
 
HOTĂRÎREA COLEGIULUI 

nr. __6__ din 07.11.2018 

 

Privind examinarea Raportului de demisie din funcţia  

de şef al Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale, depus  

de către locotenent-colonelul Nicolai Otilia Sava din 01.11.2018 şi  

modificarea Anexei la Hotărârea Colegiului nr.4 din 06.06.2017,  

prin care a fost aprobat Regulamentul privind selectarea prin concurs  

a şefului Agenţiei Recuperarea Bunurilor Infracţionale. 

 

Colegiul, întrunit în şedinţă extraordinară, în conformitate cu prevederile art.10 din 

Legea nr.1104-XV din 06.06.2002 cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie, art.7 din Legea 

nr.48 din 30.03.2017 privind Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale, pct.4) din 

Regulamentul de activitate al Colegiului Centrului Naţional Anticorupţie şi Raportul 

directorului adjunct al Centrului, a examinat Raportul de demisie din funcţia de şef al Agenţiei 

de Recuperare a Bunurilor Infracţionale, depus de către locotenent-colonelul Nicolai Otilia 

Sava la 01.11.2018. 

Astfel, Colegiul a constatat că locotenent-colonelul Nicolai Otilia Sava a exercitat 

funcţia de şef al Serviciului recuperare active al Direcţiei generale urmărire penală din 

01.07.2015. Ulterior, după desfăşurarea concursului, a exercitat funcţia de şef al Agenţiei de 

Recuperare a Bunurilor Infracţionale din 08.09.2017. 

La 01.11.2018, locotenent-colonelul Nicolai Otilia Sava, din motive personale, a depus 

Raport de demisie din funcţia de şef al Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale, cu 

permisiunea de a fi numită în funcţia vacantă din cadrul Direcţiei generale urmărire penală. 

Concomitent, Colegiul reţine operarea unor modificări în Anexa la Hotărârea 

Colegiului nr.4 din 06.06.2017, prin care a fost aprobat Regulamentul privind selectarea prin 

concurs a şefului Agenţiei Recuperarea Bunurilor Infracţionale, necesitatea cărora a survenit 

urmare a reorganizării Centrului. 

În acest sens, s-a propus de a modifica pct.41) referitor la componenţa comisiei de 

concurs, dat fiind faptul reorganizării instituţiei, operată ca urmare a aprobării Hotărârii 

Parlamentului nr.62 din 29.03.2018, pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr.34/2016 

privind aprobarea structurii şi efectivului limită ale Centrului Naţional Anticorupţie şi Legii 

nr.308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și 

finanțării terorismului, prin care Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor a 

devenit o instituţie independentă. 
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Având în vedere importanţa celor menţionate supra, pentru asigurarea funcţionalităţii 

continue a Agenţiei Recuperarea Bunurilor Infracţionale,  

 

COLEGIUL A HOTĂRÂT: 

 

1. Se ia act de:  

− Raportul prezentat de către directorul adjunct al Centrului – Lidia Chireoglo 

privind desfăşurarea şedinţei extraordinare a Colegiului, semnat de 5 membri (se 

anexează); 

− Raportul de demisie din funcţia de şef al Agenţiei de Recuperare a Bunurilor 

Infracţionale al locotenent-colonelului Nicolai Otilia Sava (copia se anexează). 

2. Se acceptă propunerea de modificare a Anexei la Hotărârea Colegiului nr.4 din 

06.06.2017, prin care a fost aprobat Regulamentul privind selectarea prin concurs a 

şefului Agenţiei Recuperarea Bunurilor Infracţionale, şi anume la pct.41) sintagma 

“şeful Direcţiei generale securitate şi resurse umane, un reprezentant al Serviciului 

prevenire şi combaterea spălării banilor, un reprezentant al Direcţiei generale 

combaterea corupţiei” se substituie cu sintagma “șeful Direcției generale urmărire 

penală, șeful Direcției generale combaterea corupției, șeful Direcției securitate 

internă”. 

3. Secţia resurse umane: 

− va elabora proiectele de ordine cu privire la: serviciul locotenent-colonelului 

Nicolai Otilia în cadrul Centrului şi instituirea Comisiei de concurs pentru funcţia 

de şef al Agenţiei Recuperarea Bunurilor Infracţionale; 

− în termene proxime, va demara procedura suplinirii funcţiei vacante de şef al 

Agenţiei Recuperarea Bunurilor Infracţionale. 

4. Prezenta Hotărâre de adus la cunoştinţă efectivului Centrului. 

5. Regulamentul privind selectarea prin concurs a şefului Agenţiei Recuperarea 

Bunurilor Infracţionale, în noua redacţie, se publică pe pagina web a Centrului. 

 

 

Preşedintele Colegiului,  

colonel                                                       /semnat/                      Bogdan ZUMBREANU 

 

 

Secretarul Colegiului, 

maior                                                        /semnat/                               Natalia ISTRATII 


