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COMUNICAT DE PRESĂ

La 31 octombrie 2017 Asociaţia pentru Democraţie Participativă (ADEPT) lansează pe pagina web 
www.avere.md o  rubrică  nouă  "Finanţarea  partidelor  şi  a  campaniilor  electorale".  Aceasta  va  fi 
inserată  în  profilurile  demnitarilor  publici  publicate  pe pagina web şi  care  au făcut  donaţii  pentru 
partide politice şi/ sau campanii electorale între anii 2009-2016. Rubrica oferă informaţii despre anul 
când a fost făcută donaţia, valoarea şi beneficiarul acesteia, precum şi valoarea veniturilor deţinute de 
către  demnitar  în  anul  efectuării  donării.  Drept  surse  de  documentare  au  servit  rapoartele  privind 
gestiunea financiară prezentate de partidele politice la Comisia Electoral  Centrală şi declaraţiile de 
avere şi interese depuse de către demnitari la organele abilitate în perioada 2009-2016. Rubrica va fi în 
permanenţă actualizată cu informaţii noi, pe măsura apariţiei acestora.

În  urma  analizei  documentelor,  pot  fi  făcute  următoarele  constatări.  Dintre  cei  259  de  demnitari 
monitorizaţi şi care au profiluri pe pagina web www.avere.md, 125 de demnitari (108 activi şi 17 foşti 
demnitari) au finanţat partide politice sau campanii electorale. Dintre aceştia 21 de demnitari, dintre 
care 16 aflaţi la moment în exerciţiul funcţiei au făcut cheltuieli mai mari, care includ şi donaţiile, 
decât  valoarea  resurselor  băneşti  deţinute  în  anul  efectuării  donaţiei,  reprezentate  prin  veniturile 
anuale, activele financiare şi creditele contractate (Anexa 1). De menţionat că cei mai mulţi demnitari 
ai  căror  donaţii  au depăşit  veniturile  ocupă  la  momentul  actual  funcţia  de deputat  în  Parlamentul 
Republicii Moldova. 10 demnitari din cei 16 cu o diferenţă negativă dintre cheltuielile şi veniturile 
anuale au devenit subiectul unui clasament al demnitarilor care au donat mai mult decât au câştigat, 
publicat, de asemenea, pe pagina web www.avere.md.

În temeiul aceleaşi analize au fost identificaţi actuali şi foşti demnitari care pe parcursul anilor 2009-
2016 au făcut donaţii de peste 1 milion de lei (Anexa 2). În acelaşi timp, liderii a trei partide politice, 
potrivit declaraţiilor, nu au făcut nici o donaţie. Este vorba de ex-preşedintele Partidului Democrat din 
Moldova,  Marian  Lupu,  preşedintele  Partidului  "Şor",  Ilan  Şor  şi  preşedintele  Partidului  "Partidul 
Nostru", Renato Usatîi.

Activitatea  este  realizată  în  cadrul  proiectului  "Sporirea  controlului  public  asupra  integrităţii 
persoanelor care deţin o funcţie de demnitate publică (anul IV)" finanţat de Fundaţia Soros-Moldova.

Pagina web www.avere.md reprezintă o complexă sursă de informaţii despre veniturile, proprietăţile şi 
interesele persoanelor cu demnitate publică din Republica Moldova, colectate din declaraţiile de avere 
şi interese depuse la organele abilitate şi din alte surse deschise în perioada 2009-2017. Lansată în anul 
2014, pagina web conţine la moment profilurile a 259 actuali şi foşti demnitari.

Pentru întrebări sau informaţii suplimentare, ne puteţi contacta la numerele de telefoane 022 21-34-94 / 
022 21-04-22, persoanele de contact Elena Prohniţchi sau Grigore Stegărescu şi/sau să ne scrieţi la 
adept@e-democracy.md.
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Anexa 1

Topul demnitarilor publici care au donat mai mult decât au câştigat

Nr. Numele/ prenumele Anul efectuării donaţiei/ beneficiarul Diferenţa/ MDL

1. Chiorescu Iurie 2014/ PLDM -457,594.03

2. Odnostalco Vladimir 2014/ PSRM -374,200.00

3. Răducan Marcel 2009/ PDM -301,326.52

4. Mudreac Radu 2014/ PSRM -167,906.99

5. Radvan Marina 2014/ PSRM -165,700.00

6. Hrenova Elena 2014/ PSRM -136,700.00

7. Untilă Veaceslav 2015/ PL -111,459.91

8. Dolinţă Alla 2014/ PSRM -94,975.00

9. Dodon Igor 2011/ PCRM -90,777.12

10. Botnari Vasile 2010/ PDM -63,004.00

11. Novac Grigore 2014/ PSRM -61,801.24

12. Apolschii Raisa 2010/ PDM -58,857.00

13. Ghimpu Mihai 2009/ PL -41,153.82

14. Nesterovschi Alexandr 2014/ PSRM -32,807.50

15. Lupu Lidia 2014/ PSRM -17,661.00

16. Stati Sergiu 2010/ PCRM -9,773.00

Anexa 2

Topul demnitarilor care au donat mai mult de 1,000,000

Nr. Numele/ prenumele Beneficiarii Suma/ MDL

1. Filat Vlad PLDM 3,870,500.00

2. Ghimpu Mihai PL 3,283,700.00

3. Streleţ Valeriu PLDM 2,070,050.00

4. Plahotniuc Vlad PDM 1,980,055.72

5. Untilă Veaceslav AMN, PL 1,522,500.00

6. Dîrda Iurie PL 1,334,500.00

7. Roşca Victor PLDM 1,253,950.00

8. Chiorescu Iurie PLDM 1,050,000.00


