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1. Activități
Au fost identificați 15 noi voluntari în evaluarea riscurilor de corupție pe teritoriul raionului
Strășeni; am majorat numarului voluntarilor, care vor participa la activitățile permanente a
Centrului Regional Rural Anticoruptie – proiect-pilot pentru localitatile rurale ale RM. Baza de
date despre voluntari a fost completată cu încă 34 voluntari, indiferent de gen sau loc în
societate. Apropo, cei 15 voluntari, amintiți mai sus, au fost selectați din 170 pretendenți.
”Caravana Anticoruptie” a inclus 10 localități: Ghelăuza, Gălesti, Vorniceni, Lozova, Pănășești,
Micleuseni, Dolna, Recea, Zubrești, orașul Strășeni. Am distribuit literatură cu tematica
anticorupție, numere a publicației ADEVĂRUL, în măsura posibilităților noastre, am răspuns la
întrebările cetățenilor, iar aproximativ în fiecare localitate am identificat un grup de voluntari,
care va fi implicat în viitoarele activități ale Centrului Regional Rural Anticorupție în
respectivele localități.
Am avut întîlniri și cu reprezentanții administrației publice locale. Cu primarul de Vorniceni, Ion
Luchian, de exemplu, am convenit asupra Regulamentului privind mecanismul cooperării dintre
Administraţia Publică Locală Vorniceni şi societatea civilă: „Terra-1530”; AONGRRM; „Secolul
XXI” etc.
Regulamentul nominalizat, printre altele, prevede ”...La baza cooperării dintre autorităţile
administraţiei publice locale şi societatea civilă stă necesitatea dezvoltării unui dialog constructiv
între autorităţile locale şi opinia publică, conştientizarea răspunderii lor reciproce faţă de
comunitate, necesitatea eficientizării procesului de adoptare a deciziilor, precum şi dezvoltarea
democraţiei participative şi importanţa realizării practice a dreptului cetăţenilor de participare la
administrarea treburilor publice...”
Vom realiza următoarele sarcini de bază:
a) aprecierea, sub toate aspectele şi obiectivă, a problemelor locale, în special din domeniul
anticorupție;
b) consolidarea eforturilor şi conjugarea potenţialului autorităţilor administraţiei publice
locale şi societăţii civile pentru soluţionarea problemelor actuale ale s. Vorniceni;
c) reprezentarea în autorităţile administraţiei publice locale a opiniilor diferitelor grupuri de
cetăţeni;
d) îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei democraţiei participative şi a procesului de adoptare a
deciziilor;
e) încurajarea iniţiativelor cetăţenilor;
f) perfecţionarea formelor existente şi elaborarea unor forme noi de parteneriat social;
g) extinderea şi perfecţionarea cadrului normativ local prin participarea cît mai largă a
electorilor la acest proces;
h) dezvoltarea şi consolidarea dialogului cu opinia publică;
i) extinderea participării societăţii civile la soluţionarea problemelor şi la adoptarea
deciziilor în probleme de interes major pentru societatea locală.
Am acordat mai multă atenție APL, fiindcă în Strategiile de pănâ acum, aprobate la nivel național,
primăriile au fost ignorate.
Concursul „Identificarea celor mai bune metode de prevenire a coruptiei in randul tinerilor, a
cetatenilor in general”. Regulamentul, printre altele, prevede: ”Tema concursului este deosebit de

generoasă, oferind participanților o paletă largă de subiecte care pot fi abordate și valorificate cu
ajutorul cunoștințelor și imaginației lor. Prin intermediul eseului cei interesați au posibilitatea să
expună, să detalieze și să argumenteze viziunea proprie referitoare la procesul de prevenire a
corupției și să propuna un proiect imaginar al RM de mâine”.
Totalurile – în luna februarie curent. Rezultatele vor fi publicate în paginile publicației
ADEVĂRUL – contribuția proprie a asociației ”Terra-1530”.
Alte materiale, care au apărut în paginile publicației ADEVĂRUL:
”E nevoie de un Plan-model Regional de acțiune împotriva corupției”
(Efortul de combatere a corupţiei depinde în mare măsură de sprijinul şi susţinerea cetăţenilor, a
societăţii civile.
În acest sens, Terra-1530 îşi propune să acţioneze în parteneriat cu reprezentanţi ai principalelor
organizaţii neguvernamentale preocupate de urmărirea şi semnalarea fenomenului corupţiei –
Alianta Anticoruptie. Planul consolidat de acţiune va include ca obiectiv prioritar asigurarea unei
mai mari transparenţe pe tot spectrul acţiunii destinate combaterii corupţiei, implicarea efectivă a
reprezentanţilor societăţii civile în evaluarea programelor şi proiectelor iniţiate pe acest domeniu.
Terra-1530 îşi va propune realizarea unor campanii publice de anvergură pentru creşterea
conştientizării cetăţenilor asupra consecinţelor fenomenului corupţiei şi, totodată o mobilizare mai
puternică pentru cunoaşterea şi promovarea măsurilor preventive pe care le va întreprinde în
combaterea acestui fenomen.
Vom urmări schimbarea atitudinii cetăţenilor cu privire la fenomenul corupţiei. Există o opinie
răspândită şi eronată, potrivit căreia corupţia nu este altceva decât o redistribuire, mai mult sau mai
puţin normală, de venituri între cetăţeni (sau companii) şi guvern. Informarea cetăţenilor privind
costurile sociale ale corupţiei şi efectele sale catastrofale pentru comunitate este esenţială în
schimbarea acestei percepţii”).
Sondaj. În timpul Caravanei Anticorupție. Tema aleasă pentru acest sondaj de opinie a fost corupţia
în general. Am ales această temă deoarece considerăm că este o problemă de actualitate în
societatea civilă şi o problemă foarte importantă pentru toţi.
Acest sondaj de opinie a fost efectuat pe un eşantion de 2000 de persoane, cu vârste, cu ocupaţii şi
cu nivel de pregătire diferit pentru a putea obţine diferite păreri asupra subiectului ales.
Rezultatele sondajului indică faptul că 24 % dintre cetățeni definesc corupţia prin „şpagă“ sau
„mită“, 13 % din ei prin „abatere de la lege“ şi 11 % prin „act rău, dăunător, imoral“. Totodată,
potrivit rezultatelor sondajului, 24 % dintre tineri pun semn de egalitate între corupţie şi şpagă, 40
% nu ştiu să dea exemple concrete de „corupţie mare“ iar 32 % dintre tinerii respondenţi nu ştiu ce
este „corupţia mică“. Totodată, 86 % dintre tinerii care au participat la sondaj au afirmat că lor sau
părinţilor lor li s-a cerut să dea bani pentru a contribui la fondul clasei sau al şcolii, 61 % au dat bani
pentru cadouri sau mici atenţii destinate cadrelor didactice pentru ca acestea să aibă o atitudine
binevoitoare în vreme ce 59 % din tineri au recunoscut că au contribuit cu sume de bani pentru a
asigura protocolul cadrelor didactice care supravegheau anumite examene. Alţi 29 % din elevi
susţin că au plătit meditaţii la un anumit profesor întrucât acesta solicitase acest lucru. Concluziile
sondajului arată că tinerii consideră actele de corupţie bune atunci când uşurează sarcinile sau când
îi ajută la obţinerea mai rapidă a unor lucruri sau servicii.
Extinderea „Zonei Anticoruptie” de la Galesti si in alte localitati rurale. În perioada desfășurării
Caravanei Anticorupție am avut discuții cu consilierii și primarii de la Ghelauza și Vorniceni,
inclusiv Lozova, la tema nominalizată. Am primit asigurări că ințiativa noastră va fi discutată la una
din viitoarele ședințe ale Consiliului Sătesc/Comunal. Mai mult ca atât – există posibilități ca sediul
Centrului Rural Regional Anticorupție să fie schimbat la Vorniceni.
Schimbul de experienta cu colegii din alte țări. Suntem membri a unor Rețele
Europene/Internaționale Anticorupție și schimbul de experiență are loc prin intermediul informației,
evident, datorită poștei electronice. Din păcate, din lipsă de mijloace financiare nu ne putem permite
deplasarea peste hotare, însă planificăm așa ceva de a organiza prin intermediul unei școli de vară
internaționale anticorupție.

Parteneri: Asociatia pentru Promovarea Tineretului “Secolul XXI”, APL Vorniceni și Ghelauza,
ONG “Terra-HS”, Inspectoratul Ecologic de Stat Strășeni, judecătoria Strășeni etc.
Concluzii, continuitatea proiectului
1. Majorarea numărului voluntarilor, implicați în activitățile Centrului Rural Regional
Anticorupție, permite de a monitoriza permanent situația din r-nul Strășeni, aproximativ în toate
localitățile;
2. Cei selectați necesită instruire, de exemplu în cadrul unei Școli de Vară Anticorupție – 2012;
3. După declararea Zonelor Anticorupție la Vorniceni și Ghelauza, vom veni cu respectiva
propunere și la Consiliul Raional Strășeni;
4. În anul curent trebuie să începem schimbul de experiență cu colegii de peste hotare;
5. Membrii Alianței Anticorupție vor fi invitați la una din activitățile Centrului Regional Rural
Anticorupție (în vara anului 2012);
6. Conform Acordului stabilit între Terra-1530, Terra-HS, Secolul XXI, Secretariatul Centrului
Rural Regional Anticorupție va reveni primei organizații;
7. Proiectul ”Caravana Anticorupție” va continua – în februarie curent, în cadrul unei mese
rotunde, vor fi înmînate premiile Concursului „Identificarea celor mai bune metode de
prevenire a coruptiei in randul tinerilor, a cetatenilor in general”: din cont propriu. La fel și
completarea permanentă a bazei de date despre voluntari;
8. Din 1 februarie curent vom demara procedura de colectare a informațiilor pentru site-ul
Centrului Rural Regional Anticorupție (în trei limbi: Româna, Engleza și Rusa);
9. Tot din 1.2.2012 vom începe pregătirile pentru Școala de vară Anticorupție – 2012: crirerii de
selectare a participanților, tematica, lista experților etc. În caz de lipsă de finanțe din partea
finanțatorilor – din cont propriu;
10. În parteneriat cu membrii Alianței Anticorupție trebuie să pregătim proiectul Strategiei
Regionale Anticorupție;
11. Terra-HS și Secolul XXI vor fi susținute pentru a deveni membri AAC.

Cu respect,
Petru Botnaru

