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I.

PRELIMINARII

Procesul anti-infracţional, inclusiv cel anti-corupţie, întruneşte două elemente de
bază; - prevenirea şi combaterea, acţiunile cărora urmează a fi realizate paralel,
îmbinând activităţile de integritate şi educaţie socio-morală cu cele de prevenire, de
detectare, investigare şi sancţionare.
Una din priorităţile actuale ale reformelor economice, politice, de drept şi sociale
din Republica Moldova este prevenirea şi combaterea corupţiei. Fenomenul corupţiei,
analizat prin prisma proceselor de tranziţie politică, economică şi socială din perioada
ce s-a scurs de la declararea independenţei statului, a avut şi are un impact dezastruos
asupra calităţii guvernării, asigurării respectării drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor,
dezvoltării şi imaginii ţării, inclusiv la nivel internaţional.
Potrivit prevederilor p.c), alin.(3), art.16 al Legii R. Moldova nr. 90-XVI din 25
aprilie 2008 „Cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei”, legalizarea veniturilor
obţinute din acte de corupţie, este considerat un act conex celui de corupţie.
În acest context se impune studierea fundamentală şi analiza profundă a
corupţiei, în special sub aspectul prevenirii şi combaterii corupţiei.
În virtutea celor expuse, este extrem de importantă sesizarea faptului
imposibilităţii obţinerii unor rezultate pozitive la acest capitol fără însuşirea şi
cunoaşterea de către întreg personalul a Oficiului central de probaţiune cu statut de
persoană publică a metodologiilor de prevenire şi combatere a acestor infracţiuni în
scopul curmării criminalităţii respective.
II. COMPETENŢE

•
•
•
•
•
•
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Prin studiul disciplinei audientul va obține următoarele competențe:
Cunoașterea elementelor definitorii corupției
Interpreta și distinge actele de corupție și faptele de comportament corupțional
Identifica sensul noțiunii de folos material și avantaj necuvenit
Calitatea de subiect al actului de corupție sau faptelor de comportament
corupțional
Identificarea măsurilor de prevenire a corupției, inclusive realizarea măsurilor
aticoruționale specifice
Distingerea și aplicarea normelor de declarare, control al veniturilor și
proprietăților
Cunoașterea formelor de răspundere pentru acte de corupție, acte conexe
actelor de corupție și faptelor de comportament corupțional
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III. PRINCIPALELE OBIECTIVE
La sfârşitul studiului disciplinei audientul va fi capabil să:
− Să definească corupția, să distingă folosul material de avantajul necuvenit
− Să identifice și să distingă actele de corupție și actele conexe actelor de corupție
− Să identifice și să distingă faptele de comportament corupțional
− Să distingă calitatea de subiect al actelor de corupție specific ofițerilor de
probațiune
− Să identifice măsurile legislative, instituționale, economice, personale și morale
de combatere a fenomenului corupție
− Să organizeze la nivelul structurii măsurile necesare de prevenire a corupției
− Să asigure transparența procesului decizional
− Să cunoască modalitățile de prevenire a legalizării veniturilor obținute ilicit
− Să organizeze planuri specific activității pentru realizarea Strategiei de prevenire
și combatere a corupției, astfel încât să delimiteze strict atribuțiile, să exercite
controlul ierarhic, să perfecționeze structura serviciului public, să asigure baza
material și garanțiile sociale pentru desfășurarea activității, să propună și
stabilească exigențe special funcției, restricții și interdicții, criterii de angajare,
de numire și promovare în funcție
− Să definească formele de răspundere corupțională – contravențională, penală,
civilă și disciplinară
IV. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
Denumirea
disciplinei
Familizarea
cu legislaţia
anticorupţie

Formator

Semestrul

Clima
Vladislav

Total
ore
8

Ore
curs
4

Ore
practice

Evaluarea

4

Test de
verificarea
cunoştinţelor

V. TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR

	
  

Tema

Ore
curs

Ore
practi
ce

1.

Generalităţi privind fenomenul de corupţie. Noțiune,
subiecți.

1

1

2.

Măsurile de prevenire a corupției

1

1

Nr.
d/o
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3.
4.

Actele de corupție, actele conexe actelor de corupție și
faptele de comportament corupțional
Răspunderea pentru actele de corupție, actele conexe
actelor de corupție și faptele de comportament
corupțional
Total

1

1

1

1

4

4

VI. UNITĂȚI TEMATICE
Unități tematice

Strategii
didactice/
Resurse logistice

Lucrul
individual

Tema 1. Generalităţi privind fenomenul de corupţie. Noțiune, subiecți.

Ore curs
1. Noțiunea corupției.
2. Subiecții actelor de corupție, actelor
conexe actelor de corupție, faptelor de
comportament corupțional
Ore practice
1. Actele legislative naţionale ce
reglementează combaterea corupției.
2. Reglementarea internă a combaterii
corupției

Prelegerea cu
suport vizual.
Power Point,
laptop,
videoproiector.
Seminare.
Analiza datelor
statistice.
Tablă flipchart.

Ore curs
Lectura unor
surse
bibliografice
Dezbaterea.
Ore practice
Pregătirea
temei pentru
activitate
practică.
Lucrul în grup
cu folosirea
tehnologiilor
informaţionale.

Tema 2. Măsurile de prevenire a corupției

	
  

Ore curs
1. Garanțiile pentru prevenirea
Prelegerea cu
corupției.
suport vizual.
2. Măsurile pentru prevenirea corupției

Lectura unor
surse
bibliografice
Dezbaterea.

Ore practice
1. Reglementarea conduitei
funcționarului public
2. Transparența decizională

Dezbatere
practică.
Simulări

seminare
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3. Declararea veniturilor
Tema 3. Actele de corupție, actele conexe actelor de corupție și faptele de
comportament corupțional
Ore curs
1. Actele de corupție
2. Actele conexe actelor de corupție
3. Faptele de comportament corupțional
Ore practice
1. Coruperea activă, coruperea pasivă,
traficul de influență, luarea de mită,
darea de mită
2. Abuzul de drept, excesul de putere,
legalizarea veniturilor, însușirea de
bunuri, cauzarea de daune,
protecționismul, falsul în acte publice
3. Faptele de comportament corupțional

Prelegerea cu
suport vizual.

Lectura unor
surse
bibliografice

seminare

Dezbatere
practică.
Simulări

Tema 4. Răspunderea pentru actele de corupție, actele conexe actelor de
corupție și faptele de comportament corupțional
Ore curs
Lectura unor
Prelegerea cu
1. Răspunderea penală și
surse
suport vizual.
bibliografice
contravențională
Power Point,
Dezbaterea.
2. Răspunderea civilă
laptop,
3. Răspunderea disciplinară
Ore practice
1. Pedepsele penale și contravenționale
2. Nulitatea, rezilierea, restituția civilă
Dezbatere
a actelor afectate de comportament
seminare
practică.
corupțional,
Simulări
3. Formele răspunderii disciplinare,
procedura de atragere la răspundere
disciplinară
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VII. EVALUAREA
Se indică formele de evaluare: continuă și/sau finală.
A. Evaluarea finală TEST (subiect şi o speţă)
1. a. Definiți corupția. Subiecții corupției
b. Identificați măsurile de prevenire a corupției
c. Actele conexe actelor de corupție
2. Speţă
Se va simula o faptă cu caracter corupțional. Audienților li se va propune să
aplice procedura de sancționare disciplinară
VIII. BIBILIOGRAFIE
Acte legislative și normative:
Ø Constituţia Republicii Moldova,
Ø Legea cu privire la probaţiune
Ø Legea cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;
Ø Legea cu privire la conflictul de interese;
Ø Legea privind Codul de conduită a funcţionarului public;
Ø Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
Ø Legea privind transparența în procesul decizional
Ø Legea privind activitatea operativă de investigaţii
Ø Legea privind testarea integrităţii profesionale
Ø Legea cu privire la Comisia Naţională de Integritate
Ø Legea cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei;
Ø Codul contravențional
Ø Codul penal
Ø Codul civil
Ø Codul muncii
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