
 
Formular  

de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante  
   
Autoritatea publică __Ministerul Afacerilor Interne_______________________________________  
   
Funcţia publică solicitată__secretar general al MAI______________________________________  
   
I. Date generale 
  

Nume Veaceslav Prenume Andon 

Data naşterii 07.08.1967 Domiciliu Chişinău, str. N.Titulescu 35, 

a.58 

Cetăţenia (inclusiv a 
altor state) 

 Republica Moldova 

  

  România 

Telefon  serv. –  
domic. –  
mobil –067549459 

E-mail veaceslav.andon@gmail.com 

Adresa poştală Chişinău, str. G. Enescu 17 

   
  

II. Educaţie  
  
Studii de bază: 
  

Nr. 
crt. 

Perioada Instituţia, localizarea, facultatea  Specialitatea obţinută. 
Diplomă/certificat 

 1 1998-2002 Universitatea Liberă Internaţională din 

Moldova 

Licenţiat în drept penal. Diploma 

AI nr.0047101 

 2 1984-1991 Universitatea Technică din Moldova Inginer al tehnicii electronice. 

Diploma ФВ-I nr.102145 

     

    

  
Studii postuniversitare/universitare (ciclul II):  
  

Nr. 
crt. 

Perioada Instituţia, adresa, facultatea Specialitatea, titlul obţinut. 
Diplomă/certificat 

 1 2005-2008 

 

Academia de Administrare Publică din 

Republica Moldova 

 

Master în relaţii internaţionale. 

Diploma AM nr.0000299 

     

     

   
Cursuri de perfecţionare/specializare în ultimii 4 ani:  
  

Nr. 
crt. 

Perioada Instituţia, adresa Denumirea cursului Diplomă/certificat 

 1 27-29.11.2017 Professionals 

Business Knowledge 

Society, Chişinău 

Cursuri de auditor intern în domeniul 

sistemelor de management al calităţii 

ISO 9001, securităţii informaţiei ISO 

27001 şi anti- mită ISO 37001 

 

Diploma nr.21A 

2 22-27.11.2015 Academia Pro Sistemul de management al calităţii Certificat nr.051 



Business „Pro 

Excelenţă”, Chişinău 

ISO 9001:2015 

 3 14-15.04.2014 „InfoTrust”, 

Chişinău 

Analiza riscurilor de securitate a 

informaţiei 

Certificat nr.175 

4 03-07.03.2008  
31.03-04.04.2008 

Academia de 
Administrare Publică, 
Chişinău 

Formator în managementul organizaţional Certificat nr.10240 

5 24.04.2008 Centrul European de 
Limbi Străine “Quo 
Vadis”, Chişinău 

Cursuri de limbă engleză nivel intermediar Certificat nr.77 

   
Titluri ştiinţifice   

  

  

Lucrări ştiinţifice, brevete de invenţie, publicaţii etc. Cartea “Centrul pentru Combaterea Crimelor 

Economice şi Corupţiei- 5 ani de activitate” 

 Articolul „Pronosticarea criminalităţii de către  

comisariatele de poliţie”, publicat în revista MAI 

„Ordinea şi Legea” din noiembrie 2004  

  

   
  III. Experienţa de muncă  

  

Vechimea în serviciul public 23 ani 

Vechimea în domeniul aferent funcţiei publice solicitate 17 ani 

   
Experienţa de muncă aferentă funcţiei publice solicitate (începînd cu cea recentă)  
  

Perioada Organizaţia, adresa. Postul 
deţinut 

Atribuţiile şi responsabilităţile de bază 

  

 Septembrie 2017- prezent 

  

  

Agenţia Servicii Publice, 

Chişinău. Direcţia securitate, 

inspector superior- revizor, 

coordonator  

Auditul intern, conducerea echipelor de 

audit pe sistemele de management ISO 

9001, ISO 27001, ISO 37001. Efectuarea 

anchetelor de serviciu. 

  

Perioada Organizaţia, adresa. Postul 
deţinut 

Atribuţiile şi responsabilităţile de bază 

 Ianuarie 2013- septembrie 2017 

  

  

  

Întreprinderea de stat 

„Cadastru”, Chişinău. Direcţia 

securitate informaţională, 

inginer coordonator securitate 

informaţională  

Managementul riscurilor de corupţie şi  a 

securităţii informaţiei din domeniul 

cadastral. Instruirea anticorupţie a 

angajaţilor ÎS „Cadastru”. Efectuarea 

anchetelor de serviciu. 

  

Perioada Organizaţia, adresa. Postul 
deţinut 

Atribuţiile şi responsabilităţile de bază 

  

 Martie 2009- ianuarie 

2013 

  

  

România, Republica Moldova. 

Liber profesionist 

Consultant independent în domeniul 

prevenirii fraudelor  

 
Perioada Organizaţia, adresa. Postul 

deţinut 
Atribuţiile şi responsabilităţile de bază 



  

Martie 2005- martie 2009 

  

  

Centrul pentru Combaterea 

Crimelor Economice şi 

Corupţiei, Chişinău. Director 

adjunct al Direcţiei Generale 

Management şi Planificare 

Strategică 

Asigurarea elaborării obiectivelor şi a 

direcţiilor strategice de activitate ale 

CCCEC; elaborarea planurilor de 

activitate; monitorizarea şi evaluarea 

activităţii subdiviziunilor CCCEC; 
controlul executării actelor normative şi 

deciziilor Colegiului şi directorului 

CCCEC; asigurarea elaborării şi avizării 

proiectelor de acte normative; evaluarea 

performanţelor profesionale ale 

angajaţilor CCCEC 

  

Perioada Organizaţia, adresa. Postul 
deţinut 

Atribuţiile şi responsabilităţile de bază 

  

Mai 2002- martie 2005 

  

  

Ministerul Afacerilor Interne, 

Chişinău. Şef adjunct al 

Direcţiei organizare, planificare 

şi control 

Asigurarea elaborării planurilor de 

activitate MAI şi hotărârilor Colegiului 

MAI, programului de stat de prevenire 

şi combatere a criminalităţii şi corupţiei; 

monitorizarea şi evaluarea activităţii 

subdiviziunilor MAI; controlul 

executării actelor normative şi deciziilor 

Colegiului MAI; asigurarea elaborării şi 

avizării proiectelor de acte normative; 

activităţi de elaborare a informaţiilor 

analitice şi metodologii de pronosticare 

şi reducere a nivelului criminalităţii.  

  

Perioada Organizaţia, adresa. Postul 
deţinut 

Atribuţiile şi responsabilităţile de bază 

  

Februarie 1992- mai 2002 

  

  

Ministerul Afacerilor Interne, 

Chişinău. Inspector – inspector 

principal al Direcţiei poliţiei 

economice 

Aplicarea tehnologiilor informaţionale 

şi tehnicii speciale în activitatea poliţiei 

economice; monitorizarea şi evaluarea 

activităţii subdiviziunilor teritoriale ale 

poliţiei economice; elaborarea 

informaţiilor analitice şi actelor 

normative din domeniul de competenţă 

al poliţiei economice.   

 
Perioada Organizaţia, adresa. Postul 

deţinut 
Atribuţiile şi responsabilităţile de bază 

Septembrie 1990- februarie 

1992  

  

Biroul de proiectări al uzinei 

„Mezon”, Chişinău. Inginer- 

constructor al tehnicii 

electronice 

Modelarea computerizată a circuitelor 

electronice. 

 

   
  

IV. Calităţi profesionale (autoevaluare)  
  

Calităţi Nivel de dezvoltare şi manifestare 

înalt mediu 

 Leadership +  



 Cominicare +  

 Planificare +  

 Analitică +  

  
  
V. Calităţi personale (autoevaluare) 
  

Calităţi  Nivel de dezvoltare şi manifestare 

înalt mediu 

 Atitudine proactivă +  

 Tenacitate +  

 Corectitudine +  

   
   

VI. Nivel de cunoaştere a limbilor  
  

Denumirea limbii Calificativ de cunoaştere 

cunoştinţe  
de bază 

bine foarte  
bine 

 Română   + 

 Rusă   + 

 Engleză  +  

     

   
  

VII. Abilităţi de operare pe calculator 
  

Programe  Nivel de utilizare 

 MS Office Word Înalt 

 MS Office Excell Mediu 

 MS Office PowerPoint Mediu 

 Moodle Mediu 

   
   

VIII. Relaţii de rudenie 
  

Relaţii de rudenie cu funcţionarii 
autorităţilor publice organizatoare a 
concursului 

  

  

  

  

   
  

IX. Recomandări 
  

Nr. Nume, prenume Organizaţia, postul deţinut Tel., e-mail 

1.    

2.    

3.    

   
Declar, pe propria răspundere, că datele înscrise în acest formular sînt veridice. Accept dreptul 

autorităţii publice de a verifica datele din formular şi din documentele prezentate. 

   
Data completării formularului 

   
Semnătura 



28.08.2019 

 



CURRICULUM VITAE 
 

VEACESLAV  ANDON 
 
Cetăţean al Republicii Moldova, născut la 07 august 1967, căsătorit, 2 copii  

Adresa:   Chişinău, str. G. Enescu 17  

Email:    veaceslav.andon@gmail.com 

Tel : 067549459 

Permis de conducere cat. B 

  

   OBIECTIVE              Aplicarea metodelor avansate de management şi dezvoltarea profesională continuă  

   PROFESIONALE 

   
EXPERIENŢA 
PROFESIONALĂ 

 Septembrie 2017- prezent 

Organizaţia:         Instituţia publică “Agenţia Servicii Publice” 

Adresa:             Republica Moldova, Chişinău 

 
 Postul deţinut:        Inspector superior- revizor, coordonator al Direcţiei securitate 
 
 Domeniul de           Coordonarea şi organizarea activităţilor orientate spre asigurarea  
                                     activitate al              implementării politicilor publice în domeniile tehnologiei informaţiei,  
 organizaţiei:           evidenţei de stat şi resurselor informaţionale de stat, înregistrării de stat  
                              a actelor de stare civilă, creării şi ţinerii cadastrului bunurilor imobile,  
                              reglementării prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, înregistrării  
                              de stat a persoanelor juridice 
 
 Responsabilităţi:     Auditul intern, conducerea echipelor de audit pe sistemele de management  
                              conform standardelor internaţionale ISO 9001, ISO 27001, ISO 37001.  
                              Efectuarea anchetelor de serviciu 
 
 Realizări:                 Contribuţia personală la crearea sistemului de management anticorupţie  
                              conform standardului ISO 37001 în cadrul Agenţiei Servicii Publice (instituţia  
                              a obţinut certificatul respectiv în luna noiembrie 2018, fiind prima instituţie  
                              din Republica Moldova certificată în baza acestui standard), prin elaborarea  
                              procedurilor de: evaluare a riscurilor de mituire; investigare preventivă 
                              rezonabilă a proceselor de achiziţii şi angajare a personalului: reacţionare la 
                              cazurile de mituire: efectuare a controalelor finaciare şi nonfinanciare,  
                              precum şi elaborarea Registrului riscurilor de mituire, pe fiecare domeniu  
                              şi activitate în parte în temeiul cazurilor concrete şi posibilelor scenarii de  
                              mituire, listei funcţiilor cu risc sporit şi mediu de mituire şi a Planului de  
                              tratare a riscurilor de mituire 
 
 Ianuarie 2013- septembrie 2017 
 
 Organizaţia:            Întreprinderea de stat „Cadastru” 

  

 Adresa:                  Republica Moldova, Chişinău 
  

 Postul deţinut:        Inginer coordonator al Direcţiei securitate informaţională 
  

 Domeniul de           Coordonarea şi organizarea activităţilor orientate spre asigurarea  
                                     activitate al              implementării politicilor publice în domeniile creării şi ţinerii cadastrului  
 organizaţiei:           bunurilor imobile, altor sisteme informaţionale şi registre de domeniu,  
                              executării lucrărilor cadastrale şi celor de evaluare a bunurilor imobile,  
                              administrării băncii centrale de date a cadastrului bunurilor imobile,  

                 efectuării înregistrărilor de stat ale bunurilor imobile şi ale drepturilor asupra 
                 acestora  

  
 Responsabilităţi:      Managementul riscurilor de corupţie şi  a securităţii informaţiei din domeniul  
                               cadastral. Instruirea anticorupţie a angajaţilor ÎS „Cadastru”. Efectuarea  
                               anchetelor de serviciu. 
 

 Realizări:                Implementarea planurilor de integritate anticorupţie în 39 oficii teritoriale ale  

mailto:veaceslav.andon@gmail.com


                               Înteprinderii de stat “Cadastru”, în baza metodologiei Global Compact a ONU  
                               şi a circa 80 scenarii de corupţie identificate în domeniul cadastral, cu  
                               monitorizarea şi evaluarea eficacităţii acestor planuri. Instruirea anticorupţie  
                               a angajaţilor întreprinderii, inclusiv on- line prin intermediul platfomei de 
                               instruire la distanţă Moodle (circa 500 angajaţi instruiţi) 
 

 Martie 2009- ianuarie 2013 

Activitatea de antreprenoriat în România, liber profesionist în domeniul prevenirii fraudelor 

 
 Martie 2005- martie 2009 
 Organizaţia:           Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei 
 

 Adresa:                  Republica Moldova, Chişinău 
  

 Postul deţinut:         Director- adjunct al Direcţiei Generale Management şi Planificare Strategică 
  
 Domeniul de           Preîntâmpinarea, descoperirea, cercetarea, contracararea contravenţiilor şi  
 activitate al               infracţiunilor economico-financiare şi fiscale; combaterea corupţiei şi 
 organizaţiei             protecţionismului; contracararea legalizării bunurilor şi spălării banilor obţinuţi  
                               în mod ilicit, efectuarea expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative  
                               şi a proiectelor de acte normative ale Guvernului, în vederea corespunderii lor 
                               cu politica statului de prevenire şi combatere a corupţiei.  
                                      
 Responsabilităţi:      Asigurarea elaborării obiectivelor şi a direcţiilor strategice de activitate ale  
                               CCCEC; elaborarea planurilor de activitate; monitorizarea şi evaluarea 
                               activităţii subdiviziunilor CCCEC; controlul executării actelor normative şi 
                               deciziilor Colegiului şi directorului CCCEC; asigurarea elaborării şi avizării  
                               proiectelor de acte normative; evaluarea performanţelor profesionale ale 
                                                                   angajaţilor CCCEC 
  
 Realizări:                Organizarea în premieră, în comun cu Transparency International  
                               Moldova, a instruirilor anticorupţie a funcţionarilor publici; iniţierea procesului   
                               de elaborare a metodologiei de expertiză anticorupţie a proiectelor de acte  
                               legislative şi normative; participarea în calitate de moderator şi raportor la   
                               conferinţele naţionale anticorupţie, dezvoltarea sistemului de management al  
                               CCCEC în calitate de conducător al grupului de lucru responsabil de  
                                                                   elaborarea Planului de dezvoltare instituţională a CCCEC. Elaborarea  
                                                                   indicatorilor de performanţă în conformitate cu obiectivele Centrului pentru  
                                                                   Combaterea Crimelor Economice, apreciată pe pagina web a Guvernului  
                                                                   Republicii Moldova www.rapc.gov.md în calitate de experienţă avansată. 
                                                                   Editarea şi publicarea cărţii  “Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice 
                                                                   şi Corupţiei- 5 ani de activitate”. 
 

Mai 2002- martie 2005 

 Organizaţia:            Ministerul Afacerilor Interne 
 

 Adresa:                  Republica Moldova, Chişinău 
  

 Postul deţinut:        Şef- adjunct al Direcţiei organizare, planificare şi control 
 
 Domeniul de          Analizarea situaţiei şi problemelor din domeniile ordinei şi securităţii publice,  
 activitate al              precum şi elaborarea politicilor publice eficiente în domeniile de  
 organizaţiei            activitate aferente, monitorizarea calităţii politicilor şi actelor normative 
                                                                  existente, elaborarea recomandărilor privind intervenţiile justificate ale statului  
                                                                  de oferire a soluţiilor eficiente în domeniile de competenţă. 
  
 Responsabilităţi:     Asigurarea elaborării planurilor de activitate MAI şi hotărârilor Colegiului MAI,  
                              programului de stat de prevenire şi combatere a criminalităţii şi corupţiei;  
                              monitorizarea şi evaluarea activităţii subdiviziunilor MAI; controlul executării  
                              actelor normative şi deciziilor Colegiului MAI; asigurarea elaborării şi avizării  
                              proiectelor de acte normative; activităţi de elaborare a informaţiilor analitice şi  
                              metodologii de pronosticare şi reducere a nivelului criminalităţii. 
 
 Realizări:               Elaborarea metodologiei de pronosticare a criminalităţii, prezentată şefilor  

             statelor majore din comisariatele de poliţie şi publicată în revista MAI  
             “Ordinea şi legea” din noiembrie 2004. Elaborarea Programului de stat  

                                                                  de combatere a criminalităţii şi corupţiei pentru anii 2003-2005, aprobat prin  
                                                                  Hotărîrea Guvernului nr. 1693 din  27.12.2002, document la elaborarea cărui  
                                                                  au fost implicaţi reprezentanţii organelor statului, mediului academic, societăţii  
                                                                  civile (în special Transparency International Moldova), ţărilor cu programe şi  
                                                                  strategii similare (prin intermediul BNC Interpol).  

http://www.rapc.gov.md/


 

Februarie 1992- mai 2002 

 Organizaţia:            Ministerul Afacerilor Interne 
 

 Adresa:                  Republica Moldova, Chişinău 
  

 Postul deţinut:        Inspector – inspector principal al Direcţiei poliţiei economice 
 
 Domeniul de          Analizarea situaţiei şi problemelor din domeniile combaterii criminalităţii 
                                     activitate al              economice şi  corupţiei,  precum şi elaborarea planurilor şi măsurilor  
                                     organizaţiei            eficiente în domeniile de activitate aferente, monitorizarea executării actelor 
                                                                  normative,  elaborarea recomandărilor privind ameliorarea situaţiei în  
                                                                  domeniile de competenţă. 
  
 Responsabilităţi:     Aplicarea tehnologiilor informaţionale şi tehnicii speciale în activitatea poliţiei  
                              economice; monitorizarea şi evaluarea activităţii subdiviziunilor teritoriale ale  
                              poliţiei economice; elaborarea informaţiilor analitice şi actelor normative din  
                              domeniul de competenţă al poliţiei economice.                                          
  

 Realizări:               Crearea şi menţinerea funcţionalităţii sistemelor informaţionale de  
                                                                  monitorizare şi evaluare a rezultatelor activităţii subdiviziunilor teritoriale ale 
                                                                  poliţiei economice ale MAI pe principii de autoevaluare, control şi îmbunătăţire  
                                                                  continuă a rezultatelor de activitate. 
 

Septembrie 1990- februarie 1992  

 Organizaţia:           Biroul de proiectări al uzinei “Mezon”,  
 

 Adresa:                  Republica Moldova, Chişinău 
  

 Postul deţinut:        Inginer- constructor al tehnicii electronice 
 
 Domeniul de          Proiectarea şi producerea microschemelor electronice 
 activitate al              
 organizaţiei             
  

 Responsabilităţi:     Modelarea computerizată a circuitelor electronice 
  

 Realizări:                Elaborarea metodologiei de stabilire a parametrilor fizici ai componentelor  
                               circuitelor electronice cu utilizarea tehnicii computerizate          
 

 
EDUCAŢIE Studii: 

2005-2008 

                                        Academia de Administrare Publică din Republica Moldova 

                                       Master în relaţii internaţionale  

1998-2002 

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova  

Licenţiat în drept penal 

1984-1991 

Universitatea Technică din Moldova 

Inginer al tehnicii electronice 

                                 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



                                Cursuri de perfecţionare/specializare: 

2017 

Curs de pregătire a auditorilor interni în domeniul sistemelor de 

management al calităţii ISO 9001, securităţii informaţiei ISO 

27001 şi anti- mită ISO 37001(Chişinău) 

2015 

Curs de instruire în domeniul sistemului de management al 

calităţii ISO 9001:2015 (Chişinău) 

2014 

Curs de instruire în domeniul analizei riscurilor de securitate a 

informaţiei conform ISO 27001 (Chişinău) 

2008 

Curs de formare a formatorilor în managementul organizaţional, 

organizat de Academia de Administrare Publică (Chişinău) 

2007-2009 

Cursuri de limbă engleză la Centrul European de Limbi Străine 

“Quo Vadis” (Chişinău) 

2007 

Curs în domeniul utilizării instrumentelor analitice la 

descoperirea crimelor, organizat de UE şi UNDP (Kiev, Ucraina)  

2006 

Training “Managementul General”, organizat de International 

Swedish Institute for Public Administration (Chişinău) 

2006 

Curs în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor, 

organizat de Guvernul Egiptului (Cairo, Egypt) 

2004 

Curs “Early Warning and Preventive Measures”, organizat de 

ONU (Chişinău) 

2001 

Training în domeniul activităţii sub acoperire la combaterea 

criminalităţii organizate, petrecut de experţi FBI, SUA (Chişinău) 

 

       PUBLICAŢII          Cartea “Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei- 5 ani de activitate” 
 

Articolul „Pronosticarea criminalităţii de către  comisariatele de poliţie”, publicat în revista  
MAI „Ordinea şi Legea” din noiembrie 2004 
 

ABILITĂŢI Limbi străine  (scriere/vorbire/citire): 

Engleza        (mediu, mediu, mediu)  

Rusa             (avansat, avansat, avansat)  

Abilităţi de operare pe calculator:  

Ms Office (Excel – mediu, Word - avansat, Power Point – avansat) 

MOODLE- mediu 

Alte calităţi relevante CV-ului  

Leadership 

Abilităţi analitice, de planificare, cominicare şi prezentare  

Atitudine proactivă 

Tenacitate şi corectitudine 
 
 

 



 
 
 
 



SCRISOARE DE MOTIVARE 
“Live so that when your children think of 

fairness and integrity, they think of you.”  
― H. Jackson Brown Jr. 

Prin prezenta îmi exprim intenţia şi onoarea de a participa la concursul anunţat pentru 

suplinirea funcţiei de secretar general al Ministerului Afacerilor Interne.  

Cunoştinţele şi abilităţile dezvoltate pe parcursul a 23 ani de experienţă în elaborarea 

documentelor de politici, procedurilor de  prevenire şi combatere a criminalităţii şi 

corupţiei, evalure a performanţelor atât sectoriale cât şi individuale, motivarea echipelor şi 

angajaţilor, mă vor ajuta la realizarea misiunii şi a obiectivelor strategice ale ministerului. 

În confirmarea celor expuse menţionez următoarele: 

1. Contribuţia personală la crearea şi menţinerea pe parcursul anilor 1992-2002 a 

sistemelor informaţionale de monitorizare şi evaluare a rezultatelor activităţii 

subdiviziunilor teritoriale ale poliţiei economice a MAI pe principii de autoevaluare, control 

şi îmbunătăţire continuă; 

2. Elaborarea metodologiei de pronosticare a criminalităţii, prezentată şefilor 

statelor majore din comisariatele de poliţie şi publicată în revista MAI “Ordinea şi legea” 

din noiembrie 2004; 

3. Conducerea grupului de lucru creat în scopul elaborării proiectului 

Programului de stat de combatere a criminalităţii şi corupţiei pentru anii 2003-2005, aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr. 1693 din  27.12.2002, document la elaborarea cărui au fost 

implicaţi reprezentanţii instituţiilor statului, mediului academic, societăţii civile (în special 

Transparency International Moldova), ţărilor cu programe şi strategii similare (prin 

intermediul BNC Interpol). Menţionez că în rezultatul implementării Programului în cauză 

au fost obţinute următoarele rezultate la nivel naţional: 

 completarea Legii securităţii statului astfel, încât crima organizată şi corupţia, care 

subminează securitatea statului, au fost atribuite la categoria pericolelor deosebite 

pentru securitatea statului 

 responsabilizarea funcţionarilor publici pentru refuzul de a declara veniturile, 

pentru declararea falsă a lor  

 realizarea unor măsuri organizatorice şi practice pentru consolidarea ONG-urilor, 

fiind creată în anul 2005 Alianţa Anticorupţie 

 publicarea de către organele de drept a rapoartelor periodice în scopul 

transparentizării activităţii lor 

 computerizarea unităţilor de gardă ale comisariatelor de poliţie şi crearea unui 

sistem unic de evidenţă a comunicărilor despre infracţiuni şi incidente 



4. Asigurarea procesului de implementare a obiectivelor Strategiei Naţionale 

Anticorupţie de către CCCEC, cu aportul personal la organizarea în premieră în anul 2005 

în comun cu Transparency International Moldova a instruirilor anticorupţie a funcţionarilor 

publici, iniţierea procesului de elaborare a metodologiei de expertiză anticorupţie a 

proiectelor de acte legislative şi normative, participarea în calitate de moderator şi raportor 

la conferinţele naţionale anticorupţie;   

5. Dezvoltarea sistemului de management al Centrului pentru Combaterea 

Crimelor Economice şi Corupţiei în calitate de conducător al grupurilor de lucru 

responsabile de elaborarea Planului de dezvoltare instituţională a CCCEC, editarea cărţii 

“Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei- 5 ani de activitate”, 

evaluarea rezultatelor de activitate ale subdiviziunilor şi performanţelor profesionale 

individuale;   

6. Participarea pe parcursul anilor 2008- 2009 în calitate de formator în 

managementul organizaţional la instruirea conducătorilor din organele administraţiei 

publice centrale şi locale în scopul implementării Strategiei de Reformă a Administraţiei 

Publice; 

7. Implementarea pe parcursul anilor 2013- 2016 a planurilor de integritate 

anticorupţie în 39 oficii teritoriale ale Înteprinderii de stat “Cadastru”, în baza metodologiei 

Global Compact a ONU şi a circa 80 scenarii de corupţie identificate în domeniul cadastral, 

cu monitorizarea şi evaluarea eficacităţii acestor planuri, instruirea anticorupţie a angajaţilor 

întreprinderii, inclusiv on- line prin intermediul platfomei de instruire la distanţă Moodle 

(circa 500 angajaţi instruiţi); 

8.  Participarea la crearea sistemului de management anticorupţie conform ISO 

37001 în cadrul Agenţiei Servicii Publice (instituţia a obţinut certificatul respectiv în luna 

noiembrie 2018, fiind prima instituţie din Republica Moldova certificată în baza acestui 

standard), prin elaborarea procedurilor de evaluare a riscurilor de mituire, investigare 

preventivă rezonabilă a proceselor de achiziţii şi angajare a personalului, reacţionare la 

cazurile de mituire, efectuare a controalelor finaciare şi nonfinanciare, elaborarea registrului 

riscurilor de mituire, pe fiecare domeniu şi activitate în parte în temeiul cazurilor concrete şi 

posibilelor scenarii, listei funcţiilor cu risc de mituire şi a planului de tratare a acestor 

riscuri; 

9. Activitatea de auditor intern, conducător al echipelor de audit în procesul 

evalurării conformării subdiviziunilor ASP cu cerinţele standardelor internaţionale de 

management al calităţii ISO 9001, securităţii informaţiei ISO 27001 şi anti- mită ISO 

37001. 

În contextul celor expuse î-mi exprim dorinţa de a contribui prin cunoştinţele şi 

experienţa acumulată la dezvoltarea ministerului în calitate de organ principal al statului de 

asigurare a ordinei şi securităţii publice, prin promovarea şi aplicarea unui management 

performant conform standardelor internaţionale. 

Veaceslav Andon  



 


