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Domeniile de analiză
•

Verificarea integrității persoanelor cu funcții publice

•

Veniturile și cheltuielile partidelor politice

•

Utilizarea eficientă a fondurilor publice

•

Prestarea serviciilor publice
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Verificarea integrității persoanelor cu funcții publice
•

Pachetul de integritate încă nu este funcțional după un an de la
adoptare (Legile nr. 132 și 133 din 17.06.2016)

•

Selecția membrilor Consiliului de Integritate a fost criticată de
societatea civilă

•

Directorul și adjunctul ANI încă nu au fost numiți în funcție

•

Sistemul de depunere electronică a declarațiilor de avere și
interese nu este funcțional

•

Nu au fost angajați ofițerii de integritate

•

Nu este funcțional sistemul de distribuție aleatorie a dosarelor

•

Accesul la datele deținute de autorități și instituții publice este
deseori restricționat prin aplicarea abuzivă a legii privind
protecția datelor cu caracter personal sau tarife descurajante la
accesarea datelor din registre publice
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Rolul societății civile în promovarea verificării integrității
persoanelor cu funcții publice
•

Actualmente:
• Promovarea implementării Legilor nr. 132 și 133
• Consolidarea cunoștințelor ce țin de instrumentele utilizate pentru
camuflarea averii

•

Odată cu punerea în aplicare:
• Consolidarea capacităților pe citirea datelor complexe din diverse
surse, inclusiv din surse externe
• Cooperarea cu ONG-uri din afară pentru schimb de date relevante
pentru verificarea integrității unor persoane cu funcții publice (registre
de proprietate etc.)
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Veniturile și cheltuielile partidelor politice
•

Fluxurile financiare ale partidelor politice provin din multiple
surse cu risc sporit de compromitere

•

Cadrul legislativ pe finanțarea partidelor politice este foarte
permisiv

•

Verificarea din partea CEC este destul de limitată și se încadrează
în posibilitățile actualului cadru legislativ permisiv

•

În contextul actual societatea civilă a reușit să identifice mai
multe cazuri de finanțarea dubioasă (jurisdicții off-shore,
împrumuturi etc.)

•

Cadrul de politici pe domeniul partidelor politice necesită revizuiri
substanțiale (recomandările Comisiei de la Veneția din 2013 și
2017)
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Utilizarea eficientă a fondurilor publice
•

Accesul la unele date deschise sunt deja disponibile

•

Accentul pe modul de utilizare a fondurilor publice necesită
expertiză specializată din partea societății civile

•

Odată cu deschiderea și mai mare a datelor publice ONG-urile din
Moldova vor necesita capacități și mai mari în citirea analiza și
extragerea de informații în sensul prevenirii și combaterii
corupției
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Prestarea serviciilor publice
•

Multiple ghișee unice (abordare din start greșită)

•

Multe servicii create artificial

•

Interesul primordial – servicii disponibile, accesibile și rapide

•

ONG-urile și-ar putea concentra eforturile pe verificarea modului
de prestare a serviciilor publice de noua entitate – Agenția Servicii
Publice:
• Metodologia de calcul a tarifelor
• Lista de servicii prestate
• Serviciile care ar trebui excluse
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Exemple de urmat din Estonia
•

Digitizarea populației

•

Date deschise deținute de autoritățile și instituțiile publice

•

Interoperabilitatea bazelor de date

•

Controlul riguros al modului în care partidele politice sunt
finanțate
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iulian.rusu@ipre.md

www.ipre.md

