitatea înregistrării AAC la Ministerul Justiţiei, fiind exprimată 

inoportunitatea unei atare înregistrări; 
 elaborarea materialelor AAC;  
 organizarea evenimentelor AAC; 
 participarea la emisiuni TV, interviuri radio şi în ziare. 

 
Printre rezultatele implementării Proiectului trebuie notate: iniţierea 
scrierii studiilor, proiectelor de acte normative, expertizelor, întocmirii 
sintezelor, declaraţiilor şi comunicatelor. 
 
Astfel, în cadrul proiectului a fost inițiată elaborarea următoarelor 
documente de AAC: 

 Studiu „Abordarea corupţiei în campaniile pentru alegeri parlamentare”, noiembrie 2010, autori: 
S.Lipcean, C.Gurin, L.Ioniţă, C.Cojocaru  

 Raport de expertiză asupra proiectului Strategiei Naţionale Anticorupţie (2011-2015), decembrie 
2010, autor: A.Donciu  

 Raport de expertiză asupra proiectului Strategiei Naţionale Anticorupţie (2011-2015), decembrie 
2010, autor: T.Busuncian  

 Probleme şi soluţii identificate în cadrul mesei rotunde (brainstorming) din 31.01.2011 
„Interceptarea comunicărilor prin prisma dreptului persoanei la respectarea vieţii private, aspecte 
procedurale şi jurisprudenţa CEDO”, ianuarie 2011, autor: C.Cojocaru  

 Proiectul Regulamentului privind funcţionarea telefoanelor de încredere din cadrul autorităţilor 
administraţiei publice centrale, februarie 2011, autori: L.Ioniţă, Steluţa Pavlov  

 Declaraţia AAC, februarie 2011  
 Studiu „Combaterea corupţiei: între retorică electorală şi programe guvernamentale”, martie 

2011, autori: C.Gurin, L.Ioniţă, C.Cojocaru. 
 

http://www.alianta.md/
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De asemenea, au fost elaborate și diseminate o serie de 
comunicate: 
 

 “Alianţa Anticorupţie are un nou Secretar”; 
 „"Export" de experienţă moldovenească acumulată în 

domeniul expertizei coruptibilităţii”; 
 „Alianţa Anticorupţie lansează Studiul „Abordarea 

corupţiei în campaniile pentru alegeri parlamentare”;  
 „Alianţa Anticorupţie are un nou Preşedinte”; 
 „Brainstorming despre interceptarea comunicărilor prin 

prisma respectării drepturilor omului”;  
 „Masă rotundă privind introducerea reglementărilor 

liniilor fierbinţi guvernamentale anticorupţie”;  
 “Masa rotundă organizată de AAC împreună cu CCCEC 

„Combaterea corupţiei: între retorică electorală şi politici 
guvernamentale””. 
 
 
 

În cadrul proiectului, secretariatul AAC a desfăşurat 5 evenimente publice (conferință de presă și mese 
rotunde) de prezentare a rezultatelor și produselor, elaborate în cadrul proiectului.  

 Masa rotundă cu genericul „Abordarea corupţiei în campanii pentru alegeri parlamentare”  
 Conferinţă de presă cu genericul „Abordarea corupţiei în campanii pentru alegeri parlamentare”  
 Masă rotundă cu genericul „Interceptarea comunicărilor prin prisma dreptului persoanei la 

respectarea vieţii private, aspecte procedurale şi jurisprudenţa CEDO” 
 Masă rotundă cu genericul „Funcţionarea liniilor fierbinţi – modalitate de încurajare a semnalării 

actelor de corupţie”  
 Masă rotundă cu genericul „Combaterea corupţiei: între retorică electorală şi programe 

guvernamentale”. 
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În același timp, secretariatul AAC a dat curs mai multor solicitări de implicare și susținere a unor activități 
în domeniul anticorupție. Astfel, organizaţia „Parlamentul Tinerilor” a intervenit pe lîngă Secretariatul AAC 
cu rugămintea de a susţine desfăşurarea unui concurs de tip TVC la Colegiul de construcţii din Hînceşti, 
planificată a fi desfăşurată la 9 decembrie, ziua internaţională anticorupţie. Secretariatul a dat curs acestei 
solicitări şi a oferit cadouri pentru echipele participante în concurs (rechizite necesare pentru studenţii 
colegiului), precum şi anumite materiale didactice oferite de membrii AAC (cărţi, CD-uri, tricouri). 
Secretarul AAC a participat la eveniment şi a înmînat cadourile la sfîrşit. 
 
Asociaţia pentru Democraţie Participativă a 
solicitat și ea ținerea unei lecţii publice în 
incinta ULIM pentru Şcoala Tinerilor Lideri 
Politici, din care fac parte reprezentanţii aripilor 
tinere ale partidelor politice şi ale candidaţilor 
independenţi la alegeri din Republica Moldova. 
Lecţia cu genericul „Corupţie şi anticorupţie în Republica Moldova” a avut loc la 3 martie 2011. Ulterior, 
preşedintele organizaţiei de tineret al Partidului Liberal-Democrat din Moldova a solicitat repetarea 
acestei lecţii separat pentru întreaga organizaţie de tineret a partidului respectiv, solicitare realizată la 22 
martie 2011. 
 

Pe durata implementării proiectului a fost 
asigurată participarea la emisiuni TV, 
acordate interviuri la varii posturi de radio şi 
în presa scrisă. În perioada de referinţă, a fost 
solicitată de mai multe ori participarea 
secretarului AAC  în emisiuni la posturile de 
televiziune: PublikaTV, Jurnal TV, Moldova-1; 
prin telefon: la posturile de radio Moldova-1 
şi Radio „Europa liberă”, precum şi solicitate 
comentarii şi opinii pentru ziare: Ziarul de 
Gardă, Adevărul. 
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III. Expertiza coruptibilității proiectelor actelor normative - Etapa V 

Proiectul"Expertiza coruptibilităţii proiectelor actelor 
normative şi legislative – etapa V" reprezintă o continuare a 
Proiectului "Expertiza coruptibilităţii proiectelor de acte 
legislative şi diseminarea bunelor practici" implementat în 
perioada aprilie 2008 – decembrie 2009. Acesta a fost 
implementat în continuare cu suportul Civil Rights Defenders 
şi Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare 
Internaţională în perioada 3 ianuarie 2011 – 31 decembrie 
2011.  

 
În cadrul acestei etape CAPC a continuat expertiza coruptibilităţii proiectelor actelor legislative 
înregistrate în Parlament şi a proiectelor actelor normative la solicitarea expresă a unor autorităţi, cu 
prezentarea ulterioară a rapoartelor de expertiză Parlamentului şi autorităţilor solicitante; a completat 
baza de date on-line privind activismul deputaţilor în Parlament;  a menţinut forumul CAPC privind 
expertiza coruptibilităţii şi a informat publicul despre diversele iniţiative legislative prin intermediul 
buletinului electronic. 
 
În perioada de referință, CAPC a analizat 70 proiecte de acte legislative plasate pe pagina web a 
Parlamentului şi 1 proiect de act legislativ remis la solicitarea expresă a Ministerului Justiţiei în vederea 
identificării prevederilor pasibile să faciliteze actele de corupţie.  
 
La finele activității de expertiză a coruptibilității proiectelor de acte normative 
și legislative a fost întocmit un Studiu privind eficiența mecanismului de 
efectuare a expertizei coruptibilităţii în anul 2011 şi a avut ca scop analiza 
eficienţei procesului de identificare a prevederilor legale pasibile să faciliteze 
actele de corupţie. Studiul evaluează în ce măsură Parlamentul a ţinut cont 
de observaţiile şi recomandările CAPC de a evita includerea elementelor de 
coruptibilitate în legile adoptate. 
 
Eficienţa rapoartelor de expertiză a coruptibilităţii întocmite de experţii CAPC 
a fost măsurată prin verificarea acceptării a 342 obiecţii referitoare la 
elemente concrete de coruptibilitate identificate în 19 proiecte de acte 
legislative, care au fost adoptate de Parlament sau retrase de autori. Din 342 
de obiecţii au fost acceptate 186, ceea ce reprezintă un randament de 54,4% 
al rapoartelor de expertiză a coruptibilităţii. 
 

Efectuarea expertizei coruptibilităţii proiectelor de legi a permis identificarea 
următoarelor tendinţe în domeniul creaţiei legislative: Guvernul are cel mai 
activ rol în promovarea proiectelor de legi; calitatea legilor promovate pe 
parcursul acestui an, indiferent de autor, este nesatisfăcătoare; proiectele de 
legi promovate pe parcursul anului 2011 contribuie la creşterea inflaţiei 
legislative; în 2011 numărul proiectelor de legi în domeniul social, cultură şi 
educaţie a scăzut semnificativ; ca şi în anii precedenţi, în 2011 s-a păstrat 
tendinţa defectuoasă de clasificare drept legi organice a tuturor proiectelor 
de legi promovate.   
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Extras din Studiul CAPC 

”Procesele politice care s-au derulat pe parcursul anului 2011 în Republica Moldova au influenţat 
în mod negativ calitatea procesului de creaţie legislativă.  
 
Deşi au existat anumite deficienţe în comunicarea dintre Parlament cu societatea civilă, totuşi, 
numărul considerabil al obiecţiilor de coruptibilitate acceptate de legiuitor, ne determină să 
constatăm că Parlamentul rămîne a fi una din cele mai deschise autorităţi publice din Republica 
Moldova.   
 
În pofida deschiderii manifestate de către Parlament nu putem să nu remarcăm o degradare 
generală a calităţii proiectelor de legi promovate pe parcursul anului 2011, care se manifestă 
prin: insuficienţa „cronică” a argumentării proiectelor de legi; lipsa fundamentării economico-
financiare a proiectelor de legi; mimare şi superficialitate în procesul de armonizare a legislaţiei 
naţionale cu acquis-ul comunitar; abundenţa în proiectele de legi a lacunelor de drept, concurenţei 
normelor de drept şi normelor de blanchetă. Este greu de apreciat care ar fi motivele care au 
generat o astfel de situaţie. Presupunem că există mai multe cauze: apariţia unei generaţii noi de  
funcţionari; suprasolicitarea funcţionarilor publici cauzată de accelerarea excesivă a procesului 
decizional; indolenţa conducătorilor vis-a-vis de calitatea proiectelor de legi; sentimentul general 
de provizorat al puterii politice. 
 
... Incontestabil, acest instrument de monitorizare a legiferării, aplicabil deja pe parcursul a 6 ani, 

şi-a demonstrat eficienţa şi universalitatea prin faptul că, pe de o parte, oferă o „radiografie” a 

procesului de creaţie legislativă, iar pe de altă parte, prin formularea recomandărilor, contribuie 

la sporirea calităţii legilor”. 

 
Studiul a fost prezentat în cadrul unui eveniment public (masă rotundă) la care au fost prezenți 

reprezentanți ai Parlamentului, CCCEC, Ministerului Justiției, membri ai Alianței Anticorupție, parteneri ai 

Civil Rights Defenders.  

 
Pe parcursul anului 2011, CAPC a continuat să mențină și să îmbunătățească baza de date privind 
activismul deputaților. Astfel, au fost introduse 95 de stenograme ale ședințelor parlamentare; a fost 
actualizată lista deputaților, inclusiv CV-urile acestora (65 de membri noi), ținând cont de faptul că în 
noiembrie 2010 a fost ales Parlamentul Legislativului XIX; în același timp, au fost introduse 93 de inițiative 
legislative ale deputaților.  
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Baza de date a fost subiectul unor emisiuni televizate la Publika TV, în cadrul căreia a fost abordat subiectul 
existenței bazei de date privind activismul deputaților a absenteismului deputaților și, în general, 
activitatea de efectuare a expertizei coruptibilității (vezi link: http://www.publika.md/tara-lui-dogaru--
institutiile-de-drept-si-coruptia_519581.html; http://www.publika.md/emisiuni/--ara-lui-
dogaru_391.html; https://www.publika.md/deputatii-comunistii--lideri-la-capitolul-absente-nemotivate-
la-sedintele-parlamentului_650531.html). 
 

 
A fost asigurată în continuare mentenanța forumului CAPC privind expertiza coruptibilității. În perioada 
vizată, pe forumul CAPC au fost plasate 34 de subiecte pentru discuții, selecția acestora fiind făcută în 
funcție de numărul rapoartelor experților CAPC și de rezonanța proiectelor de legi în societate, 
contribuind la creșterea interesului pentru rapoartele de expertiză. 
 

De asemenea, au fost editate și diseminate 22 de buletine 
informative periodice (digests) deputaților, funcționarilor din 
Parlament, agențiilor de presă și altor abonați ai digest-ului. 
 
Au fost organizate 12 conferințe de presă și diseminate 24 de 
comunicate de presă pentru a informa publicul despre legislaţia 
în curs de elaborare și pentru a oferi posibilitatea publicului larg 
de a cunoaşte noile modificări legislative şi a oferi timp suficient 
pentru a contesta promovarea unor legi în detrimentul 
interesului public. 

http://www.publika.md/tara-lui-dogaru--institutiile-de-drept-si-coruptia_519581.html
http://www.publika.md/tara-lui-dogaru--institutiile-de-drept-si-coruptia_519581.html
http://www.publika.md/emisiuni/--ara-lui-dogaru_391.html
http://www.publika.md/emisiuni/--ara-lui-dogaru_391.html
https://www.publika.md/deputatii-comunistii--lideri-la-capitolul-absente-nemotivate-la-sedintele-parlamentului_650531.html
https://www.publika.md/deputatii-comunistii--lideri-la-capitolul-absente-nemotivate-la-sedintele-parlamentului_650531.html
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IV. Suport informațional Autorităților Publice Locale în elaborarea actelor normative locale 

 

În perioada 1 martie 2011 - 30 august 2011 
CAPC a implementat cu suportul Academy 
for Educational Development (AED), prin 
Programul ”Inspirație”, Proiectul „Suport 
informaţional Autorităţilor Publice Locale 
(APL) în elaborarea actelor normative 
locale”. 
 
 
 

Scopul proiectului l-a constituit contribuirea societăţii civile la crearea unui cadru normativ local adecvat 
pentru dezvoltarea economică şi socială a autorităţilor publice locale (APL), precum şi pentru respectarea 
drepturilor cetăţenilor şi a mediului de afaceri local, prin instruirea reprezentanţilor APL în domeniul 
tehnicii legislative. 
 
În cadrul acestui proiect CAPC s-a angajat: să elaboreze Ghidul privind elaborarea proiectelor de decizii 
şi dispoziţii ale autorităţilor publice locale, care să conţină modele de acte normative locale și un Acord-
model de cooperare dintre asociaţia obştească şi APL; să organizeze 10 training-urilor pentru APL. 
 
Pentru elaborarea Ghidului, CAPC a selectat 2 experţi, 
care au analizat actele normative emise de APL. În 
cadrul analizei, experţii CAPC au sistematizat actele 
normative, astfel încît Ghidul să conţină modele de 
acte normative, care să acopere un număr cît mai mare 
de situaţii, care pot apărea în viaţa cotidiană. Ulterior, 
experţii au elaborat modelele de acte normative 
pentru APL. Totodată, Ghidul conţine şi unele explicaţii 
(extrase din legi) privind tehnica legislativă şi specificul 
de reglementare a unor domenii particulare. 
 
Ghidul are drept scop oferirea unui set de standarde 
minime aplicabile în procesul decizional local şi 
abordează următoarele aspecte: 

 Cadrul normativ privind competenţa APL de a 
adopta acte administrative;  

 Domeniile de intervenţie regulatorie ale APL;  
 Categorii de acte ale APL; 
 Condiţiile de legalitate ale actelor APL; 
 Regulile de tehnică legislativă pentru actele normative ale APL; 
 Părţile constitutive ale actului normativ al APL şi fundamentarea acestuia; 
 Modele de decizii şi dispoziţii ale APL; 
 Acord-model de cooperare dintre asociaţia obştească şi APL.                   

 
Ghidul a fost distribuit în numar de 400 de exemplare reprezentanţilor APL la training-urile de instruire 
în domeniul elaborării şi promovării (tehnicii legislative) actelor normative locale. 
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Training-urile au fost  organizate în 10 raioane diferite din zona centrală a Republicii Moldova, în 
dependenţă de disponibilitatea APL. Lista raioanelor selectate şi a persoanelor de contact din fiecare 
raion în care au fost desfăşurate training-urile este prezentată în tabelul de mai jos. 

 

 

 
N/O 

 
RAIONUL 

 
NUME PREŞEDINTE/ 

TELEFON/FAX 

 
SECRETAR (PERSOANA DE 

CONTACT) 
TELEFON/FAX 

 

 
DATA PENTRU 

TRAINING 

1. NISPORENI Vasile Bîtcă 
 (264) 2 26 50 

Viorica Botescu 
(264) 2 20 57  

22.07.2011 

2. STRĂŞENI Petru Volosiuc 
(237) 2 36 30 

Nina Rusu 
(237) 2 20 57 

26.07.2011 

3. SÎNGEREI Gheorghe Meaun 
 (262) 2 20 58 

Gheorghe Ungureanu 
 (262) 2 20 57 

28.07.2011 

4. CRIULENI Vitalie Rotaru 
(248) 2 26 50 

Grigore Savin 
(248) 2 20 57 

02.08.2011 

5. CĂLĂRAŞI Ilie Rău  
(244) 2 26 50 

Viorica Botnari 
(244) 2 20 58 

03.08.2011 

6. ORHEI Ion Ştefîrţă 
(235) 2 26 50 

Botnariuc Ludmila 
(235) 2 20 65 

05.08.2011 

7. IALOVENI Nicolae Andronache  
(268) 2 00 06 

Nicolae Mereacre 
 (268) 2 20 57  

09.08.2011 

8. HÎNCEŞTI Grigore Cobzac 
(262) 2 20 58 

Dorian Daşcă 
(262) 2 20 48 

10.08.2011 
 

9. UNGHENI Iurie Toma 
(236) 2 30 52 

Rodica Liţcan 
(236) 2 20 57 

11.08.2011 

10. ANENII NOI Vladimir Vîzdoagă 
265) 2 27 50 

Nadejda Coman 
(265) 2 20 57 

15.08.2011 

Grupul-ţintă al training-urilor l-au constituit juriştii şi funcţionarii publici din cadrul APL de nivelul II, 

secretarii APL de nivelul I, adică persoanele nemijlocit responsabile de elaborarea proiectelor actelor 

normative la nivel local. În acelaşi timp, la unele training-uri au fost implicaţi şi reprezentanţii altor 

structuri din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale. De asemenea, au fost invitate și ONG-uri 

locale. Numărul total al persoanelor instruite la training-urile locale desfăşurate în perioada de raportare 

este de  270 de persoane.  
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V. Campania sociala ”Nu dau-Nu iau!” 

În vederea îmbunătățirii nivelului de informare al 

populației, creșterii gradului de conștientizare 

față de toleranța unor fenomene precum 

corupția și care, în consecință, va conduce la 

respectarea drepturilor omului, Centrul pentru 

Analiza și Prevenirea Corupției, Centrul pentru 

Combaterea Crimelor Economice și Corupției al 

Republicii Moldova și Publika TV, cu suportul The 

Balkan Trust for Democracy, au organizat o 

campanie socială "Nu dau - Nu iau!", care a 

constat în organizarea unei serii de emisiuni TV 

(10 emisiuni), în cadrul cărora au fost discutate 

subiecte precum problemele curente pe care 

societatea trebuie să le trateze. Proiectul s-a 

desfășurat în perioada 15.08 2011 - 15.12.2011. 

Scopul general al campaniei a fost de a crea punți de legătură între cetățenii Republicii Moldova și 

instituțiile guvernamentale prin creșterea încrederii cetățenilor, a transparenței și a deschiderii în  

procesul de luare a deciziilor. Creșterea încrederii sociale și a transparenței guvernamentale contribuie, 

în cele din urmă, la scăderea nivelului de corupție în țară.  

Scopul campaniei a fost: 

 informarea cu privire la drepturile omului și căile de combatere a corupției, precum și să 

informeze despre inovațiile legislative în domeniu; 

 sporirea transparenței autorităților 

publice prin discuții despre modul în 

care corupția afectează realizarea 

drepturilor omului; 

 creșterea încrederii societății civile față 

de instituțiile statului prin dialogurile 

deschise cu reprezentanții autorităților 

publice. 

În cadrul implementării proiectului au fost organizate 10 emisiuni TV pe diverse probleme sociale. 

Dezbaterea privind cele mai "sensibile probleme" din cadrul emisiunilor televizate a contribuit la 

informarea populației, la cultivarea intoleranței la corupție și, în consecință, la respectarea drepturilor 

omului. 

La dezbaterile TV au fost invitați 19 reprezentanți ai autorităților publice și 11 experți din partea 

societății civile, în funcție de subiectele discutate. 

Pentru promovarea campaniei sociale au fost elaborate 10 spoturi publicitare, având același concept. În 

aceste spoturi au fost prezentate subiectele abordate în cadrul discuțiilor, partenerii și donatorul 

Campaniei "Nu dau - Nu iau!" Spoturile publicitare au înregistrat 544 vizualizări. 
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Cele mai interesante declarații făcute de participanții în studiou au devenit 

subiectele materialelor de știri care au fost difuzate în 150 de buletine de 

știri de 5 ori pe zi. 

Au fost 622 027 telespectatori informați, din care: 225 440 vizualizări în 

direct - pentru talk-show-ul "Țara lui Dogaru"; 73 730 de vizualizări în direct 

- pentru talk-show-ul «День за днём»; 219 221 vizualizări pe pagina web a 

postului de televiziune; 93 000 de vizualizări pe site-ul CCCEC; 10 636 

vizualizări ale site-ului CAPC. 

În timpul campaniei sociale, site-ul www.publika.md a avut 303 760 vizitatori unici din țară și din 

străinătate. 
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VI. Baza de date „Fair Play” 

 
Problemele conexe accesului la informațiile de interes public, 
vizibilității proceselor de administrare publică, inclusiv a banilor și 
patrimoniului public, precum și a persoanelor care le administrează 
reprezintă o preocupare permanentă a societății civile din Republica 
Moldova CAPC, cu sprijinul financiar al Fundației Soros-Moldova, a 
creat în 2010 o bază de date „Fair play” privind persoanele care 
administrează treburile de interes public (în continuare – bază de 
date).   

 
Aplicația conține 9 seturi de date: Președinte; Parlament; Guvern; Aleși locali; Curtea de Conturi; Curtea 
Constituțională; Procuratura; Instanțe judecătorești; Autorități publice. Baza de date, printr-un search al 
numelui unui demnitar de stat, permite încrucișarea tuturor informațiilor din baza de date, în final 
asigurînd monitorizarea parcursului politic, profesional al demnitarului, precum și felul în care a gestionat 
patrimoniul public. 
 
Sursele de colectare a informațiilor sunt doar sursele publice: site-urile instituțiilor publice; site-urile ONG; 
Monitorul Oficial; Hotărîrile Curții de Conturi; Hotărîrile CtEDO; informația obținută de la autoritățile 
publice. 
 
Este evident, însă, că baza de date își poate menține utilitatea publică doar la o permanentă completare 
a informațiilor. O completare a datelor a fost desfășurată de CAPC în perioada 02.01.2011-15.02.2012, cu 
suportul Fundației Soros-Moldova în cadrul implementării Proiectului ”Baza de date „Fair play””.  
 
 Au fost colectate şi introduse în baza de date următoarele categorii de informații: 

 informaţii cu privire la 9 categorii de subiecţi: 
deputaţii în Parlament; şeful Aparatului 
Parlamentului; membrii Guvernului; şefii de 
instituţii subordonate Guvernului şi 
ministerelor; membrii CSM; judecătorii Curţii 
Constituţionale; membrii Curţii de Conturi, 
conducerea Curţii Supreme de Justiţie; 

 informaţii cu privire la 12 guverne;  
 participarea celor 9 categorii de persoane pe 

listele partidelor în 7 scrutine electorale;  
 participarea celor 9 categorii de persoane în 

cadrul a 4146 comisii de stat;  
 informaţii cu privire la persoanele responsabile de condamnarea RM la CEDO în 212 dosare;  
 informaţii personale şi parcursul profesional cu privire la 197 de persoane;  
 256 de hotărîri ale Curţii de Conturi, în care se întîlnesc numele a 67 de persoane;  
 562 de hotărîri ale Curţii de Conturi au fost scanate şi extrase toate numele şi denumirile proprii;  
 informaţii cu privire la înregistrarea a 1497 întreprinderi;  
 informaţii cu privire la radierea a 594 de întreprinderi;  
 declaraţiile pe venituri a 13 persoane pe anul 2008;  
 declaraţiile pe venituri a 111 persoane pe anul 2009;  
 declaraţiile pe venituri a 117 persoane pe anul 2010; 
 declaraţiile pe venituri a 102 persoane depuse la CEC în scrutinul electoral din 5 aprilie 2009. 
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Informaţiile de mai sus permit monitorizarea de către mass-media şi publicul larg a evoluţiei persoanelor 
care gestionează afacerile publice. 
 
Aplicaţia „Fair play” a fost plasată pe site-ul CAPC, iar pentru a atrage atenţia utilizatorilor a fost elaborat 
un banner „Cunoaşte-i pe cei care te conduc! Accesează „Fair play”!”.  

 
În scopul mediatizării acestui produs, CAPC a organizat o 
masă rotundă la care au fost invitaţi mass-media, ONG, 
CCCEC şi Procuraturii Generale. Comunicatul de presă cu 
privire la acest eveniment a fost plasat pe site-ul CAPC şi 
distribuit în cadrul mesei rotunde. Ulterior, în Ziarul de 
Gardă a fost publicat un articol despre lansarea bazei de 
date „Fair play”. 
 
 

Totodată, baza de date „Fair play” a constituit obiectul unei prezentări în cadrul Sesiunii IT4Transparency 

a ICT Summit 2011. 

Numărul de vizitatori unici pe site–ul  www.capc.md a crescut de 2 ori după prezentarea publică a bazei 
de date de la 20 vizitatori/zi mediu  la 42 vizitatorilori/zi mediu. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.capc.md/
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VIII. REZUMATUL PROIECTELOR IMPLEMENTATE DE CAPC ÎN 2011 

 

 

Denumire proiect Perioada de 
implementare 

Finanțator Valoarea 
suportului 
financiar 

Număr personal  
implicat 

Suport 
instituţional 
Alianţei 
Anticorupţie 
 

25.09.2011-
15.03.2011 

 

Fundația Est 
Europeană 

12 892.00 USD 
 

3 persoane 

Expertiza 
coruptibilității 
proiectelor 
actelor normative 
- Etapa V 

03.01.2011-
31.12.2011 

Civil Rights 
Defenders 

51 900.00 EUR 18 persoane 

Suport 
informaţional 
Autorităţilor 
Publice Locale în 
elaborarea 
actelor normative 
locale 

01.03.2011 – 
30.08.2011 

Academy for 
Educational 
Development 

113 575.00 MDL 8 persoane 

Campania sociala 
”Nu dau-Nu iau” 

15.08. 2011- 
31.12.2011 

The Balkan Trust 
for Democracy 

25 000.00 USD 13 persoane 

Baza de date 
„Fair play” 

01.04.2010 - 
12.05.2017 

 

Fundația Soros-
Moldova 

42 310.00 USD 
 

6 persoane 

 

 

 

 

 


	CAPC a diseminat experiența sa în domeniul expertizei coruptibilității la sesiunea plenară GRECO,  metodologia CAPC fiind evaluată ca una din cele mai bune practici din Europa în acest domeniu, iar Ghidul și Studiul privind eficiența mecanismului de e...
	 “Alianţa Anticorupţie are un nou Secretar”;
	 „"Export" de experienţă moldovenească acumulată în domeniul expertizei coruptibilităţii”;
	 „Alianţa Anticorupţie lansează Studiul „Abordarea corupţiei în campaniile pentru alegeri parlamentare”;
	 „Alianţa Anticorupţie are un nou Preşedinte”;
	 „Brainstorming despre interceptarea comunicărilor prin prisma respectării drepturilor omului”;
	 „Masă rotundă privind introducerea reglementărilor liniilor fierbinţi guvernamentale anticorupţie”;
	 “Masa rotundă organizată de AAC împreună cu CCCEC „Combaterea corupţiei: între retorică electorală şi politici guvernamentale””.



