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Cuvînt înainte

În viaţa de zi cu zi, cetăţeanul efectuează diferite activităţi necesare familiei 
lui, bussines-ului pe care îl desfăşoară, instituţiei publice în care activează 
ori în alt interes general. Pe parcursul acestor activităţi el poate întîmpina 
mai multe probleme, pe care va încerca a le depăşi sau a le soluţiona. Una 
din aceste probleme este corupţia. Ea limitează drepturile şi libertăţile per-
soanei, cauzîndu-i prejudicii considerabile, şi devine o preocupare serioasă 
atît a persoanei, cît şi a societăţii. 

Adesea, funcţionarul reuşeşte să-i impună cetăţeanului practici de corupţie, 
deoarece acesta din urmă nu cunoaşte cum ar putea să se apere. Pe de altă 
parte, unii cetăţeni iniţiază ei înşişi asemenea practici, fi e din necunoaşterea 
normelor juridice care le interzic, fi e din dorinţa de a-şi soluţiona problemele 
contrar prevederilor legale. 

Pentru a înlătura acest pericol şi a lupta contra corupţiei sunt necesare, în 
primul rînd, eforturile instituţiilor de stat, deoarece statul dispune de pîr-
ghiile şi organele respective. Totodată, rezultatele eforturilor instituţiilor 
de stat sunt mai efi ciente, dacă activitatea anticorupţie este sprijinită de 
societatea civilă şi de sectorul privat, şi fenomenul corupţiei nu este tolerat 
de cetăţeni.

Activitatea anticorupţie este o acţiune complexă care include măsuri de 
educaţie, prevenire şi contracarare. 

Educaţia anticorupţie poate fi  realizată prin:
• educaţie generală;
• crearea comportamentului etic adecvat;
• educaţie juridică necesară; 
• acumularea cunoştinţelor anticorupţie.

Prevenirea corupţiei include următoarele practici:
• reglementarea strictă a serviciului public;
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• asigurarea transparenţei şi accesului la informaţie;
• promovarea principiilor şi normelor etice în sectorul public şi privat;
• asigurarea transparenţei şi responsabilităţii în gestionarea fi nanţelor 

şi bunurilor publice;
• reglementarea achiziţiilor publice;
• declararea veniturilor, a proprietăţii şi controlul acestora;
• prevenirea şi soluţionarea confl ictului de interese;
• prevenirea spălării banilor;
• transparenţa fi nanţării partidelor politice şi campaniilor electorale;
• participarea societăţii civile şi sectorului privat în activitatea antico-

rupţie;
• evaluarea periodică a corupţiei şi instrumentelor juridice;
• implementarea principiilor statului de drept etc.

Contracararea corupţiei prevede:
• incriminarea corupţiei şi spălării banilor;
• răspunderea persoanelor juridice;
• urmărirea judiciară, judecarea şi sancţionarea;
• confi scarea;
• protecţia persoanelor;
• înlăturarea consecinţelor corupţiei;
• repararea prejudiciului;
• existenţa şi activitatea autorităţilor specializate în combaterea co-

rupţiei;
• cooperarea naţională şi internaţională etc.

Fiecare cetăţean încearcă, în felul său, să se apere de actele de corupţie, 
încadrîndu-se astfel în activitatea anticorupţie. Rolul cetăţeanului în acest 
proces este foarte important, iar contribuţia lui, directă sau indirectă, la 
activitatea anticorupţie ar putea fi  încurajată sau susţinută prin sporirea 
informării lui privind diversele aspecte ale luptei contra corupţiei. 

Ghidul de faţă se face util cetăţeanului prin oferirea răspunsurilor la un şir 
de întrebări: ce este corupţia, care sunt formele ei de manifestare, ce res-
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ponsabilitate este stabilită pentru săvîrşirea actelor de corupţie, care sunt 
măsurile de prevenire şi contracarare a corupţiei şi cum pot fi  ele utilizate 
pentru a evita prejudicierea persoanei.

Totodată, cetăţenilor li se explică modalităţile de apărare de funcţionarul 
care pretinde mită sau care săvîrşeşte alte acte de corupţie în dauna acesto-
ra, şi anume: acţiunile ce necesită a fi  întreprinse pînă a se adresa la orga-
nele de drept, organele de drept de la care se poate cere ajutor, ordinea şi 
procedura de adresare la organele de drept, acţiunile lor în cazul în care nu 
sunt satisfăcuţi de măsurile luate de organele de drept.

De asemenea, în ghid sunt descrise şi alte pîrghii juridice de relevare şi 
apărare de corupţie, cum ar fi : accesul la informaţie, accesul la declaraţii-
le cu privire la veniturile şi proprietăţile funcţionarilor publici, asigurarea 
protecţiei persoanei, repararea prejudiciului produs prin faptele de corup-
ţie, lichidarea consecinţelor actelor de corupţie. 

În anexă, sunt prezentate modele de acte prin care cetăţenii pot sesiza or-
ganele de drept cu privire la actele de corupţie săvîrşite împotriva lor de 
către unii funcţionari. Tot aici, cetăţeanul va găsi adresele şi telefoanele 
organelor de drept de la care poate solicita ajutor.

Punîndu-i la dispoziţie cetăţeanului acest ghid, se mizează pe motivarea 
lui de a se abţine de la eventuale acte de mituire, de a respinge pretenţiile 
ilegale ale unor funcţionari şi de a cere intervenţia organelor de drept în 
astfel de situaţii. 
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1. Ce este corupţia şi care sunt consecinţele ei?

Ca să te poţi proteja de un pericol, trebuie să cunoşti, mai întîi de toate, în 
ce constă el şi cum se manifestă. 

Actualmente despre corupţie se vorbeşte peste tot: la televizor, în ziare, la 
radio şi în discuţiile zilnice. Cu toate acestea, populaţia nu are o imagine 
clară şi exactă despre ceea ce reprezintă corupţia. De aceea, cetăţenii să-
vîrşesc uneori fapte de corupţie, prevăzute şi sancţionate de lege, fără a-şi 
da seama că astfel de acţiuni sunt ilegale, din care cauză riscă să se pome-
nească în confl ict cu legea. 

În legislaţia internaţională defi niţia corupţiei este dată în Convenţia civilă 
privind corupţia1. Potrivit acestei Convenţii, prin corupţie se înţelege fap-
tul de a solicita, de a oferi, de a da sau de a accepta, direct sau indirect, un 
comision ilicit sau un alt avantaj necuvenit sau promisiunea unui aseme-
nea avantaj necuvenit care afectează exercitarea normală a unei funcţii sau 
comportamentul cerut benefi ciarului comisionului ilicit sau al avantajului 
necuvenit sau al promisiunii unui astfel de avantaj necuvenit. 

Pe de altă parte, Convenţia penală a Consiliului Europei cu privire la co-
rupţie2, precum şi Convenţia Naţiunilor Unite împotriva corupţiei3 nu dau 
corupţiei o defi niţie propriu-zisă, ci defi nesc formele de manifestare a aces-
tui fenomen: corupţia activă a agenţilor publici naţionali; corupţia pasivă a 
agenţilor publici naţionali; corupţia activă în sectorul privat; corupţia pasi-
vă în sectorul privat; corupţia agenţilor publici străini şi a funcţionarilor or-
ganizaţiilor publice internaţionale; trafi cul de infl uenţă; abuzul de funcţii; 
sustragerea, deturnarea sau altă folosire ilicită de bunuri de către un agent 
public; îmbogăţirea ilicită; sustragerea de bunuri în sectorul privat. 

În legislaţia naţională, defi niţia corupţiei este dată în Legea Republicii 
Moldova privind combaterea corupţiei şi protecţionismului (în continuare 
1 Convenţia civilă privind corupţia, Consiliul Europei, Strasbourg, 04.11.1999, ratifi cată de 

Republica Moldova prin Legea nr. 542-XV din 19.12.2003.
2 Convenţia penală privind corupţia, Consiliul Europei, Strasbourg, 27.01.1999, ratifi cată de 

Republica Moldova prin Legea nr. 428-XV din 30.10.2003.
3 Convenţia Naţiunilor Unite împotriva corupţiei, adoptată de Adunarea Generală a O.N.U. la 

31.10.2003, semnată de Republica Moldova la 28.09.2004.
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– Legea nr. 900 din 27 iunie 1996). Potrivit acestei legi corupţia este un 
fenomen antisocial ce reprezintă o înţelegere nelegală între două părţi, una 
propune sau promite privilegii sau benefi cii nelegitime, cealaltă, antrenată 
în serviciul public, consimte sau le primeşte în schimbul executării (sau 
neexecutării) unor anumite acţiuni funcţionale ce conţin elemente ale in-
fracţiunii prevăzute de Codul penal.

De menţionat că Legea nr. 900 din 27 iunie 1996 defi neşte numai cîteva 
forme sub care se poate manifesta corupţia, în timp ce fenomenul este mult 
mai complex, exprimîndu-se sub multe alte forme (abuzul de serviciu, de-
lapidarea averii, etc). 

Defi niţii mult mai ample ale corupţiei sunt date în lucrările de specialitate.

Potrivit uneia dintre defi niţii, infracţiunea de corupţie constituie fapta unui 
funcţionar public sau funcţionar angajat în sectorul privat, care constă în 
trafi carea atribuţiilor specifi ce funcţiei deţinute în schimbul unor foloase 
sau specularea în aceleaşi scopuri a infl uenţei pe lîngă funcţionarii publici, 
faptă prevăzută în legea penală4.

Conform altei defi niţii, corupţia constituie un fenomen social morbid care 
afectează sau chiar paralizează funcţionarea normală a instituţiilor, orga-
nizaţiilor, întreprinderilor şi care constă în folosirea atribuţiilor de serviciu 
în interes personal5. 

Codul penal al Republicii Moldova nu dă corupţiei o defi niţie, ci doar pre-
vede fapte concrete de corupţie în diferite articole şi capitole, stabilind 
pedepse. Codul cu privire la contravenţiile administrative nu oferă, de ase-
menea, o defi niţie a corupţiei, ci doar include o normă care interzice pro-
tecţionismul.

Codul penal şi Codul cu privire la contravenţiile administrative al 
Republicii Moldova defi nesc formele concrete ale corupţiei şi stabilesc res-
ponsabilitatea penală şi administrativă pentru faptele concrete de corupţie 
şi alte fapte ce au tangenţă cu corupţia.

4 Valeriu Cuşnir, Incriminarea corupţiei în legislaţia penală a Republicii Moldova, autoreferat 
al tezei de doctor habilitat în drept, Chişinău 2005, p. 16

5 Octavian Bejan, Trăsăturile defi nitorii ale corupţiei, Legea şi viaţa, nr. 8/2005, p. 53.
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Corupţia constituie un fenomen deosebit de periculos pentru societate, ale 
cărui efecte nefaste se resimt în toate sferele de activitate. Este sufi cient a 
enumera numai cîteva dintre acestea, pentru a înţelege gravitatea lor. 

În sfera politică şi administrativă corupţia provoacă astfel de consecinţe:
• diminuarea calităţii actului de guvernare;
• discreditarea autorităţilor publice de orice nivel;
• subminarea statalităţii şi a democraţiei;
• încurajarea iresponsabilităţii şi a practicilor abuzive în rîndurile 

funcţionarilor din sectorul public;
• înrăutăţirea imaginii ţării;
• împiedicarea procesului de integrare europeană.

În sfera economică corupţia are ca repercusiuni:
• subdezvoltarea economică;
• amplifi carea economiei subterane;
• cauzarea de pierderi pentru buget;
• calitatea proastă a mărfurilor şi serviciilor pe piaţa de consum;
• menţinerea nivelului scăzut al investiţiilor;
• împiedicarea reformelor economice;
• eşuarea politicilor de susţinere a business-ului mic şi mijlociu;
• vulnerabilitatea economică a ţării.

Raportul Forumului Economic Mondial (Global Competitiveness report 
2004-2005), în care se evaluează Indicele Competitivităţii Business-ului, 
denotă o legătură directă între competitivitatea economică şi nivelul corup-
ţiei, ceea ce înseamnă că cele mai competitive ţări din lume sunt cel mai 
puţin afectate de corupţie şi, viceversa, ţările cu un nivel redus al competi-
tivităţii înregistrează un nivel ridicat al corupţiei6. 

În sfera socială corupţia produce asemenea urmări:
• efi cienţa scăzută a politicilor din domeniul educaţiei, ştiinţei, sănă-

tăţii şi protecţiei mediului; 
6 Svetlana Pînzari, Lilia Caraşciuc şi Ianina Spinei, Diagnosticul mitei în afaceri, Chişinău, 

2005, pp. 9-10.
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• calitatea proastă a serviciilor acordate populaţiei;
• sărăcirea populaţiei;
• creşterea inechităţii şi tensiunii sociale;
• exodul cetăţenilor în străinătate;
• degradarea valorilor morale;
• creşterea comportamentelor violente din partea unor indivizi, orien-

taţi spre comportamente antisociale;
• creşterea simţului de insecuritate în rîndurile cetăţenilor exemplari.

Indiferent de sfera în care se manifestă, corupţia aduce atingere drepturilor 
şi libertăţilor persoanei.

În cadrul conferinţei de prezentare a Indicelui Perceperii Corupţiei pentru 
anul 2005, preşedintele Transparency International, Peter Eigen, a menţio-
nat: „corupţia este o cauză majoră a sărăciei, precum şi o barieră în depă-
şirea acesteia. Ambele fl agele se nutresc unul pe altul, închizînd populaţia 
într-un cerc vicios al mizeriei”.
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2. Faptele de corupţie şi sancţiunile prevăzute de legislaţie
2.1 Faptele de corupţie prevăzute de Codul penal 
Actualul Cod penal al Republicii Moldova, intrat în vigoare la 12 iunie 
2003, prevede următoarele fapte de corupţie:

În sectorul public:
– coruperea pasivă (art. 324),
– coruperea activă (art. 325),
– trafi cul de infl uenţă (art. 326),
– abuzul de putere sau abuzul de serviciu (art. 327),
– primirea de către un funcţionar a recompensei ilicite (art. 330),
– falsul în actele publice (art. 332);

În sectorul privat:
– luarea de mită (art. 333),
– darea de mită (art. 334),
– abuzul de serviciu (art.335),

În ambele sectoare:
– primirea unei remuneraţii ilicite pentru îndeplinirea lucrărilor legate 

de deservirea populaţiei (art. 256),
– delapidarea averii străine (art. 191),
– însuşirea în proporţii mari şi deosebit de mari săvîrşită prin delapi-

dare (art. 195).

Codul penal mai prevede o serie de infracţiuni care pot fi  în legătură directă 
cu săvîrşirea infracţiunilor de corupţie menţionate mai sus. La ele se referă:

– excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu (art. 328);
– încălcarea regulilor privind declararea veniturilor şi a proprietăţii de 

către demnitari, judecători, procurori, funcţionarii publici şi unele 
persoane cu funcţie de conducere (art. 330/1);

– refuzul de a îndeplini legea (art. 331);
– depăşirea atribuţiilor de serviciu (art. 336);
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– spălarea banilor (art. 243);
– abuzurile la emiterea titlurilor de valoare (art. 245); 
– utilizarea, contrar destinaţiei, a mijloacelor din împrumuturile interne sau 

externe garantate de stat (art. 240).

2.1.1 Coruperea pasivă 

Coruperea 
pasivă 
(alin. (1) 
art. 324 CP)

„Fapta persoanei cu funcţie de răspundere, care pretinde ori 
primeşte oferte, bani, titluri de valoare, alte bunuri sau avantaje 
patrimoniale fi e acceptă servicii, privilegii sau avantaje, ce nu i 
se cuvin, pentru a îndeplini sau nu ori pentru a întîrzia sau grăbi 
îndeplinirea unei acţiuni ce ţine de obligaţiile ei de serviciu, ori 
pentru a îndeplini o acţiune contrar acestor obligaţii, precum 
şi pentru a obţine de la autorităţi distincţii, funcţii, pieţe de 
desfacere sau o oarecare decizie favorabilă”.

Pedeapsă Amendă în mărime de la 20.000 la 60.000 de lei şi închisoare 
de la 3 la 7 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite 
funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de 
la 2 la 5 ani.

Potrivit art. 123 din Codul Penal persoană cu funcţie de răspundere este 
persoana căreia, într-o întreprindere, instituţie, organizaţie de stat sau a 
administraţiei publice locale ori într-o subdiviziune a lor, i se acordă, per-
manent sau provizoriu, prin stipularea legii, prin numire, alegere sau în 
virtutea unei însărcinări anumite drepturi şi obligaţii în vederea exercitării 
funcţiilor autorităţii publice sau acţiunilor administrative de dispoziţie ori 
organizatorico-economice.

Modalităţile de săvîrşire a faptelor 
de corupere pasivă (alin. (1)) Exemplu:

Persoana cu funcţie de răspundere 
pretinde ori primeşte bani, titluri de 
valoare, alte bunuri sau avantaje patri-
moniale fi e acceptă servicii, privilegii 
sau avantaje ce nu i se cuvin pentru:

Medicul dintr-o comisie de ex-
pertizare a vitalităţii cere de la 
un pacient bani pentru a-i elibera 
certifi cat medical.
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– a îndeplini;
– a refuza îndeplinirea;
– a întîrzia îndeplinirea;
– a grăbi îndeplinirea unei acţiuni 

ce ţine de obligaţiile ei de servi-
ciu; 

ori pentru:
– a îndeplini o acţiune contrar 

obligaţiei sale de serviciu;
precum şi pentru:

– a obţine de la autorităţi distincţii, 
funcţii, pieţe de desfacere sau o 
oarecare decizie favorabilă  

Şeful unui birou de evidenţă şi 
documentare a populaţiei cere de 
la un cetăţean bani pentru a ur-
genta eliberarea paşaportului. 

Poliţistul acceptă o invitaţie la re-
staurant pentru a nu trage la răs-
pundere cetăţeanul care a încălcat 
regulile de circulaţie. 

Inspectorul fi scal acceptă procu-
rarea unor bunuri (materiale de 
construcţie, electrocasnice etc.) 
în schimbul neîntocmirii proce-
sului-verbal privind încălcările 
fi scale depistate.

Coruperea 
pasivă 
(alin. (2) art. 
324 CP)

Faptele de corupere pasivă (prevăzute în alineatul (1)) 
săvîrşite:
a) repetat;
b) de două sau mai multe persoane;
c) cu extorcare de bunuri sau servicii enumerate la alin. (1);
d) în proporţii mari.

Pedeapsă Amendă în mărime de la 60.000 la 100.000 de lei şi închisoare 
de la 5 la 10 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite 
funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de 
la 2 la 5 ani.

Prin fapte de corupţie săvîrşite în mod repetat, de două sau mai multe persoane, 
cu extorcare de bunuri sau servicii, în proporţii mari se înţelege următoarele: 

a) repetat – persoana cu funcţie de răspundere care a săvîrşit anterior un 
act de corupţie prevăzut în alineatul (1) şi nu a fost condamnată pentru o 
atare faptă ori nu a expirat termenul în decursul căruia ea poate fi  trasă la 
răspundere penală (termenul de prescripţie), comite din nou o infracţiune 
de corupţie similară (cu cea din alin. (1));
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b) de două sau mai multe persoane – situaţiile în care două sau mai multe 
persoane cu funcţie de răspundere săvîrşesc o infracţiune de corupţie, după 
ce s-au înţeles din timp să comită acte de corupţie ori au convenit asupra 
lor după începerea, dar pînă la consumarea infracţiunii;

c) cu extorcare de bunuri sau servicii – persoana cu funcţie de răspunde-
re ameninţă persoana interesată că va săvîrşi împotriva ei acţiuni de natură 
a-i produce prejudicii drepturilor şi intereselor legale sau îi creează intenţi-
onat condiţii speciale care o impun să-i dea bunuri ori să-i ofere servicii în 
scopul prevenirii consecinţelor negative asupra intereselor sale legale; 

d) în proporţii mari – valoarea bunurilor luate de făptuitorul infracţiunii de 
corupţie sau a serviciilor obţinute ori a altor avantaje patrimoniale ce-i sunt 
oferite sau de care urmează să benefi cieze acesta depăşeşte suma de 10.000 
şi ajunge pînă la 30.000 de lei (de la 500 la 1500 de unităţi convenţionale); 

Agravantele prevăzute la literele a), b), c) şi d) ale alineatului (2) se conţin 
şi în componenţele altor infracţiuni de corupţie, descrise în continuare.

Coruperea 
pasivă 
(alin. (3) 
art. 324 CP)

Actele de corupţie prevăzute în alin. (1) sau (2) săvîrşite:
a) de o persoană cu înaltă funcţie de răspundere;
b) în proporţii deosebit de mari;
c) în interesul unui grup criminal organizat sau al unei 

organizaţii criminale.

Pedeapsă
(alin. (3))

Amendă în mărime de la 20.000 la 60.000 de lei şi 
închisoare de la 7 la 15 ani, cu privarea de dreptul de a 
ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate 
pe un termen de la 3 la 5 ani.

a) de o persoană cu înaltă funcţie de răspundere – persoana cu func-
ţie de răspundere al cărei mod de numire sau alegere este reglementat de 
Constituţia Republicii Moldova şi de legile organice, precum şi persoanele 
cărora persoana cu înaltă funcţie de răspundere le-a delegat împuternicirile 
sale. Potrivit Constituţiei Republicii Moldova acestea sunt: Preşedintele 
Parlamentului, vicepreşedinţii lui şi deputaţii; Preşedintele Republicii 
Moldova; Prim-ministrul şi membrii guvernului; judecătorii din instan-
ţele de judecată de toate nivelurile; magistraţii Consiliului Superior al 
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Magistraturii; procurorul general şi procurorii ierarhic inferiori; judecătorii 
Curţii Constituţionale; preşedintele şi membrii Curţii de Conturi;

b) în proporţii deosebit de mari – valoarea bunurilor luate de făptuitorul 
infracţiunii de corupţie, a serviciilor ori a altor avantaje, ce-i sunt oferite 
sau de care urmează să benefi cieze acesta depăşeşte suma de 30.000 de lei 
(1500 de unităţi convenţionale);

c) prin grup criminal organizat (art. 46 din Codul penal) se înţelege o re-
uniune stabilă de persoane care s-au organizat în prealabil pentru a comite 
una sau mai multe infracţiuni; organizaţie criminală (art. 47 din Codul 
penal) – o reuniune de grupuri criminale organizate într-o comunitate sta-
bilă, a cărei activitate se întemeiază pe diviziune – între membrii organi-
zaţiei şi structurile ei – a funcţiilor de administrare, asigurare şi executare 
a intenţiilor criminale ale organizaţiei în scopul de a infl uenţa asupra acti-
vităţii economice şi de altă natură a persoanelor fi zice şi juridice sau de a 
controla, sub alte forme, în vederea obţinerii de avantaje şi a realizării de 
interese economice, fi nanciare sau publice.

Agravantele prevăzute la literele a), b) şi c) ale alineatului (3) se conţin şi 
în componenţele altor infracţiuni de corupţie, descrise în continuare.

2.1.2 Coruperea activă 

Coruperea 
activă 
(alin. (1) 
art. 325 
CP)

Fapta persoanei fi zice, care „promite, oferă sau dă unei 
persoane cu funcţie de răspundere, personal sau prin 
mijlocitor, bunuri sau servicii, enumerate la art. 324, în 
scopurile indicate la acelaşi articol”.

Pedeapsă Amendă în mărime de la 40.000 la 80.000 de lei şi 
închisoare de la 2 la 5 ani.

Modalităţile de săvîrşire a faptelor 
de corupere activă (alin. (1)) Exemplu:

Persoana fi zică promite oferă sau dă 
bani, titluri de valoare, alte bunuri sau 

Conducătorul unei fi rme promite 
(oferă), de bună voie, bani ori alte 
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avantaje patrimoniale, servicii, pri-
vilegii ori alte avantaje persoanei cu 
funcţie de răspundere, care nu i se cu-
vin, pentru ca aceasta:

– să îndeplinească;
– să refuze îndeplinirea;
– să întîrzie îndeplinirea;
– să grăbească îndeplinirea unei 

acţiuni ce ţine de obligaţiile ei 
de serviciu; 

ori pentru ca:
– să îndeplinească o acţiune con-

trar obligaţiei sale de serviciu;

precum şi pentru ca:
– să obţină de la autorităţi dis-

tincţii, funcţii, pieţe de desface-
re sau o oarecare decizie favo-
rabilă.

bunuri materiale inspectorului de 
muncă pentru ca acesta să nu do-
cumenteze încălcările constatate 
în cadrul controlului. 

Un cetăţean propune (oferă) bani 
sau alte bunuri materiale unui 
membru al comisiei de expertiză 
medicală pentru acordarea gradu-
lui de invaliditate. 

Conducătorul auto dă, de bună 
voie, bani sau produse materiale 
agentului poliţiei rutiere pentru ca 
el să nu documenteze încălcarea 
regulilor de circulaţie rutieră co-
misă. 

Conducătorul fi rmei dă bani unui 
primar pentru ca acesta să contri-
buie la acordarea lotului de pămînt 
sau a imobilului dorit. 

789

Coruperea 
activă 
(alin. (2) 
art. 325 CP)

Faptele de corupere activă (prevăzute în alineatul (1)) să-
vîrşite:

a) repetat7;
b) de două sau mai multe persoane8;
c) în proporţii mari9.

Pedeapsă Amendă în mărime de la 40.000 la 80.000 de lei şi închisoare 
de la 3 la 7 ani.

7 Vezi nota de pe p. 14.
8 Vezi nota de pe p. 15. 
9 Ibidem.
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Coruperea 
activă 
(alin. (3) 
art. 325 CP)

Actele de corupţie prevăzute în alin. (1) sau (2) săvârşite:
a) în proporţii deosebit de mari10;
b) în interesul unui grup criminal organizat sau al unei 

organizaţii criminale11.

Pedeapsă Închisoare de la 6 la 12 ani. 

Este de remarcat că, potrivit alin. (4), articolul 325 din Codul penal, per-
soana care a promis, a oferit sau a dat bunuri ori servicii enumerate în art. 
324 este liberată de răspundere penală, dacă ele i-au fost extorcate sau 
dacă persoana s-a autodenunţat neştiind că organele de urmărire penală 
sunt la curent cu infracţiunea pe care a săvîrşit-o.10 11

2.1.3 Trafi cul de infl uenţă 

Trafi cul de 
infl uenţă 
(alin. (1) 
art. 326 CP)

„Primirea sau extorcarea de bani, titluri de valoare, alte bu-
nuri sau avantaje patrimoniale, acceptarea de servicii, bunuri 
sau avantaje, personal sau prin mijlocitor, pentru sine sau 
pentru o altă persoană, săvîrşite cu intenţie de către o persoa-
nă care are infl uenţă sau care susţine că are infl uenţă asupra 
unui funcţionar, în scopul de a-l face să îndeplinească ori să 
nu îndeplinească acţiuni ce intră în obligaţiile lui de serviciu, 
indiferent dacă asemenea acţiuni au fost sau nu săvîrşite”.

Pedeapsă Amendă în mărime de la 10.000 la 30.000 de lei sau închi-
soare de la 2 la 5 ani.

Modalităţile de săvîrşire a actelor de 
trafi c de infl uenţă (alin. (1)) Exemplu:

Persoana care are infl uenţă sau care 
susţine că are infl uenţă primeşte sau 
extorchează de la o altă persoană 
bani, titluri de valoare, alte bunuri sau 
avantaje patrimoniale, acceptă de la

Avocatul cere, sub pretextul că nu 
există o altă soluţie de cîştig în pro-
cesul judiciar, bani de la clientul 
său pentru a obţine o decizie pro-
cesuală favorabilă din partea jude-

10 Vezi nota de pe p. 16.
11 Ibidem.
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o altă persoană servicii, bunuri sau 
avantaje nepatrimoniale, personal sau 
prin mijlocitor, pentru sine sau pentru 
o altă persoană, în scopul de a-l face 
pe funcţionarul asupra căruia are in-
fl uenţă sau susţine că are infl uenţă, să 
îndeplinească ori să nu îndeplinească 
acţiuni ce intră în obligaţiile lui de 
serviciu.

cătorului asupra căruia el susţine 
că are infl uenţă. 
Asistentul medicului sanitar accep-
tă bani sau alte bunuri materiale de 
la conducătorul unei fi rme pentru a 
interveni pe lîngă şeful său cu sco-
pul de a-l determina să nu aplice 
sancţiunile prevăzute de lege pentru 
încălcările comise de fi rma dată.

Se cere remarcat că făptuitorul poate fi  o persoană cu funcţie de răspunde-
re, o persoană cu înaltă funcţie de răspundere, un alt angajat al unei institu-
ţii, întreprinderi sau organizaţii publice ori o persoană fi zică.

Trafi cul de 
infl uenţă 
(alin. (2) 
art. 326 CP)

Faptele de trafi c de infl uenţa (prevăzute în alineatul (1)) 
urmate de infl uenţa promisă sau de obţinerea rezultatului 
promis, săvîrşite:

a) repetat12;
b) de două sau mai multe persoane13

c) cu primirea de bunuri sau avantaje în proporţii mari14.

Pedeapsă Amendă în mărime de la 20.000 la 60.000 de lei sau 
închisoare de la 3 la 7 ani.

12, 13141516

Trafi cul de 
infl uenţă 
(alin. (3) 
art. 326 
CP)

Faptele de trafi c de infl uenţă, prevăzute la alin. (1) sau (2), 
săvîrşite:

a) cu primirea de bunuri sau avantaje în proporţii 
deosebit de mari15;

b) în interesul unui grup criminal organizat sau al unei 
organizaţii criminale16.

Pedeapsă Închisoare de la 5 la 10 ani cu amendă în mărime de la 10.000 
la 30.000 lei.

12 Vezi nota de pe p. 14.
13 Vezi nota de pe p. 15.
14 Ibidem. 
15 Vezi nota de pe p. 16.
16 Ibidem.



20

Transparency International – Moldova DFID

2.1.4 Abuzul de putere sau abuzul de serviciu 

Abuzul de 
putere sau 
abuzul de 
serviciu 
(alin. (1) art. 
327 CP)

„Folosirea cu intenţie de către o persoană cu funcţie de răs-
pundere a situaţiei de serviciu, în interes material ori în alte 
interese personale, dacă aceasta a cauzat daune în proporţii 
considerabile intereselor publice sau drepturilor şi interese-
lor ocrotite de lege ale persoanelor fi zice sau juridice”.

Pedeapsă Amendă în mărime de la 3.000 la 8.000 de lei sau închisoa-
re de pînă la 3 ani în ambele cazuri cu (sau fără) privarea 
de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o 
anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.

Prin folosire cu intenţie a situaţiei sale de serviciu se înţelege exercitarea 
sau neexercitarea împuternicirilor funcţionale nu în scopul realizării sarci-
nilor de serviciu, ci în scop personal şi în detrimentul intereselor publice, 
în cazul în care aceste acţiuni nu constituie corupere pasivă.

Modalitatea de săvîrşire a 
infracţiunilor de abuz de putere 

sau abuz de serviciu (alin. (1)
Exemplu

Persoana cu funcţie de răspundere 
foloseşte cu intenţie situaţia sa de 
serviciu în interes material sau 
alte interese personale şi ca re-
zultat cauzează daune în proporţii 
considerabile intereselor publice 
sau drepturilor şi intereselor legale 
ale persoanelor fi zice şi juridice.

Directorul unei întreprinderi vinicole 
de stat fondează o fi rmă şi, folosind 
situaţia sa de serviciu in interes ma-
terial, încheie cu aceasta contracte de 
achiziţionare a ambalajului din sticlă 
la preţuri exagerate care depăşesc pre-
ţurile de piaţă, prejudiciind astfel în-
treprinderea.

Interes material înseamnă intenţia făptaşului de a obţine bunuri materiale, 
bani sau alte avantaje patrimoniale în folosul său.

Alte interese personale înseamnă intenţia făptaşului de a obţine diverse 
avantaje nepatrimoniale, funcţii, susţinere profe sională nemeritată sau to-
lerarea incom petenţei sale profesionale.
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Abuzul de 
putere sau 
abuzul de 
serviciu 
(alin. (2) 
art. 327 CP)

Fapta de abuz de putere sau abuz de serviciu:
a) săvîrşită repetat17;
b) săvîrşită de o persoană cu înaltă funcţie de răs-

pundere18;
c) soldată cu urmări grave.

Pedeapsă Amendă în mărime de la 10.000 la 20.000 de lei sau 
închisoare de la 3 la 7 ani în ambele cazuri cu privarea 
de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o 
anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.

În ceea ce priveşte agravanta soldată cu urmări grave, este de remarcat că 
legea nu indică expres urmările considerate grave, ci lasă la discreţia organe-
lor de drept să le stabilească, în funcţie de fi ecare caz concret şi de circum-
stanţele acestuia. Practica judiciară atribuie la urmări grave, în cazul acestei 
infracţiuni, asemenea consecinţe ca: accidente sau avarii soldate cu prejudicii 
materiale enorme; oprirea sau staţionarea transportului ori a proceselor teh-
nologice; perturbarea activităţii unei instituţii, organizaţii sau întreprinderi; 
cauzarea unui prejudiciu material în proporţii deosebit de mari (peste 30.000 
de lei), indiferent de forma de proprietate; decesul sau vătămarea gravă a 
integrităţii corporale ori sănătăţii uneia sau a mai multor persoane.1718

Abuzul de 
putere sau 
abuzul de 
serviciu 
(alin. (3) 
art. 327 CP)

Faptele de abuz de putere sau de serviciu săvîrşit în inte-
resul unui grup criminal organizat sau al unei organizaţii 
criminale.

Pedeapsă Închisoare de la 5 la 10 ani cu privarea de dreptul de a 
ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate 
pe un termen de pînă la 5 ani.

17 Vezi nota de pe p. 14.
18 Vezi nota de pe pp. 15-16.
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2.1.5 Primirea de către un funcţionar a recompensei ilicite 

Primirea 
de către un 
funcţionar a 
recompensei 
ilicite (alin. (1) 
art. 330 CP)

„Primirea de către un funcţionar al autorităţii publice, al 
altei instituţii, întreprinderi sau organizaţii de stat, care nu 
este persoană cu funcţie de răspundere, a unei recompense 
ilicite sau a unor avantaje patrimoniale pentru îndeplinirea 
unor acţiuni sau acordarea de servicii ce ţin de obligaţiile 
lui de serviciu”.

Pedeapsă Amendă în mărime de la 4.000 la 8.000 de lei sau închisoare 
de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea 
de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o 
anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.

Spre deosebire de infracţiunile de corupere pasivă şi de abuz de putere sau 
abuz de serviciu, infracţiunea aceasta poate fi  comisă nu de o persoană cu 
funcţie de răspundere, ci de un simplu funcţionar din sectorul public.

Modalitatea de săvîrşire 
a acestei infracţiuni 
(art. 330, alin. (1)):

Exemplu:

Funcţionarul primeşte în mod 
ilicit o recompensă pentru înde-
plinirea anumitor acţiuni sau acor-
darea anumitor servicii ce ţin de 
obligaţiile lui de serviciu.

Funcţionarul casei teritoriale de asigurări 
sociale primeşte bani sau alte bunuri ma-
teriale (lemn, băuturi spirtoase etc.) pen-
tru eliberarea legitimaţiei de pensionar. 

Profesorul unei universităţi de stat 
benefi ciază de ajutorul studenţilor la 
construcţia casei de locuit în schimbul 
lichidării restanţelor. 

1920

Primirea de către un funcţionar 
a recom pensei ilicite (alin. (2))

Faptele prevăzute în alin. (1) săvîrşite:
a) repetat19;
b) în proporţii mari20.

19 Vezi nota de pe p. 14.
20 Vezi nota de pe p. 15.
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Pedeapsă Amendă în mărime de la 8.000 la 
20.000 de lei sau închisoare de la 2 la 
6 ani, cu privarea de dreptul de a ocu-
pa anumite funcţii sau de a exercita 
o anumită activitate pe un termen de 
pînă la 5 ani.

2.1.6 Falsul în actele publice 

Falsul în 
actele publice 
(alin. (1) art. 
332 CP)

„Înscrierea de către o persoană cu funcţie de răspundere, 
precum şi de către un funcţionar al autorităţii publice care 
nu este persoană cu funcţie de răspundere, în documentele 
ofi ciale a unor date vădit false, precum şi falsifi carea unor 
astfel de documente, dacă aceste acţiuni au fost săvîrşite 
din interes material sau din alte interese personale”.

Pedeapsă Amendă în mărime de pînă la 10.000 de lei sau închisoare 
de pînă la 2 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea 
de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o 
anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.

Modalităţile de săvîrşire a 
infracţiunilor de fals în actele 

publice (alin. (1)):
Exemplu:

Persoana cu funcţie de răspundere 
sau alt funcţionar al unei instituţii 
publice, acţionînd în interes ma-
terial sau în alte interese perso-
nale, înscrie date vădit false într-
un document ofi cial sau modifi că 
conţinutul unui document ofi cial 
deja întocmit, introducînd date 
neautentice. 

Directorul unei şcoli întocmeşte cer-
tifi catul de absolvire pe numele unei 
persoane care, în realitate, nu şi-a făcut 
studiile la instituţia dată. 

Primarul unei localităţi introduce în 
decizia Consiliului local privind acor-
darea loturilor de pămînt numele unor 
persoane, care nu au fost indicate iniţi-
al în document. 
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Falsul 
în actele 
publice 
(alin. (2) art. 
332 CP)

Fapta de fals în actele publice săvîrşită:
a) repetat21;
b) de o persoană cu înaltă funcţie de răs pundere22;
c) în interesul unui grup criminal organizat sau al unei 

organizaţii criminale23.

Pedeapsă Amendă în mărime de la 10.000 la 20.000 de lei sau închisoare 
de la 3 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a 
ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe 
un termen de la 2 la 5 ani.

2.1.7 Luarea de mită 212223212223

Luarea de 
mită 
(alin. (1)
art. 333 
CP)

„Luarea de către o persoană care gestionează o organizaţie 
comercială, obştească sau o altă organizaţie nestatală a mitei 
sub formă de bani, titluri de valoare, alte bunuri sau avantaje 
patrimoniale, acceptarea de servicii, privilegii sau avantaje, 
ce nu i se cuvin, pentru a îndeplini sau nu ori de a întîrzia sau 
grăbi îndeplinirea unei acţiuni în interesul mituitorului sau 
al persoanelor pe care le reprezintă, dacă asemenea acţiuni 
intră în obligaţiile de serviciu ale mituitului”.

Pedeapsă Amendă în mărime de la 10.000 la 30.000 de lei sau în-
chisoare de pînă la 5 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa 
anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un 
termen de pînă la 5 ani.

Potrivit art. 124 din Codul penal persoană care gestionează o organizaţie 
comercială, obştească sau altă organizaţie nestatală este persoana căreia, 
în organizaţia indicată sau într-o subdiviziune a acesteia, i se acordă, perma-
nent sau provizoriu, prin stipularea legii, prin numire, alegere sau în virtutea 
unei însărcinări, anumite drepturi şi obligaţii în vederea exercitării funcţiilor 
sau acţiunilor administrative de dispoziţie ori organizatorico-economice.

21 Vezi nota de pe p. 14.
22 Vezi nota de pe pp. 15-16.
23 Vezi nota de pe p. 16.
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Modalităţile de săvîrşire 
a faptelor de luare de mită 

(alin. (1)):
Exemplu:

Persoana care gestionează o orga-
nizaţie comercială, obştească sau 
o altă organizaţie nestatală ia bani, 
titluri de valoare, alte bunuri sau 
avantaje patrimoniale sau acceptă 
servicii, privilegii sau avantaje ce 
nu i se cuvin pentru:

– a îndeplini;
– a refuza îndeplinirea;
– a întîrzia îndeplinirea;
– a grăbi îndeplinirea unei acţi-

uni ce ţine de obligaţiile ei de 
serviciu în interesul mituito-
rului; 

Şeful unui birou al Societăţii Vînă-
torilor şi Pescarilor pretinde de la 
o persoană care pescuieşte ilegal o 
sumă de bani în schimbul neîntoc-
mirii procesului-verbal asupra cazu-
lui dat. 

Directorul unei fi rme selectează ca 
prestator al serviciilor de reparaţie 
la sediul întreprinderii fi rma care 
promite ca remunerare efectuarea 
reparaţiei în apartamentul acestuia.

Luarea de 
mită 
(alin. (2) 
art. 333 CP)

Faptele de luare de mită (prevăzute în alineatul (1)) săvârşite:
a) repetat24;
b) de două sau mai multe persoane25;
c) cu extorcarea mitei26;
d) în proporţii mari27.

Pedeapsă Amendă în mărime de la 20.000 la 60.000 de lei sau 
închisoare de la 5 la 10 ani, cu privarea de dreptul de a 
ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate 
pe un termen de la 2 la 5 ani.

24252627

24 Vezi nota de pe p. 14.
25 Vezi nota de pe p. 15.
26 Ibidem.
27 Ibidem.
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Luarea de 
mită (alin. 
(3) art. 333 
CP)

Actele de corupţie, prevăzute în alin.(1) sau (2), săvîrşite:
a) în proporţii deosebit de mari28;
b) în interesul unui grup criminal organizat sau al unei 

organizaţii criminale29.

Pedeapsă Închisoare de la 7 la 15 ani.

2.1.8 Darea de mită 2829

Spre deosebire de infracţiunea de corupere activă (art. 325 din Codul 
Penal) care presupune mituirea sau încercarea de mituire a unei persoane 
cu funcţie de răspundere de către o persoană fi zică, în cazul infracţiunii 
de dare de mită (art. 334 din Codul Penal) persoana fi zică mituieşte sau 
încearcă să mituiască pe o persoană care gestionează o organizaţie co-
mercială, obştească sau altă organizaţie nestatală.

Potrivit art. 334, alin. (1) din Codul penal darea de mită se pedepseşte cu 
amendă în mărime de la 10.000 la 20.000 de lei sau cu închisoare pînă la 
3 ani.

Modalităţile de săvîrşire a faptelor de 
dare de mită (alin. (1)):

Exemplu:

Persoana fi zică promite, oferă bani, titluri 
de valoare, alte bunuri sau avantaje patrimo-
niale, servicii, privilegii, alte avantaje ori dă 
bani sau alte bunuri materiale persoanei care 
gestionează o organizaţie comercială, ob-
ştească sau altă organizaţie nestatală, care nu 
i se cuvin, pentru ca aceasta:

– să îndeplinească;
– să refuze îndeplinirea;
– să întîrzie îndeplinirea;
– să grăbească îndeplinirea unei acţiuni 

ce ţine de obligaţiile ei de serviciu; 

Un cetăţean propune sau 
oferă bani ori alte bunuri 
materiale conducătorului 
unei fi rme pentru ca acesta 
să accepte procurarea pro-
duselor agricole de la el şi 
nu de la alţi producători.

28 Vezi nota de pe p. 16.
29 Ibidem.
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ori pentru ca:
– să îndeplinească o acţiune contrar obli-

gaţiei sale de serviciu.

Darea de 
mită 
(alin. (2) 
art. 334 CP)

Faptele de dare de mită (prevăzute în alineatul (1)) 
săvîrşite:

a) repetat30;
b) de două sau mai multe persoane31;
c) în proporţii mari32

Pedeapsă Amendă în mărime de la 20.000 la 40.000 de lei sau 
închisoare de la 2 la 5 ani.

Darea de 
mită (alin. 
(3) art. 334 
CP)

Actele de dare de mită prevăzute în alin. (1) sau (2) săvîr-
şite:

a) în proporţii deosebit de mari33;
b) în interesul unui grup criminal organizat sau al unei 

organizaţii criminale34.

Pedeapsă Închisoare de la 5 la 10 ani.

Este de remarcat că potrivit alin. (4), art. 334 din Codul penal persoana 
care a dat mită este liberată de răspundere penală, dacă mita i-a fost extor-
cată sau dacă persoana s-a autodenunţat, neştiind că organele de urmărire 
penală sunt la curent cu infracţiunea săvîrşită de ea.3031323334

30 Vezi nota de pe p. 14.
31 Vezi nota de pe p. 15.
32 Ibidem.
33 Vezi nota de pe p. 16.
34 Ibidem.
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2.1.9 Abuzul de serviciu 

Abuzul de 
serviciu 
(alin. (1) 
art. 335 CP)

„Folosirea intenţionată de către o persoană care gestionează 
o organizaţie comercială, obştească sau o altă organizaţie 
nestatală a situaţiei de serviciu, în interes material ori în 
alte interese personale, dacă aceasta a cauzat daune în 
proporţii considerabile intereselor publice sau drepturilor 
şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fi zice sau 
juridice”.

Pedeapsă Amendă în mărime de la 3.000 la 8.000 de lei sau închisoare 
de pînă la 3 ani.

Modalitatea de săvîrşire a 
infracţiunilor de abuz de serviciu 

(alin. (1)):
Exemplu:

Persoana care gestionează o organizaţie 
comercială, obştească sau altă organizaţie 
nestatală foloseşte cu intenţie situaţia sa 
de serviciu în interes material sau alte 
interese personale35 şi ca rezultat cauzea-
ză daune în proporţii considerabile intere-
selor publice sau drepturilor şi intereselor 
legale ale persoanelor fi zice sau juridice.

Directorul unei societăţi pe ac-
ţiuni private angajează la ser-
viciu o persoană fără a emite 
un ordin, achitîndu-i un salariu 
mai mare decît cel prevăzut în 
statul de personal, astfel preju-
diciind material întreprinderea 
dată. 

35

Abuzul de 
serviciu 
(alin. (2) 
art. 335 
CP)

Fapta de abuz de serviciu săvîrşită de un:
– notar;
– auditor;
– avocat.

Pedeapsă Amendă în mărime de la 10.000 la 16.000 de lei sau 
închisoare de la 2 la 5 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) 
privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a 
exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.

35 Vezi nota de pe p. 20.
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Abuzul de 
serviciu 
(alin. (3) 
art. 335 CP)

Fapta de abuz de serviciu:
a) săvîrşită în interesul unui grup criminal organizat sau 

al unei organizaţii criminale36;
b) soldată cu urmări grave37.

Pedeapsă Închisoare de la 3 la 7 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa 
anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un 
termen de la 2 la 5 ani.

2.1.10 Primirea unei remuneraţii ilicite pentru îndeplinirea lu-
crărilor legate de deservirea populaţiei 

Primirea 
unei 
remune-
raţii ilicite 
(alin. (1) 
art. 256 
CP)

„Primirea, prin extorcare, de către un lucrător fără funcţie de 
răspundere dintr-o întreprindere, instituţie sau organizaţie, a 
unei remuneraţii pentru îndeplinirea unor lucrări sau pentru 
prestarea unor servicii în sfera comerţului, alimentaţiei 
publice, transportului, deservirii sociale, comunale, medicale 
sau de altă natură, lucrări şi servicii ce ţin de obligaţiile de 
serviciu ale acestui lucrător”.

Pedeapsă Amendă în mărime de pînă la 4.000 de lei sau muncă nere-
munerată în folosul comunităţii de la 120 la 180 de ore.

3637

Modalităţile de săvîrşire a acestei 
infracţiuni (art. 256, alin. (1)): Exemplu:

Lucrătorul unei organizaţii, întreprin-
deri sau instituţii pretinde o remunera-
re sub formă de bani, alte bunuri sau 
avantaje materiale în schimbul îndepli-
nirii unei lucrări sau unui serviciu în 
sfera pe care o deserveşte, în condiţiile 
în care efectuarea acestei lucrări intră 
în obligaţiile de servicii ale făptaşului. 

Angajatul unei companii de co-
mercializare şi instalare a apa-
ratelor de încălzire autonomă 
pretinde o sumă de bani pentru 
instalarea unui asemenea aparat 
în locuinţă. 

36 Vezi nota de pe p. 16.
37 Vezi nota de pe p. 21.
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Primirea unei 
remuneraţii 
ilicite (alin. (2) 
art. 256 CP)

Faptele prevăzute în alin. (1) săvîrşite:
a) repetat38;
b) de două sau mai multe persoane39;
c) în proporţii mari40.

Pedeapsă Amendă în mărime de la 4.000 la 8.000 de lei sau 
închisoare de pînă la 2 ani.

2.1.11 Delapidarea averii străine 

Delapidarea 
averii străine 
(alin. (2), lit. d) 
art. 191 CP)

Însuşirea ilegală, cu folosirea situaţiei de serviciu, a bu-
nurilor unei instituţii, întreprinderi sau organizaţii ori a 
unei persoane fi zice, încredinţate în administrarea făpta-
şului. 

Pedeapsă Amendă în mărime de la 10.000 la 20.000 de lei sau în-
chisoare de la 4 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea 
de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o 
anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

Subiect al infracţiunii de delapidare poate fi  oricare persoană din cadrul unei 
instituţii, întreprinderi sau organizaţii. Aceasta poate fi  atît o persoană cu funcţie 
de răspundere, cît şi un alt angajat al structurilor sus-indicate (contabil, admi-
nistrator, casier, expeditor etc.) care, potrivit raporturilor contractuale sau atri-
buţiilor funcţionale, administrează sau gestionează bunurile încredinţate.383940

Modalităţile de săvîrşire a acestei 
infracţiuni (alin. (2), lit. d) art. 

191 CP)
Exemplu:

Persoana transformă bunul afl at în 
administrarea sau gestionarea sa 
într-un bun al său, îl trece efectiv în 
stăpînirea sa, creîndu-şi posibilita-
tea de a dispune de acest bun  

Conducătorul unei instituţii, orga-
nizaţii sau întreprinderi, publice ori 
private, întocmeşte acte fi ctive de 
achiziţie a bunurilor sau a servici-
ilor unui agent economic, însuşind

38 Vezi nota de pe p. 14.
39 Vezi nota de pe p. 15.
40  Ibidem.
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ori

iroseşte bunul afl at în administra-
re sau gestionare prin consumare, 
cheltuire, dăruire sau transmiterea 
altor persoane fără restituirea echi-
valentului acestuia.

mijloacele fi nanciare eliberate pen-
tru aceste tranzacţii.

Conducătorul unei instituţii, organi-
zaţii sau întreprinderi, publice sau 
private, făcînd uz de atribuţiile sale 
de serviciu, angajează formal la ser-
viciu o persoană şi însuşeşte banii 
eliberaţi fi ctiv pentru salarizarea an-
gajatului inexistent.

Delapidarea 
averii 
străine 
(alin. (2), 
lit. a), b), c) 
art. 191 CP)

Fapta de delapidare prin folosirea situaţie de serviciu poate 
fi  săvîrşită:

a) repetat41;
b) de două sau mai multe persoane42;
c) cu cauzarea de daune în proporţii consi derabile.

Pedeapsă Amendă în mărime de la 10.000 la 20.000 de lei sau 
închisoare de la 4 la 7 ani în ambele cazuri cu privarea 
de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o 
anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

În ceea ce priveşte agravanta cauzarea de daune în proporţii conside-
rabile este de remarcat că legea nu indică expres urmările califi cate ca 
daune în proporţii considerabile, ci lasă la discreţia organelor de drept să 
le stabilească, în funcţie de fi ecare caz concret, luîndu-se în consideraţie 
cantitatea şi însemnătatea bunurilor pentru persoana fi zică sau persoana 
juridică, măsura în care prejudiciul infl uenţează asupra situaţiei materiale 
a victimei etc.4142

41 Vezi nota de pe p. 14.
42 Vezi nota de pe p. 15.
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Delapidarea 
averii străine 
(alin. (3) art. 
191 CP)

Faptele de delapidare a averii străine săvîrşite de un grup 
criminal organizat sau de o organizaţie criminală43.

Pedeapsă Îchisoare de la 6 la 15 ani, cu privarea de dreptul de 
a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită 
activitate pe un termen de până de la 2 la 5 ani.

2.1.12 Însuşirea în proporţii mari şi deosebit de mari 43

Însuşirea în 
proporţii mari 
(alin. (1) art. 
195 CP)

În cazul în care prin săvîrşirea unei infracţiuni de 
delapidare, prevăzute în art. 191, alin. (2), lit. d) Cod penal, 
sunt sustrase sau irosite bunuri a căror valoare depăşeşte 
suma de 10.000 de lei (500 unităţi convenţionale), fapta 
penală este considerată ca însuşire în proporţii mari.

Pedeapsă Închisoare de la 10 la 20 de ani cu (sau fără) privarea 
de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o 
anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

Însuşirea 
în proporţii 
deosebit de 
mari (alin. (2) 
art. 195 CP)

În cazul în care prin săvîrşirea unei infracţiuni de 
delapidare prevăzute în art. 191, alin. (2), lit. d) Cod penal 
sunt sustrase sau irosite bunuri a căror valoare depăşeşte 
suma de 30.0000 de lei (1500 unităţi convenţionale), 
fapta penală este considerată ca însuşire în proporţii 
deosebit de mari.

Pedeapsă Închisoare de la 10 la 25 de ani, cu privarea de dreptul 
de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită 
activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

43 Vezi nota de pe p. 16.
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2.2 Faptele de corupţie prevăzute de Codul cu privire la 
contravenţiile administrative

2.2.1 Protecţionismul 

Protecţionism
(art. 174/17 
CCA)

Acţiunea sau inacţiunea persoanei cu funcţie de răspundere 
în scopul protejării persoanelor interesate la soluţionarea 
problemelor lor, acordării de sprijin divers, indiferent de 
motivele de care s-a condus protectorul, care nu conţine 
elementele constitutive ale infracţiunii.

Pedeapsă Amendă în mărime de la 500 la 1.000 de lei.

Modalităţile de săvîrşire Exemplu:

Persoana cu funcţie de răspundere 
protejează o anumită persoană (sau 
mai multe persoane) prin acordarea 
preferenţială de sprijin divers, în de-
trimentul altor subalterni  sau
apelează, folosindu-se de situa-
ţia de serviciu, la o altă persoană 
cu funcţie de răspundere cu rugă-
mintea de a angaja la serviciu sau 
de a susţine profesional persoana 
protejată (rudă, prieten sau altă cu-
noştinţă), fără a-i promite sau oferi 
vreun avantaj.

Conducătorul unei instituţii, organi-
zaţii sau întreprinderi publice facili-
tează angajarea la serviciu a persoa-
nei protejate, acordarea de sporuri sa-
lariale, premii, avansarea în funcţie, 
precum şi obţinerea altor avantaje.

Conducătorul unei instituţii, organi-
zaţii sau întreprinderi publice sprijină 
persoana protejată prin neluarea de 
măsuri faţă de aceasta pentru slaba 
prestaţie profesională, încălcarea dis-
ciplinei şi îndeplinirea necorespunză-
toare a atribuţiilor de serviciu.

Codul cu privire la contravenţiile administrative mai prevede unele con-
travenţii care pot fi  în legătură cu săvîrşirea sau favorizarea unor acte de 
corupţie. La ele se referă:

– nerespectarea prevederilor Legii privind combaterea corupţiei şi 
protecţionismului (art. 174/18);

– încălcarea regulilor referitoare la declararea veniturilor şi a propri-
etăţii de către demnitari, judecători, procurori, funcţionari publici şi 
unele persoane cu funcţie de conducere (art. 174/24).  
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3. Modalităţi de apărare de funcţionarul44 corupt

A te apăra de un funcţionar corupt se poate pe două căi, în funcţie de speci-
fi cul situaţiei concrete, şi anume: prin curmarea intenţiei funcţionarului de a 
cere mită sau prin solicitarea ajutorului organelor de drept, în cazul în care 
funcţionarul pretinde mită ori îl pune pe cetăţean în situaţia de a o da.

3.1 Curmarea intenţiei funcţionarului de a cere mită
În multe cazuri, funcţionarii din cadrul instituţiilor, întreprinderilor, orga-
nizaţiilor publice sau private pretind mită, fi ind convinşi că cetăţeanul este 
dispus să îndeplinească cerinţa lor. Intenţia acestora se coace însă defi nitiv 
în momentul în care intră nemijlocit în relaţie cu persoana fi zică. 

Din aceste considerente, modul de comportament al cetăţeanului constituie 
un factor important în curmarea intenţiei funcţionarului de a cere mită. 

Recomandări privind comportamentul cetăţenilor în relaţiile cu an-
gajaţii din cadrul instituţiilor, întreprinderilor, organizaţiilor publice 
sau private:

• Salutaţi-l politicos pe funcţionar şi expuneţi-i într-un mod clar mo-
tivul adresării dvs. Totodată, precizaţi dacă acest funcţionar este îm-
puternicit a efectua actul necesar sau a vă acorda serviciul de care 
aveţi nevoie;

• Afl aţi detaliile procedurii de acordare a serviciului de care aveţi ne-
voie (documentele care trebuie prezentate, ordinea de depunere a 
lor, termenul de examinare etc.);

• Dacă funcţionarul vă răspunde imprecis, atunci insistaţi pînă obţi-
neţi un răspuns clar;

• Daţi-i de înţeles funcţionarului că doriţi să respectaţi procedura sta-
bilită de lege, pentru a benefi cia de serviciul solicitat;

• Dacă vi se explică precum că există şi alte posibilităţi de a benefi cia 
mai rapid, mai simplu şi mai convenabil de serviciul solicitat atunci 
arătaţi că acestea nu vă interesează; 

44 În prezentul ghid prin termenul „funcţionar” se are în vedere orice angajat al unei insti-
tuţii, întreprinderi şi organizaţii publice sau private. 
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• Dacă îndeplinirea solicitării dvs. legale întîrzie, atunci adresaţi-vă 
din nou funcţionarului şi cereţi explicaţii privind cauzele unei atare 
situaţii, arătîndu-vă totodată, într-un mod paşnic, dezacordul şi ne-
mulţumirea faţă de felul în care este soluţionată cererea dvs. De ase-
menea, cereţi ca situaţia să fi e corectată într-un timp cît mai scurt;

• Dacă funcţionarul nu acordă atenţie pretenţiilor dvs., atunci între-
baţi-l cine este şeful lui şi adresaţi-vă acestuia. 

3.2 Adresarea după ajutor la organele de drept în cazul în care 
funcţionarul pretinde mită ori pune cetăţeanul în situaţia de a 
da mită45

Din momentul în care un angajat al unei instituţii, întreprinderi, organizaţii 
publice sau private pretinde mită de la cetăţean sau îl pune în situaţia de a 
da mită el săvîrşeşte un act de corupţie care se pedepseşte de Codul penal.

Dar, pentru ca cei care recurg la acte de corupţie să fi e traşi la răspundere, 
este necesar să aduceţi la cunoştinţa organelor de drept acest fapt şi să 
cereţi ajutor. 

Informaţia de mai jos arată cum este mai bine să faceţi acest lucru, pentru 
a cunoaşte unele chestiuni elementare despre: 

• acţiunile dvs. pînă a vă adresa la organul de drept; 
• organele de drept la care puteţi solicita ajutor;
• ordinea şi procedura de adresare la organul de drept;
• acţiunile dvs. în cazul în care nu sunteţi mulţumit de măsurile între-

prinse de organul de drept.

3.2.1 Acţiunile cetăţeanului pînă a se adresa la organul de drept
După forma şi caracterul lor, infracţiunile de corupţie, în special cele care 
presupun o relaţie între funcţionar şi cetăţean, se deosebesc de alte tipuri 
de infracţiuni. De aceea, este puţin diferită şi procedura de documentare a 
lor. 

45 Informaţiile suplimentare sunt prezentate în anexa 1 la prezentul ghid. 
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În practica judiciară sunt recunoscute deja o serie de tehnici şi procedee 
specifi ce pe care le aplică organele de drept în vederea acumulării probelor 
convingătoare pentru a dovedi fără rezerve în faţa instanţei de judecată 
vinovăţia celor care pretind, acceptă sau primesc mită.

Astfel, în cazul infracţiunilor de corupţie care presupun o relaţie între func-
ţionar şi cetăţean, este foarte important dacă organul de drept reuşeşte să-l 
surprindă pe funcţionarul corupt în momentul (sau imediat după) primirii 
banilor sau altor bunuri materiale. Dar, pentru aceasta este necesar şi apor-
tul persoanei de la care funcţionarul pretinde mită. 

În continuare sunt prezentate o serie de sfaturi pe care ar fi  bine să le urme-
ze persoana de la care se pretinde mită, pentru ca funcţionarul corupt să-şi 
primească pedeapsa meritată:

– În cazul în care se ajunge în situaţia în care funcţionarul vă cere 
mită, nu-l ameninţaţi că vă veţi plînge împotriva lui la organele de 
drept, deoarece în acest caz el va lua imediat măsuri de protecţie şi 
va căuta cum să vă pedepsească;

– Daţi-i de înţeles că sunteţi de acord să îndepliniţi cererea sa, dar nu 
o faceţi prea deschis, pentru că în asemenea caz funcţionarul ar pu-
tea să bănuiască din start că i se întinde o capcană şi în aşa caz el ar 
putea să-şi ia măsuri suplimentare de precauţie; 

– În nici un caz nu-i oferiţi imediat banii sau bunurile pretinse, deoare-
ce în atare situaţie va fi  difi cil a dovedi în judecată faptul pretinderii 
şi primirii de către funcţionar a banilor sau a altor bunuri materiale;

– Spuneţi-i funcţionarului că nu aveţi la dvs. suma solicitată şi că o să 
reveniţi, iar în cazul în care este vorba de o sumă mică de bani, găsiţi 
un alt pretext credibil, pentru a amîna tranzacţia.

3.2.2 Organele de drept de la care se poate solicita ajutor
În cazul în care cetăţenii se decid să facă plîngere împotriva funcţionarilor 
corupţi, ei se pot adresa, după ajutor, următoarelor organe de drept:

• Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei,
• Poliţie (organ din componenţa Ministerului Afacerilor Interne), 
• Procuratură. 
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Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei (CCCEC) 
este, conform prevederilor Codului de procedură penală nr. 122-XV din 
14.03.2003 (art. 269) şi Legii nr. 1104-XV din 6 iunie 2002 (art. 5-6), or-
ganul împuternicit să depisteze, să curme, să deschidă dosare penale şi să 
cerceteze infracţiunile de corupţie. De aceea, cetăţenii care s-au pomenit în 
situaţia de a fi  victime ale actelor de corupţie din partea funcţionarilor, pot 
să se adreseze după ajutor la acest organ de drept.

În cazurile în care cetăţenii nu au posibilitatea de a apela la CCCEC, ei se 
pot adresa organelor de poliţie sau organelor procuraturii. 

Organele de poliţie au obligaţia, conform prevederilor Codului de proce-
dură penală, de a înregistra chiar şi plîngerile referitoare la infracţiuni a 
căror cercetare nu ţine de competenţa lor, inclusiv plîngerile în legătură 
cu infracţiunile de corupţie, şi de a efectua acţiunile de urmărire penală 
care nu suferă amînare.

Organele procuraturii conduc activitatea de urmărire penală atît a sub-
diviziunilor Centrului, cît şi a subdiviziunilor organelor de poliţie şi au 
dreptul de a cerceta orice tip de infracţiune, inclusiv cele de corupţie. 
Mai mult decît atît, potrivit art. 270 din Codul de procedură penală, doar 
procurorul are dreptul de a efectua urmărirea penală în privinţa infracţiu-
nilor săvîrşite de o categorie specială de subiecţi: Preşedintele Republicii 
Moldova, deputaţi, membri ai guvernului, judecători, procurorul general, 
procurori, generali, ofi ţeri de urmărire penală. De aceea, în cazurile în 
care fapta de corupţie este săvîrşită de unul dintre subiecţii sus-menţio-
naţi, este recomandabil ca persoana să se adreseze direct organelor procu-
raturii. In cazul in care nu are o asemenea posibilitate, se poate de adresat 
totuşi subdiviziunilor Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice 
şi Corupţiei sau ale Ministerului Afacerilor Interne, care au obligaţia de 
a înregistra plîngerea şi a efectua acţiunile de urmărire penală care nu 
suferă amînare cu transmiterea cauzei penale organului procuraturii în 
termen de 3 zile.
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3.2.3 Ordinea şi procedura de adresare organelor de drept
Adresarea către organele de drept urmează să se facă într-un termen cît mai 
scurt, pentru ca ele să dispună de timp sufi cient necesar efectuării măsuri-
lor pregătitoare în vederea organizării şi realizării surprinderii în fl agrant a 
funcţionarului corupt, precum şi documentării actului de corupţie.

Potrivit prevederilor articolelor 58, 262, 263 din Codul de procedură pena-
lă oricare persoană fi zică (un simplu cetăţean) sau persoană juridică (fi rmă, 
instituţie etc.), căreia i-a fost cauzat un prejudiciu moral, material sau fi zic 
printr-o infracţiune, este în drept să înştiinţeze despre acest fapt organele 
de urmărire penală.

În temeiul prevederilor acestei legi, persoanele care au suferit un prejudi-
ciu moral sau material de pe urma unui act de corupţie au dreptul de a se 
adresa cu o plîngere, verbal sau în scris, la una dintre subdiviziunile orga-
nelor de drept sus-menţionate.

Potrivit regulilor generale, plîngerea urmează a fi  prezentată la subdivizi-
unea organului de drept din raza locului unde a fost săvîrşită infracţiunea 
sau locului unde domiciliază victima, dar aceasta nu împiedică pătimitul 
să depună plîngerea la orice subdiviziune a organului de drept, indiferent 
de locul săvîrşirii faptei.

Plîngerea scrisă se întocmeşte sub formă liberă, indicînd în conţinutul ei:
– denumirea organului de drept la care se depune plîngerea;
– numele, prenumele petiţionarului şi domiciliul acestuia;
– descrierea faptei de corupţie prin care petiţionarului (victimei) i-a 

fost cauzat un prejudiciu moral sau material;
– data la care a fost săvîrşită fapta de corupţie;
– numele autorului faptei infracţionale, instituţia în care acesta acti-

vează şi funcţia ocupată;
– solicitarea petiţionarului privind întreprinderea de către organul de 

drept a măsurilor prevăzute de lege pentru tragerea autorului faptei 
de corupţie la răspundere juridică şi asigurarea reparării prejudiciu-
lui cauzat prin infracţiune;
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– data întocmirii plîngerii şi semnătura petiţionarului (modelul de 
plîngere se anexează).

La plîngerea depusă urmează a fi  anexate (în cazul în care există) docu-
mente, alte acte sau înscrisuri, înregistrări audio sau video ori obiecte care 
pot servi la dovedirea vinovăţiei funcţionarului (mijlocitorului acestuia) 
care a încercat să vă corupă.

Plîngerea scrisă poate fi  depusă direct la organul de drept sau trimisă 
prin poştă. În cazul infracţiunilor de corupţie este recomandabil a recur-
ge totuşi la prima modalitate, aceasta fi ind mai efi cientă din următoarele 
considerente:

• dacă plîngerea va fi  expediată prin poştă, ea va ajunge timp de cîte-
va zile la organul de drept, însă în cazul infracţiunilor de corupţie, 
sesizarea organelor de drept urmează să se facă într-un termen cît 
mai scurt, pentru ca acestea să dispună de timp sufi cient pentru 
luarea măsurilor de surprindere în fl agrant a funcţionarului corupt, 
precum şi documentarea actului de corupţie;

• potrivit art. 58 din Codul de procedură penală, organul de drept 
este obligat să elibereze victimei infracţiunii certifi cat despre fap-
tul că ea s-a adresat cu plîngere. Depunînd personal plîngerea la 
organul de drept, persoana va solicita eliberarea unui asemenea 
certifi cat, care va servi drept dovadă a primirii plîngerii. Ca urma-
re, în cazul în care petiţionarul nu va fi  de acord cu decizia luată 
de organul de urmărire penală asupra cazului descris în petiţie şi 
va hotărî să o atace la judecătorul de instrucţie, acest certifi cat va 
confi rma faptul primirii şi înregistrării unei atare plîngeri. 

În cazul în care persoana doreşte să facă plîngere verbal, ea urmează să 
se prezinte la organul de drept şi să ceară audierea din partea angajatului 
de serviciu. În acest caz, plîngerea făcută verbal urmează a fi  consemnată 
într-un proces-verbal pe care îl semnează petiţionarul (victima) şi persoa-
na ofi cială a organului de drept. O copie a procesului-verbal urmează a 
fi  înmînată în mod obligatoriu petiţionarului (art. 58 din Codul de proce-
dură penală), în timp ce dvs. aveţi dreptul să cereţi acest lucru.
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Dacă organul de drept refuză să primească şi să înregistreze plîngerea 
cu privire la actul de corupţie, invocînd drept motive lipsa competenţei 
teritoriale sau materiale, petiţionarul este în drept să insiste asupra ac-
ceptării plîngerii, deoarece conform prevederilor art. 265 din Codul de 
procedură penală organul de urmărire penală este obligat să primească 
plîngerile referitoare la infracţiuni săvîrşite, pregătite sau în curs de pre-
gătire chiar şi în cazul în care cercetarea cazului nu este de competenţa 
acestuia. Refuzul organului de urmărire penală de a primi plîngerea poate 
fi  atacat imediat la judecătorul de instrucţie, dar nu mai tîrziu de 5 zile de 
la momentul refuzului.

În practică nu sunt excluse şi situaţiile în care persoanele care au promis, 
au oferit sau au dat, de bună voie, mită unui funcţionar îşi dau seama că nu 
au procedat corect şi, neştiind că organele de drept sunt la curent cu actul 
săvîrşit, intenţionează să denunţe fapta la autorităţile competente. În astfel 
de cazuri persoanele au dreptul de a se autodenunţa la organul de drept 
printr-o declaraţie de autodenunţare făcută în scris sau verbal (art. 264, 
alin. (2) din Codul de procedură penală). 

În cazul în care autodenunţarea se face verbal, despre aceasta se întocmeşte 
un proces-verbal semnat de persoana care face autodenunţarea şi de lucră-
torul de serviciu al organul de urmărire penală, cu înregistrarea audio sau 
video a declaraţiei de autodenunţare. 

Procedînd în aşa mod, persoanele date urmează a fi  liberate de răspundere 
penală, în temeiul articolelor 325, alineatul (4), 334, alineatul (4) din Codul 
penal, potrivit căruia persoana care a promis, a oferit sau a dat mită este 
eliberată de răspundere penală dacă s-a autodenunţat, neştiind că orga-
nele de urmărire penală sunt la curent cu infracţiunea de corupţie săvîrşită 
sau mita i-a fost extorcată.

3.2.4 Acţiunile cetăţeanului în cazul în care nu este mulţumit de 
măsurile întreprinse de organul de drept
În cazul în care nu sunteţi mulţumiţi de modul în care organul de drept a 
reacţionat la plîngerea dvs., care se poate manifesta prin:
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• refuzul de a primi plîngerea cu privire la actul de corupţie săvîrşit de 
funcţionar;

• refuzul de a începe urmărirea penală;
• emiterea în cursul cercetării cauzei penale deja pornite a ordonanţei 

privind încetarea urmăririi penale;
• alte acţiuni care vă afectează drepturile şi libertăţile constituţionale 

– aveţi dreptul de a înainta judecătorului de instrucţie al instanţei judecă-
toreşti de la locul examinării plîngerii sau efectuării urmăririi penale, în 
termen de 10 zile, plîngerea împotriva acţiunilor menţionate.

Plîngerea urmează a fi  examinată de judecătorul de instrucţie în termen 
de 10 zile, cu participarea procurorului şi cu citarea dvs. Trebuie luat în 
consideraţie faptul că neprezenatarea dvs. la şedinţa judiciară nu împiedică 
examinarea plîngerii.

În cazul în care judecătorul de instrucţie consideră plîngerea întemeiată, 
adoptă o încheiere prin care îl obligă pe procuror să lichideze încălcările 
depistate ale drepturilor dvs. şi, după caz, declară nulitatea actului sau ac-
ţiunii procesuale atacate.

În cazul în care judecătorul de instrucţie constată că actele sau acţiunile 
atacate au fost efectuate în conformitate cu legea şi că drepturile dvs. nu au 
fost încălcate, pronunţă o încheiere despre respingerea plîngerii înaintate, 
expediindu-vă copia de pe încheiere. 
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4. Modalităţi de antrenare a cetăţeanului în demascarea 
funcţionarului care săvîrşeşte acte de corupţie

4.1 Întreprinderea anumitor acţiuni pînă la înştiinţarea organe-
lor de drept
Spre deosebire de faptele care presupun pretinderea mitei de către funcţio-
nar, infracţiunilor de corupţie de genul delapidării averii străine cu folosi-
rea situaţiei de serviciu, abuzului de serviciu şi falsului în actele publice le 
sunt proprii alte particularităţi. De aceea, diferă procedura, tactica, metodi-
ca de cercetare şi documentare a acestora.

Rolul societăţii în demascarea şi tragerea la răspundere a funcţionarilor 
care recurg la asemenea fapte este foarte important, iar organele de drept 
mizează pe ajutorul acordat de cetăţenii cărora nu le este indiferent modul 
în care este gestionat patrimoniul public de angajaţii instituţiilor, întreprin-
derilor şi organizaţiilor publice. 

Totodată, sunt numeroase cazurile în care cetăţenii suferă direct sau indi-
rect de pe urma unor fapte de corupţie săvîrşite de funcţionari în benefi ciul 
personal ori al altor persoane. Ca urmare, apare interesul nemijlocit al cetă-
ţenilor de a cere ajutorul organelor de drept, pentru a-şi restabili drepturile 
încălcate, precum şi a-şi repara daunele pricinuite prin actele de corupţie 
ale funcţionarilor.

În continuare prezentăm unele sfaturi cu privire la acţiunile pe care ar fi  
bine să le întreprindă persoana, pînă la înştiinţarea organelor de drept, ast-
fel încît aportul ei la demascarea funcţionarului corupt să fi e cît mai mare. 

1) În cazul în care dvs. cunoaşteţi nemijlocit despre săvîrşirea actelor 
de corupţie, ar fi  bine să faceţi următoarele:

• Acumulaţi cît mai multe informaţii despre faptele respective. 
Străduiţi-vă să obţineţi informaţii cît mai precise, de exemplu, fi rma 
constituind obiectul tranzacţiei, persoanele de contact;

• Încercaţi să clarifi caţi (descifraţi) mecanismul faptelor de corupţie, 
adică modul de realizare a acestor acte, în special următoarele ele-
mente:
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– etapele de realizare a activităţii infracţionale;
– persoanele implicate în activitatea dată;
– mijloacele folosite la desfăşurarea activităţii criminale;
– metodele (schemele) folosite de participanţii la activitatea ilegală;
– localizarea în timp şi în spaţiu a acţiunilor criminale concrete;

• Dacă aveţi acces la materialele probatorii, încercaţi să faceţi copii şi 
să le păstraţi, dacă nu, încercaţi să memorizaţi detaliile importante 
ale acestor documente;

• Încercaţi să clarifi caţi dacă cineva mai cunoaşte despre actele de co-
rupţie săvîrşite şi este dispus să ofere detalii noi, precum şi să facă 
declaraţii la organele de drept;

• Nu ezitaţi să folosiţi un dictafon sau videocamera telefonului mobil 
pentru a înregistra mecanismul de săvîrşire a actelor de corupţie, în 
cazul în care dispuneţi de mijloacele tehnice sus-menţionate;

• Înscrieţi permanent într-un carnet, caiet sau în alt obiect afl at la în-
demînă informaţiile care Vă devin cunoscute pe parcursul efectuării 
observării, pentru a nu uita anumite amănunte importante în mo-
mentul înştiinţării organelor de drept şi depunerii depoziţiilor în cur-
sul procesului penal. 

2) În cazul în care dvs. afl aţi de la altcineva despre săvîrşirea actelor de 
corupţie, ar fi  bine să faceţi următoarele:

• Clarifi caţi dacă ceea ce vi s-a spus este adevărat sau numai un zvon 
neîntemeiat;

• Încercaţi să clarifi caţi personal unele lucruri, pe cît este posibil;
• În baza recomandărilor sus-menţionate, explicaţi-i persoanei care v-

a povestit despre săvîrşirea actelor de corupţie ce ar fi  bine să facă 
pînă la înştiinţarea organelor de drept;  

4.2 Înştiinţarea organelor de drept
Organele de drept pe care le poate înştiinţa cetăţeanul au fost deja menţio-
nate46, iar informaţiile de contact sunt prezentate în anexă la ghid.
46 Vezi p. 36.
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4.2.1 Ordinea şi procedura de înştiinţare a organelor de drept
Deoarece faptele de corupţie care nu presupun o relaţie între funcţionar 
şi cetăţean (abuz, delapidare) pot cauza, direct sau indirect, atît preju-
dicii persoanelor fi zice şi juridice, cît şi intereselor publice, sunt diferi-
te motivele şi interesele care îi determină pe cetăţenii activi să denunţe 
aceste ilegalităţi la organele de drept. Astfel, într-o situaţie, cetăţenii se 
adresează organelor de drept după ajutor, deoarece au suferit direct sau 
indirect de pe urma actelor de corupţie ale funcţionarului şi doresc să le 
fi e reparate daunele cauzate. Într-o altă situaţie însă, cetăţenii se hotărăsc 
să-i denunţe pe funcţionarii corupţi la organele de drept, tocmai datorită 
faptului că nu le sunt indiferente interesele publice şi ale societăţii în 
general. 

Pornind de la motivele şi interesele care îi determină pe cetăţeni să-i de-
nunţe pe funcţionarii corupţi, există două modalităţi de adresare la organe-
le de drept: 

• cu plîngere, 
• cu denunţ. 

Diferenţa dintre denunţ şi plîngere constă în următoarele:

 În cazul în care face denunţ, persoana doar înştiinţează organul de 
drept despre săvîrşirea unei infracţiuni. Persoana nu suferă vreo 
pagubă de pe urma infracţiunii săvîrşite, ea afl ă, pur şi simplu, 
despre acest fapt în diferite împrejurări (fi e este martor ocular, fi e a 
afl at din alte surse) şi ia decizia să anunţe organul de drept, din di-
verse motive (ori doreşte să contribuie la demascarea şi pedepsirea 
celor corupţi, ori deţine o funcţie ce o obligă să facă acest lucru); 

 În cazul în care face plîngere, persoana înştiinţează organul de 
drept despre săvîrşirea unei infracţiuni de pe urma căruia ea a su-
ferit un prejudiciu material, fi zic sau moral. În astfel de situaţie, 
persoana apare în rol de victimă a infracţiunii şi este interesată 
nemijlocit în demascarea şi tragerea la răspundere a autorului in-
fracţiunii, precum şi în repararea prejudiciului care i s-a cauzat 
prin fapta dată. 
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a) Înştiinţarea organelor de drept prin intermediul plîngerii

Procedura de înştiinţare a organelor de drept prin intermediul plîngerii 
este identică cu cea descrisă în capitolul 3, pct. 3.2.3, diferă puţin doar con-
ţinutul plîngerii scrise. Astfel, plîngerea scrisă se întocmeşte, de asemenea, 
sub formă liberă, în conţinutul ei indicîndu-se:

• denumirea organului de drept la care se depune plîngerea;
• numele, prenumele petiţionarului şi domiciliul acestuia;
• descrierea mecanismului faptei (faptelor) de corupţie, adică a modu-

lui de realizare a acestor acte, evidenţiindu-se, în special, următoa-
rele elemente:
– etapele de realizare a activităţii infracţionale;
– persoanele implicate în activitatea dată, instituţiile în care aces-

tea activează şi funcţiile deţinute;
– mijloacele folosite la desfăşurarea activităţii infracţionale;
– metodele (schemele) folosite de persoanele implicate în activita-

tea infracţională;
– localizarea în timp şi în spaţiu a acţiunilor infracţionale con-

crete;
• solicitarea petiţionarului privind întreprinderea de către organul de 

drept a măsurilor prevăzute de lege pentru tragerea la răspundere ju-
ridică a persoanelor implicate în săvîrşirea actelor de corupţie şi asi-
gurarea reparării prejudiciului cauzat prin infracţiune (infracţiuni);

• data întocmirii plîngerii şi semnătura petiţionarului (modelul de 
plîngere se anexează).

b) Înştiinţarea organelor de drept prin denunţ 

Procedura de înştiinţare a organelor de drept prin denunţ este asemănătoare 
cu procedura de înştiinţare prin intermediul plîngerii. Astfel, denunţul în 
scris se întocmeşte, de asemenea, sub formă liberă, în conţinutul acestuia 
indicîndu-se:

• denumirea organului de drept la care se depune denunţul;
• numele, prenumele autorului denunţului şi domiciliul acestuia;
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• descrierea mecanismului faptei (faptelor) de corupţie, adică a modu-
lui de realizare a acestor acte, evidenţiindu-se în special următoarele 
elemente:
– etapele de realizare a activităţii infracţionale;
– persoanele implicate în activitatea dată, instituţiile în care aces-

tea activează şi funcţiile deţinute;
– mijloacele folosite la desfăşurarea activităţii infracţionale;
– metodele (ori schemele) folosite de persoanele implicate în acti-

vitatea infracţională;
– localizarea în timp şi în spaţiu a acţiunilor infracţionale concrete;

• data întocmirii denunţului şi semnătura autorului (modelul denunţu-
lui se anexează).

Denunţul poate fi  făcut şi verbal, procedura fi ind asemănătoare cu procedu-
ra de declarare a plîngerii verbale.
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5. Protejarea persoanei în caz de corupţie 

Contracararea corupţiei poate fi  însoţită de eventuale pericole la care se pot 
expune persoanele antrenate în acest proces sau în legătură cu săvîrşirea in-
fracţiunii. Cetăţenii trebuie să ştie că în cazurile respective legislaţia prevede 
măsuri de protecţie din partea statului.

Asigurarea protecţiei din partea statului a persoanelor este reglementată de 
Legea privind protecţia de stat a părţii vătămate, a martorilor şi a altor per-
soane care acordă ajutor în procesul penal nr. 1458-XIII din 28 ianuarie 1998 
(în continuare – Legea nr. 1458-XIII din 28 ianuarie 1998), Codul de proce-
dură penală, aprobat prin Legea nr.122-XV din 14.03.2003, Codul de execu-
tare şi alte acte normative. 

Potrivit Legii nr. 1458-XIII din 28 ianuarie 1998, protecţia de stat a persoa-
nelor care au participat la depistarea, prevenirea, curmarea, cercetarea şi des-
coperirea crimelor, la examinarea judiciară a dosarelor penale se asigură prin 
înfăptuirea de către organele de stat abilitate a măsurilor juridice, organizato-
rice, tehnice şi de altă natură, menite să apere viaţa, sănătatea, averea, precum 
şi alte drepturi şi interese legitime ale persoanelor menţionate şi ale membrilor 
familiilor acestora ori ale rudelor lor apropiate, împotriva acţiunilor şi atenta-
telor ilegale.

Drept motiv pentru aplicarea măsurilor privind protejarea de stat a persoanei 
serveşte declaraţia acesteia şi primirea de către organul ce asigură protecţia 
de stat a informaţiei operative sau a altor date despre ameninţarea securităţii 
persoanei respective, iar drept temei – stabilirea datelor despre existenţa re-
ală a ameninţării cu moartea, a aplicării violenţei, a nimicirii sau deteriorării 
averii ori alte acţiuni nelegitime în legătură cu acordarea de ajutor de către 
persoana respectivă în procesul penal. 
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De protecţia de stat benefi ciază:
a) persoanele care au declarat organelor de drept despre crimele co-

mise, au participat la depistarea, prevenirea, curmarea, cercetarea şi 
descoperirea acestora;

b) martorii;
c) părţile vătămate şi reprezentanţii lor legali în procesele penale;
d) persoanele bănuite, învinuite, inculpaţii şi reprezentanţii lor legali în 

procesele penale, persoanele condamnate;
e) rudele apropiate ale persoanelor enumerate la lit. a), b), c) şi d) (so-

ţul/soţia, părinţii şi copiii, înfi etorii şi înfi aţii, fraţii şi surorile drepte, 
bunicii şi nepoţii), iar în cazuri excepţionale şi alte persoane, prin 
intermediul cărora se fac presiuni asupra persoanelor enumerate.

În funcţie de circumstanţele concrete, pentru asigurarea securităţii persoa-
nelor protejate, pot fi  aplicate următoarele măsuri de protecţie din partea 
statului:

1) ordinare:
a) paza personală, paza locuinţei şi averii;
b) eliberarea mijloacelor speciale de apărare individuală, de legătură şi 

de informare privind pericolul;
c) plasarea temporară în locuri lipsite de pericol;
d) tăinuirea datelor despre persoana protejată;

2) extraordinare:
a) schimbarea locului de muncă (serviciu) sau studii;
b) strămutarea în alt loc de trai, cu acordarea obligatorie a locuinţei 

(casă, apartament);
c) schimbarea actelor de identitate prin schimbarea numelui, prenume-

lui şi prenumele tatălui; schimbarea exteriorului;
d) examinarea cauzei în şedinţă judiciară închisă.

Măsurile date pot fi  aplicate numai cu consimţământul persoanei protejate 
şi fără a-i leza drepturile, libertăţile şi demnitatea personală.
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Protecţia din partea statului a persoanei protejate, afl ate în stare de arest 
sau în locuri de detenţie se asigură prin măsurile ordinare (lit. a), b) şi d)) şi 
extraordinare (lit. c)). Suplimentar mai pot fi  aplicate următoarele măsuri:

• strămutarea dintr-un loc de ţinere sub arest sau de detenţie în altul;
• schimbarea măsurii preventive, în modul stabilit de legislaţia în vi-

goare.

Protecţia din partea statului a persoanelor protejate este asigurată de orga-
nele care decid aplicarea măsurilor de protecţie de stat sau care efectuează 
măsurile de protecţie de stat.

Decizia privind aplicarea faţă de persoanele protejate a măsurilor de pro-
tecţie de stat din categoria celor ordinare se ia de către şeful organului în 
a cărui procedură se afl ă declaraţia (informaţia) despre crimă sau dosarul 
penal.

Decizia privind aplicarea măsurilor de protecţie de stat din categoria celor 
extraordinare se ia de către şefi i organelor în a căror componenţă există 
subdiviziuni operative speciale care înfăptuiesc protecţia de stat a persoa-
nelor protejate în temeiul unei ordonanţe (încheieri) motivate, emise de ju-
decătorul, procurorul sau ofi ţerul de urmărire penală, în a cărui procedură 
se afl ă declaraţia (informaţia) despre crimă sau dosarul penal, iar după ce 
sentinţa devine defi nitivă – şi de către organul corespunzător de la locul 
unde persoana protejată îşi ispăşeşte pedeapsa.

Aplicarea măsurilor de protecţie de stat privind persoanele protejate este pusă 
în sarcina Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei; 
organelor afacerilor interne; Serviciului de Informaţii şi Securitate pentru 
dosarele afl ate în procedura acestora sau atribuite în competenţa lor, pre-
cum şi potrivit dosarelor afl ate în procedura instanţelor judecătoreşti sau a 
procuraturii în temeiul deciziei judecătorului sau a procurorului, precum şi 
în sarcina altor organe de stat.

Măsurile de protecţie de stat privind militarii şi rudele lor apropiate se 
aplică, de asemenea, şi de către comandamentul unităţii militare respecti-
ve, iar în ceea ce priveşte persoanele afl ate în stare de arest sau în locuri de 
detenţie – şi de către organele instituţiilor respective.
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Măsurile de protecţie de stat sunt aplicate în temeiul declaraţiei despre 
ameninţarea securităţii persoanei. Ofi ţerul de urmărire penală, procurorul 
sau judecătorul, primind declaraţia (informaţia) despre ameninţarea securităţii 
persoanei protejate, este obligat să verifi ce această declaraţie (informaţie) şi, în 
termen de 3 zile, iar în cazurile ce nu permit tărăgănarea, de îndată, să ia decizia 
despre aplicarea sau refuzul de aplicare a măsurilor de protecţie de stat privind 
persoana respectivă. Asupra deciziei luate se emite o ordonanţă (încheiere) 
motivată, care este executorie pentru organele ce efectuează măsurile de 
protecţie. Organul în a cărui sarcină a fost pusă efectuarea măsurilor de protecţie 
de stat stabileşte măsurile necesare şi modalităţile de realizare ale acestora în 
funcţie de circumstanţele concrete.

În cazul luării deciziei privind aplicarea măsurilor de protecţie de stat, între 
persoana protejată şi organul care aplică măsurile de protecţie de stat se 
încheie un contract, în care se stabilesc condiţiile de aplicare a măsurilor 
de protecţie, drepturile şi obligaţiile părţilor.

Supravegherea executării legii în procesul efectuării măsurilor de 
protecţie de stat este exercitată de către Procurorul General şi procurorii 
subordonaţi acestuia.

În scopul asigurării protecţiei persoanei art.18 din Codul de procedură pe-
nală prevede judecarea cauzei în şedinţă închisă, accesul în sala şedinţei 
de judecată fi ind interzis presei sau publicului pe parcursul întregului pro-
ces sau al unei părţi din proces, iar în corespundere cu art. 110 – audierea 
martorului fără a fi  prezent fi zic la locul unde se afl ă organul de urmărire 
penală sau în sala, în care se desfăşoară şedinţa de judecată, prin interme-
diul mijloacelor tehnice într-o cauză penală privind o infracţiune gravă, 
deosebit de gravă sau excepţional de gravă, comunicînd altă informaţie 
despre identitatea sa decît cea reală.

Pe lîngă măsurile de protecţie de stat menţionate, de legislaţie este sti-
pulată protecţia socială a persoanelor protejate. Astfel, în conformitate 
cu legea:

• viaţa, sănătatea şi averea persoanei protejate sunt supuse asigurării 
de stat obligatorii din contul bugetului de stat;
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• în cazul morţii persoanei protejate, legate de acordarea de ajutor în 
procesul penal, familiei ei şi persoanelor întreţinute de aceasta li se 
acordă o indemnizaţie unică în mărime de 6 salarii medii lunare pe 
ţară din luna anterioară morţii;

• în cazul pierderii întreţinătorului, în conformitate cu legislaţia în vi-
goare, se stabileşte o pensie pentru pierderea întreţinătorului;

• în caz de schilodire în legătură cu acordarea de ajutor în procesul pe-
nal, persoanei protejate i se plăteşte o indemnizaţie unică în mărime 
de 3 salarii medii lunare pe ţară din luna anterioară schilodirii;

• în caz de pierdere a capacităţii de muncă, i se stabileşte, de asemenea, 
o pensie de invaliditate în conformitate cu legislaţia în vigoare.
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6. Accesul la informaţie
Accesul la informaţia de interes public reprezintă obţinerea de către orice 
persoană a informaţiilor afl ate în posesia autorităţilor sau instituţiilor pu-
blice. Existenţa, cunoaşterea, respectarea şi exercitarea dreptului de acces 
la informaţie constituie bază pentru asigurarea transparenţei procesului de 
guvernare. Luînd cunoştinţă de informaţia de interes public, fi ecare persoa-
nă îşi poate da seama dacă autoritatea publică sau funcţionarul ei respectiv 
îşi exercită întocmai atribuţiile, care este calitatea deciziilor şi cum este 
respectată legislaţia. 

În multe cazuri limitarea accesului la informaţie de interes public este le-
gată fi e de prezenţa insufi cienţelor în activitatea instituţiilor publice, fi e 
de corupţia în sectorul public, adică de teama că acestea vor fi  relevate. 
Accesul la informaţia de interes public ar asigura scoaterea la iveală a unor 
defi cienţe, a încălcărilor de legislaţie şi a actelor de corupţie. De aceea, 
accesul la informaţie contribuie la sporirea responsabilităţii funcţionarilor 
şi la prevenirea abuzurilor sau altor acte de corupţie din partea acestora. 
Astfel, accesul la informaţia de interes public reprezintă un mijloc de pre-
venire a corupţiei recunoscut de Legea privind combaterea corupţiei şi 
protecţionismului (art. 6, lit. a)) ca una din „garanţiile de stat pentru preîn-
tîmpinarea corupţiei şi protecţionismului”.

Modul de realizare a dreptului de acces la informaţie este reglementat de 
Legea privind accesul la informaţie nr. 982-XIV din 11 mai 2000. Potrivit 
acestei legi oricine, în condiţiile legii, are dreptul de a căuta, de a primi şi 
de a face cunoscute informaţiile ofi ciale. 

Exercitarea acestor drepturi poate fi  supusă unor restricţii pentru motive 
specifi ce, ce corespund principiilor dreptului internaţional, inclusiv pentru 
apărarea securităţii naţionale sau vieţii private a persoanei. 

Informaţii ofi ciale sunt considerate toate informaţiile afl ate în posesia şi la 
dispoziţia autorităţilor şi instituţiilor publice (furnizorilor de informaţii), 
care au fost elaborate, selectate, prelucrate, sistematizate şi/sau adoptate de 
organe ori persoane ofi ciale sau puse la dispoziţia lor în condiţiile legii de 
către alţi subiecţi de drept. 
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Drept documente purtătoare de informaţii sunt considerate:
1) oricare dintre următoarele (sau o parte dintre acestea):

a) orice hîrtie sau alt material pe care există un înscris;
b) o hartă, un plan, un desen, o fotografi e;
c) orice hîrtie sau alt material pe care sunt marcaje, fi guri, simboluri 

sau perforări care au un sens pentru persoanele califi cate să le 
interpreteze;

d) orice obiect sau material din care pot fi  reproduse sunete, imagini 
sau înscrisuri cu sau fără ajutorul unui alt articol sau mecanism;

e) orice alt înregistrator de informaţie apărut ca rezultat al progresu-
lui tehnic;

2) orice copie sau reproducere a purtătorilor de informaţii menţionaţi la 
punctul 1);

3) orice parte a unei copii sau reproduceri menţionate la punctul 2).

Informaţii ofi ciale cu accesibilitate limitată sunt:
a) informaţiile ce constituie secret de stat;
b) informaţiile confi denţiale din domeniul afacerilor;
c) informaţiile cu caracter personal, a căror divulgare este considerată 

drept o imixtiune în viaţa privată a persoanei, protejată de legislaţie;
d) informaţiile ce ţin de activitatea operativă şi de urmărire penală a 

organelor de resort, dar numai în cazurile în care divulgarea acestor 
informaţii ar putea prejudicia urmărirea penală, interveni în desfăşu-
rarea unui proces de judecată, lipsi persoana de dreptul la o judecare 
corectă şi imparţială a cazului său, ori ar pune în pericol viaţa sau 
securitatea fi zică a oricărei persoane – aspecte reglementate de le-
gislaţie;

e) informaţiile ce refl ectă rezultatele fi nale sau intermediare ale unor 
investigaţii ştiinţifi ce şi tehnice.

Potrivit Legii privind accesul la informaţie, persoana care solicită infor-
maţii cu caracter public este absolvită de obligaţia de a-şi justifi ca in-
teresul pentru informaţiile solicitate. 
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Totodată, conform art.7, alin. (2), lit. f) din Legea privind combaterea co-
rupţiei şi protecţionismului, funcţionarul public nu are dreptul să refuze 
acordarea către persoane fi zice şi juridice a informaţiei permise prin acte 
normative, să tărăgăneze furnizarea ei ori să le dea informaţie eronată sau 
selectivă. Informaţiile sau documentele solicitate sunt puse la dispoziţia 
solicitantului din momentul în care sunt disponibile pentru a fi  furnizate, 
dar nu mai târziu de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de 
acces la informaţie.
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7. Declararea şi controlul veniturilor şi al proprietăţii 
Declararea şi controlul veniturilor şi al proprietăţii reprezintă o modalitate 
de acţiune socială anticorupţie în sectorul public. Prin implementarea aces-
tei măsuri se pot releva venituri şi proprietăţi dobîndite ilicit de către func-
ţionarii publici corupţi. Legea privind declararea şi controlul veniturilor 
şi al proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţio-
narilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere nr. 1264-XV din 
19 iulie 2002 are drept scop instituirea măsurilor de prevenire şi de comba-
tere a îmbogăţirii fără justă cauză a demnitarilor, judecătorilor, procurori-
lor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere. 

Potrivit legii menţionate, precum şi art. 12 din Legea serviciului public 
nr. 443-XIII din 4 mai 1995, art. 10, alin. (1) din Legea privind combaterea 
corupţiei şi protecţionismului nr. 900 din 27 iunie 1996, demnitarii, jude-
cătorii, procurorii, funcţionarii publici şi unele persoane cu funcţie de 
conducere sunt obligaţi să-şi declare veniturile şi proprietatea. 

Persoanele menţionate declară veniturile şi proprietăţile din teritoriul 
Republicii Moldova, precum şi pe cele de peste hotarele ei, şi anume: 

• veniturile obţinute pe parcursul ultimului an de activitate; 
• bunurile mobile şi imobile de toate tipurile, acumulate la data depu-

nerii declaraţiei cu privire la venituri şi proprietate; 
• angajamentele fi nanciare; 
• cota-parte a valorilor mobiliare în capitalul agenţilor economici.

Ceea ce ţine de bunurile mobile, conform legii, sunt pasibile de declarare 
bunurile mobile a căror valoare nominală depăşeşte suma de 50000 de lei. 
Declaraţia cuprinde informaţii şi date despre:

• veniturile şi bunurile proprii,
• veniturile şi bunurile comune,
• veniturile şi bunurile ce aparţin soţiei (soţului), copiilor minori şi ale 

persoanelor afl ate la întreţinerea depunătorului declaraţiei,
• actele de înstrăinare a proprietăţii cu orice titlu (contra plată sau 

gratuit), făcute în timpul exercitării mandatului sau a atribuţiilor de 
serviciu.
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Declaraţiile în cauză se depun la Comisia centrală de control sau comisiile 
departamentale de control care efectuează controlul prealabil al acestora. 
Controlul prealabil constă în verifi carea corectitudinii completării declara-
ţiilor şi prezentării informaţiei şi datelor expuse în ele în volum deplin şi a 
exactităţii acestora. În cazul depistării, în procesul controlului prealabil, de 
elemente componente ale unor încălcări, inclusiv infracţiuni, Comisia cen-
trală de control sau comisia departamentală de control înaintează materia-
lele respective spre examinare CCCEC. La rîndul său, CCCEC efectuează 
controlul, de facto, al declaraţiilor, care constă în confruntarea informaţiei 
şi datelor expuse în declaraţie cu informaţia şi documentele de care dispun 
autorităţile publice competente.

Conform art. 10, alin. (2) din Legea privind combaterea corupţiei şi protec-
ţionismului, organele CCCEC, ale Serviciului de Informaţii şi Securitate, 
ale Procuraturii Generale, ale Serviciului Fiscal de Stat, Curtea de Conturi 
şi alte organe abilitate cu funcţii de control de stat au dreptul să ia cunoştin-
ţă de declaraţiile depuse la autorităţile administraţiei publice, să primească, 
în caz de necesitate, copiile acestor declaraţii şi să utilizeze informaţia ob-
ţinută în limitele competenţei lor.

Declaraţiile prezentate de:
• Preşedintele Republicii Moldova
• deputaţi
• membrii Guvernului
• Preşedintele Curţii Constituţionale
• Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie
• Procurorul General
• Preşedintele Curţii de Conturi
• Guvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei
• Directorul Serviciului de Informaţii şi Securitate
• primarii din oraşe, sate (comune) 
• preşedinţii consiliilor raionale 

Se publică anual în mijloacele de informare în masă republicane sau locale. 
Declaraţiile primarilor pot fi  aduse la cunoştinţa populaţiei şi prin afi şare. 
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Se publică şi nu constituie informaţie confi denţială următoarele informa-
ţii şi date din declaraţii: 

• valoarea totală a proprietăţii declarate; 
• lista tuturor bunurilor ce constituie proprietate a subiectului declară-

rii, cu indicarea dacă aparţine cu titlu de proprietate sau cu titlu de 
folosinţă, inclusiv a celor afl ate în afara ţării. 

Declaraţiile altor funcţionari pot fi  aduse la cunoştinţa publicului la propria 
lor iniţiativă.

Luînd cunoştinţă de conţinutul declaraţiilor, oricine, care se afl ă în posesia 
unor date concrete, poate informa Comisia respectivă de control al declaraţii-
lor sau, după caz, CCCEC despre veniturile şi proprietăţile funcţionarilor, care 
urmau, dar nu au fost declarate, pentru verifi carea acestora şi relevarea unei 
eventuale îmbogăţiri ilicite. 

În toate cazurile de îmbogăţire prin acte de corupţie, averea dobîndită 
nelegitim şi valoarea serviciilor acordate nelegitim urmează a fi  con-
fi scate în corespundere cu art. 106 din Codul penal, conform deciziei 
instanţei de judecată.
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8. Repararea prejudiciului
De regulă, prin actele de corupţie, persoanei îi sunt cauzate prejudicii atît 
materiale, cît şi morale. Repararea prejudiciului şi răspunderea pentru 
prejudiciul cauzat de o autoritate publică sau de o persoană cu funcţie 
de răspundere este reglementată şi poate fi  efectuată în conformitate cu 
cerinţele Codului civil nr.1107-XV din 06 iunie 2002. 

Conform Codului civil:
• persoana lezată într-un drept al ei poate cere repararea integrală a 

prejudiciului cauzat astfel (art. 14, alin. (1));
• prejudiciul cauzat printr-un act administrativ ilegal sau nesoluţiona-

rea în termen legal a unei cereri de către o autoritate publică sau de 
către o persoană cu funcţie de răspundere din cadrul ei se repară inte-
gral de autoritatea publică. Persoana cu funcţie de răspundere răspun-
de solidar în cazul intenţiei sau culpei grave (art. 1404, alin. (1)). 

• persoanele fi zice au dreptul să ceară repararea prejudiciului moral 
cauzat prin aceleaşi acţiuni (art. 1404, alin. (2)). 

Modul de reparare a prejudiciului este stipulat în art.1416 din Codul civil.
De asemenea, Codul civil reglementează răspunderea statului pentru 
prejudiciul cauzat prin acţiunile organelor de urmărire penală, ale 
procuraturii sau ale instanţelor de judecată (art. 1405). Prejudiciul cau-
zat persoanei fi zice prin condamnare ilegală, tragere ilegală la răspundere 
penală, aplicare ilegală a măsurii preventive sub forma arestului preventiv 
sau sub forma declaraţiei scrise de a nu părăsi localitatea, prin aplicarea 
ilegală în calitate de sancţiune administrativă a arestului, muncii neremu-
nerate în folosul comunităţii se repară integral de către stat, indiferent de 
vinovăţia persoanelor de răspundere ale organelor de urmărire penală, ale 
procuraturii sau ale instanţelor de judecată. 

Totodată, potrivit art. 2 din Legea privind modul de reparare a prejudiciului 
cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procu-
raturii şi ale instanţelor judecătoreşti nr. 1545-XIII din 25 februarie 1998 
prejudiciul cauzat prin acţiunile ilicite menţionate nu se repară în cazul în 
care, în procesul de urmărire penală sau cercetare judiciară, persoana fi zică, 
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prin autocalomnie, a împiedicat stabilirea adevărului. Aceste prevederi nu 
se aplică cazurilor în care persoana fi zică s-a autocalomniat ca urmare a 
unui tratament violent, a aplicării ameninţărilor şi a altor acţiuni ilicite.

9. Lichidarea consecinţelor actelor de corupţie

Una dintre măsurile importante în activitatea anticorupţie o constituie li-
chidarea consecinţelor actelor de corupţie care presupune anularea actelor 
şi acţiunilor săvîrşite prin corupţie. 

Legea privind combaterea corupţiei şi protecţionismului stipulează anu-
larea actelor şi acţiunilor săvîrşite prin corupţie şi protecţionism. Potrivit 
art.14 al acestei legi actele şi acţiunile săvârşite prin corupţie şi protecţionism 
sunt pasibile de anulare de către autoritatea sau factorul de decizie abilitaţi cu 
adoptarea sau anularea actelor respective, ori de către instanţa de contencios 
administrativ competentă, la cererea CCCEC, a persoanelor fi zice sau juridice 
interesate ori a procurorului.

Codul civil prevede declararea nulităţii actului ce contravine legii emis de o 
autoritate publică. Conform art. 12, alin. (1) din Codul civil actul, emis de o 
autoritate publică, ce încalcă drepturile şi interesele civile ocrotite de lege ale 
unei persoane fi zice sau juridice este declarat de către instanţa de judecată nul 
din momentul adoptării lui. 

Art. 1 din Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 februa-
rie 2000 stipulează că orice persoană care se consideră vătămată într-un 
drept al său, recunoscut de lege, de către o autoritate publică, printr-un 
act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, 
se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru 
a obţine anularea actului, recunoaşterea dreptului pretins şi repararea 
pagubei ce i-a fost cauzată. 

Contenciosul administrativ este instituţia juridică care are drept scop con-
tracararea abuzurilor şi exceselor de putere ale autorităţilor publice, apărarea 
drepturilor persoanei în spiritul legii, ordonarea activităţii autorităţilor publi-
ce, asigurarea ordinii de drept. 
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Obiect al acţiunii în contenciosul administrativ îl constituie sau poate fi :
• actele administrative, cu caracter normativ şi individual, prin care 

este vătămat un drept recunoscut de lege al unei persoane, inclusiv al 
unui terţ, emise de: 
a) autorităţile publice şi autorităţile asimilate acestora în sensul legii 

date; 
b) subdiviziunile autorităţilor publice; 
c) funcţionarii din structurile specifi cate la lit. a) şi b). 

• nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri referitoare la un drept 
recunoscut de lege.

Nu pot fi  atacate în instanţele de contencios administrativ actele enume-
rate în art. 4 din Legea contenciosului administrativ, printre care actele 
exclusiv politice ale Parlamentului, Preşedintelui Republicii Moldova şi 
Guvernului, legile, decretele Preşedintelui, hotărîrile Guvernului, tratatele 
internaţionale la care Republica Moldova este parte, care sunt supuse con-
trolului de constituţionalitate, actele administrative emise pentru exclude-
rea hotărîrilor judecătoreşti irevocabile. 

Procedura examinării acţiunii în contenciosul administrativ include, în 
principiu, 2 etape:

1) Cererea prealabilă. La această etapă persoana solicită, printr-o cerere 
prealabilă, autorităţii publice emitente ori organului ierarhic superior, dacă 
legislaţia nu prevede altfel, în termen de 30 de zile de la data comunicării 
actului, revocarea, integral sau în parte, a acestuia, în cazul în care legea 
nu dispune altfel (termenul dat nu se extinde asupra actului administrativ 
cu caracter normativ). Cererea prealabilă se examinează în termen de 30 
de zile de la data înregistrării ei, decizia urmând a fi  comunicată de îndată 
petiţionarului dacă legislaţia nu prevede altfel. 

2) Cererea de chemare în instanţa de contencios administrativ. Etapa 
a doua constă în depunerea în termen de 30 de zile dacă legea nu dispune 
altfel (actele administrative cu caracter normativ pot fi  atacate oricînd) a 
cererii de chemare a autorităţii sau instituţiei publice în instanţa de conten-
cios administrativ pentru anularea, integral sau în parte, a actului respectiv 
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şi repararea pagubei cauzate, dacă persoana nu este mulţumită de răspunsul 
primit la cererea prealabilă sau nu a primit nici un răspuns în termenul pre-
văzut de lege. Acţiunea poate fi  înaintată nemijlocit instanţei de contencios 
administrativ în cazurile expres prevăzute de lege şi în cazurile în care 
persoana se consideră vătămată într-un drept al său prin nesoluţionarea în 
termen legal ori prin respingerea cererii prealabile privind recunoaşterea 
dreptului pretins şi repararea pagubei cauzate.

Competenţă de judecare a acţiunilor în contenciosul administrativ au: 
• judecătoriile; 
• curţile de apel; 
• Curtea Supremă de Justiţie.

Acţiunile de contencios administrativ se înaintează în judecătoriile sau cur-
ţile de apel în a căror rază teritorială îşi are domiciliul reclamantul sau îşi 
are sediul pîrîtul, cu excepţia cazurilor în care prin lege este stabilită o altă 
competenţă. 

La cererea de chemare în instanţa de contencios administrativ reclamantul 
depune:

• copia cererii prealabile cu dovada expedierii sau primirii acesteia de 
către organul respectiv;

• actul administrativ contestat ori, după caz; 
• răspunsul autorităţii publice sau avizul de respingere a cererii prea-

labile.

Cererea de chemare în judecată poate fi  formulată şi împotriva funcţiona-
rului public al autorităţii publice pîrîte care a elaborat actul administrativ 
contestat sau care a refuzat să soluţioneze cererea în cazul în care se so-
licită despăgubiri. În cazul în care acţiunea se admite, funcţionarul public 
poate fi  obligat să plătească despăgubirile solidar cu autoritatea publică 
respectivă. Funcţionarul public acţionat astfel în justiţie poate chema în 
garanţie superiorul său ierarhic care i-a ordonat să elaboreze actul admi-
nistrativ sau să refuze soluţionarea cererii, acesta fi ind introdus în proces 
ca terţă persoană.
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Judecînd acţiunea, instanţa de contencios administrativ este în drept:
• să anuleze, integral sau în parte, actul administrativ;
• a-l obliga pe pîrît să emită actul administrativ cerut de reclamant ori 

să elibereze un certifi cat, o adeverinţă sau oricare alt înscris, ori să 
înlăture încălcările pe care le-a comis;

• să dispună adjudecarea în contul reclamantului a despăgubirilor 
pentru întîrzierea executării hotărîrii;

• să se pronunţe, la cerere, asupra reparării prejudiciului material şi 
moral cauzat prin actul administrativ ilegal sau prin neexaminarea 
în termenul legal a cererii prealabile.
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Anexa 1
Model de plîngere împotriva funcţionarului 

care pretinde mită*47 

Domnule (funcţia conducătorului organului de drept)

Subsemnatul (a)__________________________________________, 
numele şi prenumele

domiciliat (ă) în_____________________________________________,
localitatea, strada, apartamentul, numărul de telefon

__________________________________________________________,
locul de muncă

în temeiul articolului 262, 263 Cod de procedură penală, fac plîngere 
împotriva __________________________________________________

numele, prenumele, funcţia şi locul de muncă al funcţionarului

care la ___________ a pretins de la mine__________________________
data                                                                   ce s-a pretins

pentru efectuarea (in) acţiunii __________________________________,
se indică acţiunea sau inacţiunea

cauzîndu-mi astfel un prejudiciu moral şi punîndu-mă în situaţia de a su-
porta o daună materială. 

De asemenea, cer obligarea respectivului(ei) la plata despăgubirilor 
morale, cît şi la cheltuielile judiciare pe care le voi efectua.

La plîngere anexez următoarele dovezi (se indică dovezile în cazul în care 
acestea există).
____________________                   ________________

data depunerii plîngerii                                       semnătura

Domnului (funcţia conducătorului, 
denumirea organului de drept)

∗ Model adaptat după Constantin Crişu şi Ştefan Crişu, Ghidul juristului, ediţia a II-a, 
Editura Argesis 1997, p. 592-593.
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Anexa 2

Model de plîngere împotriva funcţionarului 
care săvîrşeşte fapte de corupţie*48

Domnule (funcţia conducătorului organului de drept)

Subsemnatul (a)__________________________________________, 
numele şi prenumele

domiciliat (ă) în_____________________________________________,
localitatea, strada, apartamentul, numărul de telefon

__________________________________________________________,
locul de muncă

în temeiul articolului 262, 263 Cod de procedură penală, fac plîngere 
împotriva __________________________________________________

numele, prenumele, funcţia şi locul de muncă al funcţionarului
care _______________________________________________________

se descrie modul de realizare a faptei (lor) de corupţie
___________________________________________________________

__________________________________________________________,

cauzîndu-mi astfel un prejudiciu material şi moral. 

De asemenea, cer obligarea respectivului(ei) la plata despăgubirilor 
materiale şi morale.

La plîngere anexez următoarele dovezi (se indică dovezile în cazul în care 
acestea există).

_________________                   ________________
data depunerii plîngerii                                   semnătura

Domnului (funcţia conducătorului, 
denumirea organului de drept)

∗ Model adaptat după Constantin Crişu şi Ştefan Crişu, Ghidul juristului, ediţia a II-a, 
Editura Argesis 1997, p. 592-593.
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Anexa 3

Model de denunţ al funcţionarului 
care săvîrşeşte fapte de corupţie*49 

Domnule (funcţia conducătorului organului de drept)

Subsemnatul (a)__________________________________________, 
numele şi prenumele

domiciliat (ă) în_____________________________________________,
localitatea, strada, apartamentul, numărul de telefon

__________________________________________________________,
locul de muncă

în temeiul articolului 262, 263 Cod de procedură penală, vă înştiinţez că 
___________________________________________________________

numele, prenumele, funcţia şi locul de muncă al funcţionarului
care _______________________________________________________,

se descrie modul de realizare a faptei (lor) de corupţie
___________________________________________________________

pe cît se poate de clar şi detaliat
__________________________________________________________. 

Prin fapta(ele) sus-indicată respectivul cauzează daune (se indică 
instituţia publică sau privată ori persoanele concrete).

La denunţ anexez următoarele dovezi (se indică dovezile în cazul în care 
acestea există).

_________________                   ________________
data depunerii plîngerii                                   semnătura

Domnului (funcţia conducătorului, 
denumirea organului de drept)

∗ Model adaptat după Constantin Crişu şi Ştefan Crişu, Ghidul juristului, ediţia a II-a, 
Editura Argesis 1997, p. 592-593.
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Anexa 4

Informaţii de contact

Organizaţia, adresa Telefon, fax
Centrul de Combatere a Crimelor Economice 
şi Corupţiei (CCCEC)
bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 198, MD-2004
Unitatea de gardă
Telefonul de încredere

25-72-02
25-72-57

Direcţia generală teritorială Bălţi a CCCEC,
str. Dostoevschi, 12, MD-3100 (231) 27-052

Direcţia generală teritorială Cahul a CCCEC,
bd. Victoriei 11, MD-3900

(299) 21-677
(299) 28-517

Serviciul de Informaţii şi Securitate 23-45-32, 23-92-43
Procuratura Generală,
str. Mit. Bănulescu Bodoni, 26, MD-2005, Chişinău 
Procuror General (anticamera) 
Secţia relaţii cu publicul 
Linia fi erbinte

22-40-04
21-20-32
22-50-75
22-62-47

Procuratura anticorupţie
bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 198, MD-2004 24-40-91, 29-63-14
Procuratura în transport 27-15-64, 27-54-04
Procuratura mun. Chişinău 27-30-57, 27-64-74
Procuratura s. Centru mun. Chişinău 22-52-96, 22-35-92
Procuratura s. Ciocana mun. Chişinău 48-84-20
Procuratura s. Botanica mun. Chişinău 77-78-35
Procuratura s. Buiucani mun. Chişinău 23-78-66
Procuratura s. Râşcani mun. Chişinău 32-35-19
Procuratura mun. Bălţi (231) 23-329
Procuratura r-nul Căuşeni (243) 23-556
Procuratura or. Bender (01600373552) 28-817
Procuratura UTA-Găgăuzia (294) 24-782
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Organizaţia, adresa Telefon, fax
Procuratura r-nul Cahul (299) 22-990
Procuratura r-nul Călăraşi (244) 22-897
Procuratura r-nul Ciadâr-Lunga (291) 22-912
Procuratura r-nul Făleşti (259) 22-490
Procuratura r-nul Floreşti (250) 20-651 
Procuratura r-nul Ocniţa (271) 21-495 
Procuratura r-nul Şoldăneşti (272) 22-290
Procuratura r-nul Taraclia (294) 23-990
Procuratura r-nul Teleneşti (258) 24-592
Procuratura: Anenii-Noi (265), Basarabeasca (297), 
Cantemir (273), Edineţ (246), Drochia (252), 
Criuleni (248), Cimişlia (241), Briceni (247), 
Căinari (277), Comrat (298), Donduşeni (251), 
Glodeni (249), Hânceşti (269), Râşcani (256), 
Sângerei (262), Vulcăneşti (293), Ialoveni (268), 
Ungheni (236), Nisporeni (264), Orhei (235), 
Străşeni (237), Ştefan-Vodă (242), Leova (263), 
Rezina (254).

22-990

Ministerul Afacerilor Interne
Unitatea de gardă 

Direcţia Securitate Internă 
Direcţia Delicte Transfrontaliere şi Informaţionale
Biroul informaţii

22-12-01, 25-56-50
22-45-47, 25-57-78, 
22-27-23
25-53-55, 25-51-86, 
25-56-62, 25-57-65
25-52-77

Departamentul Situaţii Excepţionale
Direcţia Pompieri şi Salvatori (anticamera)

73-85-45, 73-85-01
22-75-74, 22-73-40

Ministerul Industriei şi Infrastructurii 27-80-59, 27-80-35
Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei 
Drumurilor 55-15-00, 53-49-54

Inspectoratul Transportului de Mărfuri şi Călători 55-15-00, 53-49-54 
Inspectoratul de Stat al Comunicaţiilor 73-53-64, 73-39-41



68

Transparency International – Moldova DFID

Organizaţia, adresa Telefon, fax

Curtea de Conturi 23-30-20, 23-25-79, 
23-37-76

Serviciul Standardizare şi Metrologie 75-04-60, 74-85-88
Camera de Licenţiere 27-49-74, 27-79-17
Camera Înregistrării de Stat
Linie fi erbinte

27-73-18, 27-73-11
27-44-06

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie 74-85-42, 74-54-89

Ministerul Finanţelor 23-35-75, 22-73-62, 
24-00-55

Vistieria de Stat 22-87-77, 22-87-71
Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării 24-21-76, 24-22-54
Inspectoratul Fiscal Principal de Stat 22-06-93
Inspectoratul Fiscal de Stat 
al mun. Chişinău 22-61-80

Camera de Comerţ şi Industrie 22-01-56, 22-15-52
Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi 
Ajutoare Umanitare 24-00-10, 22-87-70

Agenţia relaţii funciare şi cadastru 22-05-98, 21-22-44
Departamentul Control Financiar 
şi Revizie de pe lângă Ministerul Finanţelor 22-26-73, 22-26-70

Casa Naţională de Asigurări Sociale 72-57-97, 25-78-25

Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale 72-99-07, 72-95-90, 
 72-99-83, 72-98-69

Centru de Medicină Preventivă municipal 57-43-02
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare 23-34-27, 23-35-36
Departamentul Medicină Veterinară cu 
Inspectoratul Veterinar de Stat 21-01-56, 21-01-57

Departamentul Zootehnie şi Selecţie 21-03-38, 21-00-52
Inspectoratul de Stat pentru Seminţe 21-02-67
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Organizaţia, adresa Telefon, fax

Inspectoratul de Stat pentru Protecţia Plantelor  58-42-15, 58-42-17, 
58-42-18, 58-42-16

Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale 22-62-73, 20-45-07, 
22-07-48

Inspecţia de Stat în Construcţii 23-80-24, 22-63-28 
22-65-62

Inspectoratul Ecologic de Stat 22-69-41
Agenţia pentru silvicultură „Moldsilva” 27-23-06, 27-73-45
Departamentul Statistic şi Sociologie 73-37-74, 72-88-77

Serviciul Vamal 27-30-61, 27-54-35, 
27-55-76, 57-42-04

Agenţia Naţională pentru Reglementare în 
Energetică

54-13-84, 22-75-49
22-46-98, 

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare 22-76-95, 22-30-88
Ministerul Justiţiei
Cancelaria 

23-47-95, 23-47-97
23-47-74

Ministerul Dezvoltării Informaţionale 22-91-27, 22-91-23, 
Camera Înregistrării de Stat a Ministerul 
Dezvoltării Informaţionale

27-73-18, 50-49-41, 
27-73-44 

Serviciul de Stat de Arhivă 72-97-93, 73-58-36
Judecătoria Economică de Circumscripţie 27-55-15
Curtea de Apel Economică 27-75-09
Curtea de Apel
Cancelaria (cauze civile)
Cancelaria (contencios administrativ)
Cancelaria (cauze penale)

76-84-88, 56-62-18
76-88-33
76-88-33
56-62-17

Curtea Supremă de Justiţie 
Cancelaria 

22-15-47
22-43-27

Consiliul Superior al Magistraturii 22-30-76, 22-30-79
22-15-47
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Organizaţia, adresa Telefon, fax
Centrul pentru Drepturile Omului
Linia fi erbinte

23-48-00
27-37-71, 

Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului în 
Moldova 22-28-44, 22-73-96

Asociaţia Femeilor de Afaceri, Bălţi (231) 22-337, 69113950 

Centrul Iniţiativelor Private, Bălţi  (231) 25-178

Asociaţia Antreprenorilor „Real-XXI”, Cahul  (299) 25-674 
(299) 23-536, 69119360, 

Asociaţia Femeilor de Afaceri “Femida”, Cahul (299) 20-984, 23-565, 
69230181

Asociaţia Micului Business din Republica Moldova 22-06-13, 69104979 
22-63-91

Centrul Internaţional de promovare a femeilor în 
business, “ICAWB” 20-34-66

Asociaţia Micului Business din Cimişlia  (241) 22-169, 69173567

Asociaţia Micului Business, Ungheni (236) 20-216, 
20-176, 69162858

Transparency International – Moldova 20-34-86, 23-78-76


