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Cum se poate măsura corupţia ȋn societăţi moderne prin metode obiect ive, altele decât  
sondajele de opinie? In special atunci când este vorba nu de corupţia măruntă “de 
ghişeu”, ci de clientelismul generalizat şi perpetuat prin politici publice, et ichetat  de 
analişti “capturarea statului de către grupuri de interese”? Cum se poate genera 
presiune concretă pentru bună guvernare altfel decât prin represiune cu mecanisme 
judiciare, care sunt  fatalmente limitate, ȋn acele ţări din interiorul sau din afara UE ȋn 
care clientelismul politic este un fenomen cronic? In ce măsură aceasta trebuie să fie 
parte din agenda ant i-criză a statelor respective, având ȋn vedere actualul clivaj Nord-
Sud ȋn interiorul UE ȋn ce priveşte calitatea guvernării? 

Centrul Analitic Independent Expert-Grup  (Chişinău) ȋmpreună cu Expert Forum  (EFOR, 
Bucureşti) vă invită la o dezbatere pe marginea acestui subiect , care e unul dint re cele 
mai actuale şi discutate ȋn Europa de azi. Dezbaterea reprezintă o avanpremieră a 
conferinţei pe aceeaşi temă ce va fi ţinută la Bruxelles  pe 5 decembrie , sub pat ronajul 
Parlamentului European, ȋn care vor fi analizate cazuri din Republica Moldova, România, 
Croaţia şi Serbia.  

 

CUM PUTEM MĂSURA CLIENTELISM UL POLITIC ? EXEM PLE DIN M OLDOVA 

ŞI ROM ÂNIA  

Luni, 12 noiembrie 2012 
Sala de conferin țe, Hotel Jolly Alon 
Chișinău, str. Maria Cebotari, nr. 37 

 

13:45 
Înregistrarea participan ților  14:00 

14:00 
Introducere ȋn subiect 

14:05  
 Valeriu Prohniţchi, director execut iv, Centrul Analit ic Independent Expert-Grup 

 
14:05 Bani politici pentru autorităţile locale? 
15:00 
 Rustam Romaniuc , director programe, Centrul Analit ic Independent Expert-Grup: 

„ Clientelismul politic în alocarea invest ițiilor capitale autorităților publice locale ȋn 
M oldova ”   

Sorin Ioniţă, analist , Expert  Forum (EFOR): “ Favorit ismul polit ic pentru primarii 
puterii ȋn România ȋn perioada 2004-2011: cine şi cât a beneficiat” 

Q&A 



 
 

15:00 Companiile publice ca sursă de patronaj polit ic  
 
Dumitru Budianschi , director programe, Centrul Analitic Independent Expert-Grup: 
„ Influența conflictelor de interese în gestionarea Întreprinderilor de Stat”  

Sorin Ioniţă, analist , Expert  Forum (EFOR): “ Favorit isme ȋn companiile publice şi 
sifonarea de resurse din sistemul energet ic românesc: cât şi cine a beneficiat. Cum 
se pate monitoriza de către un think tank reglementarea unui sistem energetic de 
stat?”  

Q & A 

 

15:55 

15:55 
Interviuri cu mass-media  

16:00 

 

Acest eveniment este organizat de Centrul Analit ic Independent EXPERT-GRUP şi ExpertForum (EFOR) 
ca parte dintr-un proiect ce beneficiază de suportul financiar al   Black Sea Trust (BST), un program al 
German M arshall Fund of the US, precum şi de o contribuţie din partea Brit ish Council, Romania.  

                     

  


