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 Nr. 04-20/2602 din 26.05.2021 

Doamnei Natalia ZAHARESCU, 

reporter Moldova Curată 
MD-2012, Chișinău, str.București 41/5 

e-mail: nataliazaharescu@gmail.com 

Stimată doamnă ZAHARESCU, 
 

Prin prezenta, Autoritatea Națională de integritate, Vă informează despre fatul că 

cererea de acces la informații, remisă de către Dvs pe data de 07.05.2021 la Autoritatea 

Națională de Integritate (în continuare – Autoritate), a fost înregistrată cu nr.3973 la data 

de 07.05.2021.  

Totodată, referitor la cele relatate în cerere, menționez, promovarea este modalitatea 

de dezvoltare a carierei prin ocuparea unei funcţii publice superioare celei existente. Modul 

în care se face promovarea este prevăzut în art. 45 din Legea cu privire la funcţia publică 

şi statutul funcţionarului public, nr.158 / 2008. 

Promovarea funcţionarului public într-o funcţie publică superioară se face în bază 

de merit şi se efectuează în cazul, cînd funcţia publică respectivă este vacantă. Poate fi 

promovat într-o funcţie publică superioară funcţionarul public care a obţinut în urma 

evaluării performanţelor profesionale a calificativului „foarte bine” la ultima evaluare sau 

calificativul „bine” la ultimele 2 evaluări. 

Astfel, țin să menționez că la ultima evaluare a performanțelor profesionale mi-a fost 

atribuit calificativul „foarte bine”.  

Conform organigramei Autorității Naționale de Integritate, Inspectoratul de 

Integritate se subordonează administrativ Președintelui Autorității.  

Prin urmare, conform art.14 alin.(1) lit.b) din Legea nr.132/2016 cu privire la 

Autoritatea Naţională de Integritate,  Preşedintele Autorității exercită următoarele atribuţii: 

numeşte în funcţii inspectorii de integritate și funcţionarii publici din aparatul Autorității, 

modifică, suspendă şi dispune încetarea raporturilor de serviciu ale acestora în condiţiile 

legii, angajează, pe bază de contract, personalul contractual din cadrul Autorității, 

modifică, suspendă şi dispune încetarea raporturilor de muncă ale acestora. Astfel, 
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prerogativa de promovare într-o funcție superioară îi revine, conducătorului ierarhic 

superior Președintelui Autorității. 

Motivul pentru care nu am fost promovat în funcția de inspector superior de 

integritate, nu îmi este cunoscut, precum și la solicitarea subsemnatului, remisă conducerii 

autorității obiectul căreia a fost explicarea motivului pentru care nu am fost promovat, 

argumente concludente și strict la obiect nu mi-au fost comunicate. 

Pentru mai multe detalii referitor la caz, Vă puteți adresa nemijlocit conducerii 

Autorității. 

 

 Cu respect, 

 

Inspector de integritate  

al Inspectoratului de integritate                  Victor RENȚA 

 

Tel: 022-820-615 / 068101027 
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