
Denumirea proiectului Scurtă descriere
Partener(i) de
implementare

Beneficiar

FONDUL PENTRU BUNA GUVERNARE

Ghid de individualizare a
pedepselor pentru cazurile de
corupție în Moldova 

Proiectul va susține introducerea unui Ghid de Condamnare pentru crime de corupție, în vederea
promovării unui cadru legal uniform, o transparență mai mare și consistență în procesul de condamnare, 
menținând în același timp independența actului de justiție. 

PwC Moldova
Expert internațional 

Ministerul Justiției 
Curtea Supremă de Justiție 

Suport analitic pentru un
sistem fiscal optim și pentru 
îmbunătățirea administrării 
cheltuielilor publice

Proiectul va ajuta Guvernul să definească o viziune clară asupra politicii pe venituri și corelarea acesteia cu 
necesitățile economice și sociale ale țării, bazat pe un cadru metodologic robust 

PwC Regatul Unit
PwC România
PwC Moldova
Expert-Grup

Ministerul Finanțelor
Serviciul Fiscal de Stat al

Republicii Moldova

Instrument de monitorizare
pentru implementarea Zonei
de Liber Schimb Aprofundat și 
Cuprinzător 

Proiectul va elabora conceptul și metodologia unui instrument de monitorizare a implementării ZLSAC. 
Instrumentul va fi echipat cu indicatori clari, care vor contribui la o comunicare mai bună a progresului și 
eficienței implementării ZLSAC în toate sferele. La fel, acesta va oferi posibilitatea de a monitoriza 
indicatorii pentru o anumită perioadă de timp. 

PwC Moldova
Expert-Grup

Ministerul Afacerilor Externe
și Integrării Europene 

Consolidarea capacităților 
Departamentului de
Monitorizare a Transparenței 
Acționariatelor al Băncii 
Naționale a Moldovei 

Proiectul va oferi asistență noii unități create în cadrul Băncii Naționale a Moldovei pentru monitorizare a 
transparenței acționarilor, asistându-i în stabilirea procedurilor interne și în dezvoltarea instrumentelor 
care vor fi folosite pentru a monitoriza transparența. 

PwC Czech Republic
PwC România
Expert-Grup

Banca Națională a Moldovei 

Consolidarea capacităților 
Serviciului Fiscal de Stat al
Republicii Moldova

Proiectul va fi parte a unui program lărgit de reformă fiscală, care, are scopul de a îmbunătăți mediul de 
afaceri. Proiectul va susține Serviciul Fiscal de Stat prin organizarea unui program de training în domenii ca 
managementul schimbării, planificarea strategică și operațională, design organizațional, managementul 
proceselor, pentru un grup reprezentativ de angajați în managementul de top și mediu al instituției. 

PwC România

Serviciul Fiscal de Stat al
Republicii Moldova

Îmbunătățirea guvernanței și 
eficienței corporative a 
companiilor de stat
administrare de Ministerul
Economiei

Proiectul are scopul de a îmbunătăți guvernanța companiilor de stat administrate de Ministerul Economiei. 
Acesta include un grup reprezentativ de până la 27 de companii în sectoarele: energie; producție industrială; 
comerț; expoziții; metrologie și certificare. 

PwC România
PwC Moldova

Ministerul Economiei

Campanie de informare
publică asupra Zonei  de 
Comerț Liber Aprofundat și 
Cuprinzător (ZLSAC) 

Proiectul are scopul de a genera suport în rândul liderilor de opinie, de a crea un mediu propice pentru
ZLSAC în rândul actorilor-cheie (companii și patronate), publicului larg și de a dezvolta un nivel crescut de 
înțelegere a conceptului ZLSAC și menirea acestuia (cu accent pe comunitatea de afaceri). De asemenea, 
proiectul va explica scopul și modul de operare a ZLSAC în Moldova și va promova potențialul economic al 
țării în cadrul pieței UE 

BDR Associates
Expert internațional 

PwC Moldova

Ministerul Economiei
Ministerul Afacerilor Externe

și Integrării Europene  
MIEPO

Dezvoltarea capacităților 
pentru susținerea Agenției 
Regionale de Dezvoltare a
Găgăuziei nou create, în 
elaborarea politicilor și 
programelor de dezvoltare
regionale, și un studiu de 
definire și identificare a 
suportului ulterior pentru
dezvoltare regională 

Proiectul va oferi asistență pe termen scurt pentru dezvoltarea capacităților angajaților Agenției Regionale 
de Dezvoltare create recent în Găgăuzia, dar și pentru  elaborarea unui studiu de identificare a viitoarelor 
proiecte de dezvoltare în Găgăuzia. 

Oxford Policy Management
 PwC România Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Construcțiilor 
Agenția pentru Dezvoltare 

Regională din Găgăuzia 
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INSTITUȚII FINANCIARE INTERNAȚIONALE 

Soluționarea Alternativă a 
Litigiilor Comerciale

Obiectivele principale ale acestui proiect sunt asistarea Guvernului Republicii Moldova în promovarea și 
facilitarea utilizării medierii comerciale la nivel național, construirea capacităților instituționale și 
dezvoltarea capabilităților instituțiilor regionale în oferirea serviciilor eficiente de mediere comercială. 

BERD Ministerul Justiției 

Susținerea Secretariatului 
Consiliului Economic al Prim-
ministrului

Principalele sarcini ale Secretariatului sunt de a susține activitatea Consiliului Economic, care promovează 
dialogul public-privat întru îmbunătățirea mediului de afaceri; eliminarea barierelor majore pentru 
dezvoltarea sectorului privat; asigurarea unui cadru de reglementare clar, funcțional, non-discriminatoriu și 
transparent; îmbunătățirea calității serviciilor publice pentru sectorul de afaceri, eliminarea birocrației și 
minimizarea riscului corupției. 

BERD
Consiliul Economic al Prim-

ministrului

Instruirea instituțiilor
financiare în domeniile:
luptei împotriva spălării 
banilor / contracarării 
finanțării terorismului / 
sancțiunilor internaționale 

Principalele obiective ale proiectului sunt creșterea conștientizării celor care operează „în teren” în contextul 
riscurilor de a fi implicat în operațiuni de spălare a banilor și/sau finanțare a terorismului și asistarea 
participanților în stabilirea și/sau actualizarea politicilor și procedurilor de luptă cu spălarea banilor în 
cadrul instituțiilor pe care le reprezintă, dar și în implementarea lor. 

BERD
Două instituții financiare 

private din Moldova, deținute 
de rezidenți locali  

Consolidarea guvernanței și 
administrării publice 

Proiectul are scopul de a dezvolta o analiză funcțională și a politicii de cadre a întreprinderilor de stat. 
Aceasta va fi realizată prin elaborarea unui plan de acțiuni a reformei Companiilor de Stat din cele mai 
importate sectoare și prin oferirea asistenței tehnice în implementarea reformelor. Un Tabel de Scoring al 
Reformei Guvernanței va fi de asemenea elaborat în cadrul proiectului și va servi ca instrument pentru 
Guvern, cetățenii Republicii Moldova și donatori în procesul de evaluare a progresului reformelor. 

Banca Mondială 
Ministerul Finanțelor 

Revizuirea legislației fiscale 
Acest proiect va revizui prevederile Codului Fiscal, inclusiv din perspectiva armonizării legislației naționale 
în domeniul Taxei pe Valoarea Adăugată și Accizelor cu legislația Uniunii Europene, în corespundere cu 
prevederile Acordului de Asociere Moldova – UE.

Banca Mondială 
Ministerul Finanțelor 

Cancelaria de Stat

Măsurarea și monitorizarea 
performanței sectorului 
justiției 

Proiectul va oferi suport tehnic și analitic strategic către instituțiile-cheie ale sectorului justiției în Republica 
Moldova, în vederea măsurării,  monitorizării și raportării performanței acestor instituții. Proiectul are 
menirea să creeze un cadru de elaborare a reformelor bazat pe dovezi și date, dar și un mecanism de dialog 
între actorii-cheie.

Banca Mondială  
Ministerul Justiției 

Curtea Supremă de Justiție 
Procuratura Generală 
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FONDUL PENTRU SUPORT STRATEGIC

Împreună cu cetățenii pentru o 
mai bună guvernare a orașului 
Cahul

Scopul proiectului este de a promova buna guvernanță si de a contribui la reducerea nivelului de corupție 
prin responsabilizarea autorităților locale și prin abilitarea cetățenilor să preia inițiativa în activitățile de 
responsabilizare.

Asociația Cetățenilor cu 
Inițiativă 

Funcționari publici, consilieri 
locale și societatea civilă din 

Cahul

Creșterea transparenței 
investițiilor publice capitale 
prin consultarea proiectelor cu
locuitorii comunității 

Misiunea proiectului este de a dezvolta aptitudini în rândul instituțiilor mass-media pentru ca aceștia să 
monitorizeze banii publici și să informeze publicul despre utilizarea banilor colectați de la contribuabili. 
Proiectul se va axa și pe dezvoltarea instrumentelor de comunicare și pe consolidarea capacităților 
funcționarilor publici să organizeze consultări transparente cu cetățenii pe marginea planificării și 
capitalizării bugetului public. 

Asociația Presei Independente 

Jurnaliști, funcționari publici 
și membrii ai societății civile 

din 15 localități 

Comunități școlare mai 
transparente și mai puțin 
corupte

Proiectul are scopul de a crește transparența procesului de colectare și administrare a plăților informale de 
la părinți în instituțiile gimnaziale din Moldova și de a motiva asociațiile de părinți să responsabilizeze 
administrațiile școlilor pentru cheltuielile efectuate din contul acestor plăți colectate. 

Centrul pentru Analiză și 
Evaluare a Reformelor

Inspectoratul Național Școlar 
Societatea civilă 

Combaterea corupției politice 
în Republica Moldova prin
îmbunătățirea cadrului legal 
privind finanțarea partidelor 
politice și supravegherea 
civică. 

Proiectul va contribui la îmbunătățirea legislației finanțării partidelor politice și a mecanismelor de 
supraveghere. Activitățile proiectului vor contribui la implementarea Legii Nr. 36, care a introdus normative 
cu privire la finanțarea de stat a partidelor politice, limitarea donațiilor, monitorizarea și auditarea 
fondurilor partidelor politice, sancțiuni pentru finanțarea ilegală a partidelor politice și a campaniilor 
electorale.

Asociația Promo-LEX 
Partide politice

Comisia Electorală Centrală 
Societatea civilă 

Guvernanță Locală 
Participativă în comuna 
Coșnița 

Proiectului urmărește eliminarea decalajului de comunicare între cetățeni și autoritățile locale din comuna 
Coșnița, prin implementarea instrumentelor moderne de comunicare. De asemenea, proiectul se va axa pe 
îmbunătățirea calității actului de guvernare local prin instruirea consilierilor locali în subiectele de 
administrație publică și implicarea cetățenilor într-un proces activ de bugetare participativă. 

Asociația Publică „Centrul de 
Suport pentru Inițiative de 

Dezvoltare”

Autoritățile locale și societate 
civilă 

Promovarea unul climat de
afaceri și investiții mai bun: 
Medierea Comercială în 
Moldova

Scopul proiectului este de a asista Guvernul Republicii Moldova să promoveze și să faciliteze utilizare 
medierii comerciale prin continuarea și extinderea activitățile de mediere din judecătorii. 

Centrul pentru Soluționare 
Eficientă a Disputelor 

Ministerul Justiției 
Judecătoriile Botanica, 

Ungheni și Bălți 
15 specialiști în domeniu 


