„Acțiune împotriva corupției în Republica Moldova”
SUMARUL PROIECTULUI
Titlul
proiectului

Proiectul “Acțiune împotriva corupției în Republica Moldova”

Zona
implementării

Moldova

Buget

$250,000

Finanțare

Biroul Internațional pentru Combaterea Drogurilor și Aplicarea
Legii, Departamentul de Stat al SUA

Implementare

Direcția Criminalitate Economică și Cooperare, Departamentul
Acțiune contra Crimei, Direcția Generală pentru Drepturile Omului
și Supremația Legii, Consiliul Europei

Durată

18 luni (începând cu data de 01 iunie 2020)

CADRUL GENERAL
”Acțiunea împotriva corupției în Republica Moldova” este o intervenție adresată țării,
finanțată de Biroul Internațional pentru Combaterea Drogurilor și Aplicarea Legii al
Departamentului de Stat al SUA. Intervenția se concentrează pe abordarea priorităților
cheie și necesităților esențiale din Republica Moldova, care sunt în strânsă legătură cu
procesele de reformă inițiate de guvern și obligațiile acestora în ceea ce privește
implementarea standardelor internaționale în lupta împotriva corupției și recomandările
de monitorizare aferente.
Mai exact, Acțiunea este concepută pentru a oferi asistență în reformele legislative,
reformele de politici și cele instituționale, abordând recomandările restante din cea de-a
patra Rundă de Evaluare a Grupului de state împotriva corupției a Consiliului Europei
(GRECO). În acest scop, proiectul va desfășura un set cuprinzător de activități, incluzând
analize legislative / de reglementare și strategice, evaluări ale riscurilor și activități de
consolidare a capacităților și instruire.

NECESITĂȚI, OBIECTIVE, REZULTATE SCONTATE ȘI ACTIVITĂȚI
Scopul proiectului este de a spori capacitățile instituțiilor de a implementa recomandările
GRECO. Acțiunile proiectului vor oferi sprijin direct autorităților pentru a remedia
deficiențele identificate în cadrul celei de-a patra runde de evaluăre GRECO, astfel încât
să alinieze măsurile autorităților moldovenești la standardele internaționale și bunele
practici pentru prevenirea și combaterea corupției. Acest lucru se va realiza prin
intermediul următoarelor rezultate:
Rezultat intermediar 1: Îmbunătățirea prevenirii corupției în ceea ce privește
judecătorii și procurorii
1.1: Cadrul legislativ / instituțional care reglementează componența Consiliului Superior
al Magistraturii este revizuit și este oferită expertiză cu privire la modificările necesare
pentru a asigura alinierea acestuia la recomandările GRECO (Runda de evaluare GRECO
IV - R7);
1.2: Sunt elaborate mecanisme pentru testarea integrității candidaților în procesul de
selecție și promovare în sistemul judiciar (Runda de evaluare GRECO IV - R9);
1.3: Cadrul legislativ / instituțional care reglementează componența Consiliului Superior
al Procurorilor este revizuit și este furnizată expertiză cu privire la modificările necesare
pentru a asigura alinierea acestuia la recomandările GRECO (Runda de evaluare GRECO
IV - R15);
1.4: Cadrul legislativ / instituțional care reglementează răspunderea disciplinară a
procurorilor este revizuit și sunt furnizate recomandări privind modificările necesare
pentru a asigura alinierea acestuia la recomandările GRECO (Runda de evaluare GRECO
– R18);
1.5: Capacitățile inspecției judiciare sunt consolidate în vederea fortificării obiectivității,
eficienței și transparenței răspunderii disciplinare a judecătorilor (Runda de evaluare IV
GRECO – R13).
Rezultatul intermediar 2: Consolidarea capacităților și a eficacității ANI în gestionarea
declarațiilor de avere și interese personale de către judecători, procurori și membri ai
Parlamentului
2.1: Este realizată o evaluare a eficacității Autorității Naționale de Integritate (ANI) în
procesarea și verificarea declarațiilor de avere și interese personale (Runda de evaluare
GRECO IV - R4);
2.2: Susținerea Institutului Național al Justiției (NIJ) în desfășurarea instruirilor privind
Codul de conduită profesională și etică pentru judecători și procurori (curs de instruire
E-Learning) (Runda de evaluare GRECO IV - R11 și R17).

Activitățile de asistență din fiecare domeniu includ evaluări, furnizare de expertiză,
ateliere de lucru, instruiri și mese rotunde. Rezultatele asistenței vor fi reflectate în
documente tehnice, ghiduri sau în alte documente disponibile pe pagina web a
proiectului.
PARTENERI / BENEFICIARI
▪ Ministerul Justiției al Republicii Moldova;
▪ Autoritatea Națională de Integritate;
▪ Organizațiile societății civile;
▪ Consiliul Superior al Procurorilor;
▪ Consiliul Superior al Magistraturii;
▪ Institutul Național al Justiției.
CADRUL DE IMPLEMENTARE
În calitate de actor principal în acest domeniu tematic, și în regiunea Parteneriatului Estic,
Consiliul Europei, mai exact, Departamentul Acțiune contra Crimei, prin intermediul
Secției Crime Economice și Cooperare (ECCD), este responsabil de implementarea
activităților din cadrul acestui proiect. În scopul implementării anumitor activități în
cadrul cărora este necesară o expertiză specifică pe anumite subiecte, Consiliul angajează
experți internaționali pe termen lung și pe termen scurt, cu experiență vastă în domeniul
combaterii corupției, precum și experți locali, astfel încât să asigure o calitate și o
relevanță înaltă a asistenței acordate instituțiilor beneficiare.
CONTACTE
Sediul principal
Secția Crime Economice și Cooperare (ECCD),
Departamentul Acțiune contra Crimei,
Direcția Societate Informațională și Acțiune
contra Crimei, DG I
Consiliul Europei,
F-67075 Strasbourg Cedex (Franța)
Coordonator de Program
Dna Zahra AHMADOVA
Tel: +33 (0)3 90 21 28 44
Email: Zahra.AHMADOVA@coe.int

Biroul local
Oficiul Consiliului Europei în Chișinău
Str. V. Pârcălab, 63
Centrul Sky Tower, etajul 4,
MD-2012 Chișinău, Republica Moldova
Tel: (+373) 22 202-304
Dna Nadejda PLAMADEALA
Ofițer superior de proiect
Tel: (+373) 22 888-906; (+373) 69359944
Nadejda.PLAMADEALA@coe.int
Dna Ina CAMERZAN
Asistent Lingvistic
Tel: (+373) 22 888-909; (+373) 60742149
Ina.CAMERZAN@coe.int

