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                                      PROCES – VERBAL nr. 10 

al ședinței Consiliului de Integritate 

 (ședință publică) 

 

mun. Chișinău                                                             18 noiembrie 2019, ora 14.00 

 

Prezidează:        Mircea Roșioru 

 

Prezenți:            Membrii Consiliului de Integritate: 

                            Oleg Efrim  

                            Serghei Ostaf 

                            Ion Postu 

                            Viorel Rusu 

                                          

Asigurarea asistenței în organizarea și pregătirea ședinței Consiliului de 

Integritate: 

- Veronica Carabut, specialist principal al Direcției și resurse  umane şi documentare. 

 

Participă: Dl Hîncu Sergiu, petiționar. 

 

Mass – media: https://realitatealive.md, https://www.privesc.eu. 

 

Acte puse la  dispoziție membrilor CI: 

1.  Proiectul agendei ședinței Consiliului de Integritate din 18.11.2019;  

2. Scrisoarea Autorității Naționale de Integritate nr. 07/2514 din 10.10.2019, cu 

propuneri de modificare la Regulamentul cu privire la concursul pentru suplinirea 

funcției de inspector de integritate; 

3. Petiția dlui Hîncu Sergiu nr. H-375/19 din 29.10.2019 cu privire la rezultatele 

concursului pentru suplinirea funcției de inspector de integritate; 

                       

Proiectul agendei ședinței: 

 

(Ședință publică) 

 

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 

Raportor – Oleg Efrim 

 

2. Cu privire la nota informativă (petiție) a dlui Hîncu Sergiu nr. H-375/19 din 

29.10.2019 către membrii Consiliului de Integritate despre rezultatele concursului 

pentru suplinirea funcției de inspector de integritate       

Raportor – Mircea Roșioru 
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3. Cu privire la desemnarea unui membru al Comisiei de concurs pentru suplinirea 

funcției de inspector de integritate 

Raportor – Mircea Roșioru 

4. Diverse: 

Desfășurarea ședinței: 

 

Dl Mircea Roșioru, președintele ședinței declară că ședința este deliberativă şi se 

declară deschisă.  

Se examinează proiectul agendei.  

Dl Mircea Roșioru propune ca subiectul nr. 2 să fie examinat primul, deoarece este 

prezent petiționarul dl Sergiu Hîncu.  

Alte propuneri nu se înregistrează. 

Se supune votului proiectul agendei ședinței Consiliului de Integritate cu 

modificarea propusă. 

Se votează unanim. 

 

1. Cu privire la petiția dlui Hîncu Sergiu nr.H-375/19 din 29.10.2019 către 

Consiliul de Integritate privind rezultatele concursului pentru suplinirea funcției 

de inspector de integritate       

Se oferă cuvânt petiționarului Sergiu Hîncu. 

  Dl Sergiu Hîncu comunică că a aplicat la concursul pentru suplinirea funcției de 

inspector de integritate, a susținut proba scrisă, fiind evaluat cu cel mai mare punctaj – 

8,68. La interviu a fost evaluat cu nota 8,32. În baza rezultatelor testării 

comportamentului simulat (poligraf) a fost apreciat cu 4 puncte. Autoritatea Națională 

de Integritate invocă că, sumarea notelor probei scrise și probei interviu va fi nota 

generală cumulată, la care se va aduna nota testării comportamentului simulat (poligraf) 

și se împarte la doi și vor fi admiși doar candidații a căror notă medie depășește nota de 

admitere 7. 

  Modalitatea dată de calcul nu se regăsește în Regulamentul pentru suplinirea 

funcției de inspector de integritate, contravine expres la pct. 83 al Regulamentului cu 

privire la concursul pentru suplinirea funcției de inspector de integritate, care stabilește 

expres că este desemnat învingător al concursului candidatul care a obținut cumulativ 

cel mai mare punctaj în rezultatul probei scrise, interviului și testul comportamentului 

simulat (poligraf).   

  Sumând notele la cele 2 probe de concurs, precum și cea dată de membrii 

Comisiei de concurs pentru testul comportamentului simulat, și împărțite la numărul 

acestora (3), el ar fi înregistrat nota 7 – notă trecătoare. Mai mult ca atât, pct.84 al 
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Regulamentului stabilește că rezultatele testului la detectorul comportamentului simulat  

(poligraf) nu sunt descalificante, indiferent de punctajul acumulat.  

  De asemenea, comunică că conform art.4 din Legea nr.269/2008 privind aplicarea 

testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf), persoanele care se supun 

testării la poligraf – inspectorii de integritate nu fac parte din subiecții a căror testare 

este obligatorie. 

  La art.5 al aceleași Legi sunt stabilite tipurile testării: obligatorie și benevolă, iar 

art.7 indică expres persoanele care se supun testării obligatorii: inspectorii de integritate 

nu sunt vizați la această prevedere, adică ei pot fi testați doar benevol în cazurile 

stabilite la art.13: 

a) în cadrul activității operative de investigații; 

b) în cadrul cercetării de serviciu a persoanelor care  cad sub incidența art.4 lit. a). 

 

Dl Mircea Roșioru se interesează, dacă Autoritatea Națională de Integritate a oferit 

răspuns sau o explicație cu referire la angajare. 

Dl Sergiu Hîncu răspunde că, ANI a făcut referire doar la procesul – verbal nr. 10 din 

24.09.2019 al ședinței Comisiei de concurs și că un răspuns sau explicație nu a primit. 

Dl Viorel Rusu întreabă petiționarul de ce s-a adresat la Consiliul de Integritate, 

deoarece subiectul abordat ține de competența Comisiei de soluționare a contestațiilor a 

Autorității. 

Dl Sergiu Hîncu explică, că inițial, a adresat contestația la Comisia de soluționare a 

contestațiilor, care nu a fost examinată de către aceasta. Ulterior, a depus o notă 

informativă la Consiliul de Integritate, deoarece sunt multe neconcordanțe în 

Regulamentul pentru suplinirea funcției de inspector de integritate, aprobat de Consiliul 

de Integritate. 

Dl Mircea Roșioru, în contextul celor relatate, comunică că după ședința Consiliului de 

Integritate va avea loc ședința Comisiei de soluționare a contestațiilor, unde se va 

examina contestația depusă de dl Sergiu Hîncu. Prin urmare, examinarea chestiunii 

respective se amână până în momentul în care Comisia de soluționare a contestațiilor va 

veni cu o soluție. Ulterior, în dependență de soluția Comisiei de contestație, Consiliul va 

decide să revină la examinare sau obiectul contestației va lipsi. De asemenea, solicită 

petiționarului să rămână și să aștepte în sediul ANI pentru a i se comunica rezultatul 

examinării contestației. 

Se supune votului propunerea de a amâna examinarea petiției dlui Hîncu Sergiu 

nr.H-375/19 din 29.10.2019 până la examinarea contestației de către Comisia de 

contestare. 

Se votează unanim. 
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2. 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 

Dl Oleg Efrim, comunică că la ședința precedentă a fost făcută o prezentare sumară a 

inițiativei venite de la ANI, pe marginea propunerilor de modificare/ajustare a 

Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului privind suplinirea 

funcției de inspector de integritate. De asemenea, a constatat că, alte propuneri de 

modificare a Regulamentului nu au parvenit și modificările care se propun de ANI sunt 

în mare parte făcute la solicitările membrilor CI și propune să fie votate în varianta 

propusă de ANI.  

Dl Viorel Rusu consideră că după audierea petiționarului Hîncu S, se pare, că în 

Regulament s-ar mai impune anumite modificări sau completări. De aceea, propune 

amânarea chestiunii de pe agendă până la următoarea ședință, când ANI poate să revadă 

și să vină cu propuneri pentru înlăturarea divergențelor ce sunt în Regulament cu privire 

la metoda de calcul a punctajului obținut în cadrul concursului. 

Se supune votului propunerea de a amâna, până la următoarea ședință, 

propunerile ANI de modificare/ajustare a Regulamentului cu privire la 

organizarea și desfășurarea concursului privind suplinirea funcției de inspector de 

integritate în redacția propusă de ANI. 

Se votează unanim. 

 

3. Cu privire la desemnarea unui membru al Comisiei de concurs pentru 

suplinirea funcției de inspector de integritate 

Dl Mircea Roșioru informează că este necesar de a substitui ex-membrul din partea CI, 

dl D.Țîra, membru permanent al Comisiei de concurs pentru suplinirea funcției de 

inspector de integritate. În acest context, se interesează referitor la concursul organizat 

de Ministerul Justiției pentru selectarea membrilor CI din partea societății civile. 

Dna Veronica Carabut comunică că, conform informației prezentate de către 

Ministerul Justiției, ca urmare a depunerii dosarelor la concursul anunțat din 

27.09.2019, cu data  - limită de depunere a dosarelor până la 22.10.2019, sunt 4 dosare 

depuse la funcția de membru al Consiliului de Integritate din partea societății civile. 

Alte informații de la Ministerul Justiției nu au fost recepționate. 

Dl Mircea Roșioru solicită un comunicat din partea secretariatului Consiliului de 

Integritate privind concursurile în derulare pentru suplinirea funcției de inspector de 

integritate. 

Dna Veronica Carabut informează că astăzi, 18 noiembrie 2019, ora 9.00, a avut loc 

proba scrisă pentru poziția de inspector de integritate și vineri, 22 noiembrie 2019, ora 

9.00 va avea loc interviul. 
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Dl Mircea Roșioru propune ca să fie ales un membru provizoriu, din cei prezenți la 

ședința Consiliului de Integritate, până la selectarea membrului Consiliului de 

Integritate din partea societății civile. 

Se propune candidatura domnului Viorel Rusu, membru al Consiliului de 

Integritate, în Comisia de concurs pentru suplinirea funcției de inspector de 

integritate. 

Se votează unanim. 

 

Următoarea ședință a Consiliului de Integritate va fi anunțată public. 

Dl Mircea Roșioru va continua calitatea de președinte al Consiliului de Integritate. 

        Reieșind din cele relatate, în temeiul art.12 al Legii nr.132 din 07.06.2016 cu 

privire la Autoritatea Națională de Integritate, în ședința din 18.11.2019 Consiliul de 

Integritate,-  

 

                                                 A  HOTĂRÎT:  

 

1.  Se ia act de petiția dlui Hîncu Sergiu nr.H-375/19 din 29.10.2019 către Consiliul de 

Integritate privind rezultatele concursului pentru suplinirea funcției de inspector de 

integritate și de revenit la examinarea acesteia după pronunțarea Comisiei de soluționare 

a contestațiilor asupra contestației dlui Hîncu Sergiu nr.H-374/19 din 29.10.2019 cu 

același subiect.      

2. Se ia act de propunerile Autorității Naționale de Integritate cu referire la modificările 

propuse la Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului privind 

suplinirea funcției de inspector de integritate și se acordă Autorității Naționale de 

Integritate (Direcției juridice) termen de 7 zile pentru examinarea minuțioasă a 

Regulamentului, având în vedere și aspectele relevate în cadrul examinării contestației 

dlui Hîncu Sergiu. 

2. Se desemnează dl Viorel Rusu, membru al Consiliului de Integritate, în calitate de 

membru al Comisiei de concurs pentru suplinirea funcției de inspector de integritate. 

 

Următoarea ședință a Consiliului de Integritate va fi anunțată prin plasarea 

informației pe pagina web oficială a ANI. 

  

 

 Președinte al ședinței                                                                  Mircea ROȘIORU 
 

 

 A protocolat                                                                                 Veronica CARABUT 


