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Transparența bugetară
asigură servicii publice
mai calitative
Expertul în domeniul transparenței în procesul
decizional de la IDIS „Viitorul”, Viorel Pîrvan,
precizează că aleșii locali trebuie să pornească de
la ideea că bugetul local este bugetul cetățenilor. 

„Prin implicarea oamenilor în procesul bugetar se
pot stabili prioritățile localității. Implicarea
cetățenilor contribuie la transparența procesului
bugetar, iar tot ce este transparent, adică în
vizorul oamenilor, micșorează din tentațiile
actelor de corupție. Totodată, transparența
bugetară asigură servicii publice mai calitative”,
afirmă expertul.

INDEPENDENȚĂ: Clasamentul
instituțiilor publice cu cel mai
ridicat potențial potențial de
independență. Curtea de
Conturi și ANRE și-au exprimat
poziția

ÎNTREPRINDERI DE STAT:
Raport: Veniturile
întreprinderilor de stat sunt tot
mai mici din cauza pandemiei
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INTEGRITATE: Primarul de
Ungheni riscă să-și piardă
mandatul după ce Moldova
Curată a relatat despre un
conflict de interese

EXPERIENȚA  SLOVACIEI: Când
pandemia poate fi o
oportunitate



Viceprimarul de Edineț este verificat de
către inspectorii de integritate pentru un
posibil conflict de interese.

De asemenea, un consilier din Consiliul
Porumbeni, raionul Cimișlia, secretarul
Consiliului Maximovca raionul Anenii
Noi, directorul unui liceu din suburbia
capitalei și directorul unei grădinițe din
raionul Cantemir se află în procedurile de
verificare pentru admiterea unor
conflicte de interese.

Pentru încălcarea regimului juridic al
incompatibilităților, în vizorul ANI au
intrat și primarul satului Floreni din
raionul Anenii Noi, dar și inspector vamal
din cadrul Serviciului Vamal, un consilier
din orașul Sângera, un consilier local din
satul Vertiujeni, raionul Florești și un
funcționar public din Consiliul Raional
Ocnița.

Funcționarii publici au fost verificați de
inspectori în perioada 28-31 decembrie și
4-6 ianuarie 2021.

Un angajat al Primăriei Lozova, Strășeni, specialist
în cadrul subdiviziunii de evidenţă şi incorporare
militară, a fost reţinut de Centrul Național
Anticorupție (CNA) pentru că ar fi pretins 300 de
euro de la mama unui un tânăr pentru a-i scăpa
fiul de serviciul militar.

Potrivit denunţătoarei, funcţionarul i-ar fi promis
că îi va elibera tânărului un certificat în baza
căruia va fi absolvit de obligaţia să satisfacă
serviciul militar.

În acest caz, a fost inițiată o urmărire penală.
Marţi, funcţionarul a fost reţinut pentru 72 de ore.
El se află în izolatorul CNA şi, dacă va fi găsit
vinovat, riscă detenţie pe un termen de la cinci la
zece ani, amendă penală și privarea de dreptul de
a ocupa funcții publice pe o anumită perioadă.

Un funcționar al
Primăriei Lozova,
Strășeni, reținut de CNA.
Riscă detenție de până
la zece ani
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Mai mulți aleși locali,
vizați în controalele
ANI

Sursa: www.ani.md



Instituțiile publice au fost evaluate în baza a
patru criterii de independență: numirea
organului de conducere și membrilor
Consiliului de administrație; destituirea
persoanelor numite; suveranitatea și bazele
constituționale; venitul persoanelor numite și
angajaților.

Cu referire la evaluarea Curtții de Conturi
(CCRM) în baza criteriilor de independență
selectate, Andrei Munteanu, membru al CCRM
a venit cu un șir de obiecții și sugestii. El a
menționat, că Legea nr. 260 privind
organizarea și funcționarea Curții de Conturi a
fost elaborată și aprobată în conformitate cu
cerințele art. 47 și 49 ale Acordului de Asociere
RM-UE, în vederea alinierii la standardele
internaționale și bunele practici în domeniul
auditului public extern, inclusiv pe
dimensiunea independenței.

Tot Andrei Munteanu a zis că constatarea
privind Curtea de Conturi că  „lipsește un temei
expres care ar da posibilitate organului de
control de a destitui (revoca) din funcție în
cazul în care membrul organului de conducere
nu își exercită corespunzător funcțiile sau
încalcă flagrant prevederile legale” nu este
aplicabilă în cazul instituției supreme de audit
din țară, deoarece conform art. 20 al.2) al Legii
nr. 160 a Curții de Conturi prevede expres 10
temeiuri de revocare a membrului CCRM, a
declarat dl Munteanu.

Un alt aspect, care urmează de a fi clarificat este
afirmația din raport că, la criteriul venitul
persoanelor numite și angajaților CCRM nu a
prezentat informația solicitată, deoarece CCRM
nu a recepționat solicitări de acest gen, a
remarcat Andrei Munteanu.

Clasamentul instituțiilor publice cu cel
mai ridicat potențial potențial de

independență. Curtea de Conturi și ANRE
și-au exprimat poziția

Clasamentul celor mai independente
instituții publice din Republica Moldova 
a fost prezentat recent, în cadrul unei
conferințe online, organizate de Institutul
pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale
(IDIS) „Viitorul” și INEKO Slovacia.
Pentru calculare au fost evaluate 20 de
instituții publice cu funcții de
reglementare, control, prestări servicii și
în sfera activității judiciare, inclusiv
ANRE și Curtea de Conturi a Republicii
Moldova.
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Cu referire la evaluarea ANRE în baza criteriilor
de independență selectate, Violina Șpac, Director
ANRE, a constatat unele contradicții existente în
Raportul de evaluare prezentat și a enunțat
obiecții. Astfel, în una din concluziile generale se
menționează despre „o problemă de concept
pentru ANRE - lipsa unui temei expres care ar da
posibilitatea organului de control de a destitui
(revoca) din funcție membrul organului de
conducere care nu își exercită corespunzător
funcțiile sau încalcă flagrant prevederile legale”
nu corespunde realității, deoarece art. 10 alin. (12)
din Legea 174/21.09.2017 cu privire la energetică,
prevede expres cinci temeiuri de revocare a
directorilor Consiliului de Administrație al
ANRE, două dintre care sunt punitive, și anume:
(!) condamnare pentru comiterea infracţiunilor
cu intenţie şi/sau condamnare la privaţiune de
libertate, prin hotărâre definitivă şi irevocabilă a
instanței de judecată; (!!) rămânere definitivă a
actului de constatare al Autorităţii Naţionale de
Integritate, prin care s-a stabilit
emiterea/adoptarea de către directorul respectiv
a unui act administrativ sau încheierea unui act
juridic cu încălcarea dispoziţiilor legale privind
conflictul de interese şi/sau prin care s-a stabilit
faptul că se află în stare de incompatibilitate. 

Temeiurile legale de revocare enumerate
stabilesc un echilibru în asigurarea independenței
instituției de factorii politici cât și de
responsabilizarea directorilor în cadrul
exercitării mandatului.

Cu referire la necesitatea instituirii unui temei
suplimentar de revocare, cum ar fi - exercitarea
necorespunzătoare a atribuțiilor/funcțiilor,
menționăm că acesta ar crea premise pentru
aprecieri subiective din partea exponenților puterii
legislative, fapt ce contravine legislației
comunitare în domeniul energetic și
recomandărilor Secretariatului Comunității
Energetice, și subminează independența autorității
de reglementare. Or, astfel de propuneri de lege
ferenda din partea autorilor vin în contradicție cu
unul din scopurile cercetării (formularea
recomandărilor pentru creșterea independenței
instituțiilor publice).  

În final, atât Violina Șpac, cât și reprezentanții
altor instituții publice au solicitat experților
acordarea unui termen suplimentar pentru a veni
cu completări și reacții oficiale în acest sens, întru
îmbunătățirea concluziilor finale din Raport,
pentru a realiza pe deplin obiectivele și scopul
propus.

Evenimentul a avut loc în cadrul inițiativei
„Susținerea democrației, a independenței și
transparenței instituțiilor publice-cheie din
Republica Moldova”, implementată de IDIS
„Viitorul”, în parteneriat cu Institutul pentru
Reforme Economice și Sociale din Slovacia
(INEKO) și este susținută financiar de Programul
de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al
Republicii Slovace (SlovakAid).
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Academia de Administrare Publică a întrebat
primarii cum este asigurată transparența la
nivelul autorității publice locale. Iată ce au
răspuns aceștia.

Leonid Boaghi, primarul satului Săiți, 
raionul Strășeni

Transparența activității primăriei și a consiliului
local o asigurăm prin intermediul mai multor
instrumente - social-media, anunțuri, platforma
acte locale.gov.md, adunări tematice și sectoriale
cu locuitorii, facebook, pagina web oficială etc.
Conlucrarea cu agenții economici dar și cu alți
actori comunitari ne străduim să o menținem
permanent, deși apar și aici probleme. 

În ultima perioadă, atestăm o implicare și
deschidere mai mare a agenților economici în
realizarea planurilor de dezvoltare a localității, iar
migranții băștinași, care se întorc acasă tot mai des,
vin la primărie pentru a obține consultație pentru
inițierea unei afaceri.

Nicolae Dandiș, primarul municipiului Cahul

Atunci când ești concentrat pe rezultate, evident
ești interesat să le comunici oamenilor ce ai făcut,
ce le prezinți ca rezultat final palpabil, de care
oamenii să aibă nevoie și aici, deseori, nu
contează bugetul, ci a răspunde la niște necesități
concrete și operativitatea cu care ai rezolvat
anumite probleme sau solicitări ale oamenilor.
Transparența este înțeleasă diferit de fiecare
dintre noi, prin prisma funcției pe care o are,
experienței, obligațiilor de serviciu etc. 

Astăzi, când, practic toată lumea are internet în
buzunar, este mult mai ușor să găsești informații
despre activitatea unei instituții, despre banii
publici etc.  Este foarte importantă comunicarea
zilnică cu cetățenii, cât mai multă prezență fizică
în localitate, comunicare telefonică, prin rețelele
de socializare, e-mail etc. Eu încerc să utilizez
toate mecanismele posibile pentru a cunoaște ce
se întâmplă în localitate, dar și pentru a
recepționa propuneri, întrebări, petiții de la
cetățeni. În cea mai mare parte, lucrul nostru
zilnic este dictat de aceste aspecte. Cu cât mai
accesibil ești pentru oameni, cu atât mai operativ
și mai eficient ești în soluționarea unor probleme.

Comunicarea zilnică cu cetățenii este
esențială pentru transparența locală

BULETIN INFORMATIV 
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Pentru prima dată în ultimii zece ani, aleșii locali
din Pleșeni, raionul Cantemir, au decis să consulte
prevederile bugetului cu cetățenii. Locuitorii
comunei salută inițiativa și consideră că implicarea
sătenilor în procesul de planificare bugetară ar
trebui să devină un lucru obișnuit.

Până în prezent, locuitorii comunei Pleșeni, în
componența căreia intră satele Pleșeni, Hănăseni și
Tătărășeni, nu cunoșteau care sunt veniturile și
cheltuielile planificate în bugetul local, iar primăria
și consilierii adoptau deciziile fără să-i informeze și
să-i consulte pe localnici.

Planificarea bugetară – afișată pe Facebook

La 14 decembrie 2020, în comună a fost organizată
pentru prima dată o audiere de planificare bugetară,
sătenii fiind chemați să decidă soarta banilor publici
pentru anul viitor.

Prin anunțuri distribuite în comună, dar și prin
intermediul rețelelor sociale, oamenii au fost
informați despre eveniment, iar pe pagina de
Facebook a comunei au fost afișate sumele
planificate în buget, astfel încât să le consulte atât
locuitorii comunei, cât și pleșenenii aflați în
străinătate.

Planificarea bugetară cu
implicarea cetățenilor ar
trebui să devină o normă

Astfel, bugetul comunei pentru 2021 este
planificat în sumă totală de peste 7 milioane
390 de mii de lei, iar cele mai multe alocații
sunt prevăzute pentru grădinițele din
localitate, frecventate de 140 de copii, pentru
aparatul primăriei au fost planificați circa
984 de mii de lei, iar pentru casele de cultură
– circa jumate de milion de lei.

Sătenii salută inițiativa primăriei și a
consiliului local de a consulta bugetul
înainte de aprobare.

„De ce să nu știm și noi pentru ce se vor
cheltui banii noștri? Nu am mai fost invitați
până acum la astfel de activități și cred că e
foarte bine să vedem și noi pe ce se vor
cheltui banii și să ne expunem opinia. Și
înainte erau consilieri, de ce nu s-a procedat
așa?”, întreabă retoric Maria Balaban, o
locuitoare din Pleșeni, decisă să participe în
continuare la monitorizarea activității
autorităților locale.

La rândul său, Veaceslav Mironov, un alt
locuitor al comunei, spune că implicarea
cetățenilor în procesul decizional reprezintă
o dovadă a respectului față de oamenii
plătitori de impozite.

Sursa: www.api.md

06

BULETIN INFORMATIV Buletin informativ publicat în cadrul inițiativei „Susținerea
democrației, a independenței și transparenței instituțiilor
publice-cheie din Republica Moldova”.

TRANSPARENȚĂ

DECEMBRIE 2020,  NR.  10



Experiența din Germania adusă la Pleșeni

Oleg Boboc, primarul comunei Pleșeni, aflat la
primul mandat, a muncit și a locuit 14 ani în
Germania, unde a și învățat că cetățeanul-
contribuabil trebuie informat și respectat,
deoarece pe banul lui se ține localitatea.

Astfel, în activitatea de primar și-a propus ca atât
el, cât și consilierii locali să se consulte frecvent cu
cetățenii referitor la tot ce urmează să fie făcut în
comună.

„După ce am văzut cum trăiesc oamenii în
Germania m-am decis să mă întorc acasă să fac
ceva pentru sat”, spune primarul.

Deși nu are experiență în domeniul administrației
publice locale, Oleg Boboc este convins că
administrația locală trebuie să muncească
transparent și corect față de cetățeni:

„Nu am fost niciodată consilier local și nu am fost
implicat în politică. Am convingerea că se poate
trăi bine și cinstit acasă, cu ajutorul și implicarea
sătenilor în rezolvarea tuturor problemelor
comunității”.

Transparența bugetară asigură servicii publice
mai calitative

Expertul în domeniul transparenței în procesul
decizional de la Institutul pentru Dezvoltare și
Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, Viorel Pîrvan,
precizează că aleșii locali trebuie să pornească de 
la ideea că bugetul local este bugetul cetățenilor.

„Prin implicarea oamenilor în procesul bugetar
se pot stabili prioritățile localității.

În acest mod are loc eficientizarea banului public,
localnicii pot spune, de exemplu, care achiziții
publice sunt prioritare, în opinia lor.

Implicarea cetățenilor contribuie la
transparența procesului bugetar, iar tot ce
este transparent, adică în vizorul oamenilor,
micșorează din tentațiile actelor de corupție.

Totodată, transparența bugetară asigură
servicii publice mai calitative,
îmbunătățește climatul investițional,
încurajează activitatea economică,
deoarece localnicii participă nemijlocit la
stabilirea taxelor locale, de exemplu, care
sunt parte a bugetului local”, afirmă
expertul.

La fel de importantă este, în opinia lui
Viorel Pîrvan, implicarea cetățenilor și în
procesul de executare a bugetului, pentru a
monitoriza dacă banii publici sunt cheltuiți
așa cum au fost planificați.
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Veniturile întreprinderilor de stat au scăzut
considerabil din cauza pandemiei. Au fost
acumulate mari datorii şi date peste cap
planurile de dezvoltare şi investiţii. Despre
aceasta vorbesc datele unui sondaj, realizat de
Centrul Analitic Independent Expert-Grup.

Pe lângă scăderea veniturilor, criza provocată de
virusul COVID-19 a afectat companiile de stat și
pe alte dimensiuni. Astfel, acestea menționează
că din martie și până în prezent întâmpină
dificultăți legate de perturbarea lanțurilor de
aprovizionare, scăderea productivității muncii și
apariția unor cheltuieli suplimentare. Aceste
provocări se transpun în mare parte în amânarea
oricăror planuri de dezvoltare, prioritate fiind
acordată asigurării stabilității financiare și
menținerii locurilor de muncă. 

Potrivit cercetării, 90 la sută dintre reprezentanţii
întreprinderilor de stat au declarat că veniturile
au scăzut, iar jumătate susţin că datoriile sunt
mari. De asemenea, 11 la sută au menţionat că a
scăzut productivitatea muncii, iar şase procente -
că au fost nevoiţi să recurgă la optimizări. 

Totodată, aproape 50 la sută dintre participanţii
la sondaj au spus că nu au fost pregătiţi
nicidecum de această situaţie. La fel, 68 de
procente susţin că nu văd oportunităţi de
dezvoltare în perioada următoare. Doar puţin
peste 20 la sută consideră că sunt oportunităţi de
dezvoltare şi creştere a numărului de clienţi.

În Republica Moldova există circa 272 de
companii de stat. 

De asemenea, 32 la sută au spus că nu au văzut o
implicare reală a Consiliului de Administraţie în
gestionarea crizei şi doar 11 procente au
menţionat că s-a intervenit în mod profesionist.  

Autorităţile recunosc că doar câteva
întreprinderi de stat au beneficiat de ajutor
material, cum ar fi cele implicate direct în lupta
cu pandemia. „Statul a compensat cheltuielile
sau pierderile pe care le-a suportat
întreprinderea. Alte întreprinderi de stat nu au
avut careva susţinere financiară din partea
statului, ele desinestătător şi-au ajustat
cheltuielile pentru a face faţă pandemiei", a
declarat Ghenadie Ţepordei, director general
Agenţia Proprietăţii Publice.

Experţii au venit cu recomandări pentru
depăşirea crizei în întreprinderile de stat.

„În anii următori sectorul medical va deveni un
element central a politicilor în multe state.
Statele încep să investească în crearea unor
întreprinderi de stat care să producă
medicamente şi care să poată să susţină sectorul
medical în situaţii de criză", a declarat Dumitru
Pântea expert Centrul Analitic Expert-Grup.

„Trebuie o analiză minuţioasă a impactului
potenţial a diverselor sectoare şi direcţionarea
puţinelor resurse de care dispune ţara în
sectoarele unde efectul de multiplicare este cel
mai mare, la prima vedere infrastructura
prezintă un efect de multiplicare foarte mare", a
declarat Adrian Lupuşor, director executiv 
 Centrul Analitic Expert-Grup.
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Conform ultimului nostru clasament de
transparență al celor mai mari 100 de
municipalități slovace din 2018, două treimi
din orașe au urmat în mod regulat această
practică. Această activitate a fost inclusă și
în clasamentul similar al celor mai
transparente autorități publice locale din
Moldova, elaborat de partenerii noștri de la
IDIS Viitorul, ultima ediție a clasamentului
din 2020 a arătat că această practică este
utilizată în 24 din cele mai mari 60 de
autorități publice locale din Moldova.

Această abordare ridică, fără îndoială,
nivelul de implicare civică și de
supraveghere publică. Se dovedește a fi și
mai important în timpul pandemiei, când
unele ședințe ale Consiliului local trebuie să
aibă loc fără participarea publicului din
cauza restricțiilor de siguranță. Parlamentul
slovac a reacționat la această situație cu o
nouă modificare a Legii privind
administrația locală, care a fost adoptată în
primăvara anului 2020. Conform
modificării, dacă ședința Consiliului local
are loc fără participarea publicului din
cauza restricțiilor, înregistrarea trebuie
publicată pe site-ul municipal în termen de
48 de ore, iar procesul verbal al ședinței în
termen de cinci zile. 

În ianuarie 2019, la câteva zile după Revelion, un
nou videoclip YouTube de la micul sat slovac de
est Fekišovce a atras atenția publicului. A fost o
versiune scurtă a înregistrării de la prima ședință
ceremonială a Consiliului local din sat cu trei sute
de locuitori. Aceste tipuri de videoclipuri ajung, de
obicei, la cel mult zeci de spectatori. Cu toate
acestea, de această dată mai mult de un sfert de
milion de oameni au urmărit videoclipul și a fost
transmis și de mai multe canale naționale de
televiziune.

Motivele unei astfel de popularități erau evidente -
a fost amuzant și jenant în același timp. Primarul i-
a tratat pe noii consilieri locali ca pe copii mici; au
fost obligați să-i respecte poruncile, inclusiv
cântarea imnului național. „Declar că această
întâlnire este secretă”, a anunțat brusc primarul
când a observat camera. Desigur, cererea sa era
împotriva legii, înregistrarea și difuzarea sesiunilor
publice fiind permisă în Slovacia pentru o perioadă
foarte lungă de timp. Prin urmare, Transparency
International Slovacia a trimis o scrisoare deschisă
primarului, îndemnând-l să respecte legile și
cultura politică.

De fapt, este o practică destul de obișnuită în
orașele slovace mai mari și în unele sate, de
asemenea, că o primărie înregistrează și publică
videoclipuri de la toate ședințele Consiliului local.

Când pandemia poate
fi și o oportunitate
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Potrivit avocatului nostru asociat Vladimír
Pirošík, o asemenea abordare ar trebui să
devină și ea o normă. 

„Este doar o anomalie că în secolul
21 legiuitorul național nu cere încă
materiale de publicare pentru
ședințele Consiliului local. În unele
municipalități consilierii nici măcar
nu primesc materialele în avans și
uneori sunt informați de primar
despre ceea ce ar trebui să negocieze
numai în timpul ședinței”, critică el.

Este evident că astfel de practici
obstrucționează inevitabil munca
responsabilă a reprezentanților
administrației publice locale. Sunt sigur că
consilierii locali din Fekišovce ar fi de
acord. Desigur, numai dacă cântarea
imnului este cel mai important punct al
carierei lor politice.

Michal Piško, Transparency International
Slovacia

Interesant este faptul că unele primării au folosit
pandemia ca o provocare pentru creșterea
nivelului lor de transparență. 

„Am intenționat să adopt câteva măsuri
noi de transparență în satele noastre
imediat după ce am fost ales acum câțiva
ani. Din păcate, au eșuat din cauza
dezacordului consilierilor locali ", ne-a
scris Pavel Kravec, primarul micului sat
slovac Trnavá Hora. „Situația s-a
schimbat din cauza pandemiei și a noilor
reguli conexe din primăvară. În cele din
urmă, am fost de acord să transmitem
videoclipuri de la toate ședințele în mod
regulat. De asemenea, distribuim toate
materialele și procesul de votare pe ecran
în timpul sesiunii”, a adăugat domnul
primar.

Primăria din satul Trnavá Hora publică toate
materialele și procesele-verbale de la ședințe,
precum și registrul întâlnirilor și evenimentelor
primarului. Domnul Kravec oferă chiar
informații actualizate și detaliate despre
problemele comunității. Paradoxal, nivelul de
transparență din acest sat cu doar 1200 de
locuitori ar trebui să servească drept inspirație și
pentru unele orașe mult mai mari.
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Primarul municipiului Ungheni, Alexandru Ambros,
aflat la al patrulea mandat, ar putea fi revocat din
funcție, după ce Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a
stabilit definitiv că el a încălcat regimul juridic al
conflictelor de interese. Este vorba despre cazul
relatat de portalul MoldovaCurata.md în anul 2016.
Atunci s-a descoperit că Primăria Ungheni a
cumpărat rechizite de birou de la firma familiei
primarului, „Aledex-Info”. Autoritatea Națională de
Integritate (ANI) s-a sesizat și a confirmat încălcarea
de lege. Primarul însă se consideră nevinovat.

Moldova Curată a relatat, în anul 2016, că Primăria
Ungheni a virat pe contul „Aledex-Info” 103 702 lei
pentru rechizite de birou, broșuri, blanchete de
contabilitate etc. Atunci Alexandru Ambros declara
că nu a admis un conflict de interese, deoarece toate
contractele au fost semnate de viceprimarul
Cristofor Codreanu. În actul ANI însă se
menționează că „primarul a semnat documentele
contabile de executare a contractelor de achiziții
încheiate cu SRL „Aledex-Info”, şi anume câteva
ordine de plată cu încălcarea dispozițiilor legale de
declarare şi soluționare a conflictului de interese”.
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Primarul de Ungheni riscă să-și piardă
mandatul după ce Moldova Curată a relatat
despre un conflict de interese

Astfel, Ambros Alexandru a avut obligația de a
informa Autoritatea Naţională de Integritate
imediat, dar nu mai târziu de 3 zile de la data
constatării, despre orice situaţie de conflict de
interese real în care se afla.

Câștig de cauză pentru Ambros în instanța de
fond și cea de Apel

Primarul a contestat actul ANI și a câștigat
procesul la Judecătoria Chișinău și la Curtea de
Apel Chișinău. Magistrații de la Judecătoria
Chișinău au anulat actul ANI, iar judecătorii de
la Apel au menținut decizia primei instanțe.

Curtea de Apel Chișinău a subliniat că
Autoritatea Națională de Integritate nu
a demonstrat existența vreunui interes
personal al lui Alexandru Ambros, iar
în lipsa interesului personal nu poate
fi constatată existența unui conflict de
interese.
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Pierdere la CSJ

În schimb, Curtea Supremă de Justiție a menținut în
vigoare actul de constatare al ANI și a decis că a
Alexandru Ambros a încălcat regimul juridic al
conflictelor de interese, „exprimate prin
nedeclararea și nesoluționarea în termenul și modul
stabilit de lege a conflictelor de interese apărute în
situațiile în care, fiind în exercițiul funcției în
condițiile de modificare a procedurii de
achiziționare a bunurilor și serviciilor de la SRL ,
«Aledex-Info»”.

Maria Dastic, specialistă principală în cadrul
Serviciului cooperare și relații cu publicul la ANI,
menționează că atunci când va primi de la CSJ
decizia motivată, ANI va sesiza Oficiul Teritorial
Ungheni al Cancelariei de Stat pentru a iniția
procedura de revocare a primarului. De asemenea,
Alexandru Ambros ar putea avea interdicția de a
exercita o funcție publică sau funcție de demnitate
publică pe o perioadă de 3 ani.

La 14 ianuarie 2021, potrivit unui comunicat
al ANI,  inspectorii de integritate au expediat
Oficiului Teritorial Ungheni al Cancelariei
de Stat o adresare în care a cerut declanșarea
procedurii de ridicare a mandatului de
primar al lui Alexandru Ambros.

Se va cere revocarea din funcția de
primar

Alexandru Ambros a declarat pentru
portalul MoldovaCurata.md, însă, ca va
solicita Curții Supreme revizuirea deciziei.

„Eu am avut câștig de cauză la
instanța de fond și la Curtea de Apel
Chișinău. Hotărârea Curții Supreme
de Justiție m-a surprins și pe mine și
pe avocații mei. Eu cred că s-a luat
această hotărâre deoarece cauza s-a
luat în lipsa părților, avocații nu au
avut posibilitatea să se expună. Eu mă
consider nevinovat. Eu nu am semnat
nici un contract, eu nu am semnat
nici o factură. M-au învinuit că există
acolo trei dispoziții de plată care au
fost semnate. Eu sincer nu țin minte
când am făcut acest lucru, asta a fost
în anul 2015. Mai departe vom folosi
toate metodele legale, vom depune o
cerere de revizuire la Curtea
Supremă de Justiție. Lucrul acesta
este posibil din punct de vedere legal
din momentul în care vii cu
argumente”, spune primarul.

Menționăm că în actul de constatare emis
de ANI este precizat că inspectorii de
integritate vor sesiza instanța de judecată
pentru a anula actele semnate de Alexandru
Ambros în conflict de interese.

În rezultatul rămânerii definitive a actului
de constatare, Autoritatea Națională de
Integritate (ANI) a expediat Oficiului
Teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat o
adresare în care a cerut declanșarea
procedurii de ridicare a mandatului de
primar al orașului Ungheni.
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