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ACT DE CONSTATARE
Nr. 02108

mun. Chiqinlu 10 august 2018

Ion NICOLAEV, inspector de integritate al Inspectoratului de integritate al Autoritalii
Naiionale de Integritate, examinAnd materialele dosarului de control privind respectarea regimului
juridic al incompatibilitdlilor, iniliat in privinla dnei Gherman Olga !

consilier in Consiliul raional

La 29 .06.20 I 8 in cadrul AutoritAtii Naf ionale de Integritate a fost inregistratd sesizarea nr.
552,

La 02.01 .2018, in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.l32l20l6 cu privire la
Autoritatea Nalionald de Integritate, sesizarca a fost repartizatd aleatoriu prin sistemul electronic
de distribuire a sesizdrilor.

Potrivit sesizdrii dna Gherman Olga a inc[lcat regimul juridic al incompatibilitalilor prin
exercitarea sirnultand a funcliei de consilier in Consiliul raional Telenesti si a functiei de director
al Centrului de crealie al elevilor TeleneEti.

La 03 iulie 2018, in conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr.13212016 cu privire
la Autoritatea ltrafionald de Integritate, prin procesul-verbal de iniliere a controlului nr. 8/08, in
privinla dnei Gherman Olga, consilier in Consiliul raional TeleneEti, a fost iniliat controlul privind
respectarea regimului iuridic al incompatibilit[filor in cadrul c[ruia s-a verificat legalitatea
delinerii/exercitdrii simultane a funcliei de consilier in Consiliul raional Telenegti si a functiei cle

director al Centrului de crealie al elevilor TeleneEti.

Prin scrisoarea nr. 04-081534 din 03 iulie 2018 dna Gherman Olga a fost informatd despre
inilierea in privinta sa a controlului privind respectarea regimului juridic al incompatibilitalilor,
despre drepturile prevdzute la art. 33 din Legea 13212016 Ei a fost invitatd la sediul Autorititii
Nafionale de Integritate pentru aqi prezenta punctul de vedere in termen de 15 zile de la
recept ionarea inv italiei.

in temeiul art. 20 alin. ( I ) lit. b), art. 32 alin. (3) Ei art. 37 alin. (2) din Legea nr. l32l2Ol6
cu privire la Autoritatea Nalionald de Integritate rnspectorul de integritate a solicitat Secretarului
consiliului raional Teleneqti, Comisiei Electorale Centrale qi Direcliei Generale Educalie Telenegti,
informalii qi documente necesare desfrqur6rii controlului.

Potrivit scrisorii Cornisiei Electorale Centrale nr. CEC8/2472 din 10 iulie 2018 dna
Gherman Olga deline mandat de consilier in Consiliul raional Telene;ti, validat prin hotir6rea

1.

TeleneEti,

A CONSTATAT:



Judecdtoriei TeleneEti din 23 iunie 20 I 5, pronunlatd in cadrul dosarului nr . 2-617 115 Ei mandat de

consilier in Consiliul sdtesc Verejeni, r-l TeleneEti, validat prin hotdrdrea Judecdtoriei Telenesti
din I 9 iunie 20 1 5, pronunlatd in cadrul dosarului nr , 2-67 0l15 .

Prin suisoarea Direcliei Generale Educalie Telenegti nr. 140 din 09 iulie 2018 in adresa

Autoritalii Nalionale de Integritate au fost expediate copiile autentificate ale regulamentului de

otganlzare ;i lunclionare a Direcfiei Generale Educalie TeleneEti, contractului individual de

munci, fiEei postului gi a ordinului de numire a dnei Gherman Olga in funclia de director al
Centrului de crealie al elevilor TeleneEti.

Potrivit Ordinului nr. 41p din 15 aprilie 2016,emis de cdtre qeful Direcliei Generale Educalie
Teleneqti, dna Gherman Olga a fost numita in funclia de director al Centrului de crea{ie al elevilor,
pentru perioada 15 aprilie 2016- 15 aprilie 2021.

La 15.04.2016 intre ;e1ul Direc{iei Generale Educalie TeleneEti in calitate de angajator qi

dna Ghennan Olga in calitate de salariat a fost incheiat contractul individual de muncd, inregistrat
in registrul de evidenld al salarialilor cu nr. 17.

Potrivit fiqei postului directoarea Centrului de crealie al elevilo r raporteaza Eefului Direcliei
Generale Educalie Telenegti, Consiliului raional TeleneEti, consiliului profesoral, consiliului cle

adrninistratie, pdrinlilor qi Ministerului Educaliei.
in cotespundere ou punctele 2,7 alin. (1) qi 9 alin. (7) din Regulamentul de organizare qi

funclionare a Direcliei generale educalie Telenegti aprobat prin decizia Consiliului raional
TeleneEti nr. 5/8 din 20 august 2015, Direclia generalci educalie Telene;ti este o subdiviziune a
Consiliului raional Telene;ti crvdnd misiunea de o proiecta, organiza, coordona, evalua, ;i
monitoriza.funclionarea sistem.ului educalional tn inslituliile publice extra;colare de nivel raional
(qcoala sportivd, ;coala de arle plaslice, ;'coala de muzicd, centrul de creafie) ;i atribulia cle cr

propune consiliului raional Telene;ti tnfiinlarea/reorganizarea/lichidarea instituliilor publ.ice
extra;cctlcre de nivel raional.

Potrivit auexei nr.2la decizia Consiliului raional Telenesti nr.7l8 din 10. 12.2015 cu privire
la reorganizarea Dtrecliei Educalie, Centrul de crealie al elettilor este o entitate publicd ciin
subordinea Direcliei educalie Telene;ti.

Prin scrisoarea Presedintelui raionului Teleneqti nr. 02-07 din 02 iulie 2018 in adresa
Autoritalii Nalionale de Integritate au fost expediate copiile autentificate ale proceselor-verbale
ale qedin{elor Consiliului raional Telene;ti.

Potrivit procesuiui-verbal nr. 3 din 04 august 2016 al Eedinlei ordinare a Consiliului raior-ral
TeleneEti, secretar al Consiliului raional Telenesti a adus la cunostinta consilierilor
c[ dna Gherman Olga urmeazd, sd. se ablind de la procesul de vot din cauza stdrii de
incompatibilitate in care se afld. in cadrul aceleiaqi Eedinfe dna Gherman Olga a comunicat cd rru
renun![ la rnandatul de consilier raional deoarece considerd cd Centrul de crealie al elevilor se
supune Centrului Republican pentru Copii Ei Tineri "ARTICO" din Chiqin[u, bugetul Centrului se
aprobi diferit de bugetele altor institulii educa{ionale, nu existd un act care ar confirma c6 Centrul
este subordonat Direcliei generale educatie Telenesti si nu existd un dosar al Centrului gestionat
de Direclia generald educalie Teleneqti.

Confortn procesr-rlui-verbal nr.8 din 23 decernbrie 2016 al qedin{ei extraordinare a
Consiliului raional Teleneqti qi procesului-verbal nr. 3 din 25 mai 2017 al qedinlei ordinare a
Consiliului raional Telenesti secretar al Consiliului raional Telenesti a adus la
cunogtinla consilierilor cd starea de incompatibilitate in care se afld dna Gherman Olga nu a fost
solufionat[, din acest motiv urmeaz[ s[ se ab]in[ de la procesul de vot.



Potrivit procesului-verbal nr. 5 din 25 august 2017 al qedinlei ordinare a Consiliului raional
Teleneqti dna Gherrnan Olga a comunicat consilierilor raionali cd din moment ce nu este clari
situalia de subordonare a Centrului de crealie al elevilor TeleneEti fa!6 de Direclia Generald

Educalie TeleneEti considerd ci nu incalcd regimul juridic al incompatibilitelilor, la fel a mai
comunicat cd pentru a se expllne asupra situaliei de incompatibilitate a transmis demersuri cdtre
Secretarul Consiliului raional TeleneEti qi Oficiul Teritorial al Cancelariei de Stat Orhei, ultimul a

sesizat Comisia Electorald Centrald.

Punctul de vedere al persoanei supuse controlului:
La30.07.2018, folosindu-se de dreptul prevdzut de art. 37 alin.(3) din Legea nr.l32l20l7

cu privire la Autoritatea Nalionala de Integritale, dna Gherman Olga a expediat de la adresa de

email la adresa de email utilizatd d e i nsp e cto rul
de integritate ion Nicolaev, punctul de vedere asupra obiectului controlului.

in prezentarea scrisd a punctului de vedere dna Gherman Olga indicd cd nu qi-a depus
mandatul de consilier raional deoarece considerd cd prin exercitarea simultand a funcliei de

consilier in Consiliului raional TeleneEti Ei a funcliei de director al Centrului de creafie al elevilor
nu incalcd regimul juridic al incompatibilitdtilor.

Menlioneazd. cd. Centrul de crealie al elevilor TeleneEti se supune Centrului Republican
pentru Copii qi Tineri "ARTICO" din ChiEindu, bugetul Centrului se aprobd diferit de bugetele
altor institulii educalionale, r.ru existS un act care ar confirma cd Centrul este subordonat Direcliei
generale educalie TeleneEti qi nu exist[ un dosar al Centrului gestionat de Direc]ia generald
educalie Telene;ti.

Susline cd Direclia general[ educalie actleazdinbazaunui regulament intern care contine
o anexd cu lista salarialilor familiar-izati cu regulamentul intern in care nu se regf,seqte nurnele
directorului Centrului iar conform fisei postului, directorul Centrului are o relalie de cooperare
externf, cu Direclia generalI educa]ie.

Comunic[ c[ ?n scopul eluciddrii situa]iei in care se afld a transmis demersuri cdtre
Secretarul Consiliului raional TeleneEti Ei Oficiul Teritorial al Cancelariei de Stat Orhei, ultirnul a

sesizat Ei Comisia Electorald Centrald.

Aprecierea inspectorului de integritate:
Studiind rnaterialele dosarului de control, punctul de vedere al persoanei supuse controlulr-ri

Ei prevederile legale ce guverneazd spela, inspectorul de integritate consideri cd dna Gherman
Olga !, consilier in Consiliul raional TeleneEti, prin nesolufionarea in termenul legal a stdrii de

incompatibilitate in care se afld, a incdlcat regimul juridic al incompatibilitalilor.
Documentele oblinute in cadrul procedurii de control atestd cd, din 15 aprilie 2016, dna

Gherman Olga exercitd simultan mandatul de consilier in Consiliul raional Teleneqti ;i funclia de
director al Centrului de crealie al elevilor Telenegti.

Inspectorul de integritate menlioneazd cd potrivit dispoziliilor art. 18 alin. (5), art.21
alin.(1);i art. 141 alin. (1) lit. b) din Codul Educa{iei nr.15212014 organele locale de specialitate
in donteniul fnvdldmintului sint create de autoritd{ile administruliei publice locale de nivelul al
doilea tn forma organizatoricd de subdiviziuni interioare, subordonate consiliilor raionale/
municipale. Autoritdlile administraliei publice locale de nivelul al doilea infiinleazd,
reorganizeazd ;i lichideazd institttliile publice de tnvdldmdnt extra;colar (de nivel raional), ,yi

realizeazii conducerea, monitorizarea ;i evaluarect inslituliilor de tnvdldmint ai cdror fondatori
sfnl.

Inspectorul de integritate remarcd cEin corespundere cu punctele 2,7 alin. (l),9 alin, (7)
qi 18 alin. (9) din Regulamentul de organizarc Ei funclionare a Direcliei generale edr-rca{ie
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Teleneqti, aprobat prin decizia Consiliului raional TeleneEti nr. 5/8 din 20 august 2015 Ei decizia
Consiliului raional TeleneEti nr.7l8 din 10.12.2015 cu privire la reorganizareaDlecliei Educafie,
Direclia generald educulie Telene;ti este o subdiviziune a Consiliului raional Telene;ti aviind
misiunea de a proiecta, organiza, coordona, evalua, qi monitoriza funclionarea sistemului
educalional tn instituliile publice extrascolare de nivel raional (;coala sportivd, scoala de arte
pla,stice, ;coala de ntuzicii, centrul de crealie) ;i atribulia de a propune consiliului raioncrl
Telene;li tn/iinlarea/reorganizarea/lichidarea instituliilor publice extra;colare de nivel rctional.
Centrul de crealie al elevilor Telene;li este o institulie publ.icd extrascolard, de nivel roioncrl, clin
subordinea Direcliei generale educalie Telene;ti, ccu,e se in/iinleazd, se reorganizecrzd ;i se

lichicleaza de Consiliul raional Telene;ti.
Potrivit prevederilor puuctului 18 alin. (7) din Regulamentul de organizare Ei funclionare a

Direc{iei generale educalie Telenesti, aprobat prin decizia Consiliului raional TeleneEti nr. 5/8 din
20 august 2015, Eeful Direcliei Generale Educalie Telene;ti angajeazd,, prin concurs, directorul
Centrului de crealie al elevilor, care conform fiEei postului raporteazd despre activitatea Centrului
Eefului Direcliei Generale Educa{ie TeleneEti, Consiliului raional Teleneqti, consiliului prof-esoral,
consiliului de adrninistrafie, pirin{ilor qi Ministerului Educa{iei.

in conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. b) Ei art. 16 din Legea 13312016 privind
declararea averii;i inlereselor personale, dna Gherman Olga este subiect al declarf,rii averii qi

intereselor personale. Subiectul declardrii averii gi intereselor personale se afld intr-o stare de
incompatibilitate in cazr.tl in care pe ldnga funclia publica sau de demnitate publica de{ine/exercit6
simultan o altd funclie, calitate sau activitate, fapt care este interzis prin Constitulia Republicii
Moldova Ei/sau prin alte acte legislati''ze.

in corespundere cu art. 5 alin. (3)-(3 t'!, art.7 alin ( 1) lit. d) Ei art.8 alin. ( I ) din Legea 7 68l20OO
privind stqtutul alesului local, mandatul consilierului este incompatibil cu calitatea de Eef, de Eef
adjunct (inclusiv interimatul acestor funcfii) in structurile subordonate autoritdlilor publice locale
(institu{ii publice, servicii" intreprinderi municipale), iar consilierul care deline/exercitd simultan
calitatea de qef, de Eef adjunct (inolusiv interimatul acestor funcfii) in structurile subordonate
autoritdlilor publice locale (institufii publice, servicii, intreprinderi municipale) are obliga{ia de a
demisiona din funclia incornpatibild cu mandatul delinut sau de a depune mandatul in termen de
30 de zile de la aparilia incompatibilitalii. in caz de incompatibilitate a funcliei stabilita prin act
de constatare rdmas definitiv, Comisia Electorald Centrald iniliazd" procedura de ridicare a
mandatului de consilier doar la sesizarea comisiei de cdtre Autoritatea Nalionald de Integritate.

in conformitate cu prevederile Legii 26312012 privincl interpretarea articolului 7 alineatul
(l) literele c) ;i d) dinLegea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind stat,utul alesului locql,
prevederile literei d) se aplicd qefilor si sefilor ad.juncli ai organizatiilor subordonate alrtorit5tilor
adrninistratiei publice looale de acelaqi nivel qi din aceeaEi r.rnitate administrativ-teritoriala
(intreprinderi rnunicipale, institulii publice, servicii etc.).

Potrivit prevederilor art. I2 alin. (2) lit. a) din Legea integritdlii nr.82l2Ol7 agentulpublic
es'te obligat sd t;i solulioneze sliirile de incompatibilitate in termen de o lunii din ntomenttrl
tnceperii ntandatului, a rctporturilor de muncd sau de sertticitr ori, tn cazul in care tncelareu
situaliei de incompcrtibililcrtc tn lerntenul dat nu depinde de ttoinla sa, sii prezinte probe privincl
tnlreprinderea cu bunii-credinld u acliunilor de eliminare a ace,stei situalii.

Inspectorul de integritate retine cd mandatul de consilier in Consiliul raional TeleneEti este
incompatibil cu furnclia de director al Centrului de crealie al elevilor Telenegti, deoarece Centrul
este o institulie public[ extraqcolard, de nivel raional, subordonatd Direcliei generale educa]ie
TeleneEti care este o subdiviziune a consiliului raional relenesti.
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Inspectolul de integritate men{ioneazd cd dna Gherman Olga avea obligafia ca in termen de

30 de zile de la aparilia incompatibilitdlii, care a inceput sd curgd din 15 aprilie 2016, sd solulioneze
starea de incompatibilitate prin depunerea mandatului de consilier in Consiliul raional TeleneEti

sau prin depunerea, pe uumele gefului Direcjiei Generale Educalie Telenegti, a cererii de demisie
din funcfia de director al Centrului de crealie al elevilor.

Inspectorul de integritate apreciazd, argumentele qi afirmafiile invocate de persoana supusd

controlului la prezenlarea punctului de vedere precum ci Centrul de crealie al elevilor se slrpllne
Centrului Republican pentru Copii qi Tineri "ARTICO" din Chiqindu, bugetul Centrului se aproba
diferit de bugetele altor institutii educalionale, nu existd un act care ar confirma ci Centrul este

subordonat Direcliei generale educalie TeleneEti qi nu existd un dosar al Centrului gestionat de

Direclia generald educalie TeleneEti, ca fiind vldit lipsite de suport juridic.
Potrivit art. 19 alin. b), 0 Si g) Ei ar1. 38 alin. (1) lit. b) din Legea 13212016 cu privire la

Autoritatea Nalionald de Integritate, inspectorul de integritate e.fectueazd controlul privind
respeclarea regimului juridic al incomputibilitiiTilor, sesizeozit organizalia publicii tn care
crctiveazd subiectul declardrii scru ctulorilutea respon,sabilii de numirea tn.funclie a ucestuia in
t,ederea incetdrii mandatului, a raporlurilor de muncd ori de serviciu ale ace,slttia tn cazul
conslaliirii ttnei stdri de incompatibilitote ;i tntocme;te acle de constatare in conditriile tegii.

Inspectorul de integrikrte emite un act de constatare dacd in urma controlului privind
respectarea regimului.iuridic al incompatibilitalilor stabileqte cd persoana supusir controlului s-
a aJlal ori se afld in stare de incontpatibilitate.

Conform prevederilor art.23 alin. (3) qi (6) din Legea 13312016 privind declararea averii gi

intereselor personale, constcrtarea s'tdrii de incompatibilitate nesolulionalii conslituie temei pentru
incetarea mandatului, a raporturilor de muncd ctri de serviciu ale subiectului declardrii.

Subiectul declardrii eliberat squ destituit dinfunclie pentru tncdlcareo regimului juridic al
incompatibilitii|ilor este deciizut din dreptul de a moi exercita o funclie publicd sau o.funclie cle

demnitate publicii, cu exceplia.t'uncliilor electorale, pe o perioadd de 3 ani de la data elibercirii
sau destituir"ii din .funclitr publicd ori cle demnitate publica respectittd sau din riata tncetirrii je
drept a mundatului siiu. Ducd persoonq a ocupat o.funclie eligibild, ea ru.r mai poate octtpa aceecr,ri

.funclie pe o perioadd de 3 ani de la incetarea rnandatului.
Din aceste rafionamente, in conformitate cu prevederile art. 19, 35-38 qi 40 clin Legea

13212016 cu privit'e la Autoritatea Nalionqld de Integritate Ei art. 23 alin. (3), (6), (7) qi (8) din
Legea 13312016 privind declararea qverii ;i intereselor personale, inspectorul de integritate,-

CONCLUZIONEAZA ST NNCTOP:

1. Se constatd cd. dna Gherman Olga, prin exercitarea simultand a mandatului de consilier
in Consiliul raional Telene;ti Ei a funcliei de director al Centrului de crealie al elevilor TeleneEti,
se afld in stare de incompatibilitate nesolu{ionatd in termenul legal prin ce a incdlcat regimul juridic
al incornpatibilitalilor.

2. Se sesizeaz[ Comisia Electorala Centrald, in termen de 15 zile din momentul in care
actul de constatare va rdmAne deflnitiv, in vederea ridicdrii mandatului de consilier in Consiliul
raional TeleneEti, al dnei Gherman Olga.

3. Se decade, dna Gherman Olga, din dreptul de a exercita funclii publice, funclii de
demnitate publicd gi functia de consilier in Consiliul raional Teleneqti, cu exceplia altor func{ii
electorale, pe o perioada de 3 ani din data incetdrii inainte de termen a mandatului in conformitate
cu prevederile art. 5 alin.(2) lit. c) din Legea 76812000 privind statutul alesului local.
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4. Se inscrie, dna Gherman Olga, dupd rdmAnerea definitivd a actului de constatare, in
Registrul de stat al persoanelor care au interdiclie de a ocupa o funclie publicd sau de demnitate
publicS.

5. Se aduce la cunoqtinla dnei Gherman Olga actul de constatare.

6. Actul de coustatare poate fi contestat, in termen de 15 zile de la primirea acestuia, in
instanla de contencios administrativ.

7. Se publicd actul de constatare rf,mas definitiv pe pagina web oficiald a AutoritAtii cu
respectarea legislaliei privind proteclia datelor cu caracter personal.

Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate Ion NICOLAEV


