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POLITICA DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A CAZURILOR DE FRAUDĂ ŞI CORUPŢIE 
 
I. Obiectiv 
 
Instituția Publică „Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova” (FDD Moldova) şi-a asumat deplina 
responsabilitate de a asigura integritatea fondurilor Compact în perioada post-Compact şi 
utilizarea acestora doar în scopurile stabilite. Bunurile programului compromise în rezultatul 
cazurilor de fraudă sau corupţie lipsesc cetăţenii Republicii Moldova de oportunităţile şi 
resursele acordate de Guvernul SUA pentru reducerea sărăciei şi creşterea economică a 
Republicii Moldova. 
 
Pentru a asigura integritatea fondurilor Compact și post-Compact, este nevoie de un 
angajament de a preveni şi identifica cazurile de fraudă şi corupţie, de a aplica ghidurile CPM, 
de a elabora măsuri adiţionale de prevenire, iar personalul FDD Moldova să raporteze orice 
suspiciuni de fraudă şi corupţie. Raportarea este un mijloc eficient de descurajare şi de atragere 
la răspundere a persoanelor care compromit obiectivele programului. 
 
Această politică descrie responsabilităţile, principiile şi obligaţiile FDD Moldova în procesul de 
implementare a activităților din fondurile CPM în perioada post-Compact şi complementează 
Politica privind prevenirea, identificarea şi eliminarea cazurilor de fraudă şi corupţie în 
operaţiunile CPM, obligatorie pentru respectare de către FDD Moldova și care prevalează 
asupra prevederilor prezentei Politici.   
 
II. Definiţii 
 
CPM - Corporaţia Provocările Mileniului, o corporaţie a Guvernului Statelor Unite. 
 
Fraudă – orice acţiune sau omisiune, inclusiv denaturare, cu scopul de a influenţa sau de a 
încerca influenţarea cu bună știință sau din neglijență o parte pentru a obține un beneficiu 
financiar sau de altă natură în legătură cu implementarea oricărui contract finanțat în totalitate 
sau parțial de CPM, inclusiv orice acțiune sau omisiune cu scopul de a influența un proces de 
selectare sau executare a unui contract (sau de a încerca influențarea), sau pentru a evita 
onorarea unei obligațiuni (sau a încerca evitarea). 
 
Sancțiuni din partea conducerii – luarea măsurilor sau ameninţarea cu măsuri care vor afecta 
negativ activitatea avertizorului de integritate. Acţiunile negative din partea conducerii FDD 
Moldova pot include, dar nu se limitează la, destituire, retrogradare sau relocarea angajatului 
sau refuzul de a-i achita beneficiile, la care avertizorul de integritate ar fi avut dreptul. 
 
Constrîngere – afectarea sau dăunarea, sau amenințarea cu afectarea sau dăunarea, directă sau 
indirectă, a unor persoane sau proprietăţii acestora în vederea influențării în mod 
necorespunzător a acțiunilor unei părți în legătură cu implementarea oricărui contract finanțat, 
parțial sau în totalitate, din fondurile CPM, precum și în legătură cu procedurile de procurare 
sau executarea unui contract. 
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Coluziune – o înţelegere tacită sau explicită între două sau mai multe părţi cu scopul de a se 
angaja într-o practică coercitivă, coruptă, frauduloasă, obstructivă sau interzisă, inclusiv orice 
acord de așa natură care are scopul de a stabili, stabiliza sau manipula preţurile sau de a lipsi în 
alt mod FDD Moldova de beneficiile concursului deschis şi liber. 

 
Corupere -  oferirea, acordarea, acceptarea sau solicitarea, direct sau indirect, a oricăror 
beneficii în schimbul influenţării acţiunilor unui funcţionar, personalului FDD Moldova, al CPM, 
consultanților sau angajaţilor altor organizaţii implicați în activitățile finanțate în totalitate sau 
parțial de CPM, inclusiv în activități care implică luarea sau examinarea deciziilor de selectare, 
sau alte acțiuni în legătură cu procesul de selectare sau executare a contractelor, sau 
efectuarea oricărei plăți unei părți terțe în legătură cu sau în vederea implementării unui 
contract. 

 
Obstrucționarea investigării acuzațiilor de practică frauduloasă sau coruptă - orice acțiune în 
legătură cu implementarea oricărui contract finanțat în totalitate sau parțial de CPM: (a) care 
rezultă în distrugerea intenționată, falsificarea, modificarea sau tăinuirea dovezilor sau fals în 
declarațiile date anchetatorilor sau oricărui alt funcționar cu scopul de a împiedica investigarea 
acuzațiilor de constrângere, coluziune, corupere, fraudă sau practică interzisă; sau (b) prin care 
se urmărește amenințarea, hărțuirea sau intimidarea oricărei părți pentru a o împiedica fie să 
divulge informații relevante pentru anchetă, fie să continue ancheta; (c) care are scopul de a 
împiedica desfășurarea verificărilor și/sau exercitarea drepturilor de audit ale CPM și/sau Oficiul 
Inspectorului General (OIG) responsabil de finanțarea CPM acordată în baza Acordului Compact, 
Acordului preliminar sau altor acorduri conexe. 
  
Practică fraudulentă – orice acţiune sau omisiune, inclusiv orice denaturare cu scopul de a 
influenţa sau de a încerca influenţarea unei persoane pentru a obţine beneficii financiare sau de 
altă natură sau pentru a evita onorarea unei obligaţiuni. 
 
Practică obstructivă – (a) distrugerea, falsificarea sau tăinuirea dovezilor sau falsul in 
declaraţiile date anchetatorilor (OIG şi/sau CPM şi/sau instituţiile de forţă naţionale) cu scopul 
de a împiedica investigarea acuzaţiilor de corupere, fraudă, coluziune, constrîngere sau practici 
interzise; (b) acţiuni care au scopul de a împiedica desfăşurarea verificărilor şi auditului de către 
CPM sau OIG. 

 
Practică interzisă – orice acțiune cu încălcarea prevederilor Secțiunii E (Respectarea legislației în 
domeniul combaterii corupției, spălării banilor, finanțării terorismului și traficului de ființe 
umane și alte restricții) din Anexa ”Prevederi Generale”, care va fi parte integrată a tuturor 
contractelor finanțate de CPM și care poate să se regăsească în modelele de documentație 
standard de ofertă (cu denumirea ”Anexa A: Prevederi Adiționale”) pe pagina web a 
CPM  http://www.mcc.gov. 
 
Cu bună credinţă – convingerea rezonabilă că informaţia oferită este adevărată. Suspiciuni 
bazate pe propriile observaţii sau cunoaşterea anumitor lucruri, declaraţii (scrise sau 

http://www.mcc.gov/
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menţionate) şi/sau acţiuni care determină o persoană raţională să considere ca a avut sau are 
loc un caz de corupere sau fraudă. 
Raportarea suspiciunilor despre care se cunoaşte că sunt false sau cu desconsiderarea 
adevărului nu presupune  „bună credinţă” şi poate avea ca rezultat penalizarea persoanei care 
raportează. 
 
Represalii – acţiune negativă luată sau ameninţarea cu astfel de acţiuni de către conducerea 
FDD Moldova sau personalul instituției faţă de avertizorul de integritate doar pentru că cel din 
urmă a raportat cazuri presupuse de fraudă sau corupţie.  
 
Risipă şi abuz – gestionarea defectuoasă intenţionată sau încălcarea legii, procedurilor sau 
regulamentelor de către angajaţi, consultanţi, contractori, sau participanţii în implementarea 
programului, sau furtul, abuzul sau însuşirea ilegală a proprietăţii, inclusiv a bunurilor materiale, 
timpului şi resurselor. 
   
Măsuri de protecţie sau remediere faţă de avertizorii de integritate – măsurile luate de 
conducerea FDD Moldova în vederea restabilirii avertizorului de integritate în funcţia deţinută 
înainte de aplicarea sancțiunilor faţă de acesta. 
 
Raportor – angajat al FDD Moldova care raportează cu bună credinţă un posibil caz de fraudă, 
corupţie, risipă sau abuz în raport cu organizaţia, fondurile sau bunurile Programului Compact și 
post-Compact. 
 
III. Responsabilităţile FDD Moldova de prevenire a cazurilor de fraudă şi corupţie 
 
 Desfăşurarea instruirilor privind prevenirea şi combaterea cazurilor de fraudă şi corupţie 

şi determinarea participării depline a personalului FDD Moldova la acestea; 
 Identificarea  de către FDD Moldova a Evaluării riscurilor de fraudă şi corupţie specifice 

Programului Compact și post-Compact. 
 Elaborarea şi implementarea unui Plan de acţiuni de prevenire a riscurilor de fraudă şi 

corupţie specifice perioadei de post-Compact. 
 Prezentarea periodică CPM a Rapoartelor privind implementarea Planului de acţiuni şi a 

copiilor acestora membrilor Consiliului de Observatori al FDD Moldova. 
 Asigurarea raportării oricărei suspiciuni de incidente de practici frauduloase sau corupte 

utilizând una din metodele indicate mai jos: 
I. prin email la hotline@mcc.gov sau mcchotline@usaid.gov; 

II. completarea formularului online pe pagina web a Oficiului Inspectorului General 
responsabil de CPM (https://oig.usaid.gov/complainant-select); 

III. prin telefon la OIG la nr. 1-800-230-6539 sau 202-712-1023; 
IV. contactarea unui membru al Echipei Anti-fraudă și Corupție a CPM. şi/sau 

autorităţilor naţionale responsabile din Republica Moldova. 
 Acordarea suportului CPM şi/sau OIG, la solicitare, la colectarea documentelor sau altor 

informaţii cu privire la reclamaţiile privind presupusele cazuri de fraudă şi corupţie. 
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 Includerea, promovarea unei prevederi în fiecare contract, prin care să se solicite 
companiilor şi entităţilor care beneficiază de fondurile Compact și post-Compact să 
confirme că au luat act de politicile de combatere şi prevenire a cazurilor de fraudă şi 
corupţie ale CPM şi FDD Moldova şi să confirme aplicarea procedurilor acceptabile de 
investigare a practicilor posibile de fraudă şi corupţie în activitatea finanţată de CPM. 

 Includerea în fiecare solicitare de oferte a observaţiei că în cazul în care există dovezi 
credibile că ofertanţii au ajuns la o înţelegere secretă, au căutat sau au utilizat informaţii 
confidenţiale sau au oferit referinţe false, oferta nu va fi evaluată, precum şi a 
informaţiilor cu privire la modalitatea de raportare de către ofertanţi a acuzaţiilor de 
solicitări necorespunzătoare sau presiuni de către FDD Moldova sau personalul sau 
agenţii guvernamentali.  

 Plasarea politicii de prevenire şi combatere a cazurilor de fraudă şi corupţie a FDD 
Moldova şi a instrucţiunilor de raportare a presupuselor cazuri de fraudă şi corupţie în 
mod vizibil pe pagina web a FDD Moldova. Informarea principalilor factori interesaţi 
(autorităţi publice centrale, ONG-uri, beneficiari etc.) cu privire la Politica FDD Moldova 
în domeniul combaterii şi prevenirii cazurilor de fraudă şi corupţie şi mecanismul de 
raportare a acestor cazuri. 
 

La toate oficiile FDD Moldova, principalele şantiere ale proiectelor şi în alte locuri relevante vor 
fi  instalate panouri cu instrucțiuni şi informaţia de contact pentru raportarea cazurilor posibile 
de fraudă şi corupţie. Acestea vor include explicaţii succinte ale diferenţelor între fraudă şi 
corupţie şi alte aspecte cu menţiunea că această informaţie este aplicabilă doar pentru 
proiectele şi activităţile Compact și post-Compact. 
 
IV. Principii 
 
Abordarea FDD Moldova faţă de prevenirea, identificarea şi combaterea fraudei şi corupţiei se 
bazează pe următoarele principii: 
 
 Frauda şi corupţia pot afecta serios abilitatea organizaţiei de a atinge obiectivele de 

reducere a sărăciei şi creşterii economice. 
 Personalul FDD Moldova respectă cele mai înalte standarde etice în comportamentul şi 

activitatea lor. 
 Echipa FDD Moldova, precum şi fiecare angajat în parte are responsabilitatea de a 

împiedica şi preveni cazurile de fraudă şi corupţie. 
 FDD Moldova va informa CPM privind alte experienţe şi practici care au facilitat 

eliminarea practicilor potenţiale de fraudă şi corupţie în operaţiunile FDD Moldova. 
 

V. Obligaţiuni 
 
FDD Moldova şi personalul acesteia au următoarele obligaţiuni: 
 de a asigura integritatea fondurilor şi bunurilor Compact și post-Compact; 



7 
 

 de a raporta cu bună credinţă suspiciunile de fraudă şi corupţie CPM (“dacă vezi ceva, 
spune”); 

 de a acorda suport CPM şi OIG la solicitare în examinarea informaţiilor privind cazurile 
posibile de fraudă şi corupţie în timp util şi cu asigurarea confidenţialităţii; 

 de a dezvălui posibilele conflicte de interes; 
 de a nu utiliza fondurile sau bunurile Compact și post-Compact pentru scopuri 

personale; 
 de a nu solicita, accepta sau oferi mită şi de a nu încerca să influenţeze în alt mod 

deciziile ce ţin de utilizarea fondurilor Compact și post-Compact; 
 de a nu falsifica documente, încasări, facturi, liste de inventar etc; 
 de a nu distruge informaţia necesară pentru operaţiunile contabile sau de audit. 

 
VI. Măsuri de protecţie a angajaţilor FDD Moldova care raportează posibile cazuri de fraudă şi 
corupţie 
 
Pentru a încuraja personalul FDD Moldova să raporteze cazurile potenţiale de fraudă şi corupţie 
în timp util şi eficient, FDD Moldova se angajează să protejeze angajaţii de sancţiunile aplicate 
de conducerea instituţiei în rezultatul raportării cazurilor de fraudă şi corupţie. Această 
protecţie a angajaţilor, deseori, se numeşte protecţia “avertizorilor de integritate”, pentru că 
protejează angajaţii care raportează sau “bat semnalul de alarmă” pentru cazurile de fraudă şi 
corupţie care au impact asupra organizației, fondurilor sau bunurilor acesteia. 

 
A. Protecţia angajaţilor FDD Moldova 
 
Angajaţii care raportează cazurile de fraudă şi corupţie cu bună credinţă sînt protejaţi de 
orice sancțiuni luate (sau ameninţări de astfel de acţiuni) de către conducerea sau 
personalul FDD Moldova cu scopul de a se răzbuna pentru raportarea cazurilor posibile 
de fraudă sau corupţie. 
 
Această protecţie se aplică doar angajaţilor FDD Moldova, care cu bună credinţă 
raportează presupuse acte de fraudă sau corupţie.  Convingerea cu bună credinţă 
privind un act de fraudă sau corupţie este motiv suficient pentru raportare. DACĂ AI 
DUBII, RECLAMEAZĂ. Avertizorul de integritate va fi protejat chiar şi în cazul în care 
presupunerea nu este fundamentată.  
 
Cu toate acestea, dacă un angajat raportează informaţii despre care acesta cunoaşte că 
sînt false sau cu ignorarea nepăsătoare a adevărului, cum de exemplu în cazul în care nu 
există nici un motiv rezonabil care ar sta la baza presupunerii, măsurile de protecţie nu 
vor fi aplicate. 
 
Angajatul FDD Moldova poate raporta acţiunile de răzbunare/răfuială în raport cu acesta 
pentru raportarea cazurilor de fraudă sau corupţie, prin contactarea Echipei antifraudă 
şi corupţie a CPM (Allegations@mcc.gov). Deşi CPM nu promite să răspundă într-un 
anumit fel la aceste solicitări, CPM va considera presupunerea de răzbunare faţă de 

mailto:Allegations@mcc.gov
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“avertizorul de integritate” o problemă gravă şi este în drept să ia acţiuni 
corespunzătoare pentru a-şi consolida angajamentul de asigurare a integrităţii 
fondurilor acordate de contribuabilii din SUA. 
 
În cazul în care, actele de răzbunare de către conducerea FDD Moldova vor fi probate în 
modul stabilit, angajatul are dreptul la reabilitare în conformitate cu legislaţia şi 
practicile naţionale. 
 
B. Obligaţiunile conducerii şi personalului FDD Moldova 
 
Conducerii şi personalului FDD Moldova i se interzice să ia orice acţiuni de răzbunare 
faţă de orice angajat FDD Moldova pentru raportarea sau presupunerea de raportare a 
cazurilor posibile de fraudă, corupţie, risipă sau abuz. 
 
În cazul în care, o persoană face reclamaţii privind răzbunarea din partea Conducerii 
FDD Moldova faţă de angajatul care a raportat sau este suspectat că ar fi raportat cazuri 
de fraudă sau corupţie, conducerea instituției are dreptul să prezinte informaţii/probe 
CPM care să demonstreze că astfel de acţiuni nu au fost acţiuni de răzbunare. 
 
C. Măsuri posibile de protecţie şi remediere 
 
Conducerea FDD Moldova poate examina posibilitatea unor acţiuni de remediere a 
represaliilor pentru raportarea cazurilor de fraudă şi corupţie. Orice astfel de acţiuni vor 
reglementate conform prevederilor legislaţiei naţionale.  

 
VII. Amendamente 
 
Periodic acest document poate fi modificat și/sau completat cu informaţii actualizate în 
domeniul prevenirii, identificării şi combaterii cazurilor de fraudă şi corupţie. Aceste 
amendamente vor fi în conformitate cu politicile CPM şi prevederile legislaţiei naţionale şi 
aprobate de CPM.  
 
VIII. Intrarea în vigoare 
 
Acest document va intra în vigoare în ziua aprobării de către Consiliul de Observatori al FDD 
Moldova. 
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