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Introducere. Una dintre priorităţile actuale ale 
reformelor economice, politice şi sociale din 

Republica Moldova este prevenirea şi combaterea 
corupţiei. Privită obiectiv, inclusiv prin prisma feno-
menului corupţiei, tranziţia politică, socială şi econo-
mică din perioada ce s-a scurs de la declararea inde-
pendenţei statului a avut un impact dezastruos asupra 
calităţii guvernării şi dezvoltării ţării.

Corupţia este un fenomen complex, multistructu-
ral şi multidimensional, un fenomen economic, social 
şi politic, a cărui complexitate este determinată de di-
verse cauze, care pot fi  grupate în: economice, institu-
ţionale, de ordin legal, politice, sociale şi morale.

La baza cuvântului „corupţie” se afl ă cuvântul la-
tin „conuptio”, ceea ce înseamnă în traducere directă 
„stricăciune, mită „. în general, această interpretare 
oferă o imagine generală despre ceea ce reprezintă, de 
fapt, corupţia - stricare sau coroziune a autorităţilor 
prin mituirea lor [4, pa.17].

În legislaţia Republicii Moldova, noţiunea de co-
rupţie este formulată în Legea privind combaterea 
corupţiei şi protecționismului din 27.06.1996. Corup-
ţia - fenomen antisocial, ce se manifestă prin acordul 
ilegal a două părţi, una dintre care propune sau pro-
mite avantaje sau bunuri ce sunt neadmise de lege, iar 
cealaltă parte, ce lucrează pentru stat, consimte să le 
primească sau le primeşte în schimbul efectuării sau 
neefectuării unor lucrări sau oferirii-neoferirii anu-
mitor servicii, legate de activitatea profesională, ce 
conţine elemente de crimă stipulate în Codul Penal 
[4, pag.5-6].

Lupta împotriva criminalităţii se desfăşoară în 
toate statele prin măsuri concentrate deopotrivă de 
prevenire şi de constrângere cu aplicarea de sancţiuni 
penale. Nimeni n-a găsit încă o soluţie cu efi cacitate 
garantată pentru reducerea, şi în cele din urmă, eli-
minarea criminalităţii din viaţa societăţii. Referitor la 
fenomenul corupţiei este un adevăr unanim acceptat 
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potrivit căruia urmărirea penală, sancţiunea discipli-
nară contra indivizilor corupţi pot elimina infractorul, 
dar nu pot eradica corupţia. In consecinţă, combate-
rea corupţiei poate fi  realizată efi cient prin redresarea 
economică, politică şi morală a societăţii.

Problemele prevenirii infracţiunilor de corupţie 
şi a criminalităţii, în gen eral, lupta împotriva lor este 
inspirată de politica penală a ţării şi comportă solu-
ţii naţionale, care la rândul lor depind, pe de o parte 
de acurateţea concepţiei, de structurile, programele şi 
metodele prin care se înfăptuieşte strategia naţională 
de combatere a infracţionalismului, iar pe de altă par-
te sunt în funcţie şi de mijloacele fi nanciare pe care 
statul poate să le atribuie acestui scop. Prin urmare 
efi cacitatea soluţiilor adoptate pentru prevenirea şi 
combaterea infracţiunilor de corupţie depinde de dez-
voltarea social-economică a statului, de puterea reală 
a acestuia.

Metode şi materiale aplicate. În cadrul articolu-
lui au fost utilizate următoarele metode: metoda ana-
lizei logice şi metoda clasifi cării. Ca materiale au fost 
selectate literatura de specialitate din cadrul Republi-
cii Moldova și România.

Scopul: Prezentul studiu pornește de la realitățile 
care pot fi  desprinse din peisajul socio-economic 
al Republicii Moldova. De fapt, în rândurile ce ur-
mează intenționez să realizez un studiu minuțios în 
ceea ce privește fenomenul ce periclitează securitatea 
națională a Republicii Moldova – corupția. Ideea de 
bază care se desprinde din acest articol și pe care o 
propunem atenției și, eventual, investigării, poate fi  
formulată în felul următor: corupţia este un fenomen 
complex, multistructural şi multidimensional, un fe-
nomen economic, social şi politic, a cărui complexi-
tate este determinată de diverse cauze pe care le voi 
descrie în continuare.

Conţinut de bază. Specifi cul şi dinamica corupției 
reprezintă o consecinţă a problemelor generale soci-
ale, politice şi economice la nivel de stat. Nivelul co-
rupţiei întotdeauna creşte când tara se afl ă în perioada 
modernizării. Republica Moldova trăieşte la etapa ac-
tuală nu doar o simplă modernizare, ci o restructurare 
completă a tuturor proceselor economice, sociale şi 
politice la nivel de stat. Din aceste considerente, nu 
este de mirare că ea urmează calea modernizării con-
form regulilor de dezvoltare socială, inclusiv celor 
care au consecinţe negative.

Pentru Moldova modernă sunt caracteristice ur-
mătoarele cauze ale corupţiei:

Un număr mare de verifi cări exercitate de or-- 
ganele de stat de control. Astăzi, conform statisticii 
ofi ciale, o întreprindere este verifi cată în mediu de 17 
ori pe an. Neofi cial, acesi număr atinge 33 vizite pe 
parcursul unui an;

Segmentarea aparatului de stat, ceea ce duce la con-- 
fl ictul de competente, adică la situaţia când câteva orga-
ne de stat au competenta să rezolve unele şi aceleaşi sau 
întrebări asemănătoare. Astfel, numărul total de organe 
de stat ce efectuează controlul în Moldova ajunge până 
la 60. De exemplu, conform legislaţiei, documentaţia 
fi nanciară a întreprinderii o pot controla, colaboratorii 
organelor fi scale ale Centrului de Combatere a Crime-
lor Economice şi a Corupţiei (CCCEC),inspectoratului 
muncii, organelor vamale, etc.;

Neajunsurile legislaţiei. Legislaţia în vigoare a - 
Republicii Moldova este foarte puternic formalizată 
şi creează posibilitatea de apariţie şi dezvoltare a bi-
rocraţiei, iar birocraţia, evident, duce la corupţie;

Instabilitatea economică, adesea însoţită de cri-- 
ze economice. Scăderea bruscă în economie şi lipsa 
încrederii în ziua de mâine, fi ind combinată cu nivelul 
foarte jos de salarizare al lucrătorilor instituţiilor de 
stat duce la căutarea de către administratori a mijloa-
celor alternative de venit, pe care le oferă funcţia lor 
profesională;

Polarizarea extrem de evidenţiată a societăţii de - 
astăzi în bogaţi şi săraci. Astăzi în Moldova practic 
lipseşte clasa socială medie, iar în loc de aceasta, se 
observă oameni puțini ce deţin foarte multe mijloace 
băneşti, pe când marea majoritate trăieşte sub limita 
sărăciei. Aceasta duce la faptul că orice persoană ce 
a reuşit să ocupe o poziţie anumită în aparatul de stat 
tinde să ajungă la treptele superioare ale scării soci-
ale;

Cote înalte de impozitare. De exemplu, de pe - 
venit, întreprinzătorul trebuie să plătească impozit 
(taxa valoare adăugată - TVA), ceea ce, fi ind combi-
nat cu alte impozite, formează o sumă mare;

Nivelul jos de educaţie juridică şi, respectiv, lip-- 
sa conştiinţei legale la întreprinzători şi la funcţiona-
rii de stat.

Cunoaşterea drepturilor proprii şi obligaţiunilor - 
- iată arma principală a populaţiei contra funcţionari-
lor corupţi;

Lipsa pachetului de garanţii economice-sociale - 
al funcţionarilor de stat. 

Nivelul de salarizare jos, lipsa locului de trai, - 
prețuri înalte la serviciile medicale, bătrânețea neasi-
gurată - toate acestea cauzează mituirea funcţionari-
lor de stat şi corupţia lor;

Lipsa accesului liber la informaţie îi impune pe - 
cetăţeni şi pe agenţii economici să mituiască funcţio-
narii de stat. Toate cele menţionate cauzează pierderi 
enorme economiei naţionale şi duc la proliferarea 
economiei ilegale [4, pag.3-4].

Acţiunea socială anticrimă, în general, şi cea anti-
corupţie, în particular, se realizează pe două căi: con-
tracarare şi prevenire.
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Dacă iniţial predomina contracararea faptelor cri-
minale, atunci în ultimele secole o tot mai mare aten-
ţie i se acordă prevenirii ma nifestărilor criminale, da-
torită dezvoltării vertiginoase a ştiinţei şi, în deosebi, 
a sociologiei.

Contracararea presupune, în esenţă, aplicarea unor 
măsuri pu nitive faţă de cei care le-au săvârşit, astfel 
încât aceştia, dar şi ceilalţi să fi e constrânşi, prin ame-
ninţare cu pedeapsa sau prin aplicarea efecti vă a ei, ca 
să se abţină de la asemenea comportamente.

Prevenirea constă în înlăturarea cauzei care gene-
rează manifes tările criminale sau, ceea ce se întâmplă 
de regulă, a condiţiilor care le favorizează, astfel încât 
acestea să nu se producă ori să se producă într-o mă-
sură limitată, socialmente tolerabilă.

Există o diversitate a formelor de prevenire a ma-
nifestărilor de corupţie. Ea poate fi  realizată la nivel 
naţional, sectorial, regional, instituţional şi individu-
al. Una dintre formele de prevenire a fenomenului co-
rupţiei o constituie - educaţia anticorupţie. Utilizarea 
educaţiei ca formă de prevenire a corupţiei este in-
dispensabilă în societatea noastră, deoarece compor-
tamentul de corupţie este determinat, tot mai mult în 
ipostaza actuală a fenomenului, nu numai de factori 
externi, obiectivi, ci deja de o motivaţie internă, sta-
bilă şi autosufi cientă.

Se afi rmă adesea că, în genere, corupţia se naşte 
din sărăcie. S-ar putea. Cert este însă că ea nu dispare 
odată cu sărăcia. Iată un exemplu elocvent în acest 
sens. Recent, ofi ţerii Centrul pentru Combaterea Cri-
melor Economice şi Corupţiei au reţinut un bancher 
prosper, care avea un salariu şi un venit lunar impresi-
onant pentru majoritatea cetăţenilor. Cu toate acestea, 
el nu ezita, după cum rezultă din materialul probator 
acumulat în cadrul cercetării cazului, să estorcheze 
bani în calitate de mită. Mai mult decât atât, acesta 
şi-a majorat ilegal şi consistent salariul fără a avea 
consimţământul Consiliului de administrare al băncii 
[2, pag.54-55].

Problema e că în societăţile în care fenomenul 
corupţiei persistă o anumită perioadă se formează, 
pe de o parte, un sistem de corupţie, iar pe de altă 
parte, o mentalitate coruptă. Sistemul de corupţie îl 
subordonează pe funcţionar, om de afaceri, cetăţean, 
politician etc., forţându-1 să se încadreze în relaţiile 
de corupţie proprii acestui sistem. La rândul ei, men-
talitatea coruptă îi dă individului impresia fi rescului, 
generând de la sine putere asemenea conduite.

Dacă pentru demontarea sistemului de corupţie 
sunt necesare măsuri de prevenire cu caracter insti-
tuţional, atunci dezrădăcinarea mentalităţii corupte 
poate fi  realizată, într-o măsură considerabilă, prin 
educaţie anticorupţie. Prevenirea corupţiei prin edu-
caţie poate fi  realizată, deoporiva, de organizaţiile 

neguvernamentale şi cele guvernamentale. Implica-
rea instituţiilor publice în această activitate este însă 
indispensabilă, în special, în educarea anticorupţie a 
funcţionarilor din sectorul public.

Funcţionarii din sectorul public manifestă o atitu-
dine destul de refractară faţă de acţiunile educative 
întreprinse de organizaţiile neguvernamentale. Ei res-
ping într-o măsură considerabilă mesajul transmis de 
reprezentanţii lor, privindu-i cu destulă neîncredere. 
Distanţa este cauzată de faptul că funcţionarii din sec-
torul public nu se identifi că cu trimişii organizaţiilor 
neguvernamentale, pe care ii percep mai degrabă ca 
pe nişte persoane venite din exterior, care nu cunosc 
starea de lucruri din instituţiile publice şi au obiective 
distincte.

Situaţia este cu totul diferită în raporturile cu re-
prezentanţii unor instituţii publice, funcţionari şi ei, 
cu care se identifi că în mare parte. Acţiunea educativă 
a acestora pătrunde în mintea funcţionarului, exerci-
tând infl uenţa formatoare scontată. Există cazuri cu-
noscute în care funcţionarii orientaţi spre o relaţie de 
corupţie au renunţat la intenţie sub impactul măsu-
rilor educative realizate de ofi ţerii Centrului pentru 
Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei. Este 
lesne de presupus că atare cazuri necunoscute sunt şi 
mai multe. Sunt nişte exemple relevante de efi cacitate 
şi efi cienţă a metodelor de prevenire a corupţiei.

Implicarea instituţiilor publice în activitatea de 
educaţie anticorupţie capătă o însemnătate cu totul 
deosebită în condiţiile în care funcţionarii din secto-
rul public percep mesajul anticorupţie al unui agent 
guvernamental drept un imperativ. Pentru ei mesajul 
antico rupţie al unui agent guvernamental nu repre-
zintă o simplă expunere de opinie sau de informaţie, 
ci exprimarea unei poziţii ofi ciale, spre deosebire de 
afi rmaţiile reprezentaţilor unor organizaţii neguver-
namentale. În consecinţă, efectul acţiunii educative a 
funcţionarilor din instituţii publice asupra atitudinii şi 
conduitei colegilor lor este net superior.

Este însă deosebit de important ca activităţile de 
educaţie anticorupţie să fi e realizate de persoane one-
ste, necompromise de orien tări spre practici de corup-
ţie, în caz contrar, efectul lor riscă să nu se producă 
sau chiar să provoace efecte diametral opuse.

Bineînţeles că desfăşurarea acţiunilor de educaţie 
anticorupţie de către societatea civilă este necesară şi 
benefi că. Organizaţiile neguverna mentale au un teren 
vast de prevenire a corupţiei prin măsuri educative în 
sectorul privat, unde această molimă este destul de 
răspândită, în sec torul civil şi, în genere, în rândul po-
pulaţiei. Categoriile sociale indicate sunt, dimpotrivă, 
mai receptive faţă de mesajul societăţii civile, decât 
faţă de cel ofi cial şi, deci, efectul de prevenire este 
mai puternic.
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Totodată, este necesară întreprinderea unor măsuri 
comune de prevenire a corupţiei prin educaţie, la care 
să participe atât reprezen tanţii instituţiilor publice, 
cât şi cei ai societăţii civile. Ele au priză îndeosebi 
la acţiunile de anvergură orientate spre păturile largi 
ale populaţiei şi cu un impact mediatic de proporţii, 
dar au rostul său şi în infl uenţarea funcţionarilor din 
sectorul public, privat şi civic.

Mai presus de toate, educaţia anticorupţie are 
rolul de a contri bui semnifi cativ la formarea şi mo-
delarea conştiinţei sociale şi anume a reprezentării 
problemei corupţiei. Prin urmare, educaţia maselor 
largi, a funcţionarilor sau a cetăţenilor, modelează 
nu atât conştiinţa individuală, cât cea socială, dis-
tinctă de prima. De aceea, educaţia an ticorupţie este 
în stare a transforma o masă de indivizi într-un grup 
coerent, unitar cu gândire, voinţă şi comportament 
identic, orientat spre soluţionarea aceleiaşi proble-
me - corupţia.  

Problemele sociale nu pot fi  rezolvate decât prin-
tr-o acţiune socială, adică prin eforturile comune ale 
grupului social vizat. În aceste condiţii, devine decisi-
vă găsirea căilor de conjugare a energiilor individuale 
într-o acţiune socială. Or educaţia este un factor ma-
jor de co mutare a eforturilor particulare într-un efort 
social întru renunţarea la comportamente de corupţie, 
care paralizează societatea.

Unele voci susţin că se vorbeşte mult despre co-
rupţie, dar în van. Nu putem împărtăşi o asemenea 
afi rmaţie. Dacă o problemă persistă, atunci înseamnă 
că ea a fost adusă insufi cient în atenţia so cietăţii [2, 
pag.89-90].

Corupţia are un impact puternic asupra securităţii 
economice şi umane. Consecinţele ei sunt multiple. 
Adesea este difi cil de a delimita clar corupţia de gu-
vernarea proastă. Deşi este evident că multe fenome-
ne nu ar putea să atingă o astfel de amplitudine, dacă 
nu ar fi  implicate interesele de grup.

Consecinţe sociale:
Corupţia creează o povară fi scală excesivă asupra 

populaţiei. Ea are un impact negativ puternic asupra 
păturilor vulnerabile ale societăţii, care nu au putere 
politică pentru a se proteja. Există o corelaţie directă 
între sărăcie şi corupţie în ţară. Ultima absoarbe sur-
sele fi nanciare care ar putea fi  alocate în sistemul de 
ocrotire a sănătăţii, educaţie, asigurare socială, și alte 
necesităţi sociale.

Consecinţele asupra securităţii politice a stalu-
lui:

Formarea unei oligarhii politice şi economice, care 
impune societăţii preferinţele sale, ignorând necesită-
ţile societăţii, contribuie la creşterea rapidă a dato-
riilor statului, declinul veniturilor în buget. Ea con-
duce la falimentul politicilor de susţinere a micului 

business şi de protecţie socială, şi, deci, subminează 
încrederea populaţiei în structurile statale.

Contrabanda. Problema exporturilor şi impor-
turilor ilegale a atins proporţii alarmante. Conform 
datelor vamei, volumul contrabandei depistate a 
crescut. În acelaşi timp, numărul dosarelor penale 
care au ajuns la judecată diminuează continuu. Do-
sarele penale cu privire la contrabandă se clasează 
neîntemeiat.

Volumul valutei nerepatriate creşte în continuu. 
Conform datelor Ministerului Afacerilor Interne doar 
2 din 10 camioane cu combustibil care trec prin vamă 
se înregistrează ofi cial. Plata medie pentru a nu fi  în-
registrat la vamă constituie circa 100 USD pentru un 
camion.

Analiza noastră arată că volumul operaţiunilor de 
export-import dintre Moldova, Rusia şi Ucraina devi-
ază considerabil de la statistica ofi cială din Moldova 
(de la 60 până la 90 % din total).

Criminalitatea. Existenţa unui sector larg corupt 
în stat creează condiţii favorabile pentru crimă. Da-
tele conferinţei practico-ştiinţifi ce “Criminalitatea 
organizată şi economia tenebră în Republica Moldo-
va” ce a avut loc sub egida Ministerului Afacerilor 
Interne al Republicii Moldova, Academiei de Poliţie 
şi Asociaţiei Independente de Criminologie, arată că 
nivelul corupţiei în Moldova a luat proporţii deosebit 
de mari. În lipsa puterii reale de stat apar mecanisme 
şi structuri neformale, care substituie rapid structurile 
statale. 

Corupţia în sistemul judiciar. Organele mass-me-
dia descriu numeroase cazuri de clasare neîntemeia-
tă a dosarelor penale sau, în genere, de dispariţie a 
acestora . Din păcate, un sistem de aşa numite “tarife” 
pentru clasarea dosarelor există. De exemplu, pentru 
o sumă de 1000 dolari SUA o persoană poate reduce 
sentinţa de ispăşire a pedepsei cu un an. Dacă pla-
ta se efectuează la un nivel adecvat, atunci persoana 
în cauză poate fi  achitată. Drept consecinţă, circa 98 
% din cei ce îşi ispăşesc sentinţa la penitenciare sunt 
persoane din zona rurală, care sunt pedepsite pentru 
crime minore, în cazurile crimelor serioase, de obicei, 
nu se ajunge până la judecată [1, pag.9-11].

Contracararea corupţiei este un proces de lungă 
durată. Acest fenomen nu poate fi  extirpat, însă poate 
fi  şi trebuie diminuat printr-un control riguros, prin 
aplicarea unor măsuri de prevenire, care să vizeze 
factorii criminogeni şi înlăturarea condiţiilor care 
generează corupţia, cât şi prin depistarea nemijlocită 
a actelor de corupţie, tragerea la răspundere juridică 
a vinovaţilor, în temeiul legislaţiei. Este absolut ne-
cesară completarea măsurilor de prevenire şi contra-
carare cu acţiuni de educare a populaţiei în spiritul 
intoleranţei faţă de actele de corupţie şi de obţinere a 
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sprijinului ei în campania anticorupţie promovată de 
autorităţile publice.

Politica îndreptată împotriva corupţiei trebuie 
neapărat să devină o parte indispensabilă a politicii 
statului şi să fi e în centrul atenţiei statului. În prac-
tică, aceasta înseamnă că trebuie imediat elaborat şi 
implementat programul complex anti-coruptie care ar 
evolua într-un program permanent de luptă cu corup-
ţia menit să limiteze şi să stopeze creşterea ei. Elabo-
rarea şi realizarea unui asemenea program trebuie să 
fi e bazată pe înţelegerea corectă şi exactă a ceea ce 
este corupţia, analiza greşelilor şi nereuşitelor comise 
pe parcursul luptei cu corupţia şi analiza cauzei lor. 
Conştientizarea cauzelor existente şi limitelor, crea-
rea principiilor clare şi productive de luptă cu ea.

O protecţie foarte efectivă a principiilor 
transparenței este asigurată de unirea cetătenilor în 
organizaţii sociale create special în aceste scopuri. 
Asemenea organizaţii sunt menite să sporească res-
ponsabilitatea cetăţenilor şi să mărească nivelul lor 
de conştiinţă socială atât în țară, cât şi peste hotarele 
ei. Corporaţiile fi nanciare puternice nu cunosc hotare 
şi corupţia pentru ele reprezintă o formă comună de 
desfăşurare a afacerilor, de aceea lupta cu corupţia 
trebuie efectuată pe plan mondial. Dacă poporul nu 
întreprinde nimic pentru păstrarea democraţiei, dacă 
el duce lipsă de curaj social şi încredere în Guvernul 
ales, atunci democraţia inevitabil va deveni prada co-
rupţiei.

Evident, evoluţia societăţii şi a statului bazat pe 
drept presupune, în primul rând, şi evoluţia morală 
a societăţii. Cetăţenii, conştientizând şi asimilând în 
practică procesele vitale, elaborează cultura lor pro-
prie de interrelatii sociale. Acum, însă este esenţial să 
umplem vidul format nu prin imitarea idealurilor ca-
pitaliste, ci cu idei şi tendinţe, ce corespund unui nou 
concept de percepere a responsabilităţii sociale prin 
perfecţionarea proprie în conformitate cu punctele de 
reper morale stabilite.

În Moldova, organizaţiile non-guvernamentale în-
registrează o creştere a activităţii în procesul de luptă 
cu corupţia [3, pag.8-9].

Concluzii. Acest articol reprezintă un efort de a 
sistematiza cercetări în domeniul corupţiei. Rezul-
tatul studiului economic, precum şi studiului opiniei 
publice dovedesc că după mijlocul anilor ’90 corupţia 
în Moldova a căpătat proporţii considerabile. Corup-
ţia agravează sărăcia, diminuează drepturile omului, 
degradează mediul ambiant, defavorizează dezvolta-
rea, inclusiv dezvoltarea sectorului privat, generează 
confl icte, distruge încrederea în democraţie, şi în cele 
din urmă, stopează dezvoltarea umană a ţării. Corup-
ţia este sfera de redistribuire nelegitimă a puterii şi 
averii publice. Ca şi în alte state post-dictatoriale, în 

Republica Moldova nu există dialog real între Gu-
vern, societate civilă şi sectorul privat asupra aces-
tor chestiuni. Societatea acuză Guvernul de corupţie 
şi tolerează această manifestare la toate nivelurile în 
viaţa de toate zilele. Sectorul privat percepe Guver-
nul drept bariera numărul unu în dezvoltarea acestu-
ia. Guvernul încearcă să întreprindă careva măsuri şi 
nu reuşeşte fără susţinerea reală din partea societăţii. 
Deci, o campanie cu succes împotriva corupţiei în 
Moldova cere o participare integrală a trei mari com-
ponente sociale: Guvernul, comunitatea oamenilor de 
afaceri şi societatea civică.

Domeniile principale ale combaterii corupţiei în 
Moldova sunt cele care ţin de serviciul vamal, in-
spectoratele fi scale, achiziţiile publice şi sectorul 
energetic. Acestea sunt domeniile, care ar contribui 
preponderent la creşterea bugetului. Însă, combate-
rea corupţiei în domeniul ocrotirii sănătăţii publice şi 
educaţie, va duce la îmbunătăţirea stării de lucruri în 
dezvoltarea umană în ţară.

Eforturile de combatere a corupţiei vor trebui să 
fi e sistematice şi vor cere un angajament de lungă 
durată din partea Guvernului. Principiile de bază ale 
Programului de Stat Anti- corupţie trebuie să fi e ur-
mătoarele:

Contabilizare, transparenţă, democraţie, legiti-• 
mitate şi aplicarea legii, zero toleranţă faţă de corup-
ţie.

Elaborarea unui program care ar putea fi  moni-• 
torizat de către public.

Desemnarea dimensiunilor exacte de extindere • 
a puterii ofi ciale de stat şi a celei sociale.

Stabilirea unor pârghii transparente și previzibi-• 
le de interacţiune între acestea.

O dată ce în ţară cu un grad înalt de extindere a 
acestui fenomen, corupţia nu poate fi  dezrădăcinată 
totalmente, există o şansă de a limita acest fenomen 
prin mecanismele de control civic asupra activităţi-
lor instituţiilor politice. Opinia publică şi instituţia 
acesteia joacă un rol foarte important de ajustare în 
descoperirea şi abordarea practicilor de manifestare 
a corupţiei.

Guvernul Republicii Moldova a făcut câteva în-
cercări de a combate corupţia. Unul dintre ele a fost 
adoptarea Programului Guvernului de Combatere a 
Corupţiei, Crimei Organizate şi Protecţionismului, 
însă implementarea practică rămâne a fi  limitată. Pri-
oritatea Guvernului ar trebui să fi e implementarea 
acestui Program, incluzând semnarea unui număr de 
acorduri internaţionale de combatere a crimei orga-
nizate şi corupţiei, în afară de aceasta, în acest arti-
col sunt cuprinse un număr de sugestii suplimenta-
re. Acesta include măsuri de abordare a corupţiei în 
reforma judiciară şi legislativă, gestionarea reformei 
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sectorului public, ameliorarea procedurilor de control 
de stat, transparenţa din viaţa politică, crearea unui 
sector privat viabil, de cercetări, de relaţii cu socie-
tatea civilă, de colaborare cu alte instituţii, inclusiv 
organismele internaţionale.

O campanie anti-corupţie de succes poate fi  rea-
lizată doar cu un grad înalt de lucru tehnic, predes-
tinat pentru îmbunătăţirea sistemului şi prin urmare, 
descurajarea mediului favorabil a corupţiei. Multe 
din activităţile recomandate sunt prea costisitoare 
pentru Guvern sau nu corespund capacităţilor tehnice 
ale Guvernului de a implementa reforma respectivă. 
Astfel, doar o asistenţă fi nanciară şi tehnică din partea 
comunităţii internaţionale şi organizaţiilor donatoare 

ar putea asigura realizarea unui progres în reformele 
sugerate.
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