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REPUBLICA MOLDOVA 

 

CONSILIUL DE INTEGRITATE 

 

PROCES – VERBAL nr. 3 

al ședinței Consiliului de Integritate 

 

22 februarie 2021, ora 14.00 

 

Locul desfășurării ședinței: or. Chișinău, sediul Autorității Naționale de Integritate 

(ANI), ca centru informațional de asigurare a sesiunii prin teleconferință (platforma 

ZOOM). 

 

Ședință publică cu difuzare media în regim de timp real: 

 privesc.eu1.md, youtube.com2 

 

Prezidează: Mariana TIMOTIN 

 

Prezenți 5 membri ai Consiliului de Integritate (CI) din 5 membri desemnați:  

  
1. Dl Serghei OSTAF 

2. Dl Viorel RUSU 

3. Dl Mircea ROȘIORU  

4. Dl Vitalie PALEGA 

Cvorumul necesar este asigurat, ședința este deliberativă.  

 

Participă: 

Dna Rodica ANTOCI, președintele Autorității Naționale de Integritate; 

Dl Lilian CHIȘCA, vicepreședintele Autorității Naționale de Integritate; 

Dna Emilia RISTIC, șef al Direcției financiare și administrare din cadrul 

Autorității Naționale de Integritate. 

 

Lucrări de secretariat și protocol: 

Dna Veronica CARABUT, specialist principal în Direcția resurse umane și 

documentare a ANI. 

 

 
 

1 https://www.privesc.eu/Arhiva/93820/Sedinta-Consiliului-de-Integritate-al-Autoritatii-Nationale-de-Integritate-
din-22-februarie-2021 
2 https://www.youtube.com/watch?v=S6Jz9ai7bos 
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ORDINEA DE ZI: 

 

1. Cu privire la sesizarea R-82/21 din 28.01.2021, remisă spre examinare către 

Consiliul de Integritate de la Aparatul Președintelui Republicii Moldova(temei 

legal: art. 12), alin. (7), lit. k) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea 

Națională de Integritate, pct. 12, subpct. 13 al Regulamentului de organizare și 

funcționare a Consiliului de Integritate) 

 

Prezentare: Mariana TIMOTIN (până la 3 min.) 

Raportor: Vitalie PALEGA (până la 3 min.) 

Discuții: fiecare membru al CI (până la 1 min). 

 

2. Examinarea propunerilor de modificare a Regulamentului cu privire la 

organizarea și desfășurarea concursului privind suplinirea funcției de 

inspector de integritate3 (temei legal: art. 18, alin. (3) al Legii nr. 132 din 

17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, pct.12 subpct. 19) și 

pct.14 subpct.5), 6) și 9) ale Regulamentului de organizare și funcționare a 

Consiliului de Integritate).4 

 Prezentare: Mariana TIMOTIN (până la 3 min.) 

 Discuții: fiecare membru al CI (până la 1 min.) 

 

3. Diverse (max. 5 min.):  

3.1 Chestiuni organizatorice. Proiectul agendei, precum și stabilirea prealabilă 

a datei ședinței următoare (temei legal: pct. 14 subpct. 2), pct. 15 subpct. 3), pct. 

16, pct. 24, 25, 26, 27, 28, 30 ale Regulamentului de organizare și funcționare a 

Consiliului de Integritate  

                                                Desfășurarea ședinței: 

 

Dna Mariana TIMOTIN, președinte al ședinței Consiliului de Integritate 

informează că, la ședință on-line a Consiliului de Integritate din 22 februarie 2021 

participă 5 membri ai Consiliului. Ședința este deliberativă şi se declară deschisă. 

În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al 

Consiliului de Integritate, - până la modificarea art. 35 și 36, pct. 1) din 

Regulament, - supune votului aprobarea procesului – verbal al ședinței din 15 

februarie 2021. 

Se votează unanim. 

De asemenea, dă citire Proiectului Ordinii de zi din 22.02.2021 și face mențiune 

asupra faptului că, astăzi va fi reluată examinarea subiectului nr. 1, deoarece 

Consiliul nu a luat nicio hotărâre pe acest caz. 

La fel, se va relua examinarea subiectului nr. 2. 

Totodată, întreabă membrii CI cum vor fi examinate materialele parvenite către CI 

pe parcursul acestei săptămâni și anume: 

1) sesizarea dlui Dorel MUSTEAȚĂ M-149/21 din 17.02.2021; 

 
3 http://ani.md/ro/node/168 
4 http://ani.md/sites/default/files/HCI-5%20inspect%20de%20integ.PDF 
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2) scrisoarea ANI nr. 01/750 din 19.02.2021 privind expunerea punctului de 

vedere al CI referitor la concursul pentru suplinirea funcției de inspector de 

integritate. 

Raportor pentru sesizarea dlui Dorel MUSTEAȚĂ M-149/21 din 17.02.2021 

este numit dl Vitalie PALEGA, care va veni în una din ședințele următoare cu 

o Notă informativă, în baza căreia CI va lua o decizie. 

Se votează unanim. 

Referitor la scrisoarea ANI nr. 01/750 din 19.02.2021, informează că, este vorba de 

o contestație depusă de un candidat la funcția de inspector de integritate, în care se 

menționează că, Comisia de concurs a apreciat-o la proba scrisă cu - 6,54, iar 

Comisia de soluționare a contestațiilor cu – 7,52. 

     Dl Mircea ROȘIORU propune să fie plasată la rubrica Diverse și în dependență 

de rezultatul discuției, dacă CI va considera că subiectul necesită o hotărâre a CI, 

atunci el va fi plasat în agenda ședinței următoare ca subiect distinct, dar dacă CI va 

considera că nu ține de competența sa, atunci scrisoarea ANI nr. 01/750 din 

19.02.2021, va fi remisă după competență. 

Se supune votului agenda ședinței Consiliului de Integritate din 22.02.2021. 

Se votează unanim.      

     
DEZBATERI CONFORM ORDINII DE ZI: 

 

  1. Cu privire la sesizarea R-82/21 din 28.01.2021, remisă spre examinare către 

Consiliul de Integritate de la Aparatul Președintelui Republicii Moldova 

 

     Dna Mariana TIMOTIN informează că, sesizarea a fost remisă în adresa CI  la 

data de 28.01.2021. La data de 05.02.2021, dl V. PALEGA a remis către membrii 

CI Încheierea provizorie privind mersul examinării sesizării. Sesizarea Președinției 

și informația pe marginea ei a fost examinată în ședința CI din 15.02.2021 și astăzi, 

22.02.2021, va fi reluată examinarea. De asemenea, menționează că, petiționara 

vizată, Dna Emilia RISTIC, la data de 16.02.2021, a solicitat participarea în ședința 

CI din 22.02.2021, pentru a-și expune punctul de vedere. 

     Dl Lilian CHIȘCA reiterează că, a expus în Nota informativă toate problemele 

și odată ce a fost vizat în respectiva petiție, repetă problemele identificate de către 

dumnealui din anul 2019 și anume: lipsa accesului la informație, limitările, acțiuni 

care nu se încadrează în câmpul legal în cadrul ANI. La fel, consideră că ANI 

trebuie să fie o instituție etalon pentru alte autorități, situația pe interior fiind foarte 

gravă la toate aspectele, mai cu seamă concursurile de angajare, promovarea 

personalului, achiziții publice și managementul intern. Aceste situații se răsfrâng nu 

numai asupra vicepreședintelui, dar și asupra unor angajați ai ANI. Toată 

problematica identificată, a descris-o în Nota informativă, care a prezentat-o CI și 

consideră că este necesar de a lua atitudine și de a rezolva aceste probleme. 

     Dna Emilia RISTIC comunică că, a identificat, în procesul de lucru o achiziție, 

care pe hârtie avea un număr de bunuri, iar în realitate avea un alt număr de bunuri, 

mai mic. Ulterior, a raportat această acțiune, pe care o consideră ilegală, după care 

persoanele care au comis ilegalități sunt bune, iar petiționara care a raportat a 
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devenit dușman, persoană incomodă și care trebuie trimisă acasă. În continuare, s-au 

întâmplat multe acțiuni ilegale în procesul de verificare a lucrărilor de construcție. 

La fel, menționează că, întotdeauna a fost pentru control și chiar a solicitat să fie 

făcut acest control a procesului de execuție a lucrărilor suplimentare. În concluzie 

consideră că, nu a făcut nimic ilegal, dar a auzit în ședința anterioară că, este vizată 

pentru dublarea intenționată de bani în cadrul procesului de reparație capitală a ANI, 

la care informează că, nu a primit nici un act, prin care să fie vizată de această 

acuzație care i se aduce. De asemenea, a sesizat CNA și a solicitat efectuarea 

controlului repetat al lucrărilor la ANI, deoarece consideră că nu ea este de vină, dar 

sunt alte acțiuni, despre care cei de la Agenția pentru Supraveghere Tehnică au scris 

doar ceea ce li s-a indicat. În acest context, menționează că, la moment se află în 

spital și că de șase luni nu poate lucra din cauza unui climat psihologic negativ din 

cadrul ANI. De asemenea, specialiștii din cadrul DFA o informează asupra 

neimplicării în lucru, deoarece este format un alt grup de achiziții. La fel, comunică 

că, în fișa postului are atribuția care prevede controlul achizițiilor publice dar nu-și 

poate exercita funcția, deoarece i-a fost scos accesul de sistemul contabil 1C, 

sistemul informațional managementul finanțelor și la evaluare este evaluată cu 

nesatisfăcător. 

     Dna Mariana TIMOTIN întreabă petiționara de ce i-a fost aplicată sancțiunea 

de „mustrare” la data 31.12.2020 de către Colegiul disciplinar. 

     Dna Emilia RISTIC răspunde că, pentru că a făcut corectări în foaia de parcurs 

în care a făcut o eroare și anume a luat kilometrajul de la un automobil și l-a indicat 

la kilometraj pe foia de parcurs la alt automobil (kilometraj la plecare și kilometraj 

la întoarcere). Această greșeală nu a afectat cu nici un bănuț ANI, deoarece foile de 

parcurs au parcurs zero kilometri, peste 20 de foi de parcurs care au fost eliberate au 

parcurs zero kilometri, casarea nu a afectat, consumul nu a afectat, prejudiciul este 

zero. La fel, comunică că, a atacat acest act în instanța de judecată și urmează ca 

instanța să se expună. 

     Dna Mariana TIMOTIN menționează că, în Nota prezentată de președintele 

ANI este indicat că, pe parcursul lunilor iunie, august, septembrie, a fost la serviciu 

doar 13-15 zile. La fel, octombrie, noiembrie, decembrie-16 zile. În lunile ianuarie 

și februarie-4 zile.   

     Dna Emilia RISTIC explică că, de când s-au început abuzurile împotriva ei, a 

început să se îmbolnăvească. La fel, se pot ridica toate fișele medicale de când a fost 

internată în spital, cu ce diagnoză, cu ce tensiune și ce investigații a făcut. 

     Dl Viorel RUSU întreabă cum vede vicepreședintele și petiționara remedierea 

problemei în cadrul ANI și ce căi de soluționare ar putea fi. 

     Dl Lilian CHIȘCA repetă că, a ridicat problema vizavi de accesul la informație 

încă din anul 2019, care nici până la moment nu este remediată. Conform unui 

Ordin, are în subordine 2 subdiviziuni care se subordonează vicepreședintelui și este 

responsabil de sistemele informaționale. La fel, de 1 an de zile nu a primit 

corespondență, la ședință nu este invitat. Intervenția CI s-a solicitat deoarece în 2 

ani nimic nu s-a schimbat spre exemplu accesul la sistemele video, ca 

vicepreședinte al ANI dumnealui nu are și consideră că, vicepreședintelui i s-au 

limitat accesul la informație pe tot parcursul activității. De aceea, consideră că 

trebuie de analizat din punct de vedere legal și de găsit soluții, deoarece activitatea 
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ANI trebuie să fie bazată pe lege și ANI este o instituție de integritate și nu de 

interese personale. 

     Dna Emilia RISTIC vine cu concretizarea că, atâta timp cât li se permite 

angajaților să activeze nu vede o problemă, deoarece mai presus de toate este legea 

și a analizat toate acțiunile și toate procesele așa ca să se încadreze în cadrul legal. 

De asemenea, menționează că, la moment nu poate demisiona, deoarece are un 

credit de achitat și un copil la studii și locul acesta de muncă î-i aduce niște surse 

financiare necesare pentru viață, chiar și pentru tratamentele pe care le urmează și 

care costă.  

     Dna Rodica ANTOCI atrage atenție la acele sesizări, care au fost remise către 

Președinția Republicii Moldova, către Consiliul de Integritate încă din 2019, care nu 

au fost soluționate. Cu părere de rău, constată că, persoana care a fost responsabilă 

de domeniul achiziției în ANI, acum se dă bolnavă și supărată. La fel, în trei și mai 

multe luni de zile, persoanele vizate nu au convenit cu președintele ANI pentru a 

discuta, pentru a desfășura ședințe, pentru a arăta notele, acordurile, opiniile 

separate care le au avut vizavi de toate încălcările pe care le-a sesizat personal către 

organele competente. La moment, sunt sesizate organele care vor verifica, vor primi 

materialele necesare după care se vor expune atât Curtea de Conturi, Centrul 

Național Anticorupție cât și alte organe abilitate. Dacă va fi necesar, vor fi efectuate 

și alte controale din partea Agenției pentru Supraveghere Tehnică. Referitor la cele 

invocate de dl vicepreședinte și petiționară comunică că, din 04.11.2020 nu a văzut 

acest funcționar public de conducere în biroul său ca să raporteze conform fișei de 

post. La fel menționează că, ambii duc un mod de denigrare a instituției prin 

generarea conflictelor pe interior, nu vin în mod oficial la discuții în ședințe, dar 

transmit note, scrisori cu semnătură electronică. De asemenea, consideră că lucrurile 

degradează în instituție și că este necesar de a stabili o ședință de comun cu membrii 

CI și cu persoanele vizate și propune de a discuta pe documente probatorii. 

Totodată, explică că, abuzuri sau presiuni din partea președintelui ANI nu au fost. 

La fel, va solicita membrilor CI prezentarea Notei vicepreședintelui, pe care 

punctat, cu probe va răspunde la ea și o va prezenta CI, precum și rezultatele 

investigațiilor efectuate de către Curtea de Conturi cât și CNA. 

     Dl Viorel RUSU se interesează când și cum au generat lucrurile în astfel de 

situație și care este cauza. 

    Dna Rodica ANTOCI comunică că, lucrurile au degradat atunci când: 

- au fost identificate acele foi de parcurs corectate, pe care dna Emilia RISTIC nu 

le-a raportat,  

- atunci când în grupul de achiziții, dna E. RISTIC a prezentat de 3 ori sume diferite 

la procesele – verbale cu privire la lucrările suplimentare, acest raport fiind 

prezentat de alți 2 membri ai grupului de achiziții; 

- când în calitate de președinte al ANI a sesizat Agenția pentru Supraveghere 

Tehnică pentru a efectua un control în vederea stabilirii sumelor reale; 

- când a fost aplicată sancțiunea disciplinară. 

În privința vicepreședintelui comunică că, conflictele au apărut atunci când i-a fost 

instalat GPS-ul la automobilul de serviciu, pe care l-a confundat cu viața sa privată 

că este monitorizat, înregistrat, urmărit de dna președinte a ANI. Soluționarea o 

vede atunci când se vor așeza la o masă de negocieri și vor discuta punctat pe 
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fiecare întrebare. Mai mult, la solicitarea președintelui ANI către vicepreședinte de a 

prezenta un raport de activitate, răspunde că este funcționar de demnitate publică. 

La fel, sesizează mai multe organe din Republica Moldova, care aduce atingere 

imaginii instituționale fără informarea președintelui ANI pentru faptul că este 

urmărit. 

     Dna Emilia RISTIC concretizează că, abuzurile împotriva ei au început după ce 

a fost invitată la CNA pentru declarații. Mai precis, ANI a depus o solicitare la CNA 

cu privire la utilizarea transportului de serviciu. Din momentul în care a fost invitată 

la CNA și a făcut aceste declarații, s-au început problemele. 

     Dl Lilian CHIȘCA atrage atenție că, proporționalitatea lucrurilor efectuate 

trebuie să corespundă cu principiile, scopurile și obiectivele propuse de ANI, dar nu 

urmărirea diferitor soluții și îngrădirea drepturilor și atribuțiilor funcționale. La fel, 

GPS-ul instalat și alte lucruri făcute la nivel de instituție au un caracter ilegal și nu 

au suport juridic, dat fiind faptul că, costul acestor echipamente prevalează în 

jumătate cu costul carburanților. De asemenea, nu au fost înregistrate cazuri de 

depășiri, sustrageri sau utilizare ilegale a mijloacelor de transport. 

     Dl Viorel RUSU se interesează dacă a fost făcut audit al activității ANI și dacă 

nu atunci propune să fie efectuat cu chestionarea anonimă a tuturor angajaților ANI, 

pentru a înțelege starea de lucruri.  

     Dna Rodica ANTOCI comunică că, anual ANI este supusă auditului din partea 

Curții de Conturi. Luând în considerație la ceea ce se întâmplă la ANI, vă solicita 

încă un audit extern din partea altor companii pentru a fi auditată fiecare 

subdiviziune a ANI. 

     Dna Mariana TIMOTIN concluzionează că, au fost descrise și discutate acte și 

fapte care depășesc competențele CI. În continuare, dă citire încheierii pe marginea 

subiectului, întocmit de dl Vitalie PALEGA și anume:   

 

1) A se lua act de această încheiere, care să fie anexată la procesul – 

verbal al ședinței Consiliului de Integritate din 15.02.2021. 

2) Constatarea faptului că, în petiție sunt descrise acte și fapte ce depășesc 

competențele CI, care fără intervenția instituțiilor competente nu poate 

adopta o decizie temeinică cu privire la situația de caz examinată. 

3) Sesizarea Inspectoratului de Stat al Muncii, ca să facă verificările ce-i 

revin conform competențelor, pentru a stabili s-au infirma cele descrise 

în petiție, cu informarea CI asupra rezultatelor înregistrate. 

4) Sesizarea Cancelariei de Stat ca să verifice cele relatate în petiție și 

îndeosebi și cu precădere accentul să fie pus pe aspectul cum este 

exercitat managementul funcției publice în cadrul ANI, cu informarea 

CI. 

5) Sesizarea Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter 

Personal, ca să fie verificat aspectul ce ține de respectul vieții private și 

a spațiului personal al persoanei prin înregistrările audio din birouri, 

efectuate printr-o firmă privată într-o instituție publică, dacă se va 

confirma și/sau stabili că, cele relatate în plângere sunt drepte și 

adevărate, cu informarea CI asupra rezultatelor. 
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6) Sesizarea Curții de Conturi, pentru ca instituția să se expună în privința 

corectitudinii gestionării banului public, pentru a fi verificat 

suplimentar acest aspect descris în plângere, cu informarea CI pentru 

adoptare de decizie. 

7) Solicitarea Centrului National Anticorupție să examineze aspectele ce-l 

privesc și care sunt conținute în plângere cu referire la Centru, cu 

informarea CI. 

8) Informarea instituției prezidențiale și a petiționarei asupra măsurilor 

întreprinse; 

9) Păstrarea în continuare la control a măsurii, până la parvenirea 

răspunsurilor de la instituțiile menționate supra, în funcție de care, CI 

va adopta o decizie suplimentară și va informa Președinția și petiționa 

cu privire la hotărârea CI. 

 

     Dl Viorel RUSU menționează că, legea prevede că, CI nu poate interveni în 

activitatea funcțională și operațională a ANI, adică doar prin prisma controlului 

averii și al intereselor personale, constatarea încălcării regimului juridic al 

conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor a 

conducerii ANI. De asemenea, sugerează că să fie solicitată Curtea de Conturi în 

vederea efectuării auditului intern managerial în cadrul ANI. 

     Dl Serghei OSTAF se va abține de la votul pe această încheiere, deoarece în 

proiectul încheierii se constată lipsă de competență a CI și nu poate admite ca în 

restul punctelor să fie solicitate organele care sunt competente să informeze CI, 

când în punctul anterior se constată că, nu are competență, consideră că este o 

contradicție în sine. La fel, este de părerea că acceptă pct. 1,2,3, dar cu restul 

punctelor nu este de acord, deoarece aceste proceduri sunt deja demarate. Or, dacă 

se dorește o hotărâre pe competențele CI, atunci trebuie să fie desprinse din această 

petiție acele fapte care intră perfect în atribuțiile CI și doar pe acele fapte să fie 

efectuate examinările în condițiile în care să nu fie repetate în comparație cu 

atribuțiile altor organe. În concluzie propune: 

1) De a lua act de această încheiere; 

2) De a explica părților vizate despre procedurile legale existente; 

3) Încurajarea persoanelor vizate să depună cereri la CNA și la Agenția 

pentru Supraveghere Tehnică, Instituția Ombudsmanului, Consiliul 

pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității; 

4) Examinarea temeinică a faptelor, contrapunerea faptelor de către CI 

numai pe acele aspecte pe care CI are atribuții și competențe. 

La fel, consideră că subiectul nu este pregătit pentru a lua o decizie. 

     Dl Viorel RUSU propune ca în hotărârea CI să fie menționat că CI a luat act 

de cele expuse, descrierea situației și adresarea către organele competente. De  

asemenea, consideră că se poate de adresat suplimentar și Agenției Achiziții 

Publice pe problema achizițiilor publice, Curții de Conturi privind auditul 

conformității și al performanței, inclusiv climatul instituțional, etc. La fel, trebuie 

anunțați petiționarii că, în particular se pot adresa la organele competente. 

     Dl Mircea ROȘIORU face trimitere la Legea nr. 132/2016 cu privire la 

Autoritatea Națională de Integritate și anume: art. 12, alin.(7), lit. f) propune 
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Președintelui Republicii Moldova numirea și revocarea din funcții a 

președintelui și vicepreședintelui Autorității. Condițiile pentru eventuala 

revocare din funcție a președintelui și vicepreședintelui, și acele situații descrise 

expres în Lege, nu pot fi desprinse din această sesizare. Referitor la competența 

CI de la art. 12, alin.(7), lit. k) examinează sesizările și plângerile în care sînt 

vizați președintele și vicepreședintele Autorității, constată că, anume potrivit 

acestei prevederi a fost înaintată către CI sesizarea dată. Dacă CI găsește 

modalitatea în care survine răspunderea disciplinară a președintelui și 

vicepreședintelui în raport cu CI, atunci Consiliul va avea drept legal de a 

solicita organele competente cu remiterea adresărilor conform competenței, ca 

ele la rândul lor, în momentul când vor finaliza controalele necesare să 

informeze CI. În situația, în care CI nu va găsi o competență a CI pe partea 

disciplinară, atunci consideră că CI nu are dreptul să solicite organelor 

competente să comunice CI care va fi rezultatul verificărilor. În concluzie, 

consideră că, CI trebuie să se documenteze pe partea disciplinară și doar atunci 

se va relua discuția pentru a găsi soluția pe caz. 

     Dl Viorel RUSU face trimitere la art. 12, alin.(7), lit. d) aprobă Strategia și 

planul de activitate al Autorității și e) analizează și aprobă rapoartele anuale 

ale Autorității din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de 

Integritate. În acest context, este de părerea ca ANI să prezinte informații 

cantitative și calitative privind climatul în ANI, care vor fi luate în considerație 

la  prezentarea către CI a raportului anual de activitate. CI, la rândul său poate să 

dea o apreciere negativă raportului. 

     Dl Vitalie PALEGA este de părerea că CI examinează nu sesizarea dnei E. 

RISTIC, dar sesizarea Președinției Republicii Moldova, potrivit art. 12, alin.(7), 

lit. k) examinează sesizările și plângerile în care sînt vizați președintele și 

vicepreședintele Autorității și odată ce sunt invocate depășiri de atribuții, sume 

mari și dacă toate părțile sunt interesate să se excludă toate suspiciunile, propune 

ca CI să solicite organelor competente să facă verificări, cu informarea CI. La 

fel, propune ca sesizarea dnei E. RISCTIC să fie remisă autorităților publice 

vizate în informația prezentată spre examinare conform competenței cu o 

scrisoare de însoțire din partea CI. 

     Dna Mariana TIMOTIN, până la următoarea ședință va perfecta un 

proiect de hotărâre, care va fi coordonat cu membrii CI și în ședința 

următoare doar va fi supus votului.  

  

2. Examinarea propunerilor de modificare a Regulamentului cu privire la 

organizarea și desfășurarea concursului privind suplinirea funcției de 

inspector de integritate 

 

     Dna Mariana TIMOTIN informează membrii CI că, un membru al CI va părăsi  

ședințe și respectiv nu va fi cvorum. Subiectul se amână.  
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3. Diverse:  

 

1) scrisoarea ANI nr. 01/750 din 19.02.2021 privind expunerea punctului de 

vedere al CI referitor la concursul pentru suplinirea funcției de inspector 

de integritate. 

Dna Mariana TIMOTIN comunică că, este vorba despre concursul pentru 

funcția de inspector de integritate. În urma desfășurării probei scrise, un candidat 

a depus o contestare privind dezacordul cu punctajul acordat de Comisia de 

concurs, revizuirea și majorarea rezultatelor probei scrise Contestația a fost 

depusă în termen de 24 de ore prevăzut de Regulamentul cu privire la concursul 

pentru suplinirea funcției de inspector de integritate. Prima ședință a fost 

desfășurată la data de 28.01.2021 cu următoarea hotărâre:  

1. Se amâna ședința Comisiei de soluționare a contestațiilor până la 

revenirea contestatarului la serviciu; 

2. Se solicită prezența contestatarului la următoarea ședință a Comisiei de 

soluționare a contestațiilor; 

3. Contestatara, în termen de 24 de ore de la revenire, să formuleze și să 

prezinte în ședința Comisiei de soluționare a contestațiilor o cerere 

motivată, cu mențiunea pentru fiecare punct a acordului sau dezacordului 

aprecierii Comisiei de concurs. 

A doua ședință a Comisiei de soluționare a contestațiilor a avut loc la data de 

11.02.2021, unde i-a fost majorat punctajul de la 6,54 la 7,52, astfel încât candidatul 

a promovat proba scrisă și urmează să participe la proba de interviu. Problema este 

că, contestarea nu a fost examinată în termenul regulamentar de 3 zile. Al doilea 

moment constă în acea că, desfășurarea interviului cu aceleași întrebări (pct. 54 din 

Regulament), practic nu este realizabil, deoarece interviul a fost transmis on – line și 

se va crea impresia că candidatul este favorizat. Dat fiind faptul că termenul legal de 

examinare a contestației a fost depășit, Comisia de concurs solicită CI expunerea 

punctului de vedere referitor la concursul pentru suplinirea funcției de inspector de 

integritate. Depășirea termenului a fost argumentată de situația pandemică, 

candidatul fiind trimis în izolare deoarece colega de birou a fost testată pozitiv. 

Reiese că, Comisia de soluționare a contestațiilor a acceptat depășirea termenului și 

i-a oferit candidatului posibilitatea de a prezenta, la revenirea în serviciu a cererii 

motivate. Direcția juridică, la fel, s-a expus că este depășit termenul și Regulamentul 

nu prevede examinarea după depășirea termenului. 

     Dl Lilian CHIȘCA, președintele Comisiei de soluționare a contestațiilor, repetă 

cronologia evenimentelor și anume: 

În Comisie a fost depusă spre examinare o contestație a probei scrise, a fost stabilită 

data ședinței în termenul indicat în Regulament. În cadrul examinării a fost abordată 

întrebarea care este obiectul contestării, pentru a nu fi examinată toată lucrarea. În 

legătură cu faptul că, în cadrul entității era focar de COVID, contestatarul a fost 

trimisă în izolare, cu munca de la domiciliu, Comisia neavând alte soluții a 

suspendat examinarea contestației până la revenirea respectivei la serviciu. Este de 

acord că asemenea situații nu sunt prevăzute în Regulament, dar consideră că este o 

situație extraordinară cu focarul de COVID și în viziunea sa, dacă pe întreg teritoriul 

țării au fost suspendate termenii legali specificați în legislație consideră că Comisia 
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a avut acest drept să facă așa acțiune. La revenirea candidatului la serviciu, Comisia 

s-a întrunit în ședință și au evaluat lucrarea, conform cererii motivate cu mențiunea 

pentru fiecare punct a acordului sau dezacordului cu punctajul Comisie de concurs, 

deoarece la unele întrebări a fost punctată cu notă maximă (PV-2 din 11.02.2021), 

fapt despre care a fost informată Comisia de concurs. În cest sens, comunică că, 

Comisia de soluționare a contestațiilor a fost constituită prin Regulament (pct. 66) și 

este în conformitate cu art. 11, alin. (9) al Legii nr. nr. 132/2016 cu privire la 

Autoritatea Națională de Integritate și la luarea deciziilor î-și asumă în acest sens 

răspunderea. 

Cererea motivată a contestatarului a fost prezentată în formă scrisă la secretarul 

Comisiei de soluționare a contestațiilor. 

     Dna Mariana TIMOTIN se interesează de ce contestația nu a fost examinată în 

termenul de 3 zile prevăzut de Regulament. 

     Dl Lilian CHIȘCA comunică că:  

- la data de 26.01.2021, a fost depusă contestația; 

- la 27.01.2021, i-a fost dată dispoziția să plece în izolare, deoarece colega de 

birou a fost testată pozitiv; 

- la data de 28.01.2021 a avut loc ședința Comisie de soluționare a 

contestațiilor; 

- la data de 29.01.2021 a fost emisă Dispoziția ANI în contextul prelungirii 

stării de urgență și candidatul nu a fost inclus în lista persoanelor care să fie 

prezente la ANI; 

- la 09.02.2021, contestatarul a revenit la serviciu și a făcut cunoștință cu 

materialele Comisiei; 

- la data de 10.02.2021 contestatarul a prezentat cererea motivată; 

- la data de 11.02.2021, membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor s-au 

întrunit în ședință. 

     Dl Viorel RUSU explică că, după toate regulile, interviul nu trebuia să aibă 

loc, dacă era o contestație depusă și persoana în cauză nu trebuie să fie afectată 

în rezultatul neconlucrării sau necoordonării acțiunilor a două structuri. La fel, 

consideră că persoana a depus în termen contestația și în mod firesc ea trebuia 

admisă la interviu. În cazul dat, consideră că interviul trebuia amânat. 

     Dl Lilian CHIȘCA menționează că este deja precedent privind amânarea 

întregului concurs, cu toate că faptul dat nu este prevăzut nici în Regulament și 

nici în HG-201/2009 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului 

public. La fel, nu este prevăzut nici termenul „suspendare”. 

     Dl Mircea ROȘIORU informează că, inițiativa de suspendare este a 

dumnealui, din motiv că, contestația depusă era una foarte vagă, de exprimare a 

dezacordului cu rezultatele Comisiei de concurs și de comun cu membrii 

Comisiei de concurs au decis ca contestatarul să depună repetat o cerere motivată 

în care să indice concret cu care pct. din lucrare nu este de acord, deoarece pentru 

unele întrebări a fost punctată cu punctaj maxim. De asemenea, a întrebat 

Secretariatul dacă doamna a făcut cunoștință cu lucrarea, la care Secretariatul a 

răspuns că nu, deoarece nu a solicitat. În situația respectivă erau 2 soluții: 

1. Amânarea examinării contestației până la o dată la care contestatara va 

depune o contestație motivată fie doamna se prezenta în ședința Comisiei; 
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2. Respingerea contestației ca fiind nemotivată.   

Membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor au decis amânarea, fiind o 

suspiciune la infecția COVID-19. La revenirea acesteia la serviciu i-au fost 

aduse la cunoștință lucrarea și materialele Comisiei, pentru a se expune unde și 

cu ce nu este de acord, ceea ce a și făcut chiar a doua zi precum este descris mai 

sus. Comisia de soluționare a contestațiilor a decis că proba scrisă este una 

valabilă, iar proba interviu poate fi eventual într-un alt concurs, la o altă dată și 

să răspundă la aceleași întrebări la care au răspuns candidații implicați cu 

contestatara în concurs, deoarece pentru concursul demarat la ziua de azi funcții 

vacante în cadrul Inspectoratului de integritate sunt mult mai multe decât în 

concursul precedent. De asemenea, menționează că, problema termenilor a mai 

fost soluționată într-un concurs prin încheierea irevocabilă a instanței de 

judecată, unde Comisia de soluționare a contestațiilor s-a convocat post – 

factum. 

     Dl Viorel RUSU consideră că, Comisia de soluționare a contestațiilor a 

procedat corect și recomandă Comisiei de concurs să aplice principiul egalității 

de tratament conform Codului administrativ. La fel, este de acord ca contestatara 

să fie inclusă într-un alt interviu ca să fie egalitate de tratament față de candidații 

care au trecut interviul respectiv, dar și față de contestatară.  

De asemenea, nu este de acord cu aceea că a fost desfășurat interviul fără 

rezultatul Comisiei de soluționare a contestației. În acest context, propune ca să 

fie inclus în Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea 

concursului privind suplinirea funcției de inspector de integritate că, „pe 

perioada contestării se suspendă următoarea probă de concurs”.  

     Dl Mircea ROȘIORU este de acord ca contestatara să fie inclusă într-un alt 

interviu cu alți candidați și este de părerea că, dacă ANI dispune de resurse să 

organizeze proba de interviu doar pentru contestatară.  

Recomandarea membrilor CI pentru Comisia de concurs este organizarea 

unui concurs separat pentru contestatară sau includerea contestatarei într-

un alt interviu în următorul concurs.  

     Dna Mariana TIMOTIN menționează că, conform pct. 74 din Regulament 

„contestațiile depuse conform pct.64 nu suspendă desfășurarea concursului”, 

Comisia de concurs a ținut cont de toți termenii procedurali și nu consideră că e 

corect să fie organizat un interviu separat, dar să participe la următorul concurs 

la proba de interviu.  

 

                                               S-A HOTĂRÂT: 

 

1. Consiliul de Integritate a luat act de: 

Încheierea provizorie privind mersul executării pct. 4 de pe agenda ședinței CI: Cu 

privire la sesizarea R-82/21 din 28.01.2021, remisă spre examinare către Consiliul 

de Integritate de la Aparatul Președintelui Republicii Moldova. 

 

2. Membrii Consiliului de Integritate: 
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1)  se vor documenta pe partea disciplinară și modalitatea în care survine 

răspunderea disciplinară a președintelui și vicepreședintelui în raport cu 

Consiliul. 

2) să șină cont de modificarea Regulamentului cu privire la concursul pentru 

suplinirea funcției de inspector de integritate cu includerea prevederii „pe 

perioada contestării se suspendă următoarea probă de concurs”. 

 

3) dl Vitalie PALEGA, raportor pentru sesizarea dlui Dorel MUSTEAȚĂ M-

149/21 din 17.02.2021, va veni în una din ședințele următoare cu o Notă 

informativă, în baza căreia CI să poată lua o decizie. 

 

 

4) Dna Mariana TIMOTIN, până la următoarea ședință va perfecta un proiect de 

hotărâre la sesizarea R-82/21 din 28.01.2021, remisă spre examinare către Consiliul 

de Integritate de la Aparatul Președintelui Republicii Moldova, care va fi coordonat 

cu membrii CI și în ședința următoare doar va fi supus votului. 

 

4. Secretariatul Consiliului de Integritate va asigura: 

1) Perfectarea procesului – verbal al ședinței Consiliului de Integritate din 22 

februarie 2021; 

2) transmiterea copiei procesului – verbal al ședinței Consiliului de Integritate din 

22 februarie 2021, către Autoritatea Națională de Integritate. 

4) perfectarea scrisorii de răspuns la sesizarea R-82/21 din 28.01.2021, remisă spre 

examinare către Consiliul de Integritate de la Aparatul Președintelui Republicii 

Moldova, cu informarea petiționarei. 

5) asigurarea semnării răspunsurilor și remiterea către destinatari; 

 

5. Asigurarea publicării pe pagina web a Autorității Naționale de Integritate a 

procesului – verbal al ședinței Consiliului de Integritate din 22 februarie 2021;  

 

6. Autoritatea Națională de Integritate va ține cont de Recomandarea membrilor 

Consiliului de Integritate pentru Comisia de concurs cu organizarea unui concurs 

separat pentru contestatară sau includerea contestatarei într-un alt interviu în 

următorul concurs.   

 

7. Se propune agenda de lucru pentru ședința următoare a Consiliului de 

Integritate: 

1. Cu privire la Raportul Consiliului de Integritate pentru anul 2020. 

2. Examinarea propunerilor de modificare a Regulamentului cu privire la 

organizarea și desfășurarea concursului privind suplinirea funcției de inspector de 

integritate (reluarea examinării). 

3. Diverse: Chestiuni organizatorice. Proiectul agendei, precum și stabilirea 

prealabilă a datei ședinței următoare.  

 

Următoarea ședință a Consiliului de Integritate va fi anunțată public prin 

plasarea pe pagina web a Autorității Naționale de Integritate. 
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NOTĂ: Propunerea și programarea comportă un caracter preparatoriu și pot fi schimbate 
în funcție de situația pandemică. 
 

Dna Mariana TIMOTIN va continua președinția următoarei ședințe a 
Consiliului de Integritate 

Ședința din 22 februarie 2021 se declară închisă. 

 

 

 

Președinte al ședinței                                                                Mariana TIMOTIN 
 
 

A protocolat                                                                             Veronica CARABUT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Notă: Ședința a fost înregistrată pe privesc.eu.md și https://www.youtube.com/watch?v=S6Jz9ai7bos. In cazul în 

care există divergențe între prezentul proces-verbal şi înregistrările video, de bază se vor lua înregistrările video. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S6Jz9ai7bos

