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1. SCOP 

Buna guvernare este unul din principiile de bază în eforturile de reducere a sărăciei. Un element important 

al bunei guvernări este controlul corupţiei. În acest sens, controlul asupra corupţiei a servit drept indicator 

de bază pentru Corporaţia Provocările Mileniului (CPM) în procesul de selectare a ţărilor eligibile pentru 

implementarea programelor Compact. Fenomenul fraudei şi corupţiei în Programele preliminare de ţară şi 

programele Compact finanţate de CPM prejudiciază îndeosebi de mult implementarea acestora, subminînd 

principiul de bază de care se ghidează CPM. 

Pentru ca CPM sa-şi realizeze eficient misiunea de reducere a sărăciei şi creştere economică este nevoie de 

o evaluare şi gestionare eficientă a riscurilor printr-o abordare comprehensivă în domeniul prevenirii, 

identificării şi eliminării cazurilor de fraudă şi corupţie în activităţile finanţate de CPM. 

 

2. REGLEMENTARE 

Prezenta politică prevede principiile care vor ghida CPM în domeniul prevenirii, identificării şi eliminării 

riscurilor de fraudă şi corupţie în procesul de implementare a programelor preliminare de ţară şi de 

elaborare şi implementare a programelor Compact. Acuzaţiile la adresa angajaţilor CPM şi a contractorilor 

CPM nu sunt reglementate de politica respectivă şi vor fi investigate în conformitate cu legile şi 

regulamentele federale aplicabile. 

 

3. AUTORITĂŢI 

Operaţiunile CPM sunt reglementate de Actele Congresului şi Politicile şi Procedurile CPM. CPM a adoptat 

politici şi linii directoare enumerate mai jos pentru a asigura realizarea mandatului pe care Congresul i l-a 

acordat şi responsabilitatea din partea Entităţilor de implementare. 

3.1 Acte 

a. Actul Corporaţiei Provocările Mileniului din 2003 (P.L. Nr. 108-199, codificat la 22 U.S.C.7701 etc.) 

b. Legea privind practicile de corupţie străine, cu modificările ulterioare (15 U.S.C.78a, etc.) 

 

3.2 Politicile şi procedurile CPM în domeniu 

a. Ghidul de procurări al programului Compact, elaborat în baza Ghidului de procurări al Băncii Mondiale, 

asigură procese de procurări deschise, corecte şi competitive pentru toate contractele finanţate de 

CPM.  

b. Principiile de cost pentru instituţiile guvernamentale implicate în implementarea programelor Compact 

prevăd ca toate costurile suportate de Entităţile de implementare în implementarea unui program 

Compact să fie acceptabile, alocabile şi rezonabile. 
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c. Ghidul pentru Entităţile şi Structurile de implementare prevăd anumite reguli de gestionare generală a 

tuturor Entităţilor de implementare finanţate de CPM. Acesta cuprinde aspecte precum structura 

conducerii Entităţii de implementare, procesul de votare şi componenţa acestuia; prevederi privind 

transparenţa deciziilor conducerii; parametrii necesari pentru a determina care documente şi acorduri 

necesită aprobarea din partea conducerii structura şi componenţa unităţii de management; 

remunerarea unităţii de management şi a personalului. 

d. Evaluarea riscurilor de caracter: Examinarea personalului FPM prevede procedura de examinare din 

punct de vedere al securităţii personalului şi membrilor conducerii Entităţii de implementare. 

e. Anexa cu prevederi generale conţine prevederile contractuale cu privire la riscurile de fraudă şi corupţie 

pe care Entitatea de implementare este obligată să le includă în fiecare contract semnat. 

f. Procedurile de reacţionare la auditurile Inspectorului General conţine prevederi cu privire la 

responsabilitatea CPM de a proteja drepturile angajaţilor care contactează Inspectorul General pentru 

a raporta presupuse cazuri de fraudă, risipă sau abuz. 

 

4. PRINCIPALELE DEFINIŢII 

Entitate de implementare – unitatea locală care implementează Programul Compact al Corporaţiei 

Provocările Mileniului într-o ţară. 

Constrîngere – afectarea sau dăunarea directă sau indirectă a unor persoane sau proprietăţii acestora sau 

ameninţarea acestora pentru a-i afecta sau a le dăuna în vederea influenţării participării acestora în 

procesul de procurări sau afectării executării unui contract. 

Coluziune – o schemă sau înţelegere între două sau mai multe părţi, cunoscută sau necunoscută de 

Entitatea de implementare, cu scopul de a stabili preţurile la un nivel artificial, necompetitiv sau de a lipsi 

Entitatea de implementare de beneficiile concursului deschis şi liber. 

Corupere -  oferirea, acordarea, acceptarea sau solicitarea, direct sau indirect, a oricăror valori în schimbul 

influenţării acţiunilor unui funcţionar (inclusiv personalul Entităţii de implementare, al guvernului şi al CPM 

şi angajaţii altor organizaţii care participă în sau examinează deciziile de selectare) în procesul de selectare 

sau în executarea contractelor sau efectuarea oricărei plăţi unei părţi terţe în legătură cu sau în vederea 

implementării unui contract cu încălcarea (a) Legii privind practicile de corupţie străine (LPCS) sau orice 

alte acţiuni care sunt luate cu încălcarea LPCS dacă aceasta este aplicabilă, sau (b) oricărei legi aplicabile în 

ţara Entităţii de implementare. 

Fraudă şi corupţie –orice practică coruptă, frauduloasă, coluziune, constrîngere, practică obstructivă sau 

interzisă definite în prezentul document. Printre exemple pot fi menţionate coluziune asupra preţului 

ofertei, favorizare în procesul de procurări, manipularea strategiilor de implementare a proiectului cu 

scopul de fraudare şi neperformanţă în contracte. 
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Practică fraudulentă – orice acţiune sau omisiune, inclusiv orice denaturare cu scopul de a influenţa (sau de 

a încerca influenţarea) unui proces de selectare sau executarea contractului pentru a obţine beneficii 

financiare sau de altă natură sau pentru a evita (sau de a încerca evitarea) onorarea unei obligaţiuni.  

Practică obstructivă – (a) orice acţiune care rezultă în distrugerea, falsificarea, modificarea sau tăinuirea 

dovezilor sau falsul in declaraţiile date anchetatorilor cu scopul de a împiedica investigarea acuzaţiilor de 

corupere, fraudă, coluziune, constrîngere sau practică interzisă; şi  ameninţarea, hărţuirea sau intimidarea 

oricărei părţi pentru a o împiedica de la expunerea informaţiei cu privire la aspectele relevante pentru 

anchetă şi de la continuarea anchetei, sau (b) acţiuni care au scopul de a împiedica desfăşurarea 

verificărilor şi auditului de către CPM prevăzute în cadrul programului Compact. 

Practică interzisă – orice acţiune cu încălcarea prevederilor Secţiunii E (Conformare cu Legislaţia în 

domeniul combaterii corupţiei), Secţiunii F (Conformare cu Legislaţia în domeniul combaterii spălării 

banilor) sau Secţiunii G (Conformare cu Regulamentele cu privire la finanţarea terorismului şi Alte 

Restricţii) din cadrul Anexei cu prevederi generale publicată pe pagina web a CPM. 

5. POLITICI 

5.1 Principalele principii în domeniul prevenirii, identificării şi eliminării riscurilor de fraudă şi corupţie  

În eforturile sale de a preveni, identifica şi elimina riscurile de fraudă şi corupţie CPM se va baza pe 

următoarele principii de bază: 

 Frauda şi corupţia reduc beneficiile destinatarilor şi împiedică creşterea economică şi reducerea 

sărăciei. 

 CPM va elabora şi aplica o abordare comprehensivă şi consecventă în domeniul prevenirii, 

identificării şi eliminării riscurilor de fraudă şi corupţie în programele sale. CPM admite că riscurile 

de fraudă şi corupţie pot, de asemenea, apărea în afara contextului de procurări şi măsurile 

acesteia în domeniul prevenirii, identificării şi eliminării vor aborda şi aceste riscuri. 

 CPM va acorda asistenţă Entităţilor de implementare (inclusiv conduceriişi entităţilor de 

implementare ale acestora) în aplicarea aceleiaşi abordări. 

 CPM va promova cele mai înalte standarde de integritate şi comportament etic pentru personalul 

său şi personalul din ţările partenere. 

 CPM, prin partenerii săi de implementare, va solicita companiilor şi entităţilor care beneficiază de 

fondurile CPM să elaboreze şi să aplice proceduri de soluţionare a cazurilor de fraudă şi corupţie. 

 CPM se va baza pe evaluările diagnostice ale riscurilor de fraudă şi corupţie în ţările partenere 

potenţiale efectuate de către guvernul partener, sectorul privat, organizaţiile neguvernamentale 

şi alţi donatori bilaterali şi multilaterali. 

 CPM va adopta lecţiile învăţate şi cele mai bune practici ale altor instituţii, donatori, guverne şi 

societatea civilă consecvente cu responsabilităţile acesteia în calitate de agenţie a Guvernului SUA. 
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 Agenţia Guvernului SUA care gestionează programul preliminar de ţară are responsabilitatea de a 

combate orice risc de fraudă şi corupţie în programul pe care îl gestionează, dar CPM este în final 

instituţia responsabilă de asigurarea utilizării fondurilor CPM în scopurile stabilite. 

 În procesul de elaborare şi implementare, de prevenirea cazurilor de fraudă şi corupţie este 

responsabilă ţara care implementează programul Compact sau Entitatea de implementare, după 

caz. CPM este responsabilă de luarea tuturor măsurilor necesare stabilite în prezenta politică 

pentru a asigura că ţara care implementează programul Compact sau Entitatea de implementare 

îşi realizează atribuţiile în mod corespunzător, inclusiv, dar fără a se limita la măsurile de eliminare. 

 Echipa de management a CPM va comunica clar rolurile şi responsabilităţile, va acorda resursele 

necesare şi va susţine instruirile cu privire la prezenta politică, activităţile de învăţare continuă şi 

evaluare (inclusiv pentru manageri) la necesitate pentru a motiva şi abilita personalul CPM în 

implementarea prezentei politici într-o manieră eficientă. 

 Entităţile de implementare, prin angajaţii lor, au responsabilitatea de a păstra resursele 

încredinţate acestora. Această responsabilitate nu este limitată în nici un mod de funcţia sau 

locaţia unui angajat şi, aşadar, toţi  urmează să ia măsuri rezonabile pentru a preveni, identifica şi 

elimina riscurile de fraudă şi corupţie şi de a asigura că fondurile CPM sunt utilizate în scopurile 

stabilite. 

 

5.2 Acţiuni 

Politicile şi practicile CPM în domeniul răspunderii financiare, evaluărilor tehnice, monitorizării şi evaluării şi 

structura acordurilor juridice care reglementează granturile acordate de CPM prevăd sisteme, controale şi 

prevederi cu privire la transparenţă care contribuie la abilitatea acesteia de a-şi îndeplini responsabilităţile  

sale. Măsurile pe care CPM le va lua pentru a-şi consolida capacitatea de a preveni, identifica şi elimina 

cazurile de fraudă şi corupţie includ, dar nu se limitează la, următoarele: 

5.2.1. Prevenire şi identificare 

 Instrumente şi tehnici de prevenire a riscurilor de fraudă şi corupţie pentru a oferi îndrumare 

personalului CPM şi Entităţii de implementare prin crearea şi menţinerea unui pachet de materiale 

(set de instrumente) care conţine informaţiile de bază şi metodele şi strategiile recomandate 

pentru utilizare de către personal în procesul de prevenire a cazurilor de fraudă şi corupţie. 

 Evaluări ale riscurilor de fraudă şi corupţie specifice programelor Compact pentru a identifica 

riscurile specifice de fraudă şi corupţie care ar putea afecta implementarea unui anumit program 

Compact, Proiect sau Activitate de către Entitatea de implementare datorită contextului unic de 

proiect, instituţional sau de ţară. Aceste evaluări vor fi utilizate pentru a elabora şi structura 

aspectele relevante ale acordurilor Compact sau acordurilor asociate şi la implementare pentru a 

elabora un plan de acţiuni al Entităţii de implementare în vederea abordării în mod rezonabil a 

riscurilor identificate. 
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 Planurile de acţiuni ale Entităţii de implementare pentru a prevedea modul în care Entitatea de 

implementare poate completa controalele mandatate de CPM şi de introducere a noilor metode 

de prevenire a riscurilor de fraudă şi corupţie specifice mediului său de activitate. Aceste Planuri 

de acţiuni se vor baza pe constatările evaluărilor riscurilor de fraudă şi corupţie specifice 

programelor Compact şi vor fi elaborate şi implementate de Entitatea de implementare 

respectivă. CPM va aproba Planurile de acţiuni, va monitoriza implementarea acestora şi va 

perfecţiona strategia sa de supraveghere a Planurilor de acţiuni la necesitate. 

 Linii formalizate de raportare internă în cadrul CPM pentru a asigura examinarea acuzaţiilor în mod 

corespunzător şi consecvent pe plan intern de personalul CPM şi transmiterea acestora Oficiului 

Inspectorului General pentru investigare. 

 

5.2.2. Eliminarea 

 Utilizarea intervenţiilor administrative în cazul în care sunt identificate cazuri de fraudă şi corupţie 

poate include: 

a) Declararea procurărilor efectuate cu încălcarea procedurilor de procurări pentru procurările în 

care CPM are rolul de supraveghere; 

b) Grad sporit de supraveghere pentru tranzacţiile considerate cu cel mai înalt grad de risc prin 

desemnarea personalului CPM sau procurarea serviciilor de consultanţă pentru expertiză 

independentă; 

c) În consultare cu Oficiul Inspectorului General, efectuarea auditurilor adiţionale sau 

concentrarea cerinţelor existente de audit pe domenii de interes; şi  

d) Impunerea modificării pragurilor prevăzute pentru aprobările CPM la diferite nivele ale 

procesului de contractare sau administrare a contractelor. 

 Sancţiunile în cazul în care sunt identificate cazuri de fraudă şi corupţie pot include: 

a) Interzicerea de la participarea ulterioară în orice program finanţat de CPM în cazul în care 

contractorii şi părţile terţe (cu excepţia Entităţii de implementare) comit cazuri de fraudă şi 

corupţie; 

b) Măsurile administrative aşa cum ineligibilitatea temporară sau permanentă, eliminarea din 

competiţie într-o activitate de procurare, acordarea calificativelor negative pentru evaluarea 

performanţei, reţinerea debursărilor CPM pentru plăţile pentru contractele afectate şi alte 

acţiuni similare; 

c) Recomandare pentru Entitatea responsabilă sau alt oficial guvernamental competent să ia 

acţiuni administrative în cazul în care un angajat al Entităţii de implementare comite o acţiune 

de fraudă sau corupţie; şi 

d) Încheierea programului preliminar de ţară sau Compact în cazul în care guvernul sau Entitatea 

de implementare comite acte de fraudă şi corupţie. 

CPM nu impune sancţiuni legale precum amenzi, privare de libertate sau achitarea despăgubirilor, care pot 

fi impuse de autorităţile de stat, federale sau locale corespunzătoare. 

5.2.3. Îndrumare ulterioară  
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Detalii cu privire la elaborarea şi implementarea ulterioară a măsurilor prevăzute în Secţiunea dată vor fi 

stabilite într-un ghid separat cu privire la implementarea politicii respective. CPM admite că pentru a 

gestiona riscurile în mod eficient va fi nevoie de învăţare continuă, flexibilă şi adecvată şi adaptarea 

practicilor, stimulentelor şi abilităţilor proprii. În consecinţă, echipa de management va (i) actualiza 

obiectivele specifice ale măsurilor menţionate mai sus; şi (ii) introduce măsuri adiţionale la necesitate.  

 

6. INTRAREA ÎN VIGOARE 

6.1 Prezenta politică va intra în vigoare la data aprobării acesteia de Directorul Executiv şi va înlocui toate 

versiunile anterioare.  

 

 

 

 

 


