La 30 decembrie 2014 la avea loc ședința extraordinară a Consiliului raional
Ialoveni.
În temeiul art.45, alin.(2) şi (3), art. 53, alin.(1), lit.(f), ale Legii privind
administraţia publică locală, nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, președintele
raionului a emis dispoziția nr. 228-g din 23 decembrie 2014 privind convocarea în
şedinţă extraordinară a Consiliului raional pentru data de 30 decembrie 2014, orele
1000, în incinta Consiliului raional Ialoveni, cu următoarea ordine de zi:
1. Cu privire la transmiterea unor imobile
Informație:Anatolie Melenciuc, vicepreședinte al raionului
2.Despre aprobarea Regulamentului cu privire la evidenţa cazurilor de
influenţă necorespunzătoare
Informație:Nicolae Mereacre, secretarul Consiliului
3.Despre aprobarea Regulamentului privind avertizorii de integritate
Informație:Nicolae Mereacre, secretarul Consiliului
4.Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni anticorupţie pe anii 2014-2016
Informație:Nicolae Mereacre, secretarul Consiliului
5.Cu privire la transmiterea unor bunuri materiale
Informație:Mihail Braga, vicepreședinte al raionului
6.Cu privire la stabilirea sporului la salariu
Informație:Anatolie Melenciuc, vicepreședinte al raionului
7.Cu privire la stabilirea mărimii premiilor pentru persoanele cu funcții de
demnitate publică
Informație:Nicolae Mereacre, secretarul Consiliului
8. Cu privire la crearea Serviciului social „Plasament familial pentru adulţi”
Informație:Maria Târgoală, șefa Direcției ASPF
9.Cu privire la casarea unor bunuri din proprietatea publică
Informație:Stelian Cucu, șef IMSP CS Ialoveni
10.Cu privire la aprobarea îndemnizaţiilor de conducere pentru funcţiile
didactice de conducere din instituţiile de învăţămînt preuniversitar
Informație:Mihail Braga, vicepreședinte al raionului
Pentru conformitate,
Nicolae MEREACRE,
Secretarul Consiliului raional
P.S. Proiectele de decizii și graficul desfășurării ședințelor comisiilor de
specialitate se anexează
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GRAFICUL DESFĂŞURĂRII ŞEDINŢELOR
COMISIILOR DE SPECIALITATE
ALE CONSILIULUI RAIONAL

Marți, 30 decembrie 2014, ora 09:00,
Biroul vicepreședintelui raionului Țurcanu Valeriu
Comisia pentru gospodăria comunală, construcţii
şi gestionarea patrimoniului
1. Tonu Grigore – președinte
2. Lupu Varvara -secretar
3. Cotorobai Nicolae
4. Cujbă Ion
5. Murzac Petru
Marți, 30 decembrie 2014, ora 09:00,
Biroul vicepreședintelui raionului Anatolie Melenciuc
Comisia pentru medicină şi asistenţă socială
1. Cotovan Mihail
2. Bolocan Victoria
3. Cernat Vladimir
4. Gherdelescu Lucia
5. Vârtosu Vasile
Marți, 30 decembrie 2014, ora 09:00,
Biroul secretarului raionului
Comisia pentru probleme de drept şi administraţie publică
1. Lifciu Ilie – președinte
2. Palancica Victor - secretar
3. Cotorobai Ivan
4. Deliu Isidor
5. Dubiță Ghenadie
6. Maleru Petru
7. Pașchevici Nicolae
_________________________________________________
PROIECTE DE DECIZII
PENTRU ȘEDINȚA DIN 30 DECEMBRIE 2014
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Proiectul nr.1

Cu privire la transmiterea unor imobile
Examinând Demersul Ministerului Sănătății al Republicii Moldova, nr. 0806/290 din 20 octombrie 2014, și in conformitate cu Regulamentul cu privire la
modul de transmitere a întreprinderilor, organizaţiilor, instituţiilor de stat, a
subdiviziunilor lor, clădirilor, edificiilor, mijloacelor fixe şi altor active, aprobat
prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova, nr.688 din 9 octombrie 1995, cu
modificările şi completările ulterioare, prevederile art.8 al Legii nr. 523-XIV din
16 iulie 1999 ”Cu privire la proprietatea publică a unităților administratiuvteritoriale”, art. 43 și 77 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind
administraţia publică locală, Consiliul raional DECIDE:
1.Se acceptă transmiterea, cu titlu gratuit, din proprietatea raionului Ialoveni în
proprietatea statului (Ministerului Sănătății), a imobilelor, care vor fi gestionate de
IMSP Stația Zonală de Asistență Medicală de Urgență ”Centru”, după cum
urmează :
Imobilul

Nr cadastral

Spațiile din incinta
Policlinicii IMSP Spitalul
raional Ialoveni (nivelul 0)
Spațiile din incinta IMSP
Centrul de sănătate Costești
Spațiile din incinta IMSP
Centrul de sănătate Răzeni

55.01.210.169.01.002

Suprafața
(m.p)
247,9

Adresa imobilului

55.15.208.004.01.002

157,6

Orașul Ialoveni,
str. Alexandru
cel Bun,7
Satul Costești

2334203074.01.002

125,9

Satul Răzeni

2. Decizia se comunică Ministerului Sănătății.
Proiectul nr.2

Despre aprobarea Regulamentului cu privire la evidenţa cazurilor de
influenţă necorespunzătoare
În conformitate cu prevederile Legii, nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind
testarea integrității profesionale, Hotărârii Guvernului Republicii Moldova, nr.767
din 19 septembrie 2014 ”Pentru implementarea Legii nr.325 din 23 decembrie
2013”, art.43 al Legii privind administraţia publică locală, nr.436-XVI din 28
decembrie 2006, având drept temei Circulara Cancelariei de Stat a Republicii
Moldova, nr. 1214-263 din 03 noiembrie 2014, Consiliul raional DECIDE:
1.Se aprobă Regulamentul cu privire la evidența cazurilor de influență
necorespunzătoare, conform anexei.
2.Decizia se comunică tuturor serviciilor publice raionale, autorităților publice
locale de nivelul întâi și se publică pe pagina web www.il.md.
Anexă la Decizia Consiliului raional,
nr._______ din______________2014

REGULAMENTUL
cu privire la evidenţa cazurilor de influenţă necorespunzătoare
I. DISPOZIŢII GENERALE
1. Prezentul Regulament stabileşte procedura de comunicare şi evidenţă a
influenţelor necorespunzătoare exercitate asupra agenţilor publici din cadrul
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subdiziunilor Consiliului raional Ialoveni (în continuare-Consiliul raional), modul de
completare şi gestionare a registrului pentru denunţarea influenţelor necorespunzătoare.
2. Prezentul Regulament se aplică agenţilor publici din cadrul subdiviziunilor
Consiliului raional în procesul de identificare şi denunţare a influenţelor
necorespunzătoare exercitate de către terţe persoane.
În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate au următoarele semnificaţii:
influenţă necorespunzătoare – încercări, acţiuni, presiuni, ameninţări, imixtiuni
sau rugăminţi ilegale ale unor terţe persoane în vederea determinării agenţilor publici să
îndeplinească sau nu, să întîrzie sau să grăbească îndeplinirea unor acţiuni în exercitarea
funcţiilor lor sau contrar acestora;
denunţ – înştiinţare întocmită în scris de către agentul public asupra căruia se
exercită influenţa necorespunzătoare, conţinînd informaţiile prevăzute în pct.11 din
prezentul Regulament;
entitate publică – autorităţile şi instituţiile publice prevăzute în anexa la Legea
nr.325 din 23 decembrie 2013 privind testarea integrităţii profesionale;
persoană responsabilă - persoană desemnată în vederea înregistrării într-un
Registru special a cazurilor de influenţă necorespunzătoare denunţate;
instituţie care realizează testarea integrităţii profesionale – instituţia care
efectuează testarea integrităţii profesionale în privinţa agenţilor publici din cadrul entităţii
publice, în conformitate cu prevederile art.10 alin.(1) din Legea nr.325 din 23 decembrie
2013 privind testarea integrităţii profesionale.
II. PROCEDURA DE COMUNICARE
A INFLUENŢELOR NECORESPUNZĂTOARE
3. Agentul public din cadrul unei anumite subdiviziuni a Consiliului raional
supus influenţei necorespunzătoare este obligat:
1) să refuze influenţa necorespunzătoare;
2) să desfăşoare în mod legal activitatea pentru care a intervenit influenţa
necorespunzătoare;
3) să facă un denunţ despre exercitarea influenţei necorespunzătoare, în modul de
prevăzut la pct.8-9 din prezentul Regulament.
4. Agentul public din cadrul unei anumite subdiviziuni a Consiliului raional
supus influenţelor necorespunzătoare poate să se asigure cu martori, inclusiv dintre
colegii de serviciu sau, după caz, cu alte dovezi.
5. Președintele raionului este obligat:
1) să desemneze o persoană în vederea înregistrării cazurilor de
influenţă necorespunzătoare denunţate şi asigurării confidenţialităţii acestora, în
condițiile prezentului Regulament;
2) să asigure evidenţa denunţurilor în registrul de evidenţă a cazurilor
de influenţă necorespunzătoare de către subdiviziunea specializată;
3) să asigure confidenţialitatea denunţurilor făcute şi a registrului de
evidenţă a cazurilor de influenţă necorespunzătoare, cu excepţiile strict
reglementate de prezentul Regulament;
4) să asigure condiţiile necesare pentru desfăşurarea în mod legal a
activităţii de către agentul public şi să verifice modul de executare a atribuţiilor
pentru care a survenit influenţa necorespunzătoare;
5) să întreprindă măsuri de prevenire a cazurilor de influenţă
necorespunzătoare prin implicarea nemijlocită în soluţionarea acestora (de
exemplu, atenţionarea prin intermediul expedierii sesizărilor oficiale, descurajarea
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persoanei care generează influenţă necorespunzătoare, inclusiv prin atenţionarea
conducătorului ierarhic superior al acesteia, identificarea altor măsuri legale);
6) să asigure accesul instituţiei care realizează testarea integrităţii
profesionale în privinţa agenţilor publici la registrul de evidenţă a cazurilor de
influenţă necorespunzătoare şi/sau la copiile scanate de pe registrul dat, inclusiv
prin transmiterea în format electronic.
6. Dacă persoana desemnată în condițiile p.5, alin. (1), refuză să înregistreze
denunţul, agentul public se adresează direct președintelui raionului sau, după caz,
Centrului Naţional Anticorupţie (în continuare – CNA), care va asigura înregistrarea
influenţei necorespunzătoare în registrul special şi va sesiza președintele raionului pentru
întreprinderea măsurilor de tragere la răspundere disciplinară a persoanelor care au
refuzat înregistrarea denunţului. În cazul în care președintele nu întreprinde măsurile
necesare, agentul public se adresează CNA.
7. Comunicarea influenţei necorespunzătoare se face neîntîrziat, dar cel tîrziu în
decurs de trei zile lucrătoare, sub forma unui denunţ scris, depus pe numele președintelui
raionului, prin intermediul persoanei responsabile de înregistrarea denunțurilor, sau, după
caz, la CNA. Termenul de trei zile începe să curgă din ziua exercitării influenţei
necorespunzătoare. În cazul aflării agentului public în imposibilitate obiectivă de a
depune denunţul în termenul prevăzut, acesta urmează a fi depus în ziua imediat
următoare după încetarea motivelor date, cu anexarea dovezilor care le confirmă. Nu se
consideră motiv de imposibilitate obiectivă de a depune denunţul în termenul prevăzut,
dacă agentul public se află în exerciţiul funcţiei la locul de muncă în perioada de curgere
a acestui termen.
8. În denunţ, agentul public supus influenţei necorespunzătoare menţionează în
mod obligatoriu:
1) numele şi prenumele său, funcţia şi subdiviziunea în care activează;
2) datele de identificare ale persoanei care a încercat să îl influenţeze (dacă sînt
cunoscute);
3) descrierea influenţei necorespunzătoare, data şi ora la care aceasta a avut loc;
4) datele de identificare ale persoanelor care posedă informaţii cu privire la
împrejurările în care a avut loc influenţa necorespunzătoare (dacă astfel de persoane
există şi dacă datele menţionate sînt cunoscute).
9. Despre influenţa necorespunzătoare exercitată asupra președintelui raionului
sau exercitată de către acesta sau de către un agent public din cadrul entităţii publice
ierarhic superioare, agentul public comunică CNA prin una dintre următoarele modalităţi:
1) denunţul scris, expediat pe adresa CNA, inclusiv prin poşta electronică indicată
pe pagina web oficială a CNA;
2)completarea formularului on-line de comunicare a influenţelor
necorespunzătoare de pe pagina web oficială a CNA, direct de către agentul public sau
prin intermediul operatorului liniei naţionale anticorupţie din cadrul CNA, cu condiţia
comunicării de către agentul public a tuturor informaţiilor necesare pentru completarea
formularului.
10. Președintele raionului, persoana care recepţionează denunţul şi CNA asigură
respectarea confidenţialităţii informaţiilor transmise de către agenţii publici care au depus
denunţuri, cu excepţia cazurilor în care respectivii agenţi publici optează pentru
dezvăluirea celor invocate în denunţ (în surse mass-media, către alte instituţii, persoane,
inclusiv cele vizate în denunţ).
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11. Dacă denunţul conţine informaţii care denotă existenţa elementelor
constitutive ale unei infracţiuni acesta urmează a fi transmis neîntîrziat, dar nu mai tîrziu
de trei zile lucrătoare, organului de urmărire penală, conform competenţelor stabilite de
Codul de procedură penală.
III. GESTIONAREA REGISTRULUI DE EVIDENŢĂ A CAZURILOR
DE INFLUENŢĂ NECORESPUNZĂTOARE
12. Comunicarea influenţei necorespunzătoare este înscrisă de către persoana
responsabilă într-un registru de evidenţă a cazurilor de influenţă necorespunzătoare, ţinut
pe suport de hîrtie şi în format electronic, potrivit anexei nr.1 la prezentul Regulament, în
conformitate cu prevederile Legii cu privire la registre, pe care se aplică menţiunea
„Informaţii cu accesibilitate limitată”.
13. După recepţionarea denunţului despre influenţa necorespunzătoare, persoana
responsabilă aplică pe acesta menţiunea „Informaţii cu accesibilitate limitată” şi îl
transmite președinterlui raionului cel tîrziu în ziua lucrătoare următoare celei în care a
fost recepţionat. Agentul public care a depus denunţul primeşte un cotor, care confirmă
dovada depunerii denunţului.
14. La registrul de evidenţă a cazurilor de influenţă necorespunzătoare au acces
persoanele responsabile, președintele raionului, şi persoanele din cadrul CNA,
împuternicite în acest sens. Accesul altor persoane la registru este strict interzis.
15. Persoana responsabilă este obligată să ţină evidenţa tuturor cazurilor de
realizare a dreptului de acces la informaţiile ţinute în registru, inclusiv a justificărilor ce
întemeiază realizarea acestui drept, prin intermediul unui borderou de forma prevăzută în
anexa nr.2 la prezentul Regulament, ataşat la registru.
16. Înscrierile făcute în registrul de evidenţă a cazurilor de influenţă
necorespunzătoare şi conţinutul denunţurilor constituie informaţii oficiale cu
accesibilitate limitată, atribuite la informaţii confidenţiale despre persoane, în sensul
Legii privind accesul la informaţii. Persoanelor interesate în obţinerea informaţiilor
reglementate de prezentul Regulament, în condiţiile legii sus-menţionate, li se comunică
exclusiv date de ordin statistic.
IV. RĂSPUNDEREA
17. Neinformarea de către agentul public a conducătorului sau, după caz, CNA
despre tentativa de a fi influenţat, în conformitate cu pct.7-10 din prezentul Regulament,
constituie încălcarea obligaţiilor stabilite la art.6 alin.(2) lit.c) din Legea nr.325 din 23
decembrie 2013 privind testarea integrităţii profesionale.
18. Refuzul recepţionării denunţului de către persoana responsabilă din cadrul
subdiviziunii specializate sau refuzul înregistrării denunţului în registru atrage
răspunderea disciplinară conform procedurilor stabilite categoriei de personal din care
face parte.
19. Nerespectarea obligaţiei de asigurare a confidenţialităţii informaţiilor
recepţionate, potrivit pct.13 din prezentul Regulament, constituie încălcarea disciplinei de
serviciu şi atrage aplicarea sancţiunii disciplinare corespunzătoare.
20. Operaţiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal care vizează agenţii
publici şi persoanele terţe, efectuate cu încălcarea prevederilor legislaţiei privind
protecţia datelor cu caracter personal, atrage răspunderea civilă, contravenţională sau
penală, după caz.
V. ARHIVAREA. TERMENELE DE PĂSTRARE
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21. După arhivarea la sfîrşitul anului de gestiune a denunţurilor recepţionate,
acestea se păstrează pentru un termen de 1 an, după care se lichidează conform normelor
de secretariat.
22. Registrele de evidenţă a cazurilor de influenţă necorespunzătoare ţinute pe
suport de hîrtie se arhivează la sfîrşitul anului de gestiune de către subdiviziunea
specializată şi se păstrează încă pentru un termen de 1 an, după care se lichidează
conform normelor de secretariat.
Anexa nr. 1
la Regulamentul-cadru cu privire la evidenţa
cazurilor de influenţă necorespunzătoare

Registrul de evidenţă a cazurilor de influenţă necorespunzătoare
Nr.
d/o

Data şi
ora
recepţionării
comunicării

Numele,
prenumele şi
funcţia
agentului
public,
subdiviziunea
în care
activează

Datele de
identificare ale
persoanei care
a încercat să
exercite
influenţa
necorespunzătoare

Descrierea
influenţei
necorespunzătoare (data,
locul, alte
circumstanţe)

Dovezi ale
exercitării
influenţei
necorespunzătoare
(documente,
martori, altele)

Semnătura
agentului
public

Semnătura
responsabilului de
recepţionarea
comunicării influenţei
necorespunzătoare

1.

Anexa nr. 2
la Regulamentul-cadru cu privire la evidenţa
cazurilor de influenţă necorespunzătoare

BORDEROUL
de evidenţă a accesului la Registrul de evidenţă
a cazurilor de influenţă necorespunzătoare
Data şi ora
Nr. recepţionării
d/o solicitării de
acces

Numele, prenumele şi funcţia
persoanei care solicită acces
(conform pct.15 din Regulamentulcadru cu privire la evidenţa
cazurilor
de
influenţă
necorespunzătoare - conducătorul
entităţii publice, subdiviziunea
specializată,
instituţia
care
realizează testarea; conform pct.17
din Regulamentul sus-menţionat –
alte persoane)

Temeiul solicitării:
- pentru conducător şi
persoana responsabilă–art.7
alin.(2) lit.b) din Legea
nr.325/2013, pct.6 şi pct.15 din
Regulament;
- alte persoane – temei
restricţionat în baza pct.17 din
Regulament

Data la care a
fost oferit
accesul sau
menţiunea
despre refuzul
accesului

1.

Anexa nr. 3
la Regulamentul-cadru cu privire la evidenţa
cazurilor de influenţă necorespunzătoare

DENUNŢ
Prin prezenta, _____________________________, deţinînd funcţia de ___________________________
(numele şi prenumele agentului public)
(funcţia)
___________________ în cadrul _______________________________________ , comunic că la data de
(subdiviziunea în care activează)
________________ am fost influenţat de către _______________________________________________
(data şi ora)
_____________________________________________________________________________________
(datele de identificare ale persoanei care a încercat influenţa, dacă sînt cunoscute)
Influenţa necorespunzătoare s-a manifestat prin _______________________________________________
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_____________________________________________________________________________________
(descrierea influenţei necorespunzătoare)
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Influenţa necorespunzătoare poate fi confirmată de către/prin ___________________________________
(datele de identificare ale persoanei/lor
_____________________________________________________________________________________
care posedă informaţii cu privire la împrejurările în care a avut loc influenţa necorespunzătoare sau alte dovezi,
dacă există)
_____________________________________________________________________________________
Am discutat/nu am discutat cu alte persoane despre influenţa necorespunzătoare asupra mea
(se subliniază)
__________________________
____________________
(numele, prenumele)
(semnătura)
________________________
(data)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------COTOR
Denunţul este recepţionat de ______________________________________________________________
(numele, prenumele persoanei responsabile care recepţionează comunicarea)
Numărul de ordine din registru _____________
___________________________
_________ __________________________________
(data recepţionării comunicării)
(semnătura persoanei care recepţionează comunicarea)

Proiectul nr.3

Despre aprobarea Regulamentului privind avertizorii de integritate
În scopul executării prevederilor art.18 şi art.26 din Legea nr.90-XVI din 25
aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei, cu modificările şi
completările ulterioare, art.121 din Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind
Codul de conduită al funcţionarului public, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi acţiunii 4.3.3, poziţia 2, din Planul de acţiuni pentru
implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016,
aprobat prin Hotărîrea Parlamentului RM, nr.6 din 16 februarie 2012, Hotărârii
Guvernului Republicii Moldova, nr. 707 din 09 septembrie 2013 pentru aprobarea
Regulamentului –cadru privind avertizorii de integritate, Consiliul raional Ialoveni
DECIDE:
1.Se aprobă Regulamentul privind avertizorii de integritate (se anexează).
2.Prezenta decizie se aduce la cunoștința colaboratorilor tuturor serviciilor
publice din raion, inclusiv prin intermediul mijloacelor mass-media.
Anexă la Decizia Consiliului raional

nr._______ din 30 decembrie 2014
REGULAMENT
privind avertizorii de integritate
I. DISPOZIŢII GENERALE
1. Prezentul Regulament stabileşte procedura de depunere şi de verificare a avertizărilor
despre ilegalităţile săvîrşite în cadrul Consiliului raional Ialoveni, precum şi de aplicare a
măsurilor de protecţie faţă de persoanele care avertizează benevol, cu bună-credinţă şi în interes
public despre ilegalităţile comise.
2. În sensul prezentului Regulament noţiunile utilizate semnifică:
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avertizare – informarea despre comiterea actelor de corupţie şi a celor conexe corupţiei, a
faptelor de comportament corupţional, despre nerespectarea regulilor privind declararea
veniturilor şi a proprietăţii şi despre încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese,
făcută benevol, cu bună-credinţă şi în interes public, în formă scrisă sau verbală persoanelor
şi/sau organelor competente pentru primirea, înregistrarea şi examinarea acestor informaţii;
avertizor de integritate – funcţionarul public, inclusiv funcţionarul public cu statut special,
persoanele cu funcţii de demnitate publică şi alte persoane care prestează servicii publice, ce
informează benevol, cu bună-credinţă şi în interes public despre comiterea actelor de corupţie şi
a celor conexe corupţiei, a faptelor de comportament corupţional, despre nerespectarea regulilor
privind declararea veniturilor şi a proprietăţii şi despre încălcarea obligaţiilor legale privind
conflictul de interese;
persoană responsabilă - persoană desemnată prin dispoziție de către președintele raionului
cu imputerniciri de a colecta avertizările și a le înregistra într-un registru special;
3. La primirea, înregistrarea şi examinarea avertizărilor, precum şi la aplicarea măsurilor
de protecţie, se va ţine cont de următoarele principii:
1) principiul bunei-credinţe, conform căruia avertizorul de integritate beneficiază de
măsuri de protecţie doar în cazul în care a făcut o sesizare fiind convins de realitatea stării de
fapt sau că fapta constituie o încălcare a legislaţiei;
2) principiul confidenţialităţii, potrivit căruia toate persosnele informate au obligaţia de a
păstra confidenţialitatea datelor personale ale persoanei ce face avertizarea, precum şi orice alte
date din conţinutul avertizării, ce pot duce la divulgarea identităţii, indiferent de faptul dacă
persoana care a depus avertizarea divulgă ulterior aceste informaţii terţilor;
3) principiul responsabilităţii, conform căruia persoana care face avertizarea este obligată
să o susţină cu probe, în cazul în care dispune de acestea;
4) principiul nesancţionării abuzive, potrivit căruia nu poate fi sancţionată persoana care
face o avertizare cu bună-credinţă, dar care, ulterior cercetărilor, se dovedeşte a fi nefondată.
II. PROCEDURA DE DEPUNERE ŞI EXAMINARE A AVERTIZĂRII
4. Funcţionarii publici, inclusiv funcţionarii publici cu statut special, persoanele cu funcţii
de demnitate publică şi alte persoane ce prestează servicii publice, care au aflat despre comiterea
în cadrul structuruilor Consiliului raional a actelor de corupţie şi a celor conexe corupţiei, a
faptelor de comportament corupţional, despre nerespectarea regulilor privind declararea
veniturilor şi a proprietăţii şi despre încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese,
au dreptul să informeze benevol şi cu bună-credinţă despre aceasta (să facă o avertizare în acest
sens).
5. Avertizarea poate fi depusă alternativ sau cumulativ următoarelor persoane sau organe:
1) conducătorului ierarhic superior al avertizorului de integritate;
2) persoanei responsabile de colectarea avertizărilor;
3) organului de urmărire penală;
4) președintelui raionului;
5) comisiei naţionale de integritate;
6) procurorului;
7) organizaţiilor neguvernamentale sau mass-media.
6. Toate avertizările sînt examinate de către persoana responsabilă desemnată prin
dispoziție a președintelui raionului dacă, în urma verificării conţinutului acestora, se constată că
ele ţin de competenţa sa. Dacă avertizarea este depusă la conducătorul ierarhic superior al
avertizorului de integritate sau la conducătorul autorităţii publice, informaţia recepţionată este
transmisă ulterior persoanei responsabile.
7. Avertizarea poate fi făcută în formă verbală sau scrisă şi cuprinde:
1) numele şi prenumele avertizorului de integritate şi subdiviziunea în care activează;
2) numele şi prenumele persoanei a cărei presupusă ilegalitate este sesizată;
3) descrierea presupusei ilegalităţi;
4) orice probe (acte/documente) referitoare la presupusa ilegalitate;
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5) data cînd a fost făcută avertizarea şi semnătura avertizorului de integritate.
8. Informaţia prevăzută la pct.7 din prezentul Regulament va fi consemnată, de către
persoana responsabilă din cadrul structurii specializate, într-un Registru special, potrivit anexei
la prezentul Regulament. Persoana responsabilă va asigura confidenţialitatea datelor înscrise în
Registrul special.
9. Persoana responsabilă, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea avertizării sau
informaţiei potrivit pct.6 din prezentul Regulament, va verifica conţinutul avertizării şi va decide
dacă aceasta ţine de competenţa sa, transmiţînd, după caz, informaţia la organul sau instituţia
competentă, cu indicarea informaţiei din avertizare, a materialelor confirmative, din care, la
solicitarea avertizorului de integritate, sînt excluse orice date referitoare la avertizor.
10. Informaţia conţinută în avertizare este examinată de către persoana responsabilă în
termen de pînă la 30 de zile de la data consemnării informaţiei în Registrul special, rezultatele
fiind comunicate în scris avertizorului.
III. MĂSURILE DE PROTECŢIE
11. Avertizorul de integritate beneficiază de următoarele măsuri de protecţie, aplicate
alternativ sau cumulativ, după cum urmează:
1) prezumţia de bună-credinţă pînă la proba contrarie;
2) confidenţialitatea datelor cu caracter personal;
3) transferul în altă subdiviziune a autorităţii publice.
12. Avertizorul de integritate care a făcut avertizarea cu bună-credinţă nu va fi sancţionat
disciplinar chiar dacă, ulterior cercetărilor, aceasta s-a dovedit a fi nefondată.
13. De aplicarea măsurilor de protecţie prevăzute la pct.11 din prezentul Regulament sînt
responsabili conducătorul ierarhic superior al avertizorului de integritate, președintele raionului
și persoana responsabilă.
IV. RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA PREVEDERILOR
PREZENTULUI REGULAMENT
14. Avertizorul de integritate care a făcut o avertizare despre care ştia sau trebuia în mod
rezonabil să cunoască că este falsă poartă răspundere disciplinară sau penală, după caz.
15. Neasigurarea măsurilor prevăzute la pct.11 din prezentul Regulament pentru protecţia
avertizorilor de integritate, precum şi aplicarea acestor măsuri cu încălcarea prevederilor
legislaţiei în vigoare atrag răspunderea penală, contravenţională sau civilă, după caz.
Anexă
la Regulamentul-cadru privind
avertizorii de integritate
REGISTRU DE EVIDENŢĂ
a avertizărilor despre posibilele ilegalităţi comise în cadrul autorităţii publice
Nr.
d/o

Numele şi
prenumele
avertizorului de
integritate şi
subdiviziunea în
care activează

Data cînd a fost Descrierea
Numele şi
Acte/
făcută
presupusei
prenumele
documente
avertizarea şi ilegalităţi
persoanei a justificative
semnătura
cărei presupusă
avertizorului de
ilegalitate este
integritate
sesizată

Decizia
adoptată în
urma
examinării
avertizării
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Proiectul nr.4

Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni anticorupţie pe anii 20142016
În scopul executării prevederilor Legii nr.16/2008 privind conflictul de
interese, Legii nr.25/2008 priind Codul de conduită a funcționarului public, Legii
nr.90/2008 privind prevenirea și combaterea corupției, Legii nr.325/2013 privind
testarea integrității profesionale, în temeiul art.43 al Legii privind administraţia
publică locală, nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional DECIDE:
1. Se aprobă Planul de acțiuni anticorupție pentru anii 2014-2016, conform
Anexei 1.
2.Prezenta decizie se aduce la cunoștința colaboratorilor tuturor serviciilor
publice din raion, inclusiv prin intermediul mijloacelor mass-media.
Proiectul nr.5

Cu privire la transmiterea unor bunuri materiale
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului Republicii Moldova,
nr.852 din 08 octombrie 2014 (Cu privire la transmiterea unor bunuri materiale),
Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor, organizaţiilor,
instituţiilor de stat, a subdiviziunilor lor, clădirilor, edificiilor, mijloacelor fixe şi
altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova, nr.688 din 9
octombrie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art.8 al
Legii nr. 523-XIV din 16 iulie 1999 ”Cu privire la proprietatea publică a
unităților administrativ-teritoriale”, art. 43 al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie
2006 privind administraţia publică locală, Consiliul raional DECIDE:
1.Se transmit în gestiunea Liceului Teoretic ”Ion Pelivan”, Răzeni, din
gestiunea Ministerului Educației a bunurilor materiale specificate în anexă.
2.Prezenta decizie se comunică Ministerului Educației și Liceului
Teoretic ”I.Pelivan” din satul Răzeni.
Anexă

Lista bunurilor, care se transmit pentru dotarea sălilor de studii
Instituțiabeneficiar
Liceul ”I.Pelivan”,
Răzeni,
raionul Ialoveni
Total

Denumire bunuri
Dulapuri școlare,
clasele I-IV
Set bancă școlară
cu două scaune

Unit/
măsură
set

Canti
tate
114

Preț unitate
(lei)
876,00

Suma(lei)

unități

423

850,00

359550,00

99864,00

459414,00
Proiectul nr.6

Cu privire la stabilirea sporului la salariu
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului Republicii Moldova, nr.
381 din 13 aprilie 2006, cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din
unităţile bugetare, art.43 al Legii privind administraţia publică locală, nr.436-XVI
din 28 decembrie 2006, având drept temei Demersul administrației Direcției
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asistență socială și protecție a familiei, nr. 1167 din 22 decembrie 2014, Consiliul
raional DECIDE:
1. Doamnei Marandici Elena, director-interimar al Instituției Publice ”Casa
Comunitară Hansca”, i se stabilește un spor la salariul lunar de funcție în
proporție de 50 procente.
2. Decizia se comunică persoanei nominalizate și este valabilă pentru
perioada 01 ianuarie-31 decembrie 2015.
Proiectul nr.7

Cu privire la stabilirea mărimii premiilor pentru persoanele cu funcții de
demnitate publică
În conformitate cu prevederile Legii, nr.146 din 17 iulie 2014 pentru modificare și
completarea unor acte legislative, art.43 al Legii privind administraţia publică locală,
nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional DECIDE:
1. Se stabilesc următoarele cuantumuri ale premiilor cu prilejul jubileelor,
sărbătorilor profesionale și al zilelor de sărbătoare pentru persoanele, care dețin funcții
de demnitate publică în cadrul administrației raionului Ialoveni, după cum urmează:
Președintele raionului - ____________________________________
Vicepreședintele raionului__________________________________
2. Decizia intră în vigoare în data de 01 ianuarie 2015.
Proiectul nr.8

Cu privire la crearea Serviciului social
„Plasament familial pentru adulţi”
În scopul implementării Legii asistenței sociale, nr.547-XV din 25 decembrie
2003, cu modificările și completările ulterioare, prevederilor Strategiei de dezvoltare
integrată a raionului Ialoveni, 2014-2020, aprobată prin Decizia nr.02-03 din 5 iunie
2014 , în temeiul Legii privind administrația publică locală, nr.436-XVI din 28 decembrie
2006, art.43 alin. 1 lit.(i), Consiliul raional DECIDE:
1.Se aprobă crearea în raionul Ialoveni a Serviciului social „Plasament familial
pentru adulţi” pe lângă Direcţia Asistenţă Socială și Protecţie a Familiei.
2. Se stabilește, că activitatea acestei instituții va fi organizată în conformitate cu
prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului social „Plasament
familial pentru adulţi”, aprobat prin decizia Consiliului raional, nr.02-16 din 5 iunie 2014.
3.Domnul Melenciuc Anatolie, vicepreședinte al raionului, va asiguira controlul
asupra executării prezentei decizii.
Proiectul nr.9

Cu privire la casarea unor bunuri din proprietatea publică
Examinînd Demersul administrației Centrului de Sănătate Ialoveni, nr.01-9/195 din
17 decembrie 2014, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului Republicii
Moldova, nr.500 din 12.05.1998 „Despre aprobarea Regulamentului privind casarea
bunurilor utilizate, raportatrea la mijloacele fondurilor fixe”, cu modificările ulterioare, în
conformitate cu prevederile art. 43 al Legii privind administrația publică locală, nr. 436XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional DECIDE:
1.Se aprobă Actul de casare și excluderea din evidența contabilă a IMSP CS
Ialoveni a mijloacelor fixe, specificate în anexă.
2.Administrația Centrului de Sănătate Ialoveni va asigura radierea de la evidența
contabilă a mijloacelor fixe nominalizate, în conformitate cu actele normative în vigoare.
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3.Domnul Melenciuc Anatolie, vicepreședinte al raionului, va asigura controlul
asupra executării prezentei decizii.
Anexă

Registrul utilajului medical al IMSP CS laloveni,
care necesită să fie casate
Posesorul utilajului___ № de
Denumirea utilajului inventar
Centrifugă OPN - 03
Instalaţie
stomatologică
US-30-01
Fotoliu Stomatologic
kSĂM - 03
Sterilizator GP - 40
Frigider Whitehouse
Inhaiator Inhaport
Instalaţie de iluminare
IN66
Set de urgenţă pentru
oxigen

Valoarea Anul
Durata Suma
№ de
iniţială
producer
expl.
uzării
producător

%
uzării

1371009
1370902

53754260
1081

1100
7192

1991
1989

23
24

1100,00
7192,00

100
100

1371012

784

1223

1991

22

1223,00

100

13701010
1381382
1370238
1370888

16511
3223
145

1622
4210
2000
1279

1991
2000
2000
1984

23
14
13
18

1622,00
4210,00
2000,00
1279,00

100
100
100
100

1371459

51063

2095

2002

12

2095,00

100

12337029

01206021717
0

1205

2006

8

1205,00

100

1370008
1371532

6190
905215

1860
1267

1992
2002

27
12

1860
1267

100
100

1372787

3786

5079

2004

10

5079

100

1372789

5890253

11521

2004

10

11521

100

OMF Moleşti
Svigmonometru
Aneroid

SMF laloveni

Sterilizator ŞSS - 80

Masă pentru instrumente
CS Ialoveni Laborator
Hemoglobinometru HB20
Analizator URIXXON
200

Numărul total de inităţi - 13

Suma totală = 41 653,00 lei
Proiectul nr.10

Cu privire la aprobarea îndemnizaţiilor de conducere pentru funcţiile
didactice de conducere din instituţiile de învăţămînt preuniversitar
În conformitate cu prevederile art.43 al Legii privind administrația publică
locală, nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, prevederile specificate în Anexa 1
(Condiţiile de salarizare pentru cadrele didactice şi alte categorii de personal din
instituţiile şi organizaţiile de învăţămînt preuniversitar), tabelul 2 (Indemnizaţiile
de conducere pentru funcţiile didactice de conducere din instituţiile de învăţămînt
preuniversitar) și tabelul 5 (Criteriile şi modul de raportare a instituţiilor şi
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organizaţiilor din învăţămîntul public la categorii de remunerare a conducătorilor
şi specialiştilor) ale Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova, nr.381 din 13 aprilie
2006 ”Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare, cu
modificările ulterioare, având drept temei în scopul stabilirii îndemnizaţiilor de
conducere pentru funcţiile didactice de conducere din instituţiile de învăţămînt
preuniversitar, Consiliul raional Ialoveni DECIDE:
1.Se aprobă îndemnizaţiile de conducere (în procente din salariul lunar) pentru
funcţiile didactice de conducere din instituţiile de învăţămînt preuniversitar ale
raionului pentru anul bugetar 2015, conform Anexei, parte integrantă a prezentei
decizii.
2.Direcţia Învăţămînt va monitoriza activitatea conducătorilor instituțiilor de
învăţămînt preuniversitar în vederea respectării prevederilor actelor normative în
vigoare și va evalua realizarea funcțiilor manageriale în conformitate cu indicatorii,
pentru care se stabilește îndemnizația de conducere
3.Controlul asupra realizării prezentei decizii va fi asigurat de domnul Mihail
Braga, vicepreşedinte al raionului.
INDEMNIZAȚIILE DE CONDUCERE
ale managerilor instituțiilor de invățământ preuniversitar din raionul Ialoveni
stabilite pentru anul bugetar 2015
Nr.

Instituţia
1. LT ”Aurel David” Bardar
2. LT ”Olimp” Costeşti
3. LT Costesti
4. LT Horăsti
5. LT ”Petre Stefănucă” Ialoveni
6. LT ”Mihail Bârcă” Mileștii Mici
7. LT Molesti
8. LT Puhoi
9. LT Ruseștii Noi
10. LT ”Ion Suruceanu” Suruceni
11. LT Ţîpala
12. LT Zîmbreni
13. LT ”Dimitrie Cantemir” Vasieni
14. LT ”AndreiVartic” Ialoveni
15. LT ”Ion Pelivan” Răzeni
16. G ”Mihai Eminescu” Ulmu
17. G Costeşti
18. G Horodca
19. G Hansca
20. G ”Gr.Vieru” Ialoveni
21. G Mileștii Noi
22. G Misovca
23. G ”M. Gurie Grosu” Nimoreni
24. G Pojăreni
25. G Sociteni
26. G Vasieni

Numele, prenumele
conducătorului

Nr
elevi

Tonu Tamara
Borta Maria
Petrea Natalia
Mostovei Parascovia
Balan Vera
Pulbere Aliona
Catană Svetlana
Soltan Maria
Chindă Zinaida
Luţa Aurelia
Gheţiu Maria
Stavri Varvara
Mihalachi Nina
Sacară Valentina
Gheţiu Adelina
Ursu Nina
Bivol Lidia
Podolianu Elena
Calmîc Valentina
Stegărescu Gh
Vacula Raisa
Serjant Vitalii
Frunză Elena
Postica Vera
Rosioru Vasilii
Calestru Liuba

481
500
585
406
731
400
326
630
586
385
526
289
282
736
823
232
186
171
127
175
68
86
161
71
177
165

Categoria
instituţiei
2
2
2
2
1
2
3
2
2
3
2
3
3
1
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Indemnizație
(%)
30
30
30
30
40
20
30
40
35
30
30
20
30
40
40
15
15
15
15
15
15
15
20
15
15
15
14

27. G Văratic
28. G Gangura
29. G ”A.Rusu”Dănceni
30. G Malcoci
31. G Cigîrleni
32. G Carbuna
33. ŞP "Ion Creangă " Ialoveni
34. ȘP Ruseștii Vechi

Carabadjac Sofia
Zaziuc Mihai
Cordonean Maria
Gîndea Elena
Ţurcanu Petru
Untilă Ion
Hîncu Alexandra
Nastas Diana

102
115
151
226
228
145
170
22

4
4
4
4
4
4
5
6

10
5
15
20
15
20
15
15
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