
 

“Economie fără monopoluri, libertate fără privilegii” 
 

 
 
 

 
Stimate domn / Stimată doamnă 
 
 
Avem plăcerea de a vă invita la conferința „Combaterea corupției în Moldova: Ce poate face 
businessul?”. Evenimentul va avea loc  joi, 28 septembrie, la ora 10:00, la  Summit Events & 
Conference Center, Sala Roșie, Chișinău, str. Tighina , 49/3. 
 
Fenomenul corupţiei afectează sectorul privat din Republica Moldova. Deși, adesea, acesta este 
perceput ca un participant la corupție, marea majoritate a întreprinderilor sunt în primul rând 
victime ale corupției. Combaterea acesteia reprezintă o sarcină dificilă, în special pentru 
companiile mici și mijlocii cu resurse limitate. În pofida acestui fapt, participarea sectorului 
privat în lupta împotriva corupției este cheia succesului. Companiile au motive întemeiate să-și 
asume un angajament clar față de integritate și să devină parte a soluției în lupta împotriva 
corupției. 
 
În deschiderea Conferinței, vor fi prezentate cele mai mari riscuri de corupție pentru business, 
ce reies din sondajul a 500 de firme din Moldova, efectuat în perioada mai-iunie 2017. Totodată, 
vor fi prezentate instrumentele de integritate și ”compliance” disponibile pentru sectorul privat, 
care poate deveni un exemplu de urmat în lupta împotriva corupției. 
 
În cadrul evenimentului, va fi prezentată ”Agenda Anticorupție a Businessului” și se vor discuta 
soluțiile de combatere a corupției, dar și cum poate contribui businessul la eradicarea acestui 
fenomen. Experții naționali se vor referi la cele mai bune practici de combatere a corupției și 
cum pot fi atinse rezultate palpabile în cel mai scurt timp. Printre vorbitori sunt: Sofia Sugac, 
vicepreşedintele Clubului Republican al Oamenilor de Afaceri „Timpul”/ ANB; Dumitru Albulesa 
UTD/ ANB; Sergiu Harea, Director, Camera de Comerț și Industrie a Moldovei (CCI); Leonid 
Cerescu, Președinte Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova (CNPM); 
Cristina Țărnă, Vicedirector Centrul Național Anticorupție.  
 
  
Evenimentul are loc în cadrul proiectului „Advocating for a Business-Led Anti-
Corruption Agenda" și este organizat de către IDIS „Viitorul”, în parteneriat cu Agenda Națională 
de Business, cu suportul financiar al Center for International Private Enterprise (CIPE). 
 
Agenda Naţională de Business reprezintă o platformă comună a peste 30 dintre cele mai 
reprezentative asociaţii de business şi camere de comerţ şi industrie (CCI) din Moldova, reunite 
în cadrul reţelei cu scopul de a influenţa politicile şi practicile autorităţilor publice din domeniul 
reglementării activităţii de afaceri. Scopul acestor eforturi este edificarea unui mediu de afaceri 
echitabil și competitiv, care să stimuleze dezvoltarea afacerilor din Republica Moldova. ANB a 
fost lansată în noiembrie 2008 de IDIS „Viitorul”.  
 
Se anexează Agenda evenimentului. 
 

Vă rugăm respectuos să confirmaţi participarea dvs. şi/sau a persoanelor delegate de Dvs. prin 

email sau prin telefon. Persoana de contact este Mihaela Croitor, asistentă de proiect: 

067660175 sau la adresa mihaela1croitor@gmail.com  

 
Pentru mai multe detalii accesați: http://viitorul.org/ro 
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