PROCES – VERBAL nr. 8
al ședinței Consiliului de Integritate
(ședință publică)
mun. Chișinău

09 septembrie 2019, ora 14.00

Prezidează:

Serghei Ostaf

Prezenţi:

Membrii Consiliului de Integritate:
Viorel Rusu
Mircea Roşioru
Ion Postu
Oleg Efrim
Dumitru Țîra

Asigurarea asistenței în organizarea și pregătirea ședinței Consiliului de
Integritate:
- Veronica Carabut, specialist principal al Direcţiei și resurse umane şi documentare.
Participă: Dna Rodica Antoci, președintele Autorității Naționale de Integritate;
Dl Lilian Chișca, vicepreședintele Autorității Naționale de Integritate;
Mass – media: Realitatea.md, Privesc eu, Pro Tv.
Acte puse la 1. Agenda şedinţei Consiliului de Integritate din 09.09.2019;
dispoziţie:
2. Comunicat de presă: Un an de la crearea Inspectoratului de integritate
în cifre;
3. Informația privind concursul pentru selectarea reprezentanților
societăţii civile și ai mediului cademic în Colegiul disciplinar al ANI;
4. Răspunsul Autorității Naționale de Integritate nr. 07/877 din
14.05.2019 la demersul Consiliului de Integritate privind desemnarea
reprezentanților ANI în componența Colegiului disciplinar a ANI;
5. Răspunsul Autorității Naționale de Integritate nr. 07/851 din
08.05.2019 la demersul Consiliului de Integritate privind solicitarea de
desemnare a inspectorilor de integritate în procedura de efectuare a
controlului privind depunerea în termen a declarațiilor de avere și
interese personale de către președintele și vicepreședintele Autorității,
precum și de către inspectorii de integritate;
6. Hotărîrea Consiliului de Integritate nr. 8 din 15 aprilie 2019 „Cu
privire la desemnarea membrilor Consiliului de Integritate în Colegiul
disciplinar al ANI;
7. Hotărîrea Consiliului de Integritate nr. 9 din 15 aprilie 2019 „Cu
privire la desemnarea membrilor Consiliului de Integritate în procedura
de efectuare a controlului privind depunerea în termen a declarațiilor de
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avere și interese personale de către președintele și vicepreședintele ANI,
precum și de către inspectorii de integritate”;
8. Hotărîrea Consiliului de Integritate nr. 3 din 23 aprilie 2018 „Cu
privire la reprezentarea Consiliului de Integritate în Comisia de concurs
pentru selectarea inspectorilor de integritate”;
9. Proiect de recomandare a Consiliului de Integritate către Colegiul
disciplinar a Autorității Naționale de Integritate;
10. Ordinul ANI nr. 89 din 04 octombrie 2018 „Cu privire la
modificarea și completarea ordinului ANI nr. 31 din 03 mai 2018” cu
privire la instituirea comisiei de concurs în vederea organizării și
desfășurării concursului pentru suplinirea funcției de inspector de
integritate;
11. Ordinul ANI nr. 25 din 08 iulie 2019 „Cu privire la instituirea
Comisiei de examinare a contestațiilor cu privire la rezultatele probei
scrise din cadrul concursului pentru suplinirea funcției de inspector de
integritate”;
12. Regulamentul cu privire la concursul pentru suplinirea funcției de
inspector de integritate.
13. Demersurile Autorității Naționale de Integritate nr. 07/1632 din
06.08.2019 și nr. 07/1811 din 21.08.2019;
Agenda ședinței:
1. Cu privire la activitatea de 1 an a Inspectoratului de Integritate: (Rezultate
problematice și așteptări, documente de politici, condiționalități și cadrul legislativ)
Raportor – Rodica Antoci
2. Cu privire la selectarea a doi inspectori de integritate din patru nominalizați în
răspunsul ANI nr. 07/851 din 08.05.2019, în procedura de verificare și efectuarea
controlului privind depunerea în termen a declarațiilor de avere și interese personale de
către președintele și vicepreședintele Autorității, precum și de către inspectorii de
integritate
Raportor – Serghei Ostaf
3. Cu privire la informarea privind concursul pentru selectarea reprezentanților societății
civile și ai mediului academic în Colegiul disciplinar al ANI și anunțarea unui nou
concurs.
Raportor – Serghei Ostaf
4. Cu privire la modificarea unor Hotărâri a Consiliului de Integritate:
1) Hotărârea nr. 3 din 23 aprilie 2018 cu privire la reprezentarea Consiliului de
Integritate în Comisia de concurs pentru selectarea inspectorilor de integritate (T.
Pașcovschi);
2) Hotărârea nr. 8 din 15 aprilie 2019 cu privire la desemnarea membrilor Consiliului de
Integritate în Colegiul disciplinar al Autorității Naționale de Integritate (V. Micu)
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(demersurile Autorității Naționale de Integritate nr. 07/1632 din 06.08.2019 și nr.
07/1811 din 21.08.2019);
3) Hotărârea nr. 9 din 15 aprilie 2019 cu privire la desemnarea membrilor Consiliului de
Integritate în procedura de efectuare a controlului privind depunerea în termen a
declarațiilor de avere și interese personale de către președintele și vicepreședintele
Autorității Naționale de Integritate, precum și de către inspectorii de Integritate (V.
Micu);
Raportor – Serghei Ostaf
5. Cu privire la recomandarea Consiliului de Integritate către Colegiul disciplinar al
Autorității Naționale de Integritate întru convocare și întreprinderea măsurilor de
rigoare în vederea asigurării funcționalității acestuia
Raportor – Serghei Ostaf
6. Cu privire la revizuirea prevederilor pct.71, lit. b), cap. V din Regulamentul cu privire
la suplinirea funcției de inspector de integritate (Hotărârea Consiliului de Integritate nr.2
din 21.04.2018, în sensul excluderii posibilității de contestare a probei interviului)
Raportor – Oleg Efrim
7. Cu privire la revizuirea candidaturilor delegate din partea Consiliului de Integritate în
cadrul comisiei de contestare a rezultatelor probei scrise, în sensul neadmiterii situației
când același membru al CI este concomitent membru al Comisiei de concurs și membru
al Comisiei de contestare: (Ordinul ANI nr. 89 din 04.10.2018 - Comisia de concurs,
Ordinul ANI nr. 25 din 08.07.2019 – Comisia de contestare).
Raportor – Serghei Ostaf
8. Diverse
1.Desfășurarea ședinței:
Dl Serghei Ostaf, președinte al ședinței face o scurtă prezentare a noului membru al
Consiliului de Integritate, dl Ion Postu, membru desemnat de Consiliul Superior al
Magistraturii.
De asemenea, declară că ședința este deliberativă şi se declară deschisă.
Se examinează proiectul agendei.
Propuneri de modificare a agendei nu au fost înregistrate.
Se supune votului proiectul agendei ședinței Consiliului de Integritate.
Se votează unanim.
1. Cu privire la activitatea de 1 an a Inspectoratului de Integritate: (Rezultate
problematice și așteptări, documente de politici, condiționalități și cadrul
legislativ)
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Dna Rodica Antoci, președintele Autorității Naționale de Integritate informează
membrii asupra faptului că, în perioada de când nu au avut loc ședințele Consiliului, au
apărut mai multe problematici și întrebări atât din partea Autorității, cât și pe domeniul
controalelor efectuate de către inspectorii de integritate. Totodată precizează că,
Raportul de activitate al Autorității Naționale de Integritate pentru I semestru a fost
plasat pe pagina web a Autorității. Acesta poate fi consultat atât în varianta rusă cât și în
varianta engleză. La fel, s-a făcut un comunicat de presă doar pe segmentul de control
efectuat de către inspectorii de integritate. Conform statelor de personal, Autoritatea are
43% de posturi ocupate cu 33 de angajați, având la moment 43 de funcții vacante.
Referitor la inspectorii de integritate comunică că pe parcursul anului curent a fost
organizat cel de-al treilea concurs, în total având 6 concursuri organizate de către ANI.
Urmare a celui de-al cincilea concurs au fost selectați 6 candidați, care la moment sunt
verificați la testul comportamentului simulat (poligraf), la Centrul Național
Anticorupție. Cel de-al treilea concurs a fost anunțat la data de 28 august 2019 cu
termenul – limită de depunere a dosarelor pînă pe 30 septembrie 2019. La moment nu
sunt înregistrate dosare de participare la funcția de inspector de integritate.
În partea ce ține de activitatea Inspectoratului de Integritate pe perioada unui an de
activitate din iulie 2018 până în luna august 2019, comunică că la început au fost 4
inspectori de integritate. Pe parcursul anului 2018 au fost 7 inspectori, iar începând cu
luna februarie 2019, ANI a activat în componența de 9 inspectori de integritate. La
momentul de față sunt 11 inspectori de integritate, care au intrat în serviciul deplin cu
materiale distribuite aleatoriu prin sistemul informațional e – integritate. În continuare,
prezintă membrilor Consiliului rezultatele înregistrate pe domeniul de verificare și
control pe parcursul a 12 luni de activitate:
Au fost examinate:
- 403 petiții/sesizări parvenite în perioada august 2016 – iunie 2019 prin sistemul
informațional e-integritate;
- 1100 declarații de avere și interese personale;
- 76 de dosare de control ale Comisiei Naționale de Integritate;
Au fost întocmite:
- 403 procese – verbale, dintre care 240 – cu privire la inițierea verificării prealabile a
procedurii de control;
- 163 de procese – verbale cu privire la refuzul efectuării unui control;
Dintre acestea au fost întocmite 122 de acte de constatare, 75% au reprezentat acte
de constatare cu încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale,
a încălcării regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților,
restricțiilor și limitărilor, ceea ce constituie 92 de acte de constatare cu constatări și 30
de acte de constatare cu clasări.
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Marea majoritate a actelor de constatare au fost pe segmentul conflictelor de
interese, incompatibilități și restricții. Un procentaj mai mic se înregistrează la
declarațiile de avere și interese personale, deoarece domeniul de verificare a averii în
sine este o procedură mai îndelungată, chiar dacă ulterior ANI a intervenit pe
modificarea metodologiei de verificare a declarațiilor de avere și interese personale și
anume prin instituirea unui termen care constă din 5,6 luni de la parvenirea în lucru a
dosarului în gestiunea inspectorului de integritate.
Totodată, în cele 92 de acte de constatare a încălcării regimului juridic al declarării
averii, a conflictelor de interese, incompatibilităților și al restricțiilor au vizat
următoarele categorii de subiecți: procurori, primari, consilieri locali, funcționari publici
cu statut special, conducători ai organizațiilor publice.
De asemenea, menționează că în registrul interdicțiilor la moment sunt 77 de subiecți
în privința cărora inspectorii de integritate au inițiat procedurile de solicitare de încetare
a mandatului, a raporturilor de muncă, precum și decăderea din dreptul de a exercita o
funcție publică sau funcție de demnitate publică pentru un termen de 3 ani.
Prin urmare, în 8 luni a anului curent, în cele 105 procese – verbale contravenționale
pe care le-au întocmit inspectorii de integritate au fost vizați 56 de subiecți ai declarării
la categoria: 9 ex deputați, 4 deputați actuali, 6 judecători, 5 primari, 6 consilieri locali,
4 procurori, 4 funcționari publici, 4 funcționari publici cu statut special, 12 conducători
ai organizațiilor publice și adjuncții acestora, în total 56 de persoane. Marea majoritate a
actelor de constatare care sunt contestate în instanțele de judecată sunt la examinare în
fond. În total sunt 45 de dosare spre examinare în instanțele de judecată. Toată
informația periodică se publică pe pagina oficială a ANI, atât prin comunicate de presă
cât și prin rapoartele trimestriale, semestriale care la fel se publică pe pagina web
oficială a ANI.
La fel, la compartimentul: „activitatea juridică”, poate fi vizualizat tabelul cu
dosarele care sunt în gestiunea ANI în instanțele de judecată. La compartimentul:
„activitatea inspectoratului de integritate”, sunt publicate actele de constatare, care pot
fi consultate de societate.
În ceea ce privește modalitatea de depunere a declarațiilor de avere și interese
personale comunică că se depune în regim normal, prin intermediul sistemului
informațional e-integritate. La moment sunt înregistrate 68000 de declarații de avere și
interese personale. De menționat faptul că, în sistem se conțin declarații din anii 2012
până în prezent.
Pe lângă rapoartele pe care ANI le prezintă Consiliului este necesar de menționat
faptul că ANI raportează și la documente de politici, în care sunt vizate anumite
condiționalități pentru Republica Moldova.
Luând în considerație raportările dese, care au intervenit atât pe PNA A RM-UE cât
și pe DPO3 și anume, a fost aprobat Planul de acțiuni a Guvernului pentru anul 2019 –
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2020, unde la pct. nr. 1 din compartimentul „combaterea corupției”, este vizată
Autoritatea. De aceea, este important ca pe viitor să fie stabilită o conlucrare la acest
subiect.
Pe parcursul lunii august, ANI a venit către Consiliu cu mai multe solicitări și anume
deblocarea activității Colegiului disciplinar prin desemnarea membrilor din partea
Consiliului de Integritate, deoarece au fost identificate anumite problematici, care
necesită a fi discutate, puse în dezbateri precum și stabilirea modalității de conlucrare
eficientă a Autorității, astfel încât conducerea ANI să nu fie învinuită de faptul că
tergiversează anumite acțiuni sau intenționează să facă careva imixtiuni în activitatea de
control a inspectorilor de integritate.
De asemenea, propune revizuirea membrilor permanenți și celor supleanți din partea
Consiliului de Integritate în Comisia de concurs și Comisia de contestare în vederea
organizării și desfășurării concursului pentru suplinirea funcției de inspector de
integritate , pentru a nu tergiversa termenul pe perioada desfășurării concursurilor.
În context, trebuie respectate aceste condiționalități, deoarece au fost puse sarcini
directe Autorității din partea actualei conduceri a Republicii Moldova, din partea
Guvernului și respectiv săptămânal ANI raportează despre măsurile întreprinse la
fiecare capitol, inclusiv pe organizarea concursurilor.
În final remarcă faptul că, de către ANI au fost înaintate modificări legislative pentru
Ministerul Justiției la cadrul legislativ: la Legea nr. 132/2016 și Legea nr. 133/2016,
deoarece există o condiționalitate din partea programului macrofinanciar și anume
modificarea cadrului legislativ și metodologic referitor la controlul declarațiilor de avere
și interese personale. La fel, în urma celor 4 luni de control a inspectorilor de integritate
pe declarațiile de avere și interese personale pentru anul 2018 au fost identificate mai
multe neclarități privind depunerea declarațiilor și anume cum î-și declară subiecții
declarării bunurile mobile și imobile când diminuează acel preț cu privire la bunul pe
care îl dețin (în contractele de vânzare - cumpărare).
În acest sens ANI, a înaintat propuneri Ministerului Justiției întru a organiza o
ședință cu participarea Ministerului Finanțelor , societății civile.
Dl Serghei Ostaf se interesează, dacă sunt întrebări la informația oferită de către dna
Rodica Antoci, președinte al ANI.
Dl Viorel Rusu întreabă dacă controalele care se efectuează se bazează pe anumite
criterii de risc, deoarece din raport reiese că acestea se referă mai mult pe consilieri
locali decât pe deputați, foști deputați, procurori, ș. a., ori accentul se pune doar pe
Autoritatea Publică Locală.
Dna Rodica Antoci răspunde că, sistemul informațional e-integritate generează mai
multe liste: lista cu privire la subiecții care î-și depun tardiv declarația de avere și
interese personale și lista cu privire la nedepunerea de către subiecți a declarațiilor de
avere și interese personale.
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Luând în considerare că, în 2018 Inspectoratul de Integritate a activat numai
jumătate de an pe domeniul de control, în urma analizei listelor, au fost vizați mai mulți
consilieri locali, fiind primul an când această categorie de subiecți ai declarării și-au
depus declarațiile de avere și interese personale. Prin urmare, inspectorii de integritate
au considerat că aceștia reprezintă categoria de risc pentru anul 2018.
În ceea ce privește activitatea pe domeniul de control pentru anul 2019, la data de
15 aprilie 2019, în conferința de presă, au fost prezentate rezultatele depunerii anuale a
declarațiilor de avere și interese personale. În urma vizitelor de evaluare în teritoriu și a
zonelor de risc identificate și prezentate de inspectori, sa emis dispoziția din mai anul
curent cu verificarea deputaților atât din legislatura precedentă cât și din cea actuală,
procurori, judecători, președinți de raioane, primari. De asemenea, s-a analizat și s-a
identificat ca zonă de risc și funcțiile de conducere și adjuncții acestora, inclusiv cele cu
statut special. Cu privire la controalele desfășurate de inspectorii de integritate și
respectiv, din ianuarie – august 2019 ANI are la activ: 9 ex - deputați, 4 deputați actuali,
6 judecători, 5 primari, 6 consilieri, 4 procurori, 4 funcționari publici, 4 funcționari
publici cu statut special, 12 conducători de organizații publice, inclusiv și adjuncții săi.
Prin urmare, 56 de persoane sunt subiecți ai controlului în anul curent, concentrația
maximă fiind pe cele 40% pe care ANI trebuie să le examineze, conform cadrului legal
Dl Viorel Rusu se interesează, care este totuși proporția dintre nivelul local și cel de
nivelul central.
Dna Rodica Antoci răspunde că proporția este de 70/30: 70% din Administrația publică
centrală și 30% din Administrația publică locală.
Dl Serghei Ostaf, în contextul întrebării adresate de către dl Viorel Rusu, propune dacă
este posibil ca pe viitor de făcut o statistică privind ponderea fiecărei categorii de
funcționari publici și ulterior activitatea de control.
Dna Rodica Antoci răspunde că este de menționat aspectul că toate materialele
înregistrate pe perioada cât ANI a fost inactivă, marea majoritate de sesizări înregistrate
au vizat consilierii locali și primari. La moment, la fel sunt sesizări pe aceste categorii și
ANI nu poate trece cu vederea peste aceste sesizări. Odată ce este depusă o sesizare cu
privire la verificarea unui subiect de control fie primar, consilier, director de grădiniță
sau de liceu, ea se transmite Inspectoratului prin sistemul aleatoriu prin sistemul eintegritate, după care se începe procedura de verificare conform legislației.
Dl Viorel Rusu întreabă pe câte dosare cu cauze de rezonanță s-au autosesizat
inspectorii de integritate.
Dna Rodica Antoci răspunde că este și comunicatul de presă pe domeniul de control,
care este plasat pe pagina web a ANI cu 44 de sesizări din oficiu pe o anumită categorie
de subiecți și 36 pe altă categorie. În ceea ce privește mass-media, zilnic se
monitorizează presa din Republica Moldova, Serviciul cooperare și relații cu publicul
zilnic prezintă note și revista presei după care subdiviziunile de suport ale ANI depun
sesizări din oficiu, care se transmit Inspectoratului spre examinare.
Dl Mircea Roșioru, în contextul celor menționate de către dna Rodica Antoci precum
că la moment, în instanța de judecată ar fi peste 40 de contestații, procese – verbale, acte
de constatare și respectiv se interesează dacă angajații care merg în instanță sunt cei din
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Direcția juridică sau inspectorii de integritate, deoarece prin analiză, la moment ANI are
un număr foarte mic de inspectori angajați și pe viitor, dacă statele de personal de
inspectori vor fi complete, va avea ANI capacitatea deplină de a asigura partea juridică
de a reprezenta în instanțele de judecată numai de Direcția juridică.
Dna Rodica Antoci răspunde că pe domeniul dosarelor contravenționale, în instanța de
judecată merg inspectorii de integritate, deoarece sunt agenți constatatori.
Pe domeniul actelor de constatare, Direcția juridică reprezintă în instanță toate
dosarele inspectorilor de integritate. În cazul în care inspectorul de integritate dorește să
meargă în instanță să-și apere viziunea/decizia care a luat-o într-un act de constatare,
atunci merge de comun cu reprezentanții din Direcția juridică. La moment Direcția
juridică face față acestor cerințe.
Dl Serghei Ostaf se interesează care este modalitatea și unde pot fi vizualizate
hotărîrile judecătorești vizavi de actele de constatare.
Dna Rodica Antoci răspunde că în momentul când actele sunt definitive, se face un
comunicat de presă cu link activ. Actul de constatare definitiv se publică pe pagina web
oficială a ANI doar după ce a fost informat subiectul declarării. Actul de constatare
poate fi vizualizat la compartimentul „ANI interactiv”. La fel, pe pagina ANI pot fi
vizualizate dosarele cu părțile care au atacat actul de constatare a inspectorului, la
compartimentul „activitatea juridică” a paginii oficiale a ANI.
Dl Dumitru Țîra se interesează care este termenul de examinare a sesizărilor și a
informațiilor care apar în zona publică și dacă numărul actual de inspectori satisface
volumul verificărilor care apar în spațiul public.
Dna Rodica Antoci răspunde că viteza de examinare a sesizărilor este clar reglementată
în cadrul judiciar: Legea nr. 132/2016 și nr. 133/2016, unde este specificat termenul de
15 zile pe care îl are inspectorul de integritate în verificarea prealabilă, precum și
termenele menționate în Metodologie de 2-3 luni pentru respectarea regimului juridic al
conflictelor de interese, incompatibilități și restricții, precum și termenul de 5-6 luni la
verificarea averilor. Termenele au fost stabilite în urma cristalizării unei practici din
partea inspectorilor de integritate. La moment, inspectorii de integritate au câte 20, 25
de dosare. De asemenea, se menționează că inspectorii de integritate fac față cerințelor
legale. În fiecare săptămână se verifică peste 200 de declarații de avere și interese
personale, ca termen de depunere, ca format și conținut. În cazul în care sunt depistate
careva abateri sau încălcări a cadrului juridic, inspectorii de integritate imediat
întocmesc o sesizare din oficiu, în care menționează acele lacune care s-au constatat și
transmit mai departe spre verificare și control a averii în sine.
Dl Viorel Rusu se interesează care este salarizarea funcționarilor din Direcția juridică
vizavi de inspectorii de integritate, dacă nu există criterii de risc că nu va finaliza cu
bine ceea ce a început inspectorul.
Dna Rodica Antoci răspunde că prin Legea nr. 270/2018, a fost stabilită o salarizare
unică în Republica Moldova și că respectiv și în Direcția juridică salariul a crescut
semnificativ, în comparație cu anul 2018, angajații din Direcția juridică ridicau câte
4000 lei, iar în anul 2019 salariul constituie 7000 și 8000 lei. Inspectorii de integritate
au salariu de la 10000 până la 12000 lei, astfel a fost depășit pragul riscului de a avea
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salarii de 5000-6000 lei, atât pentru funcționarii publici cât și pentru funcționari publici
cu statut special. Odată cu modificările legislative cu privire la salarizarea inspectorilor
de integritate (noiembrie 2018), conducerea ANI a transmis Parlamentului Republicii
Moldova, Ministerului Finanțelor, Cancelariei de Stat, Guvernului Republicii Moldova
mai multe amendamente de modificări legislative. Ceea ce s-a reușit este că a fost
majorat coeficientul salarial al inspectorilor de la 1500 la 2000 de lei. În continuare, am
insistat către Ministerul Finanțelor să fie revizuită salarizarea inspectorilor și să fie
adusă la pragul anterior a salarizării inspectorilor de integritate, înainte de a intra în
vigoare Legea nr. 270/2018 cu privire la salarizare. Modificările din anul curent au
ridicat salariul inspectorilor de integritate cu 1500-2000 lei.
Dl Mircea Roșioru dă citire la comunicatul de presă al ANI: „Un an de la crearea
Inspectoratului de Integritate”, unde se indică că au fost întocmite 319 procese –
verbale și 101 de acte de constatare, care sunt anticipate de anumite acte de autosesizare
pe care le întocmește inspectorul de integritate. Prin urmare, întreabă dacă în momentul
în care în final se constată refuzul începerii procedurii de control, sunt ele verificate
eventual de către președintele sau vicepreședintele ANI sau rămân la etapa concluziei
inspectorului de integritate și dacă există un mecanism de a verifica în procedură
ierarhică aceste refuzuri.
Dna Rodica Antoci răspunde că marea majoritate de sesizări depuse la ANI sunt de
către persoane fizice și juridice. Referitor la control, Inspectoratul de integritate duce o
evidență maximă. În procedura de verificare prealabilă și control nu intervine
conducerea ANI. Inspectorii de integritate doar informează despre rezultatele finale pe
care le au, dar metodologic a fost stabilită verificarea dublă și anume: este persoana
responsabilă de activitatea Inspectoratul de integritate, care verifică atât proiectele
actelor de constatare cât și procesele – verbale de inițiere sau de refuz, cum au încadrat
juridic aspectele depistate și cum s-au expus în aceste documente. La fel, aceste
documente sunt coordonate și cu Direcția juridică, astfel încât să avem un act de
constatare calitativ, bine încadrat juridic și argumentat, deoarece de actul de constatare
depinde decizia finală și faptul cum se realizează justiția în Republica Moldova.
Totodată, din trei în trei luni, se revine la Metodologie în urma problematicilor pe care
le identifică inspectorii de integritate în procedurile de verificare și control.
Suplimentar la cele relatate, dna Rodica Antoci vine cu solicitarea de a convoca în
ședință Colegiul disciplinar al ANI, pentru a discuta mai multe aspecte ce țin de
organizarea Inspectoratului de Integritate, activitatea ANI, astfel încât să fie stabilite
reguli clare, pentru ca pe viitor să nu fie învinuită conducerea ANI pentru stagnare sau
influențe necorespunzătoare. La fel, trebuie discutate acele hotărâri ale instanțelor de
judecată, care au fost emise pe anumite acte de constatare și urmează a fi analizate cu
luare de atitudine.
Dl Serghei Ostaf comunică că au fost desemnați 2 membri ai Consiliului de Integritate
în Colegiul disciplinar al ANI, doar că trebuie înlocuit un membru al Consiliului de
Integritate în legătură cu cererea de demisie din Consiliul de Integritate. De asemenea,
menționează că deja este cvorum pentru a convoca în ședințe Colegiul disciplinar.
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Membrii Consiliului de Integritate au luat act de informația prezentată vizavi de
activitatea de 1 an a Inspectoratului de Integritate
2. Cu privire la selectarea a doi inspectori de integritate din patru nominalizați în
răspunsul ANI nr. 07/851 din 08.05.2019, în procedura de verificare și efectuarea
controlului privind depunerea în termen a declarațiilor de avere și interese
personale de către președintele și vicepreședintele Autorității, precum și de către
inspectorii de integritate
Dl Serghei Ostaf comunică că întru realizarea atribuțiilor prevăzute la art. 12, alin. (7),
lit. j) din Legea nr. 132/2016 a fost creat un grup de lucru din care fac parte doi membri
ai Consiliului de Integritate, doi inspectori de integritate din cei patru nominalizați în
răspunsul ANI cu nr. 07/851 din 08.05.2019 din partea Autorității Naționale de
Integritate, care vor fi identificați de către membrii CI.
Urmare a discuțiilor și alegerii aleatorii, cu respectarea egalității de gender au fost aleși
următorii inspectori de integritate ca membri permanenți: dna Adela Griciuc și dl
Constantin Culicovschi și membru supleant dl Ion Nicolaev.
Se supune votului propunerea membrilor CI referitor la componența în procedura
de verificare și efectuarea controlului privind depunerea în termen a declarațiilor
de avere și interese personale de către președintele și vicepreședintele Autorității,
precum și de către inspectorii de integritate cu următorii membri: membri
permanenți - Ion Postu Mircea Roșioru, Adela Griciuc și Constantin Culicovschi;
membri supleanți – Viorel Rusu, Dumitru Țîra și Ion Nicolaev.
Se votează unanim.
3. Cu privire la anunțarea concursului privind selectarea reprezentanților
societății civile și ai mediului academic în Colegiul disciplinar al ANI;
Dl Serghei Ostaf se interesează dacă pe perioada ultimului concurs anunțat de la
18.07.2019 pînă la 19.08.2019 au fost depuse dosare de participare.
Dna Veronica Carabut răspunde că dosare de participare nu au fost depuse. Totodată,
informează asistența că proiectul Regulamentului privind selectarea reprezentanților
societății civile și al mediului academic în Colegiul disciplinar al ANI a fost aprobat în
ședința din 11.03.2019 (Hotărârea Consiliului de Integritate nr. 6 din 11.03.2019).
La data de 03.04.2019, conform deciziei Consiliului de Integritate, acesta a fost
plasat pe pagina web a ANI, concomitent cu anunțul privind desfășurarea concursului
pentru selectarea reprezentanților societății civile și al mediului academic în Colegiul
disciplinar al ANI, cu termenul – limită de depunere a dosarelor pînă la 19.04.2019.
Dat fiind faptul că în perioada vizată nu a aplicat nici o persoană, concursul a fost
prelungit prin modificarea datei – limită de depunere a dosarelor până la 28.06.2019.
Al treilea concurs a fost anunțat la data de 18.07.2019 cu termenul – limită de
depunere a dosarelor pînă la 19.08.2019.
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Dl Serghei Ostaf susține că din partea Consiliului au fost desemnați doi membri
permanenți și doi membri supleanți, din partea ANI au fost desemnați 2 membri
permanenți și 3 membri supleanți. Deocamdată lipsesc reprezentanții societății civile și
ai mediului academic. Totodată, comunică că organul colegial este funcțional.
Dl Oleg Efrim susține că dacă nu este posibil de selectat membri din societatea civilă și
din mediul academic, atunci poate e cazul de operat modificări la Lege cu modificarea
componenței Colegiului disciplinar, care se va face o dată cu anunțarea concursului.
Dl Dumitru Țîra propune ca după ultimul concurs de identificat o listă de organizații,
ONG-uri de profil și transmiterea scrisorilor directe cu solicitarea de a participa la
concurs.
Dl Ion Postu concluzionează că, deoarece ședințele Consiliului de Integritate se
transmit live, în direct, poate ar fi cazul de făcut anunț public către persoanele
interesate.
Dl Sergehei Ostaf anunță în direct persoanele interesate, care dețin cunoștințe în acest
domeniu, acei care s-au implicat activ în activitatea de monitorizare, de elaborare a
actelor normative în acest domeniu, sau cei care au și anumite resurse financiare, să
depună dosare de participare la concurs: o persoană din partea societății civile și una din
mediul academic în Colegiul disciplinar al ANI.
Se propune de către membrii Consiliului de Integritate anunțarea unui nou
concurs privind selectarea reprezentanților societății civile și ai mediului academic
în Colegiul disciplinar al ANI din data de 09.09.2019 cu termenul de depunere a
dosarelor pînă la 09.10.2019.
4. Cu privire la modificarea unor Hotărâri a Consiliului de Integritate:
4.1 Hotărârea nr. 3 din 23 aprilie 2018 cu privire la reprezentarea Consiliului de
Integritate în Comisia de concurs pentru selectarea inspectorilor de integritate (T.
Pașcovschi);
4.2 Hotărârea nr. 8 din 15 aprilie 2019 cu privire la desemnarea membrilor
Consiliului de Integritate în Colegiul disciplinar al Autorității Naționale de Integritate
(V. Micu) (demersurile Autorității Naționale de Integritate nr. 07/1632 din 06.08.2019
și nr. 07/1811 din 21.08.2019);
4.3 Hotărârea nr. 9 din 15 aprilie 2019 cu privire la desemnarea membrilor
Consiliului de Integritate în procedura de efectuare a controlului privind depunerea în
termen a declarațiilor de avere și interese personale de către președintele și
vicepreședintele Autorității Naționale de Integritate, precum și de către inspectorii de
Integritate;
Se supune votului:
4.1 Hotărîrea nr. 3 din 23 aprilie 2018 cu privire la reprezentarea Consiliului de
Integritate în Comisia de concurs pentru selectarea inspectorilor de integritate să fie
abrogată și se propune ca membri titulari - Serghei Ostaf și Dumitru Țîra; membri
supleanți – Oleg Efrim, Viorel Rusu și Ion Postu;
4.2 Hotărârea nr. 8 din 15 aprilie 2019 cu privire la desemnarea membrilor
Consiliului de Integritate în Colegiul disciplinar al Autorității Naționale de Integritate
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(V. Micu), să fie abrogată cu următoarea componență: membri titulari – Ion Postu și
Mircea Roșioru, membri supleanți – Viorel Rusu și Dumitru Țîra;
4.3 Hotărârea nr. 9 din 15 aprilie 2019 cu privire la desemnarea membrilor
Consiliului de Integritate în procedura de efectuare a controlului privind depunerea în
termen a declarațiilor de avere și interese personale de către președintele și
vicepreședintele Autorității Naționale de Integritate, precum și de către inspectorii de
Integritate, să fie abrogată și să aibă următoarea componență: membri titulari – Ion
Postu și Mircea Roșioru, membri supleanți – Viorel Rusu și Dumitru Țîra;
Se votează unanim.
5. Cu privire la recomandarea Consiliului de Integritate către Colegiul disciplinar
al Autorității Naționale de Integritate întru convocare și întreprinderea măsurilor
de rigoare în vederea asigurării funcționalității acestuia
Dl Serghei Ostaf prezintă membrilor Consiliului de Integritate proiectul de
recomandare către Colegiul disciplinar al ANI, care a fost perfectat de către secretariatul
CI și remis membrilor Consiliului pentru propuneri de modificare.
Dl Viorel Rusu se interesează dacă această recomandare se încadrează în limitele
legale.
Dl Serghei Ostaf răspunde că membrii CI au dreptul să facă recomandări.
Se supune votului proiectul recomandării către Colegiul disciplinar al ANI, în
textul în care a fost formulată.
Se votează unanim.
6. Cu privire la revizuirea prevederilor pct.71, lit. b), cap. V din Regulamentul cu
privire la suplinirea funcției de inspector de integritate (Hotărârea Consiliului de
Integritate nr.2 din 21.04.2018, în sensul excluderii posibilității de contestare a
probei interviului)
Dl Oleg Efrim reamintește membrilor CI că, Regulamentul cu privire la suplinirea
funcției de inspector de integritate, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Integritate nr.2
din 21.04.2018, a fost votat și luată decizia că pot fi contestate doar rezultatele probei
scrise (pct. 64, 65):
„64. Candidatul care nu este de acord cu rezultatele probei scrise are dreptul la
contestarea acestora, în termen de 24 de ore de la data aducerii la cunoștință a
rezultatelor de către subdiviziunea resurse umane.
65. Contestațiile cu privire la rezultatele probei scrise se soluționează de către comisia
de examinare a contestațiilor în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii
contestației.”
Prin urmare, la redactarea finală, a fost omis să se excludă din pct. 71, lit. b), care
are următoarea redacție: „b) adoptă hotărîri privind menținerea sau modificarea
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rezultatelor evaluării candidaților la proba scrisă și cea de interviu”, cuvântul „și cea
de interviu”.
Se propune ca pct. 71, lit. b) din Regulamentul cu privire la suplinirea funcției de
inspector de integritate să aibă următoarea redacție: „b) adoptă hotărîri privind
menținerea sau modificarea rezultatelor evaluării candidaților la proba scrisă”.
De asemenea, membrii CI recomandă Comisiei de concurs, la întocmirea
întrebărilor de concurs să țină cont de prevederile pct. 52 din Regulamentul cu
privire la suplinirea funcției de inspector de integritate:
„52. Întrebările servesc pentru obținerea informației cu privire la:
a) calitățile profesionale și personale aferente funcţiei;
b) factorii care motivează și de motivează candidatul;
c) comportamentul în diferite situații, inclusiv în situații de criză;
d) identificarea factorilor de risc pentru evaluarea comportamentului simulat
(poligraf)”.
Se supune votului:
1) excluderea din pct. 71, lit. b) din Regulamentul cu privire la suplinirea funcției
de inspector de integritate, care are următoarea redacție: „ b) adoptă hotărîri
privind menținerea sau modificarea rezultatelor evaluării candidaților la proba
scrisă și cea de interviu”, cuvântul „și cea de interviu”;
2) recomandare către Comisia de concurs, la întocmirea întrebărilor de concurs să
țină cont de prevederile pct. 52 din Regulamentul cu privire la suplinirea funcției
de inspector de integritate;
Se votează unanim.
7. Cu privire la revizuirea candidaturilor delegate din partea Consiliului de
Integritate în cadrul comisiei de contestare a rezultatelor probei scrise, în sensul
neadmiterii situației când același membru al CI este concomitent membru al
Comisiei de concurs și membru al Comisiei de contestare: (Ordinul ANI nr. 89 din
04.10.2018 - Comisia de concurs, Ordinul ANI nr. 25 din 08.07.2019 – Comisia de
contestare).
Se supune votului candidatura dlui Mircea Roșioru să fie înlocuită cu cea a dlui
Dumitru Țîra, în Comisia de examinare a contestațiilor a rezultatelor probei scrise
din cadrul concursului pentru suplinirea funcției de inspector de integritate.
Se votează unanim.
8. Diverse:
La diverse, dl Lilian Chișca, vicepreședintele ANI, vine cu o informare către membrii
Consiliului de Integritate referitor la revizuirea componenței membrilor Comisiei de
concurs din partea ANI, cu excepția președintelui Comisiei.
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Dl Serghei Ostaf recomandă conducerii ANI ca în componența Comisiei de concurs să
fie desemnați șefi de subdiviziuni.
Dl Dumitru Țîra propune ca sugerare pentru președintele ANI ca după fiecare 2
concursuri să se facă rotație în componența Comisiei de concurs.
Dna Rodica Antoci intervine cu obiecția că, Regulamentul cu privire la suplinirea
funcției de inspector de integritate a fost elaborat în ianuarie 2018. La acel moment ANI
nu dispunea de efectiv complet, erau doar 12 persoane. Rotația a fost destul de amplă,
deoarece a fost dificil de a solicita membrii CI atât în Comisia de concurs cât și în cea
de contestație. Este binevenită această rotație, deoarece este și Inspectoratul de
Integritate, care are deja o practică pe domeniul de activitate și ar fi bine să fie în
Comisia de concurs, doar cu condiția să fie încadrat în cadrul juridic.
De asemenea, menționează că concursurile pentru selectarea funcției de inspector de
integritate sunt înregistrate audio și video, se transmit on-line în spațiul public. În
procesul de elaborare a probelor, se ține cont de grila care este aprobată de Comisia de
concurs, în ziua în care se desfășoară concursul, în conformitate cu Regulamentul
elaborat și aprobat de Consiliul de Integritate. La fel, atenționează că la concurs trebuie
să vină candidați bine pregătiți, să aibă minimum experiență de 2 ani în domeniul de
activitate, studii superioare. Sarcina și misiunea Autorității se bazează pe Inspectoratul
de Integritate, care verifică înalții demnitari și trebuie să facă bine încadrarea juridică
pentru actul de constatare, care constituie un act de efectuare a justiției în Republica
Moldova, deoarece de calitatea lui depinde și celelalte decizii care vor fi luate ulterior.
Dl Viorel Rusu intervine că nu se pune în discuție analiza concursurilor sau pregătirea
inspectorilor și vine cu sugestia că ar trebui să fie organizate cursuri de perfecționare, de
reciclare a inspectorilor de integritate. La fel, susține că trebuie să fie o obiectivitate în
selectare atât din partea ANI cât și din partea celorlalți membri ai Comisiei de concurs
din partea CI.
Dl Oleg Efrim, în contextul celor menționate, a constatat că la aceleași întrebări se
înregistrează un decalaj mare față de aprecierea reprezentanților ANI și ceilalți membri
ai Comisiei de concurs. Al doilea aspect ar fi abordarea față de candidați, deoarece nu
este o școală de pregătire a inspectorilor de integritate, candidații care vin la concurs nu
au învățat de inspectori de integritate și propune, dacă ar fi posibil de organizat cursuri
de instruire inițială pentru a putea găsi capacitatea în candidat pentru a-și exercita corect
atribuțiile de serviciu.
Dna Rodica Antoci susține că, în urma celor 6 concursuri demarate ar fi binevenit de a
face o analiză a tuturor etapelor și înaintarea propunerilor de modificare, de ajustare a
Regulamentului cu privire la suplinirea inspectorilor de integritate. Odată ce sunt deja
angajați inspectorii de integritate, societatea așteaptă să fie verificate cele 60000 de
declarații de avere și interese personale, precum și să se autosesizeze pe acele articole ce
apar în mass-media sau în orice investigație jurnalistică.
Dl Oleg Efrim este de părerea că ANI, ar trebui să se axeze, în cel mai scurt timp pe
angajarea inspectorilor de integritate și acei care au deja experiență imediat să se
implice în instruirea celor noi selectați, paralel cu activitatea de bază.
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Dl Dumitru Țîra conchide din experiența ultimului concurs că au venit candidați mult
mai pregătiți.
Dl Serghei Ostaf, în final propune de efectuat rotația membrilor Comisiei de concurs
atât din partea ANI, cât și din partea CI.
Dl Dumitru Țîra vine cu sugestia că ar fi bine ca în decurs de 2-3 săptămâni, atât ANI,
cât și CI să propună modificări la Regulament sau ajustarea acestuia.
Dl Viorel Rusu intervine cu propunerea ca rotația să fie și pentru conducerea ANI:
vicepreședintele să fie în Comisia de concurs, iar președintele în Comisia de contestare
și invers.
Dna Rodica Antoci, pe final conchide că, în următoarele 2-3 săptămâni ANI va veni cu
propuneri de modificare la Regulamentul cu privire la suplinirea inspectorilor de
integritate, precum și ajustarea acestuia, astfel încât să fie mai accesibil și elementul de
rotație, care va fi un punct separat al Regulamentului.
Dl Lilian Chișca vine cu a doua abordare, care constă din nota Direcției Juridice vizavi
de dreptul vicepreședintelui ANI cu privire la accesul la informație, prin care se
consideră ca fiind atribuții de sine stătătoare. La fel, se adresează membrilor CI de a
examina nota și de a se expune dacă dreptul de acces la informație a vicepreședintelui
ANI este sau nu ingerință în activitatea Inspectoratului de integritate, deoarece
consideră că vicepreședintele ANI trebuie să cunoască despre activitatea în cadrul
instituției.
Dl Serghei Ostaf menționează că, de către secretariatul CI a fost întocmită nota de
serviciu pe cele 17 atribuții ale CI, care au fost realizate în mare parte de către membrii
CI. Nota de serviciu va fi discutată în substanță la următoarea ședință a CI.
Dl Dumitru Țîra se interesează despre acțiunile întreprinse de către Ministerului
Justiției în vederea selectării membrului Consiliului de Integritate din partea societății
civile.
Dna Veronica Carabut răspunde că, Ministerul Justiției a propus modificări la
Regulamentul privind selectarea membrilor din partea societăţii civile în Consiliul de
Integritate. Prin urmare, după ce vor fi operate modificări la Regulament, Ministerul
Justiției va anunța concursul.
Dna Rodica Antoci intervine că, luând în considerație că au intervenit careva
modificări legislative, Ministerul Justiției a transmis acest proiect de Regulament
Autorității pentru avizare. La rândul său, ANI a înaintat propuneri, care au fost luate în
calcul. Ele vor fi plasate pe ordinea de zi a ședinței Guvernului spre aprobare.
Data următoarei ședințe a Consiliului de Integritate va avea loc pe data de 23
septembrie 2019, ora 14.00.
Calitatea de președinte al următoarei ședințe o va deține dl Dumitru Țîra.
Reieșind din cele relatate, în temeiul art.12 al Legii nr.132 din 07.06.2016 cu
privire la Autoritatea Naţională de Integritate, Consiliul de Integritate,-

15

HOTĂRĂŞTE:
1. Se ia act de:
- Informarea Autorității Naționale de Integritate cu privire la activitatea de 1 an a
Inspectoratului de Integritate;
2. Secretariatul Consiliului de Integritate va asigura:
2.1 Modificarea Hotărîrii Consiliului de Integritate nr. 3 din 23 aprilie 2018 cu
privire la reprezentarea Consiliului de Integritate în Comisia de concurs pentru
selectarea inspectorilor de integritate prin abrogare cu HCI nr. 10 din 09.09.2019 și
propunere ca membri titulari - Serghei Ostaf și Dumitru Țîra și membri supleanți – Oleg
Efrim, Viorel Rusu și Ion Postu (Secretariat CI, către 10.09.2019);
2.2 Modificarea Hotărîrii Consiliului de Integritate nr. 8 din 15 aprilie 2019 cu
privire la desemnarea membrilor Consiliului de Integritate în Colegiul disciplinar al
Autorității Naționale de Integritate (V. Micu), prin abrogare cu HCI nr. 11 din
09.09.2019 cu următoarea componență: membri titulari – Ion Postu și Mircea Roșioru,
membri supleanți – Viorel Rusu și Dumitru Țîra (Secretariat CI, către 10.09.2019);
2.3 Modificarea Hotărîrii Consiliului de Integritate nr. 9 din 15 aprilie 2019 cu
privire la desemnarea membrilor Consiliului de Integritate în procedura de efectuare a
controlului privind depunerea în termen a declarațiilor de avere și interese personale de
către președintele și vicepreședintele Autorității Naționale de Integritate, precum și de
către inspectorii de Integritate, prin abrogare cu HCI nr. 12 din 09.09.2019 cu
următoarea componență: membri titulari – Ion Postu și Mircea Roșioru, membri
supleanți – Viorel Rusu și Dumitru Țîra (Secretariat CI, către 10.09.2019);
2.4 Perfectarea recomandării Consiliului de Integritate către Colegiul disciplinar
al Autorității Naționale de Integritate întru convocare și întreprinderea măsurilor de
rigoare în vederea asigurării funcționalității acestuia (Secretariat CI, către
10.09.2019).
2.5 Recomandare către Comisia de concurs la întocmirea întrebărilor de concurs să
țină cont de prevederile pct. 52 din Regulamentul cu privire la suplinirea funcției de
inspector de integritate și excluderea din pct. 71, lit. b), care are următoarea redacție: „
b) adoptă hotărîri privind menținerea sau modificarea rezultatelor evaluării candidaților
la proba scrisă și cea de interviu”, a cuvântului „și cea de interviu” (Direcția Juridică,
către 23.09.2019);
2.6 Se desemnează dl Mircea Roșioru, membru din partea Consiliului de
Integritate în Comisia de examinare a contestațiilor a rezultatelor probei scrise din
cadrul concursului pentru suplinirea funcției de inspector de integritate (DRUD a
ANI, către 23.09.2019);
3. Plasarea pe pagina web a Autorității Naționale de Integritate a:
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- anunțului cu privire la desfășurarea concursului privind selectarea reprezentanților
societăţii civile și ai mediului academic în Colegiul disciplinar al ANI, perioada
09.09.2019 – 09.10.2019, (SCRP, către 10.09.2019);
- recomandării Consiliului de Integritate către Colegiul disciplinar al Autorității
Naționale de Integritate întru convocare și întreprinderea măsurilor de rigoare în
vederea asigurării funcționalității acestuia (SCRP, către 10.09.2019);
- Hotărîrii Consiliului de Integritate nr. 10 din 09.09.2019 cu privire la reprezentarea
Consiliului de Integritate în Comisia de concurs pentru selectarea inspectorilor de
integritate (SCRP, către 10.09.2019);
- Hotărîrii Consiliului de Integritate nr. 11 din 09.09.2019 cu privire la desemnarea
membrilor Consiliului de Integritate în Colegiul disciplinar al ANI (SCRP, către
10.09.2019);
- Hotărîrii Consiliului de Integritate nr. 12 din 09.09.2019 cu privire la desemnarea
membrilor Consiliului de Integritate în procedura de efectuare a controlului privind
depunerea în termen a declarațiilor de avere și interese personale de către președintele și
vicepreședintele Autorității Naționale de Integritate, precum și de către inspectorii de
Integritate (SCRP, către 10.09.2019);
4. Se propune agenda pentru ședința următoare a Consiliului de Integritate:
4.1 Cu privire la acțiunile întreprinse de către ANI în vederea modificării și ajustării
Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului privind suplinirea
funcției de inspector de integritate;
4.2 Cu privire la examinarea notei vicepreședintelui Autorității Naționale de Integritate
privind accesul la informație;
4.3 Cu privire la nota de serviciu privind activitatea Consiliului de Integritate, atribuțiile
Consiliului și realizările în raport cu acestea;
5. La următoarea ședință a Consiliului de Integritate va fi ales un nou președinte de
ședință.
6. Data următoarei ședințe a Consiliului de Integritate va fi anunțată public.
Președinte al ședinței

A protocolat

Serghei OSTAF

Veronica CARABUT

Notă: Şedinţa a fost înregistrată audio pe reportofonul N4123 în mapa A09. In cazul în care există divergențe între
prezentul proces-verbal şi înregistrarea audio, de bază se va lua înregistrarea audio.
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