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Evaluarea rezultatelor activităţii Centrului Naţional Anticorupţie
obţinute în I trimestru al anului 2021, prin prisma segmentelor
prioritare stabilite prin Hotărârea Colegiului Centrului nr.l din 29.01.2021.

Colegiul, întrunit în conformitate cu prevederile art.10 din Legea nr.ll04~XV din
06.06.2002, cu modificările şi completările ulterioare şi pct.4) din Regulamentul de activitate al
Colegiului, a examinat Raportul activităţii Centrului Naţional Anticorupţie în I trimestru al anului

2021.
Colegiul statuează că în perioada de criză provocată de pandemia COVID-19, în pofida
dificultăţilor înregistrate, Centrul Naţional Anticorupţie a desfăşurat în continuare, în mod
profesionist şi imparţial, activitatea de prevenire şi combatere a corupţiei, conform competenţelor
stabilite de lege.
Rezultatele obţinute în I trimestru al anului în curs, pe segmentele prioritare stabilite prin
Hotărârea Colegiului nr.l din 29.01.2021, au fost reflectate în discursurile conducătorilor
subdiviziunilor teritoriale prezentate în cadrul şedinţei.
Astfel, Direcţia generală teritorială ”Nord” a raportat despre depistarea a 52 de infracţiuni,
inclusiv 36 de corupţie şi conexe lor şi 16 infracţiuni de alt tip. Subiecţi ai infracţiunilor de
corupţie depistate pe parcursul anului curent au fost: 6 primari; 5 secretari ai Consiliilor locale; 2
angajaţi ai primăriilor; 2 funcţionari ai Consiliilor raionale; 2 medici; 1 director de întreprindere
de stat; 6 funcţionari ai întreprinderilor municipale; 3 inspectori vamali; 1 inspector de poliţie;
11 persoane fizice. Ofiţerii de urmărire penală ai DGT „Nord” au pornit 52 de cauze penale, au
finisat 24 cauze penale, din ele 13 cauze în privinţa a 15 persoane au fost remise în instanţa de
judecată.
Direcţia generală teritorială ”Sud” a depistat 30 de infracţiuni de corupţie, dintre acestea: 28
sunt infracţiuni de corupţie şi conexe acestora, iar 2 sunt infracţiuni de alt tip. Subiecţi ai
infracţiunilor de corupţie depistate sunt: 5 şefi, adjuncţi de departamente din cadrul autorităţilor;
2 primari; 2 directori de întreprinderi comerciale; 10 inspectori de poliţie; 9 persoane fizice.
Ofiţerii de urmărire penală ai DGT ”Sud” au pornit 41 de cauze penale, dintre care 13 au fost
finisate, 10 din acestea fiind deferite justiţiei.
Direcţia teritorială ’’Centru” a depistat 25 de infracţiuni, din acestea 22 fiind de corupţie şi
conexe. Subiecţi ai infracţiunilor depistate sunt: 8 şefi de instituţii autonome din cadrul
autorităţilor; 2 directori, adjuncţi de întreprinderi de stat; 2 inspectori vamali; 3 inspectori de
poliţie; 1 persoană fizică şi alţi 2 subiecţi.
în scopul întreprinderii acţiunilor necesare pe segmentele prioritare de activitate, Colegiul
constată că au fost demarate mai multe investigaţii întru depistarea şi contracararea actelor de
corupţie şi conexe corupţiei în domeniul achiziţiilor publice centralizate în sănătate, primordial
cele efectuate în contextul pandemiei provocate de virusul COVID-19, executarea programelor de

reparaţii a drumurilor în Republica Moldova şi procesul de privatizare a patrimoniului Republicii
Moldova.
Colegiul menţionează că acţiunile planificate, pentru I trimestru 2021, în mare parte au fost
realizate. Reieşind din faptul că acţiunile preconizate pentru prevenirea şi combaterea
fenomenului corupţiei în domeniile prioritare necesită o abordare sistemică din partea Centrului,
în limita competenţelor atribuite,

C O L E G IU L H O TĂ R Ă ŞTE:

1. Se ia act de rapoartele prezentate în cadrul şedinţei Colegiului Centrului (se anexează);
2. Se apreciază activitatea Centrului pentru perioada trimestrului I al anului 2021 ca fiind
„satisfăcătoare”;
3. Conducătorii de subdiviziuni:
- vor întreprinde în continuare măsurile ce se impun întru asigurarea realizării, în
termenele stabilite, a acţiunilor din Planul de acţiuni pentru anul 2021;
- vor raporta, trimestrial, Secţiei management operaţional despre progresele şi
deficienţele înregistrate în realizarea activităţilor cuprinse în Planul de acţiuni pentru
anul 2021.
4. Prezenta hotărâre se publică pe pagina web oficială a Centrului.

Preşedintele Colegiului,
general-m aior

Secretarul Colegiului,
locotenent-colonel
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