
REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL CIMI$LIA

DrsPozrTrE
a Preqedintelui raionului Cimiqlia

din o1 n oi e*< I >r"e 2Dl tl nr. ,( 0*-o[

Cu privire la aprobarea Regulamentului

privind avertizorii de integritate

in conformitate cu Hotdrarea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului-

cadru privind avertizorii de integritate nt. 707 din 09.09.2013, 9i conducandu-ma

de prevederile art.54 din legea cu privire la administralia publica local[ nr'436 din

28.12.2006,

DISPUN

1. A aproba Regulamentul Consiliului raional Cimiqlia privind avertizotii de

integritate 1ui"^u nr.1) qi modelul registrului de eviden!6 a avertizdtilor

despre poribil.l. ilegalit-e1i comise in cadrul Consiliului raional Cimiqlia

(anexa nr.2).

2. A aduce prezenta dispozilie la cunoqtinla tuturor angajalilor consiliului

raional Cimiqlia.

3. A publica Regulamentul privind avertizorii de integritate pe pagina web a

consiliului raional cimiglia - www.raioncimislia.md

4. controlul prezentei dispozilii se pune in sarcina dnl-ui casap Anatolie,

Specialistprincipal,SecliaadministraliepublicS.

Pregedintele

raionului Cimiglia Maxim COLTA



Anexi nr.l
Aprobat prin dispozitia Preqedintelui

raionului Cimiqlia

,rr.,1fi$in ol ol/20t4
REGULAMENT

privind avertizorii de integritate

r. DrsPoztTrr GENERALE

L. Prezentul Regulament stabileqte procedura de depunere qi de verificare a

avertizdrilor despre ilegatitdlile sivirgite in cadrul Consiliului raional Cimiqlia,

precum qi de apficare a mdsurilor de protecfie fald de persoanele care avertizeazd

tenevol,'cu bune-credinli gi in interes public despre ilegalitE1ile comise.

2. in sensul prezentului Regulament no{iunile utilizate semnificd:

avertizare - infor-area despre comiterea actelor de corup{ie gi a celor

conexe corupfiei, a faptelor de comportament coruplional, despre incdlcarea

obligaliei privind declaiarea cadourilor a cdror valoare depSgegte limitele stabilite

de 6rrr.*, despre nerespectarea regulilor privind declararea veniturilor qi a

proprietdlii gi despre incaicarea obligaliilor legale privind conflictul de interese,
^fe.uta 

benevol, cu buna-credinfi qi in interes public, in forml scrisd sau verbala

persoanelor gi/ruu organelor competente pentru primirea, inregistrarea qi

examinarea acestor informafii;

avertizor de integritate - funcfionarul public qi alt personal din cadrul

Consiliului raional Cimfulia, ce informeazdbenevol, cu bun6-credin!6 9i in interes

public despre comiterea actelor de coruplie gi a celor conexe corupfiei, a faptelor

A. comportament corupfional, despre nedeclararea cadourilot a cdror valoare

depSqegL Hmitele stabilite de Guvem, despre nerespectarea regulilor privind

de.laruieu veniturilor gi a proprietdtii, despre incdlcarea obligaliilor legale privind

conflictul de interese.

comisia pentru securitate internd a Consiliului raional Cimislia - comisie

instituiti prin Di sp ozilia Pre qedintelui rai onului C imi q lia.

3. La primirea, inregistrarea qi examinarea avertizdrilor, precum 9i la

aplicarea masurilor de protecfie, se va line cont de urmatoarele principii: 
.

a) principiul binei-c'redinye, conform cEruia avertizorul de integritate

beneficiazi de mdsuri de proteclie doar in caztl in care a fdcut o sesizare fiind

convins de realitatea starii ie fapi sau cd faptaconstituie o incdlcare a legislafiei;

b) principiul confidenlialitdyii, potrivit cdruia conducdtorul ierarhic superior

al ave*iioruluide integritate, conducdtorul autoritdlii publice sau structura

specializatd din cadrul autoritalilor publice- au obligalia de a pSstra

confidenlialitatea datelor personale'ale persoanei ce face avertizarea, precum qi

orice alte date din conlinutul avertizdrli, ce pot duce la divulgarea identitdtii,

indiferent de faptul dacipersoana care a depus avertizarea divulgd ulterior aceste

informalii terfilor;



c) principiul responsabilitdlii, conform cdruia persoana care face avertizatea

este obiigati sE o susfin6 cu probe, in cazglin care dispune de acestea;

d) principiul nesancliondrii abuzive,potrivit cdruia nu poate fi sanc{ionat6

p.rro*u 
"ur. 

fu". o avertizare cu bun6-credin!6, dar care, ulterior cercetdrilor, se

dovedegte a fi nefondatd.

II. PROCEDURA DE DEPUNERE $I EXAMINARE A AVERTIZARII

4. Averti zdrile despre comiterea de cltre funclionarii publici a Consiliului

raional Cimiglia, precum qi A. c6tre personalul tehnic al aparaitlui Preqedintelui a

actelor de 
"o-pli. 

qi a celor conexe corupfiei, a faptelor de comportament

corupfional, despre nerespectarea regulitor privind declararea veniturilor qi a

propriet6lii, desire incSlcarea obligaliilor legale privind conflictul de interese,

i.rpr. nedeclararea cadourilor a .5ro, valoare depdgeqte limitele stabilite de

Guvern, se depun de cdtre avertizorii de integritate in mod benevol 9i cu bund-

credin[5.

S. Avertizareapoate fi depusd alternativ sau cumulativ urmdtoarelor

persoane sau organe:

a) conducdtorului ierarhic superior al avefiizorului de integritate;

b) comisiei de securitate intemi a Consiliului raional Cimiqlia;

c) pregedintelui raionului Cimiqlia;

d) organului de urmdrire Penal6;

e) comisiei nalionale de integritate;

f) procurorului;

g) or ganizati i lor ne guvernamentale sau mas s-me dia'

6. Toate avertizdrile depuse organelor menlionate la pct' 5 lit' a), b) qi c) sunt

examinate de Comisia de seturitate internd a Consiliului raional Cimiqlia. Dacd

avertizarea este depusd La conduc6torul ierarhic superior al avertizorului de

integritate sau pregedintelui raionului Cimiqlia, informalia receplionatfl este

tranimisa ulterior Comisiei de securitate intern6 a Consiliului raional Cimiqlia

pentru examinare gi intreprinderea mdsurilor ce se impun.

7. Avertizarea poate fi f6cut6 in formS verbala sau scrisa qi cuprinde:

a) numele gi prlnumele avertizorului de integritate gi subdiviziunea in care

activeazd;

b) numele gi prenumele persoanei a c6rei presupus6 ilegalitate este sesizat6;

c) descrierea presupusei ilegalit6fi;

d) orice probe (acteldocumente) referitoare la presupusa ilegalitate;

e) data cind a fost facutdavertizarea gi semn6tura avertizorului de integritate'

8. Inform a[\a prevdrutdla pct.7 din prezentul Regulament va fi consemnatd'

de cdtre persoana responsabila din cadrul Comisiei de securitate interna a

Consiliului raional Cimiqlia, intr-un Registru special, potrivit anexei |a prezentul



Regulament' Persoana responsabilE din cadrul comisiei de securitate intem' aconsiliului raional cimiglia va asigura confident ialitatea datelor inscrise inRegistrul special. 'uquv* L

9' Comisia de securitate interna a consiliului raional cimiqlia, in termen de,3 zile lucritoare de la primir ea avertiz;;ii--ruu. informafiei potrivit pct.6 dinprezentul Regulament, va verifica-conli"uiri'urr. rtizdrii gi va decide dacd aceastafine de competenfa sa, transmi{indr g6;;ur,Lro.- a[ia raorganur sau institutiacompetenta' cu indicarea informafiei din uuirtirur", a materiaielor 
"o.rn.-uti.i",

din care' la solicitarea avertizorului d. i"t;grialt", ,irrt .*.trr. o.ice date referitoarela avertizor.

10' Informafia confinutd in avertizare este exam inatdde cdtre comisia desecuritate interna a consiliului raionar ci.ilri."in termen de pind la30 de zilede ladata consemndrii informafiei in Regirt*l il;;;i.
11' DupE examinarea informafiei 

-confinutd 
in avertizare, comisia desecuritate intemr a consiliului ruiorui gi-iiiir, printr-un raport, informeazdpreqedintele raionului cimiglia cu privire la rezultater. ,*u-i.rari i avertizdni. incanil in care informafiile cuprinse in uu"i;;; indicd ;.r*;;otelor ce pot ficonsiderate abateri disciplinare sau pot.fi sancfionate prin lege in alt mod, raportulcomisiei va cuprinde propuneri cu pririr. Ia sesizarea autoritdlilor competente.

,"ni::;r*:""u'ere 
examinarii confinute in avertizare se comunic6 in scris

III. MASURILE DE PROTECTIE
13' Avertizorul de integritate benefi 

"iurei"urmdtoarele masuri de protecfie,aplicate alternativ sau cumura-tiv, dup6.u,, *.ura,
a) prentmfia de bund-credin16 pand la proba contrarie;
b) confi de n[iaritateadatelor cu caracter personar ;
c) transferur in altd subdiviziune a autoritdlii publice.

14' Avertizorul de integritate care a fEcut avertizarca cu buna-credinfd nu va

*ffif,!:at 
disciplinar chiai dacd,, ulterior cercetdrilor, aceasta s-a dovedit a fi

15' De aplicarea mdsurilor de protec[ie prevdnste la pct.l3 din prezentulRegulament sint responsabili conducatorul ierarhic superior al avertizorului deintegritate' conducdtorul autoritdlii publice qi comisia de securitate intern' aConsiliului raional Clmiglia.

IV. RASPUNDEREA PENTRU INCALCAREA PREVEDERILOR
PREZENTULUI REGULAMENT



I

18. Avertizorul de integritate care a ftcut o avertizare despre care gtia sau
trebuia in mod rezonabil sd cunoascd, cd" este falsd poarta respunhere disciplinar[
sau penal5, dupd, caz.

19. Neasigurarea mdsurilor prevdzute la pct.13 din prezentul Regulament
pentru protecfia avertizorilor de integritate, precum qi aplicarea acestor m6suri cu
inc6lcarea prevederilor legislaliei in vigoare atrag raspunderea penald,
contravenfionald sau civild, dupd, caz.



I
Anexd nr.2

la Regulamentul privind

av ertizorii de integ ritate

REGISTRU DE EVIDENTA
a avertizdrilor despre posibilele ilegaliti{i comise in cadrul autoritifii publice

Nr. d/o Numele gi Data cind Descrierea Numele gi Actel Decizia

prenumele a fost presupusei prenumele documente adoptatl
avertizorul flcuti ilegaliti{i persoanei justificativ in urma

ui de avertizarea a cirei e examinirii
integritate qi presupusi avertizilrii
gi semnitura ilegalitate

subdiviziu avertizorul este

nea in care ui de sesizati

activeazd integritate


