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ACT DE CONSTATARE nr. 02/71

mun.Chişinău                                                                                                                   22 mai 2014

Comisia Naţională de Integritate în componența membrilor : Anatolie Donciu – 
președinte, Victor Strătilă – vicepreședinte, Vera Lupu, Leonid Morari examinând 
rezultatele controlului privind, eventuala încălcare a  regimului juridic al conflictului 
de interese admis de către primarul or. Ialoveni dl Gheorghe Caracuian, IDNP 
0961804961437, adoptă prezentul act de constatare.

La data de 12.02.2014, Comisia Naţională de Integritate s-a sesizat din oficiu pe 
marginea articolului publicat la data de 10.02.2014 pe portalul de știri 
,,www.moldovacurată.md”, intitulat “Pâine de la firma ginerelui”, în care se relatează 
despre apariția unei situații de conflict de interese a primarului or. Ialoveni                  
dl Gheorghe Caracuian.

Potrivit informației publicate, conflictul de interese ar fi fost generat de faptul 
că, Primăria or. Ialoveni achiziționează pâine pentru grădinițele din localitate de la 
SRL “Ialpanis”, al cărei administrator este ginerele primarului, iar cofondator al 
acestei societăți comerciale este fiica dlui  Gheorghe Caracuian – Natalia Ciobanu.

Întru elucidarea aspectelor enunţate în sesizare Comisia prin procesul-verbal 
nr. 03/27 a dispus la 27.02.2014 iniţierea procedurii de control privind eventuala 
încălcare a regimului juridic al conflictului de interese de către dl Gherghe 
Caracuian. 

 Sub aspect procedural conform prevederilor pct. 44 al Regulamentului 
Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr. 180 din 19.12.2011, la 
28.02.2014 prin scrisoarea nr. 03/247 dl Gheorghe Caracuian a fost informat despre 
inițierea procedurii de control. 

De asemenea, dlui Gheorghe Caracuian i s-a adus la cunoștință faptul că, 
conform prevederilor pct. 48 al Regulamentului vizat are dreptul să facă cunoștință 
cu actele și materialele dosarului, să fie asistat de un avocat sau un reprezentant, 
precum și să prezinte orice documente justificative pe care le consideră necesare. 
Persoana supusă controlului a beneficiat de dreptul său și la data de 17.05.14 a 
prezentat Comisie explicațiile sale precum și actele justificative necesare. 

În temeiul pct. 46-47 al Regulamentului menţionat Comisia prin scrisoarea 
nr. 03/247 din 28.02.2014 a solicitat Primăriei or. Ialoveni un șir de documente 
relevante acestui caz



Analiza documentelor și informațiilor adresate Comisiei atestă următoarele: 
Declarația de interese personale precum și declarația cu privire la venituri și 

proprietate pentru anul 2012 au fost depuse pe propria răspundere de către dl 
Gheorghe Caracuian la 01.07.13 și respectiv la 12.03.2013.

Conform art. 3 lit. a) din Legea 16 din 15.02.08 cu privire la conflictul de 
interese, dl Gheorghe Caracuian are calitatea de subiect al declarării intereselor 
personale și este obligat să respecte prevederile Legii nr.16 din 15.02.08, cu privire 
la conflictul de interese. De asemenea obligația demnitarului de a respecta întocmai 
regimul juridic al conflictului de interese este prevăzută și la alin. (2) al art. 11 din 
Legea  199, cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, din 
16.07.2010

La data de 23.12.13, primăria orașului Ialoveni a organizat  licitația publică   
nr. 1824 unde au fost selectați agenții economici care vor aproviziona, pentru 
jumătate de an, cu produse alimentare cele trei grădinițe din oraș. La  licitație doar un 
singur agent economic a venit cu oferta de pâine, acesta fiind SRL ,, Ialpanis”- firmă 
administrată de ginerele primarului, care deține jumătate de acțiuni iar soția acestuia, 
Natalia Ciobanu, care este fiica primarului – cealaltă jumătate. 

La data 12.03.2014 în adresa Comisiei drept răspuns la demersul nr. 03/247 din 
28.02.2014 a parvenit scrisoarea Primăriei or. Ialoveni nr. 137 din 10.03.13. În urma 
analizei informației prezentate de către primărie au fost stabilite următoarele:

Prin dispoziția primarului or. Ialoveni nr. 172 din 05.11.12, a fost creat grupul 
de lucru al primăriei Ialoveni pentru efectuarea achizițiilor publice. Potrivit 
procesului-verbal al ședinței grupului de lucru pentru achiziții al primăriei                
or. Ialoveni privind deschiderea ofertelor depuse în cadrul licitației publice nr. 44 din 
23.12.13, singurul participant cu oferta de pâine a fost a SRL ,, Ialpanis” (firmă 
administrată de ginerele primarului). Care ulterior conform procesului-verbal nr. 44/a 
din 23.12.13, privind evaluarea ofertelor de prețuri depuse în cadrul licitației a fost 
desemnată câștigătoare. 

La data de 09.01.14, între Primăria or. Ialoveni reprezentată de primarul 
Gheorghe Caracuian și SRL ,, Ialpanis” reprezentată de cet. Ion Ciobanu (ginerele 
primarului) a fost semnat contractul de achiziționare a produselor alimentare nr. 8 în 
suma totală de 91 291 lei. 

De menționat că, potrivit art. 34 din legea 436 din 28.12.2006 privind 
administrația publică locală ,, primarul poate delega exercitarea atribuţiilor sale 
viceprimarului sau, după caz, secretarului consiliului …”

În explicațiile sale scrise dl Gheorghe Caracuian declară că la licitația publică 
nr. 1824 din 23.12.13 nu a participat și nu a a semnat procesele-verbale nominalizate 
și darea de seamă a grupului de lucru care a evaluat ofertele, iar despre rezultatele 
licitației a aflat la momentul semnării contractelor.

Pornind de la definiția prevăzută de art. 2 al Legii nr. 16 din 15.02.2008 cu 
privire la conflictul de interese, în cazul semnării contractului menționat, dl 
Gheorghe Caracuian a admis o  situație de conflict de interese, exprimată prin 
conflictul dintre exercitarea atribuțiilor funcționale în calitate de persoană cu funcție 
de demnitate publică (primar) și interesul personal, care rezultă din relațiile cu 



persoanele apropiate și anume obținerea de către fiică și ginere a unor avantaje 
materiale prin semnarea contractului de achiziționare a produselor alimentare.

Potrivit alin.(3) art. 5 al Legii nr. 16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de 
interese, dl Gheorghe Caracuian  în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu avea obligația 
,,de a renunța la interesele personale, ce pot compromite deciziile oficiale, luate cu 
participarea lor, sau de a se abține de la participarea la luarea sau executarea unor 
astfel de decizii, dacă acestea pot fi compromise de interesele lor personale…”

 Conform cerințelor alin.(1) art.9 al aceleași Legi, persoana prevăzută la art.3 
are obligațiunea de „informa despre interesul său ori a persoanelor apropiate, legat 
de decizia pe care trebuie să o ia personal sau la luarea căreia trebuie să participe, 
ori la acțiunea pe care trebuie să o întreprindă în îndeplinirea atribuțiilor sale de 
serviciu”. 

Contrar prevederilor legale menționate, dl Gheorghe Caracuian nu a declarat 
în termenul şi modul stabilit despre situațiile de conflict de interese în care se afla 
şi conform art.11 al Legii menționate nu a întreprins măsurile necesare pentru 
tratarea şi soluţionarea  situației de  conflict de interese.
Generalizând cele expuse mai sus se constată încălcarea regimului juridic al 
conflictului de interese de către primarul or. Ialoveni dl Gheorghe Caracuian 
exprimată prin admiterea, nedeclararea și neîntreprinderea acțiunilor de soluționare a 
situațiilor de conflict de interese în termenele și condițiile stabilite de Legea 
nominalizată, în cazul semnării contractului de achiziționare a produselor alimentare.

În baza celor expuse, în conformitate cu prevederile pct. pct. 27, 28, 29, 53,56 
şi 58 ale Regulamentului Comisiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Legea 
nr.180 din 19.12.2011, Comisia Naţională de Integritate,

DISPUNE:
1. Constatarea încălcarii regimului juridic al conflictului de interese de către 

primarul or. Ialoveni dl Gheorghe Caracuian exprimată prin admiterea, 
nedeclararea și neîntreprinderea acțiunilor de soluționare a situațiilor de conflict 
de interese în termenele și condițiile stabilite de Legii nr. 16 din 15.02.2008 cu 
privire la conflictul de interese, în cazul semnării contractului de achiziționare a 
produselor alimentare.

2. Transmiterea actului de constatare Centrului Național Anticorupție, pentru 
aplicarea sancțiunii prevăzută de art. 313² Cod contravențional.

3. Sesizarea instanței de judecată competente, după rămânerea definitivă a acestuia,  
în vederea anulării actelor juridice încheiate cu încălcarea dispozițiilor legale 
privind conflictul de interese și anume a Contractului de achiziționare a 
produselor alimentare nr. 8 din 09.01.2014 încheiat între SRL ,, Ialpanis” și 
Primăria or. Ialoveni.

4. Comunicarea actului de constatare dlui Gheorghe Caracuian.

Președinte 



al Comisiei Naţionale de Integritate                                          Anatolie DONCIU

COORDONAT: 

Șef al Direcției Control
venituri și proprietăți                                                                                Lilian CHIȘCA

Consultant superior al Direcției
control venituri și proprietăți                                                                    Vladislav GORCEAC


