INFORMAŢIE
privind activitatea de examinare a interpelărilor şi petiţiilor
de către Centrul Naţional Anticorupţie pe parcursul anului 2014
Pe parcursul anului 2014, pe adresa Centrului Naţional Anticorupţie au
parvenit:
8154 de solicitări şi interpelări;
2223 de adresări ale cetăţenilor;
619 petiţii;
21 faxograme.
În rezultatul examinării, au fost perfectate şi remise de către
colaboratorii CNA 9297 de documente de ieşire.
În baza a 157 de demersuri şi petiţii au fost pornite cauze penale, care se află
actualmente în stadiu de examinare.
Începând cu 23 iunie 2006, în Secţia de gardă a D.G.S. a C.N.A. a demarat
Linia naţională anticorupţie (257257, ulterior 080055555), scopul căreia este
prevenirea şi combaterea corupţiei, prin reacţionarea promptă la sesizările
cetăţenilor cu privire la infracţiunile de corupţie, oferirea consultaţiilor necesare şi
acordarea informaţiilor.
Actualmente, linia fierbinte funcţionează 24 din 24 ore, iar toate apelurile
cetăţenilor sunt înregistrate de către Direcţia generală securitate a C.N.A. în
Registrul de primire a informaţiei la linia naţională anticorupţie.
Pe parcursul anului 2014, Secţia de gardă a Direcţiei generale securitate a
C.N.A. a recepţionat 2088 de apeluri ale cetăţenilor la telefonul de încredere
(+ 36,38% comparativ cu anul 2013).
De asemenea, cetăţenilor care au apelat la linia fierbinte Secţia de gardă a
D.G.S. a C.N.A. a oferit informaţiile şi consultările de rigoare.

Pe parcursul anului 2014, conform registrelor de evidenţă ţinute de Secţia de
gardă a D.G.S. a C.N.A., şefii şi colaboratorii C.N.A. au primit în audienţă 14427
de cetăţeni.
În perioada de referinţă, conducerea C.N.A. a organizat şi desfăşurat 12
audienţe cu deplasarea în raioanele republicii:
21 Ianuarie 2014 – mun. Bălţi;
18 februarie 2014 – raionul Dubăsari;
18 martie 2014 – raionul Briceni;
15 aprilie 2014 – raionul Anenii Noi;
20 mai 2014 – raionul Călăraşi;
17 iunie 2014 – raionul Nisporeni;
15 iulie 2014 - raionul Dubăsari;
19 august 2014 - raionul Basarabeasca;
16 septembrie 2014 - raionul Soroca;
21 octombrie 2014 - raionul Orhei;
18 noiembrie 2014 - raionul Cantemir;
16 decembrie 2014 - raionul Taraclia.
Printre tematicele cel mai des abordate de cetăţeni în cadrul audienţelor au
fost:
examinarea neobiectivă a plângerilor petiţionarilor de către organele
administraţiei publice locale din raioanele ţării;
dezacordul cu rezultatele şi modul examinării plângerilor petiţionarilor de
către procurorii Procuraturilor raionale;
încălcarea drepturilor cetăţenilor de către colaboratorii Inspectoratelor de
Poliţie raionale ale Ministerului Afacerilor Interne;

săvârşirea abuzurilor şi a altor încălcări de lege la efectuarea
operaţiunilor cu loturile de teren de către funcţionarii primăriilor şi
consiliilor locale;
delapidarea fondurilor publice de către factorii de decizii din cadrul
instituţiilor şi organizaţiilor.
De la organele ierarhic superioare au parvenit 587 de indicaţii şi însărcinări.
În total, în anul 2014, în Cancelaria C.N.A. au fost înregistrate 32254 de
documente şi materiale, care au fost examinate de colaboratorii Centrului.
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