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       La 03 mai 2013 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea nr. 106 pentru 
modificarea şi completarea unor acte legislative, conform căreia Centrul Naţional 
Anticorupţie (în continuare Centru) a trecut din nou în subordinea Guvernului. Potrivit 
noilor amendamente, în special celor de la art. 7 alin. (3) al Legii nr. 1104-XV din 
06.06.2002 cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie, structura şi efectivul-limită ale 
Centrului, numărul şi reşedinţa subdiviziunilor teritoriale şi raza lor de activitate se 
aprobă de către Guvern, la propunerea directorului Centrului. 

Astfel, în scopul executării prevederilor Legii nr. 64-XII din 31.05.1990 cu privire la 
Guvern şi a Legii nr. 1104/2002, Centru a elaborat prezentul proiect care are drept 
finalitate aprobarea structurii şi efectivului limită ale aparatului central al Centrului. 
Luînd în considerare faptul că Centrul este un organ specializat în prevenirea şi 
combaterea corupţiei, a actelor conexe corupţiei şi a faptelor de comportament 
corupţional, structura şi efectivul limită a acestuia au fost determinate în baza unei 
analize judicioase în ceea ce priveşte asigurarea posibilităţilor de realizare eficientă a 
atribuţiilor delegate. 

Anexa nr. 1 prevede Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea 
Centrului Naţional Anticorupţie, atribuţiile şi funcţiile Centrului. Proiectul 
Regulamentului a fost elaborat în strictă corespundere cu cerinţele stabilite conform 
Hotărîrii Guvernului nr. 1310 din 14.11.2006 cu privire la aprobarea structurii-tip a 
regulamentelor privind organizarea şi funcţionarea organului central de specialitate al 
administraţiei publice şi autorităţii administrative din subordinea acestuia. 

Prin urmare, proiectul Regulamentului stabileşte cu exactitate misiunea, funcţiile 
de bază atribuţiile şi drepturile Centrului. În acest sens, au fost detalizate şi structurate 
funcţiile şi atribuţiile de bază ale Centrului pentru realizarea misiunii şi obiectivelor 
subsecvente acesteia în domeniu de competenţă.  

În ceea ce priveşte structura Centrului, aceasta a fost elaborată în conformitate cu 
prevederile legislaţiei în vigoare care reglementează normele de elaborare a 
structurilor autorităţilor publice şi ale subdiviziunilor desconcentrate în teritoriu. 
Atfel, potrivit art. 30 alin. (9) din Legea nr. 98 din 04.05.2012 privind administraţia 
publică centrală de specialitate, Guvernul poate stabili obligativitatea instituirii în 
cadrul aparatului central al unui minister sau al altei autorităţi administrative centrale a 
unor subdiviziuni interne autonome (unitatea de analiză, monitorizare şi evaluare a 
politicilor publice, unitatea de integrare europeană, serviciul juridic, serviciul resurse 
umane, unitatea de audit intern, unitatea de informare şi comunicare cu mass-media), 
care se vor subordona nemijlocit ministrului sau directorului general. Prin urmare, în 
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cadrul structurii Centrului au fost prevăzute subdiviziunile respective ca subdiviziuni 
autonome ce se subordonează nemijlocit directorului Centrului.  

De asemenea, menţionăm că potrivit art. 9 Legii nr. 333-XVI din 10.11.2006 
privind statutul ofiţerului de urmărire penală, ofiţerul de urmărire penală se 
subordonează organizatoric conducătorului instituţiei în cadrul căreia este constituit 
organul de urmărire penală şi conducătorului de subdiviziune teritorială, în măsura în 
care nu afectează exercitarea atribuţiilor sale procesuale. Astfel, reieşind din aceste 
prevederi legale a fost prevăzută „Direcţia generală urmărirea penală” – ca 
subdiviziune autonomă ce se subordonează nemijlocit directorului Centrului.  

În conformitate cu prevederile Legii cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie 
nr. 1104-XV din 06 iunie 2012,  conducerea Centrului este asigurată de un director, 
care în procesul exercitării atribuţiilor sale este asistat de doi adjuncţi. 

La anexa nr. 2 se propune structura aparatului central al Centrului Naţional 
Anticorupţie, ce cuprinde 15 subdiviziuni, după cum urmează:  
 

Conducerea (director, doi directori adjuncţi) 
1. 1 Direcţia generală prevenirea corupţiei   
2. Direcţia investigaţii speciale  
3. Direcţia urmărire penală 
4. Direcţia generală securitate  
5. Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor  
6. Secţia resurse umane 
7. Serviciul prevenirea şi combaterea spălării banilor (cu statut de direcţie) 
8. Direcţia asigurare operativă 
9. Direcţia economico-financiară şi administrare  
10. Direcţia analitică  
11. Secţia secretariat şi arhivă 
12. Serviciul relaţii publice   
13. Serviciul e - Transformare 
14. Serviciul juridic  
15. Serviciul audit intern 

 
Anexa nr. 3 din proiect prevede subdiviziunile teritoriale subordonate Centrului, 

care a fost elaborată în conformitate cu normele art. 31 din Legea nr. 98 din 
04.05.2012 privind administraţia publică centrală de specialitate.   

În scopul eficientizării activităţii instituţiei şi sporirii gradului de responsabilitate a  
angajaţilor Centrului, prezentul proiect propune repartizarea razei de activitate a 
unităţilor structurale în trei zone regionale (anexa nr. 4): 

- zona Centru, deservită de Direcţia teritorială „Centru”,, cu sediul în mun. 
Chişinău; 

- zona Nord, deservită de Direcţia teritorială „Nord”, cu sediul în mun. Bălţi; 
- zona Sud, deservită de Direcţia teritorială „Sud”, cu sediul în or. Cahul. 

Conform repartizării geografice şi teritoriale, 



 3 

       Străşeni, Ialoveni, Anenii Noi, Dubăsari, Căuşeni, Ştefan Vodă, Hînceşti, 
Nisporeni, Călăraşi, Orhei, Rezina, Criuleni şi mun. Chişinău 

Briceni, Ocniţa, Edineţ, Donduşeni, Soroca, Drochia, Rîşcani, Glodeni, Floreşti, 
Făleşti, Sîngerei, Teleneşti, Ungheni, Şoldăneşti, şi mun. Bălţi.

Taraclia, Cahul, Cantemir, Basarabeasca, Leova, Cimişlia şi UTA Găgăuzia.    
 
Conform proiectului hotărârii, efectivul-limită al Centrului Naţional Anticorupţie 

constituie 350 unităţi. Justificarea acestor unităţi rezultă din obiectivele şi sarcinile 
stabilite Centrului. Astfel, este imperioasă menţinerea numărului de unităţi indicat, 
pentru realizarea eficientă a sarcinilor atribuite. 
          În vederea realizării scopului propus, Centrul înaintează spre aprobare 
proiectul hotărârii de Guvern privind aprobarea Regulamentului privind organizarea 
şi funcţionarea Centrului Naţional Anticorupţie, structurii şi efectivului-limită ale 
aparatului central ale acestuia 


