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  ACT DE CONSTATARE  
Nr.03/183 

mun. Chișinău          14.05.2015 
 

Comisia Națională de Integritate în componența membrilor, Anatolie Donciu – Președinte, 

Victor Strătilă – Vicepreședinte și Dumitru Prijmireanu examinînd rezultatele controlului 

privind eventuala încălcare a regimului juridic al conflictului de interese de către directorul 

Agenției de Dezvoltare Regională Sud, dna Culeşov Maria, IDNO _________, adoptă 

prezentul act de constatare. 

La 26.03.2015, Comisia Naţională de Integritate a fost sesizată de Centrul 

NaționalAnticorupție(nr.15-1066 din 24.03.2015) referitor la eventuala încălcare a regimului 

juridic al conflictului de interese de către directorul Agenției de Dezvoltare Regională Sud, dna 

Culeșov Maria. 

Din sesizare rezultă că, în anul 2013, directorul Agenției dna Culeșov Maria a generat o 

eventuală situație de conflict de interese prin angajarea soțului _________ în funcție de șofer în 

instituția nominalizată. De asemenea și-a angajat și ginerele său _________ în anul 2011, în 

funcție de jurist activînd pînă în prezent în aceiași instituție pe care o conduce. 

Întru elucidarea aspectelor menționate, Comisia a dispus inițierea controlului privind 

eventuala încălcare a regimului juridic al conflictului de interese în privința dnei Culeşov 

Maria,director al Agenției de Dezvoltare Regională Sud, aprobînd în acest sens procesul - 

verbal nr.03/79 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-o pe 

dna Culeşov Maria prin scrisoarea nr.03/791 din 06.04.2015, despre inițierea controlului 

privind eventuala încălcare a regimului juridic al conflictului de interese, concomitent fiindu-i 

explicate drepturile conform pct. 48 al Regulamentului menționat. 

De menționat că, dna Culeşov Maria a beneficiat de dreptul de a lua cunoștință cu 

materialele dosarului, și a prezentat explicații. 

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

competente informațiile și documentele necesare pentru realizarea controlului.  

Declarația de interese personale și declarația cu privire la venituri și proprietate pentru 

anul 2013 au fost depuse de către dna Culeşov Maria la data de 21.02.2014. 

Examinarea documentelor şi informațiilor prezentate Comisiei în cadrul controlului se 

atestă următoarele: 

Dna Culeşov Maria a fost numită în funcţie de director al Agenției de Dezvoltare 

Regională Sud prin Ordinul nr.98-c din 08.12.2009 al Ministerului Dezvoltării Regionale și 

Construcțiilor. 

Dna Culeşov Maria, director al Agenției de Dezvoltare Regională Sud,deține calitatea de 

subiect al declarării conform prevederilor art.3 alin.(1) lit.c) al Legii nr.16 din 15.02.2008 cu 

privire la conflictul de interese, fiind persoană cu funcție de conducere i se aplică prevederile 

Hotărîrii Guvernului nr.127 din 08.02.2008 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr.438-

XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova, cît și 
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Manualul Operațional aprobat prin Ordinul nr.161 din 21.11.2013 al Ministerului Dezvoltării 

Regionale și Construcțiilor. 
Conform bazei de date ”Acces” se confirmă legăturile de rudenie între aceste persoane, 

soție – soț – ginere. 

Prin scrisoareanr.04-2-775 din 21.04.2015Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Construcțiilor, a prezentat setul de acte cu privire la angajarea _________ în calitate de jurist şi 

a _________ în calitate de șofer în cadrul Agenției de Dezvoltare Regională Sud în care dna 

Culeşov Maria este director. 

La 11.05.2011 s-a desfășurat ședința Comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor 

vacante printre care și funcția de jurist. În cadrul ședinței Comisiei de concurs președinte a fost 

directorul Agenției de Dezvoltare Regională Sud în care dna Culeşov Maria, a votat 

unanimpentru selectarea _________ (ginere) în funcție vacantă de jurist. Directorul instituției 

nu a întreprins nici o măsură de soluționare pozitivă a regimului juridic al conflictului de 

interese. 

Astfel se atestă că, la 20.06.2011dl Coadă Andrei(ginere) a fost angajat în calitate de jurist 

pe 0,5 unități prin Ordinul nr.62 al Agenției de Dezvoltare Regională Sud, semnat de directorul 

instituției dna Culeşov Maria. În aceiaşi zi a fost încheiat şi Contractul individual de muncă 

nr.26. 

Ulterior, la 14.05.2013, _________ a fost eliberat din funcția de jurist prin Ordinul nr.61 

din aceiaşi dată din cadrul Agenției de Dezvoltare Regională Sud, semnat de directorul 

instituției dna Culeşov Maria. 

De menționat că, _________ a fost angajat la 20.06.2011. În legătură cu faptul că, Legea 

nr. 180 din 19.12.2011, cu privire la Comisia Națională de Integritate a intrat în vigoare la 

01.03.2012, Legea nu are efect retroactiv asupra faptului angajării ginerelui _________. 

Totodată, este necesar de menționat că, directorul Agenției de Dezvoltare Regională Sud, 

dna Culeșov Maria a semnat 6 ordine după intrarea în vigoare a Legii nr. 180 din 19.12.2011 în 

privința dlui _________, dintre care unul de acordarea concediului anual (Ordinul nr.79 din 

23.08.2012) și 5 Ordine de acordare a premiilor (Ordinul nr.14 din 13.04.2012, Ordinul din 

30.04.2012, Ordinul nr.35 din 10.08.2012, Ordinul din 24.08.2012, Ordinul nr.74 din 

26.12.2012),15 Tabele de evidență a timpului de lucru nr. 3 – pînă la momentul eliberării în 

luna mai 2013 cît și 15 Acte contabile de transfer a salariului la card. 

Reieșind din cele relatate în privința _________ din 01.03.2012 – pînă la momentul 

eliberării se atestă că, dna Culeșov Maria a semnat 6 Acte administrative (ordine), 15 Tabele 

de evidență a timpului de lucru nr.3 cît și 15 Acte contabile de transferarea salariului la card în 

mărime de 41 765,51 lei. 

Prin Contractul individual de muncă nr.32 din 10.06.2013, _________ a fost angajat în 

calitate de șofer în cadrul Agenției de Dezvoltare Regională Sud, unde dna Culeşov Maria, este 

director, semnînd actul nominalizat. În perioada de activitate a _________  (soțul) în Agenția 

de Dezvoltare Regională Sud, directorul dna Culeşov Maria se atestă că a semnat8 ordine 

dintre care 2 cu privire la acordarea concediului anual (Ordinul nr.30 din 28.05.2014 și 

Ordinul nr.83 din 16.12.2014) cît și 6 Ordine cu privire la premiere(Ordinul nr.63 din 

30.08.2013, Ordinul nr.84 din 30.12.2013, Ordinul nr.26 din 17.04.2014, Ordinul nr.43 din 

07.08.2014, Ordinul nr.67 din 29.12.2014 și Ordinul nr.14 din 31.03.2015), 18 Tabele de 

evidență a timpului de lucru nr. 3 din momentul angajării din luna iunie 2013 – pînă la 

momentul eliberării în luna aprilie 2015 cît și 21 Acte contabile de transferea salariului la card 

în mărime de 84 281,7 lei. 

Potrivit schemei de încadrare a Agenției de Dezvoltare Regională Sud, unde director este 

dna Culeşov Maria, _________ este în subordinea nemijlocită a conducătorului instituției în 

care activează. 

Conform Contractului nr.32 din 10.06.2013, sunt specificate drepturile Angajatorului:” lit. 

b) să ceară salariatului îndeplinirea obligațiunilor de muncă şi manifestarea unei atitudini 

gospodăreștifață de bunurile angajatorului; c) să stimuleze salariatul pentru munca eficientă 

și conștiincioasă; d) să tragă la răspundere disciplinară și materială în modul stabilit de 

Codul Muncii și de alte acte normative” 
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Iar la pct.10 Angajatorul în persoana directorului dnei Culeșov Maria se obligă să asigure: 

”condițiile de retribuire a muncii salariatului 2 340,00 lei, lunar calculat.” 

Astfel, cunoscînd despre faptul că, va verifica și remunera corespunzător activitate a 

_________, dna Culeșov Maria în calitate de director a semnat contractul individual de muncă 

admițînd un conflict de interese. 

De menționat că, în timpul efectuării controlului conform Ordinului nr.24 din 27.04.2015 

al Agenției, _________ a fost eliberat în baza cererii personale din funcția de șofer din cadrul 

instituției nominalizate. 

Dna Culeşov Maria explică, că: ” _________ este angajat în funcție de șofer auto, făcînd 

parte de secția administrativă, neavînd acces sau influență asupra procesului decizional sau 

patrimoniului Agenției”. 

Conform art.2 din Legea nr.16 din 15.02.2008, _________ se regăsește în categoria 

subiecților de ”persoane apropiate”. 

Potrivit art.5 al Legii nr. 16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese, în 

îndeplinirea atribuțiilor de serviciu,dna Culeşov Maria avea obligația de a lua decizii 

conducîndu-se de legislația corespunzătoare și de politica statului în domeniul respectiv, 

ţinînd cont de interesul public și renunțînd la intereselor personale.Iar, conform art.7 dna 

Culeşov Maria avea obligația de a acționa în orice moment astfel încît să servească drept 

exemplu pentru alte persoane fizice și să accepta responsabilitatea pentru modul în care își 

desfășoară activitatea sa în calitate de director în timpul exercitării ei, precum și 

responsabilitatea pentru evitarea, identificarea, declararea și soluționarea conflictelor de 

interese în beneficiul interesului public. 

În cazul constatării unei situații de conflict de interese, dna Culeșov Mariaavea obligația 

conform alin.(1) din art.9 al Legii menționate ”…a anunța imediat, dar nu mai tîrziu de 3 zile 

de la data constatării, în scris, şeful ierarhic sau organul ierarhic superior despre interesul, al 

său ori al persoanelor apropiate, legat de decizia pe care trebuie să o ia personal …”.  

Generalizînd cele expuse, se conchide că dna Culeșov Maria nu a declarat în termenul și 

modul stabilit despre conflictul de interese manifestat prin semnarea actelor administrative și 

contabile în privința ginereluiîn funcție de jurist și angajarea soțului în calitate de șofer în 

cadrul Agenției de Dezvoltare Regională Sud, unde dna Culeșov Maria este director. 

Totodată, conform prevederile art.11 al Legii nr.16 din 15.02.2008, dna Culeșov Maria a 

soluționat situațiile de conflict de interese prin emiterea Ordinului nr.61 din 14.05.2013 al 

Agenției de Dezvoltare Regională Sud de eliberare a ginerelui _________ din funcție de jurist 

cît și eliberarea din funcție de șofer a soțului dl Culeșov Vladimir prin Ordinul nr.24 din 

27.04.2015 al Agenției de Dezvoltare Regională Sud. 

În conformitate cu prevederile pct. pct. 27, 28, 29, 52, 53, 54 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 cătredirectorul 

Agenției de Dezvoltare Regională Sud,dna Culeşov Mariaexprimată prin nedeclararea a 

conflictului de interese în termenele și condițiile prevăzute de lege în cazul angajării soțului în 

calitate de șofer în cadrul aceleași instituții; 

2. Clasarea cauzei pe motivul soluționării regimului juridic al conflictului de interese de 

către directorul Agenției de Dezvoltare Regională Sud, dna Culeșov Maria prin eliberarea din 

funcția de șofer a soțului dl Culeșov Vladimir. 

3. Comunicarea Actului de constatare dnei Culeşov Maria. 

 

Președintele Comisiei  

Naționale de Integritate        Anatolie DONCIU 

 


