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COMISIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE  

A REPUBLICII MOLDOVA 

 
НАЦИОНАЛЬНАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КОМИССИЯ 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 
 

MD-2068, mun. Chişinău, str. Alecu Russo,1 

Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, www.cni.md, e-mail:info@cni.md 

ACT DE CONSTATARE 

Nr. 03/162 

 

mun. Chișinău                              ,,30” aprilie 2015 
 

Comisia Națională de Integritate, în componența membrilor, Victor Strătilă – 

Vicepreședinte, Dumitru Prijmireanu, Leonid Morari și Vera Lupu în prezența dlui 

Răileanu Gheorghe, examinînd rezultatele controlului privind eventuala încălcare a 

regimului juridic al conflictului de interese de către primarul or. Cimișlia, dl 

Răileanu Gheorghe, IDNO …………………., adoptă prezentul act de constatare. 

La data de 17.03.2015, în adresa Comisiei Naționale de Integritate, a parvenit 

petiția colectivă, înregistrată cu nr. COL-28/2015, în privința primarului or. 

Cimișlia, dlui Răileanu Gheorghe, în care se denotă că, ,,…dl Răileanu Gheorghe a 

angajat în cadrul primăriei rude precum nora …………………., nepoata …………………., 
nepotul …………………., prin ce a admis situația de conflict de interese”. 

Totodată, la data de 18.03.2015, a mai parvenit petiția colectivă nr. COL-

31/2015, în privința aceluiași subiect, în care se denotă că ,,…dl Răileanu 

Gheorghe nu a indicat în declarația cu privire la venituri și proprietăți pentru 

2013 salariul soției, terenurile pe care le deține împreună cu soția și nici cele 

înregistrate pe Întreprinderea Individuală ,,Modiprof Răileanu” și clădirile 

aceleiași întreprinderi. Totodată dlui nu și-a declarat bunurile mobile și conturile 

bancare…”. 

Întru elucidarea aspectelor menționate, Comisia a dispus inițierea controlului 

privind eventuala încălcare a regimului juridic al conflictului de interese și al 

declarării veniturilor și proprietății pentru anii 2013 și 2014, în privința dlui 

Răileanu Gheorghe, primarul or. Cimișlia, aprobînd în acest sens procesul verbal 

nr. 03/76 din 02.04.2015. 

Sub aspect procedural, conformînd-se prevederilor pct. 44 al 

Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr. 180 din 

19.12.2011, Comisia a informat pe dl Răileanu Gheorghe prin scrisoarea nr. 

03/799 din 06.04.2015 despre inițierea procedurii de control, concomitent fiindu-i 

explicate drepturile conform pct. 48 al Regulamentului menționat. 

De menționat că, dl Răileanu Gheorghe a prezentat documente și explicații 

de rigoare necesare efectuării controlului. 

În temeiul pct. 46 al Regulamentului menționat, Comisia a solicitat 

autorităților competente informațiile și documentele necesare pentru realizarea 

controlului. 

http://www.cni.md/
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Examinarea documentelor prezentate Comisiei în cadrul controlului atestă 

următoarele:  

Dl Răileanu Gheorghe, exercită mandatul de primar al or. Cimișlia din data de 

21.06.2007 și reales în anul 2011. 

Dl Răileanu Gheorghe este subiect al declarării, conform prevederilor art. 3 lit. 

a) al Legii № 16 – XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese, fiind 

persoană cu funcție de demnitate publică căruia i se aplică prevederile Legii nr. 

199 din 16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate 

publică, Legii nr. 768 – XIV din 02.02.2000 privind statutul alesului local și Legii 

nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală. 

De către dl Răileanu Gheorghe, declarația cu privire la venituri și proprietate pe 

propria răspundere pentru anul 2013 a fost depusă la data de 25.03.2014 iar cea 

pentru 2014 a fost depusă la 24.03.2015. 

De menționat că, declarația de interese personale de către dl Răileanu 

Gheorghe, pentru anii 2013 și 2014 nu au fost depuse și este pasibil de răspundere 

conform art. 3302 Cod Contravențional. 

La acest subiect dl Răileanu Gheorghe a explicat că, ,,…nu a depus declarația 

de interese personale pentru anul 2013 și 2014 deoarece nu a cunoscut despre 

existența și necesitatea depunerii lor…”. 

Potrivit petiției, dl Răileanu Gheorghe a angajat în cadrul primăriei rudele sale, 

și anume nora sa, dna …………………., nepoata sa, dna …………………. și 

nepotul său dl ………………….. 

Potrivit actelor prezentate în cadrul controlului se denotă următoarele: 

- la data de 10.01.2014, prin dispoziție dl Răileanu Gheorghe a angajat-o pe 

dna …………………. la funcția de contabil. Ulterior transferînd-o la funcția de 

specialist economie și comerț. 

La acest subiect dl Răileanu Gheorghe a explicat că, ,,… dna …………………. 

îi este noră, soția feciorului ………………….. Pe …………………. aproximativ 

în anul 2013 a angajat-o în cadrul primăriei Cimișlia ca contabil. Ulterior, la data 

de 18.04.2014, pe …………………. învingătoare a concursului a angajat-o prin 

dispoziția nr. 42 – p în funcția de specialist economie și comerț în cadrul primăriei 

or. Cimișlia. Ea activează în această funcție pînă la moment. La data de 

20.02.2014, prin dispoziția nr. 021- d a desemnat grupul de lucru pentru achiziții 

publice, în care a desemnat-o și pe …………………. ca specialist, secretar al 

grupului de lucru. După ce a aflat despre inițierea procedurii de control în 

privința sa de către Comisie, a emis dispoziția nr. 45-d din 30.03.2015, prin care a 

modificat componența grupului de lucru în achiziții, în care el s-a exclus deoarece 

…………………. era direct în subordinea lui în cadrul procedurii de achiziție. La 

moment …………………. e în subordinea directă doar a viceprimarului. 

…………………. la angajarea ca contabil nu a fost angajată în baza concursului, 

dispoziția de angajare a fost semnată de către el, și a angajat-o anume pe ea 

deoarece nu erau alți candidați. A semnat în privința dnei acordarea concediului 

și premiilor…”. 
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- La data de 14.09.2009, dl Răileanu Gheorghe o angajează pe dna 

…………………., care îi este persoană apropiată, în funcția de inspector pentru 

evidența populației. 

La acest subiect dl Răileanu Gheorghe a explicat că, ,,…dna …………………. 

îi este nepoată de la fratele său ………………….. Pe ea a angajat-o prin 

dispoziția nr. 103-c din 14.09.2009 în funcția de inspector pentru evidența 

populației. A angajat-o deoarece la salariul mic oferit nimeni nu dorea să se 

angajeze. Doamna care a lucrat pînă la ea a plecat peste hotarele RM și urma de 

completat registrele de evidență al cetățenilor. A semnat în privința ei acordarea 

concediilor și premiilor…”. 

- La data de 02.01.2012, dl Răileanu Gheorghe îl angajează pe dl 

…………………., care îi este nepot, în funcția de specialist în problemele 

tineretului și sportului. 

La acest subiect dl Răileanu Gheorghe a explicat că, ,,…domnul 

…………………. îi este nepot de pe verișorul său drept. A fost angajat de către el 

prin dispoziția nr. 2-p din 02.01.2012, ca specialist în problemele tineretului și 

sportului, ca urmare concursului…”. 

Ca confirmare celor explicate dl Răileanu Gheorghe a prezentat în copii 

următoarele acte: 

1. Dispoziția nr. 46-p din 21.04.2014, prin care dl Răileanu Gheorghe acordă 

premii în mărime de 1000 lei funcționarilor publici; 

2. Dispoziția nr. 020-p din 10.02.2015, emisă de către dl Răileanu Gheorghe, 

prin care acordă concediu de odihnă dnei ………………….; 

3. Decizia nr. 10/1 din 14.12.2012, prin care a fost aprobat statele de personal 

al primăriei Cimișlia pentru anul 2013 și organigrama; 

4. Dispoziția nr. 008-c din 10.01.2014, prin care dl Răileanu Gheorghe o 

angajează pe dna …………………. în funcția de contabil; 

5. Dispoziția nr. 45-d din 30.03.2015, privind modificarea componenței 

grupului de lucru; 

6. Dispoziția nr. 021-d din 20.02.2014, prin care dl Răileanu Gheorghe a 

desemnat grupul de lucru pentru achiziții publice, în componența căruia a 

fost desemnată și dna …………………. – specialist, secretarul grupului de lucru; 

7. Proces verbal al comisiei de concurs pentru funcția de specialist în economie 

și comerț, din 17.04.2014 și tabela de pontaj;  

8. Dispoziția nr. 42-p din 18.04.2014, prin care dl Răileanu Gheorghe a 

angajat-o pe dna …………………. în funcția de specialist economie și comerț, 

învingătoare a concursului; 

9. Fișa postului din 06.01.2014 al specialistului în achiziții publice, dna 

………………….; 

10.  Dispoziția nr. 152-p din 24.11.2014, prin care dl Răileanu Gheorghe a 

acordat dnei …………………. concediu ordinar de odihnă; 
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11.  Dispoziția nr. 98-p din 21.08.2014, prin care dl Răileanu Gheorghe a 

acordat premii în mărime de 700 lei funcționarilor publici; 

12.  Dispoziția nr. 103-c din 14.09.2009, prin care dl Răileanu Gheorghe o 

angajează pe dna …………………. în funcția de inspector pentru evidența 

populației în cadrul primăriei or. Cimișlia; 

13. Fișa postului specialistului în evidența gospodăriilor; 

14.  Formular de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice 

vacante; 

15. Dispoziția nr. 2-p din 02.01.2012, prin care dl Răileanu Gheorghe a dispus 

angajarea dlui …………………. în funcția de specialist în problemele tineretului 

și sportului; 

16. Fișa postului dlui …………………..  

Informația precum că dna …………………. este nora dlui Răileanu Gheorghe, 

iar dna …………………. îi este nepoată de la frate, este confirmată de către baza 

de date ,,ACCES”. 

Este de menționat că, dl …………………. nu este subiect potrivit art. 2 al Legii 

nr. 16 din 2008 cu privire la conflictul de interese. Informația din baza de date 

,,ACCES” confirmă faptul că dlui nu este persoană apropiată cu dl Răileanu 

Gheorghe. 

Astfel, pornind de la prevederile art. 2 al Legii nr. 16 din 15.02.2008 cu privire 

la conflictul de interese, primarul or Cimișlia, dl Răileanu Gheorghe a admis 

conflict de interese în cazul în care fiind în exercitarea atribuțiilor funcționale în 

calitate de primar și avînd interes personal, care rezultă din relațiile sale cu 

persoane apropiate (nora …………………. și nepoata ………………….) nu a 

declarat, nu a soluționat în termenul stabilit situația de conflict și a semnat actele 

administrative în privința persoanelor apropiate, dna …………………. și dna 

………………….. 

Conform alin. (1) art. 5 al Legii nr. 16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de 

interese, dl Răileanu Gheorghe în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu avea 

obligația de a lua decizii conducîndu-se de legislația corespunzătoare și de 

politica statului în domeniul respectiv, ținînd cont de interesul public și renunțînd 

la interesele personale. 

Potrivit alin. (2) art. 5 al aceleiași legi, dl Răileanu Gheorghe avea obligația de 

a renunța la interesele personale, ce pot compromite deciziile oficiale, luate cu 

participarea lor, sau să se abțină de la participarea la luarea sau executarea unor 

astfel de decizii, dacă acestea pot fi compromise de interesele lor personale sau de 

apartenența lor la anumite organizații. 

Conform prevederilor alin. (2) art. 9 al legii nr. 16 din 15.02.2008 cu privire la 

conflictul de interese, dl Răileanu Gheorghe trebuia să informeze Comisia 

Națională de Integritate imediat dar nu mai tîrziu de 3 zile de la data constatării 

despre:  
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- ”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”. 

Totodată, conform art. 11, alin. (5), dl Răileanu Gheorghe trebuia să aleagă una 

din opțiuni pentru soluționarea conflictului de interese, fapt care nu l-a făcut, 

semnînd actele administrative în privința persoanelor apropiate, dna 

…………………. și dna ………………….. 

 Așadar, contrar prevederilor legale menționate, dl Răileanu Gheorghe nu a 

declarat în termenul şi modul stabilit Comisia Națională de Integritate despre 

conflictul de interese în care se află semnînd actele administrative în privința 

persoanelor apropiate, dna …………………. și dna ………………….. 

Reieșind din cele menționate, se conchide că, de către dl Răileanu Gheorghe nu 

au fost respectate exigențele legale privind regimul juridic al declarării intereselor 

personale. 

În baza celor expuse, în conformitate cu prevederile pct. pct. 27, 28, 29, 52-56 și 

58 ale Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr. 

180 din 19.12.2011, Comisia,- 

 

DISPUNE: 

 

1. Constatarea încălcării regimului juridic al conflictului de interese, de către dl 

Răileanu Gheorghe, primarul or. Cimișlia, prin nedeclararea și nesoluționarea în 

termenul și modul stabilit conflictul de interese și semnarea actelor administrative 

(angajarea, acordarea premiilor și acordarea concediilor) în privința persoanelor 

apropiate, dna …………………. care îi este noră și dna …………………. care îi 

este nepoată;  

2. Sesizarea Centrului Național Anticorupție în vederea examinării faptului 

nedeclarării și admiterii conflictului de interese de către dl Răileanu Gheorghe, 

prin prisma prevederilor articolelor 3132 Cod Contravențional; 

3. Inițierea procedurii privind atragerea la răspundere în conformitate cu 

prevederile art. 3302 Cod Contravențional în privința dlui Răileanu Gheorghe; 

4. Comunicarea actului de constatare dlui Răileanu Gheorghe; 

5. Informarea petiționarului. 

 

 

 

 

Vicepreședintele Comisie  

Naționale de integritate                Victor STRĂTILĂ 

 

 

 

 


