
PROCES -  VERBAL nr. 35 
al şedinţei Consiliului de Integritate

mun. Chisinău 27 noiembrie 2017

Prezidează:

Prezenţi:

Oleg Efrim

Membrii Consiliului de Integritate:
Serghei Ostaf 
Tatiana Paşcovschi 
Viorel Rusu 
Dumitru Tîra

Lipseşte motivat:

Participă:

Mass media:

Acte puse la 
dispoziţie:

Mijloace de 
înregistrare:

Victor Micu 
Mircea Roşioru

Stepanida Draguţan, şef al Serviciului resurse 
umune şi documentare, Autoritatea Naţională de 
Integritate
Eugeniu Viţu, consultant principal, Serviciul 
informare şi relaţii cu publicul. Autoritatea 
Naţională de Integritate

Şedinţă publică: Privesc.eu, Realitatea.md

1. Agenda şedinţei din 27.11.2017;
2. Dosarele de concurs ale candidaţilor înscrişi în concurs 
pentru funcţia de preşedinte al ANI;
3. Hotărârea Biroului permanent al Parlamentului nr.42 din 
01.11.2017;
4. Procura de reprezentare pe numele dlui O.Efrim pe cazul 
civil Strătilă Victor vs Consiliul de Integritate;
5. Procesul -  verbal nr.34 al şedinţei CI din 13.11.2017 la 
semnat;
6. Mesajul dlui S.Ostaf 17.29 din 22.11.2017 cu privire la 
plasarea pe site-ul ANI a actelor Consiliului de Integritate;
7. Corespondenţa de ieşire -  preşedintelui la semnat.
Reportofon „SONY ICD -  UX533”

Agenda şedinţei:

1. Cu privire la implementarea Planului de acţiuni privind organizarea şi 
desfăşurarea concursului pentru suplinirea funcţiei de preşedinte al Autorităţii 
Naţionale de Integritate:

1.1. Examinarea dosarelor de concurs sub aspectul admisibilităţii;
1.2. Stabilirea datei, orei şi locului desfăşurării probei scrise;



L3. Aprobarea testelor pentru proba scrisă.
Prezintă OlegEfrim 

Viorel Rusu

2. Cu privire la implementarea Planului de acţiuni privind organizarea şi 
desfăşurarea concursului pentru suplinirea funcţiei de vicepreşedinte al Autorităţii 
Naţionale de Integritate (testul comportamentului simulat)

Prezintă OlegEfrim 
Mircea Roşioru

3. Cu privire la implementarea sistemului electronic de depunere on-line a 
declaraţiilor de avere si interese

Prezintă -  Victor Strătilă

4. Cu privire la Autoritatea Naţională de Integritate în perioada de tranziţie 
(HCI-34/7 din 13.11.2017);

Moderator Dumitru Ţîra

4.1. Situaţia creată în cadrul preluării interimatului de către V. Strătilă: 
ocuparea ilegală a birourilor de la etajul VII de către ex-membrii Comisiei 
Naţionale de Integritate şi titlurile şi conţinutul comunicatelor de presă 
publicate pe pagina web oficială a ANI în reţeaua de Internet

Prezintă -  Victor Strătilă

4.2. Privind climatul moral -  psihologic din cadrul ANI: presiuni asupra 
angajaţilor

Prezintă -  Victor Strătilă

5. Diverse:
5.1. Cu privire la Hotărârea Biroului permanent nr.42 din 01.11.2017 Cu privire 

la componenta programului legislativ de realizare a controlului 
parlamentar asupra executării legilor în sesiunea de toamnă (e-mail, 
Viorica Stratiev, 23.11.2017, 13.55)

Prezintă OlegEfrim

5.2. Privind procurile de reprezentate a Consiliului de Integritate în instanţa de 
judecată (e-mail, OlegEfrim 20.11.2017, 10.17~ O.Efrim 23.11.2017, 09.59)

Moderator -  Oleg Efrim



5.2, Cu privire la publicarea actelor Consiliului de Integritate pe pagina web a 
ANI (e-mail, Serghei Ostaf, 22.11.2017, 17.29)

Moderator -  Serghei Ostaf

Desfăşurarea şedinţei:

Dl Oleg Efrim, preşedinte al şedinţei, declară şedinţa deschisă şi constată că 
sunt prezenţi 5 membri. Şedinţa este deliberativă. Lipsesc motivat dnii M.Roşioru 
şi V. Micu.
Se aduce la cunoştinţă agenda de lucm a şedinţei.
Dl S.Ostaf propune ca pct. 1.3 să fie transferat pentru şedinţa Comisiei de concurs, 
care să fie desfăşurată imediat după prezenta şedinţă.
Dl D.Ţîra propune de comasat punctele 3 şi 4, dat fiind faptul că sunt prezentate 
de dl V.Strătilă, fie că îl vizează.
Se pune la vot agenda cu modificările şi completările propuse.
Se votează unanim.

1. Dl Oleg Efrira informează, că vineri au parvenit toate actele ce ţin de 
verificarea candidaţilor la funcţia de preşedinte al ANI, astfel urmează de examinat 
dosarele sub aspectul admisibilităţii acestora la concurs.
Dra T.Paşcovschi prezintă dosarul dnei Antoci Rodica.
Dosarul este complet, candidatul corespunde cerinţelor specifice stabilite. 
Candidatul nu indică careva eventuale conflicte de interese în raport cu membrii 
Consiliului de Integritate, cu membrii Comisiei de concurs sau cu membrii 
Secretariatului.
Dl D.Ţîra prezintă dosarul dlui Tălmăci Francisco.
Dosarul este complet, candidatul corespunde cerinţelor specifice stabilite. 
Candidatul indică eventuale conflicte de interese în raport cu dna St.Draguţan, cu 
care a fost în raporturi de serviciu în cadrul CCCEC/CNA.
Dl V.Rusu prezintă dosarul dnei Chireoglo Lidia.
Dosarul este complet, candidatul corespunde cerinţelor specifice stabilite. 
Candidatul indică eventuale conflicte de interese în raport cu dna St.Draguţan, cu 
care a fost în raporturi de serviciu în cadrul CCCEC/CNA.
Dl O.Efrim solicită membrilor CI să se expună şi asupra altor aspecte care le sunt 
cunoscute.
Dl S.Ostaf ar vrea să cunoască ce stă în spatele retragerii dlui F.Talmaci din 
concursul pentru funcţia de vicepreşedinte al ANI.
Dl O.Efrim sugerează că ar fi una din întrebări, pe care dl Ostaf ar putea să o 
adreseze candidatului în cadrul interviului. Subiectul nu este relevant pentru etapa 
admiterii sau respingerii dosarelor.
Dl S.Ostaf consideră că este un factor de risc, care ar trebui reflectat în cadrul 
testului comportamentului simulat.



Dl V.Rusu conchide, că nu sunt alte aspecte referitoare la admisibilitatea 
candidaţilor la concurs şi propune de trecut la procedura de vot.
Se propune de votat întreaga listă.
Se pune la vot propunerea de admitere la concurs a dosarelor dlor Antoci Rodica,
Tălmăci Francisco şi Chireoglo Lidia.
Se votează unanim.
Se propune de organizat şi de desfăşurat proba scrisă la 04 decembrie 2017, ora 
14.00.
Se pune la vot propunerea.
Se votează unanim.

2. Pe marginea implementării Planului de acţiuni privind organizarea şi 
desfăşurarea concursului pentru suplinirea funcţiei de vicepreşedinte al Autorităţii 
Naţionale de Integritate, dl O.Efrim informează, că candidatul rămas în concurs 
trece testul comportamentului simulat în cadrul CNA astăzi, 27.11.2017, începând 
cu ora 10.00.
A

In dependenţă de faptul când vor fi rezultatele, se va decide asupra unei posibile 
şedinţe extraordinare.S 9

(în sală intră dl Victor Strătilă)

3. Cu privire la autoritatea Naţională de Integritate în perioada de tranziţie: 
3.1. Dl V.Strătilă informează, că SIA „E-Integritate” a fost primit la 

balanţa ANI. Actualmente se lucrează la formarea Registrului subiecţilor 
declarării. Pentru lunile noiembrie şi decembrie sunt preconizate şi deja se 
desfăşoară instruiri pentru responsabilii de fo:rmarea Registrului din cadrul APC şi 
APL. După instruiri, atât persoanele responsabile, cât şi subiecţii declarării vor 
primi semnături digitale, astfel încât de la 01.01.2018 sistemul va fi pus în aplicare. 
Există şi anumite riscuri, şi anume: distribuirea semnăturilor digitale care este un 
proces mai complicat, dar guvernarea şi-a asumat acest risc, precum şi capacitatea 
sistemului ~ va rezista sau nu sistemul presiunilor din lunile ianuarie -  martie 
2018. Pentru evitarea situaţiei, au fost făcute propuneri privind deetapizarea 
implementării acestei prevederi, iniţial depun APC-urile, apoi APL-urile de nivelul 
II, apoi APL-urile de nivelul I. In această ordine de idei, sunt cuprinşi în procesul

A

de instruire toate autorităţile. In funcţie de solicitările care vor parveni, specialiştii 
ANI vor merge în fiecare instituţie.
Dl D.Ţîra consideră că ar fi mai eficient de remis scrisori în fiecare instituţie în 
care activează subiecţi ai declarării.

9

Dl V.Strătilă infonmează că a fost remisă o circulară în acest sens.
Dl O.Efrim se interesează cum poate fi testată capacitatea sistemului în 
dependenţă de încărcătură
Dl V.Strătilă afirmă că nu este specialist IT, dar potrivit specialiştilor care asistă 
procesul şi care, de fapt, sunt cei care au elaborat sistemul, acesta va face faţă 
provocărilor. Cât priveşte semnătura digitală, este identică cu cele care sunt în uz ia 
multe persoane, doar că e una specială în sensul logării pentm intrarea în sistemul 
menţionat supra şi graţie acesteia deţinătorul va avea posibilitatea să depună on-



line declaraţia. De asemenea, este relevant de menţionat că a fost făcut un film 
video în care se explică, pas cu pas, cum se completează declaraţia on-line.
Dl V.Rusu este sigur, că ar fi bine ca filmul să fie şi în limba rusă.

3.2. Dl V.Sţrătilă informează că membrii CNI, care aveau birourile la 
et.VII, le-au eliberat: deja de 2 săptămâni. Birourile sunt sigilate.
Dl S.Ostaf se interesează dacă aceştia au careva pretenţii faţă de ANI.
Dl V.Strătilă aduce la cunoştinţă, că pretenţiile lor se rezumă la faptul că s-au 
adresat către Parlament să fie inteip)retat art.44 alin.(6) al Legii cu privire la 
Autoritatea Naţională de Integritate nr.l32 din 17.06.2016, la care nu au primit 
mult timp răspuns, precum şi la răspunsul oferit de către dl A.Donciu, prin care a 
afirmat că nu i-a eliberat din funcţie prin ordinele emise, ci a constatat încetarea de 
drept a mandatelor de membru al CNI.
Dl D.Ţîra remarcă, că în postările de pe site-ul ANI din această perioadă s-a simţit 
atmosfera tensionata din cadrul ANI, titlurile acestora erau extrem de emotive, cu 
avertizări de genul anchete de serviciu pe angajaţi, de restabilire a ordinii publice 
în cadrul ANI, etc.
Dl V.Strătilă motivează cele întâmplate şi expuse pe site drept o reacţie la 
articolul publicat anterior, care, în opinia dânsului, era mult mai emoţional.
Dl D.Ţîra conchide că a fost un soi de bătălie: cine pe cine şi solicită dlui 
V.Strătilă să dea apreciere climatului din cadrul ANI.
Dl V.Strătilă evaluează atmosfera din cadrul ANI drept una lucrativă, climatul 
moral-psihologic destul de bun, nimeni nu a plecat din serviciu. Mai mult, careva a 
întrerupt concediul şi a venit la serviciu.
Dl V.Rusu se interesează dacă au fost declanşate careva anchete de serviciu, dacă 
se urmăreşte de a dţviza colectivul în tabere.
Dl V.Strătilă afirată că nu e scopul divizarea, este mult de lucru şi nu este timp 
pentru discordii.
Dl V.Rusu ar vrea şă cunoască dacă au fost făcute presiuni asupra unor angajaţi.
Dl V.Strătilă explică că o parte din angajaţi era pe poziţia că dl A.Donciu trebuie 
să rămână în funcţie. Dânsul a fost pe poziţia că nu este normal să fie încălcată 
legea.
Dl D.Ţîra se interesează dacă sunt anumite dificultăţi, impedimente în activitate.
Dl V.Strătilă afinnă că nu sunt probleme, colectivul se convoacă în şedinţe, se pun 
sarcini. Atât cât dl Donciu a fost în discuţii cu Parlamentul, erau neînţelegeri.
Dl O.Efrim abordează subiectul următor privind modul de raportare către 
Parlament privind irjnplementarea Legii 132/2016.
Dl V.Strătilă consideră că ANI va raporta pe marginea implementării SIA „E- 
Integritate”, iar Consiliul de Integritate va raporta despre implementarea Legii în 
întregime.
Dl O.Efrim clarifică lucrurile, afirmând că CI va raporta pe activităţile ce ţin 
Consiliu, pe restul va raporta ANI.
Dl S.Ostaf, făcând uz de prezenţa dlui V.Strătilă în şedinţă, solicită acestuia să se 
expună cum vede răspunsul la solicitarea sa cu privire la furnizarea informaţiei cu



privire la activitatea CNI, dar şi ANI - îi va fi eliberată o copie a ordinului privind 
zonele de risc, lista dosarelor de control nefmalizate, etc.
Dl V.Strătilă se interesează al cui e demersul, al Consiliului saiu al dlui S.Ostaf.
Dl S.Ostaf spune pă demersul este al dlui Ostaf, ca şi membru al Consiliului de 
Integritate.
Dl V.Strătilă citează prevederile legii, menţionând că doar actele de constatare 
sunt publice, alte apte nu sunt publice.
Dl O.Efrim consideră că dl Ostaf trebuie să aştepte răspunsul, după care va decide 
cum va proceda.

(V.Strătlăpleacă, este invitat V.Moloşag)

Dl O.Efrim solicită dlui V.Moloşag să se expună asupra a ceea ce se întâmplă în 
ANI la moment sau s-a întâmplat.
Dl V.Moloşag informează că în ANI nu există sindicat, a fost desenmat 
reprezentant al salariaţilor. Atmosfera în cadrul ANI este lucrativă, e linişte, 
angajaţii sunt implicaţi în activităţi, nu sunt probleme, nu este iniţiată nici o 
procedură disciplinară.
Dl S.Ostaf se interesează dacă nu au fost careva încercări de a forma o organizaţie 
sindicală, dacă simt sau au fost făcute presiuni asupra unor angajaţi, ce fel de 
presiuni şi care sunţ planurile reprezentantului salariaţilor pe această dimensiune.
Dl V.Moloşag a venit cu iniţiativă, dar reieşind din faptul că se schimbă legea, iar 
inspectorii de integritate sunt limitaţi în drepturi, s-a considerat de cuviinţă să se 
revină la subiect după reorganizări. Cunoaşte că a fost plasat un comunicat pe site 
precum că vor fi irţiţiate anchete de serviciu. Motivul ar fi fost neînţelegerea cine 
este conducător. Măi mulţi angajaţi s-au expus că în cazul când este un act, care 
stabileşte clar cine este conducător la ANI, atunci se execută. Despre planuri 
menţionează, că dacă vor fi anchete de serviciu, acestea vor fi monitorizate 
indiferent cine le gestionează: Colegiul disciplinar în cazul inspectorilor de 
integritate sau Comisia disciplinară în cazul funcţionarilor publici.
Dl S.Ostaf solicită! ca la prezentul proces-verbal să fie anexat procesul -  verbal 
privind desemnarea! dlui V.Moloşag, reprezentant al salariaţilor în cadrul ANI.

4. Diverse:

4.1» Dl O.Efrim aduce la cunoştinţa asistenţei Hotărârea Biroului permanent 
al Parlamentului cu privire la componenta programului legislativ de realizare a 
controlului parlamentar asupra executării legilor în sesiunea de toamnă 2017, 
subliniind că în luna decembrie 2017 este preconizat controlul implementării Legii 
cu privire la Autoritătea Naţională de Integritate nr. 132 din 17.06.2016.
Potrivit acesteia, unjnează să fie întocmit un raport despre activitatea Consiliului de 
Integritate în acest sens. Ar fi bine să fie aleasă conducerea până atunci, cel puţin 
pe o componentă. Dată fiind complexitatea raportului, având în vedere vreo 14 
atribuţii ale Consiliului de Integritate, se propune de format un grup de lucru.



Dl V.Rusu consideră că raportul solicitat de Parlament are două aspecte: 
activitatea Consiliului de Integritate şi activitatea ANI şi fiecare elaborează 
raportul său.
Dl S.Ostaf se autopropune în componenţa grupului de lucm pentru elaborarea 
raportului de activiţate al Consiliului de Integritate.
Dl O.Efrim propune să fie stabilit un termen, să fie schiţat un draft şi anume, până 
la 15.12.2017 să fiC remis către Parlament, iar pe 11.12.2017 să fie pus în dezbateri 
în şedinţă .
Dra T.Paşcovsci, de asemenea, se autopropune în componenţa grupului de lucru. 
Se propune ca Secretariatul să pregătească informaţia cu privire la comunicatele 
Consiliului de Integritate, precum şi despre şedinţele de lucru ale Consiliului de 
Integritate.
Dl S.Ostaf consideră necesar de examinat în cadrul şedinţei şi raportul ANI 
privind implementarea Legii nr. 132/2016.
DI D.Ţîra optează!pentru lecturarea raportului menţionat, dar să fie remise ca şi 
activităţi separate.

Se pune la vot propunerea privind crearea grupului de lucm pentm elaborarea 
raportului de activitate al Consiliului de Integritate privind implementarea Legii cu 
privire la Autoritatea Naţională de Integritate nr.l32 din 17.06.2016 în componenţa 
Serghei Ostaf şi Tatiana Paşcovschi, perfectarea raportului către 11 decembrie 
2017 şi examinarea acestuia în cadml şedinţei din 11.12.2017, precum şi a 
raportului ANI şi remiterea acestora către Parlamentul Republicii Moldova către 
15.12.2017.
Se votează unanim.^

4.2. Dl O.Efrim dezvăluie problemele apărute în procesul eliberării procurilor 
de reprezentare a Consiliului de Integritate, menţionând ca acestea sunt necesare în 
contextul participării la cele două procese civile în care este vizat Consiliul: cazul 
Teodor Câmaţ vs (lonsiliul de Integritate şi cazul Victor Strătilă vs Consiliul de 
Integritate.
Practic, asupra forrnulării împuternicirilor s-a ajuns la numitor comun. Discuţii 
contradictorii a stârnit faptul cine semnează procura.
DI S.Ostaf consideră că în procură trebuie să figureze toţi membrii, doar că sunt 
substituiţi în dependenţă de cine este preşedinte al şedinţei. Vulnerabilitatea este că 
preşedintele şedinţej nu are împuterniciri, faptul că se ocoleşte prin trimiterea la 
procesul -verbal nu e corect.
Dl V.Rusu este dê  părerea că se complică lucmrile, dacă a fost luată decizia 
colegială, semnează preşedintele. Pentm viitor acest fapt trebuie să fie stabilit în 
Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de Integritate.
Dl O.Efrim conchide că problema este hotărâtă: preşedintele şedinţei semnează 
procura.
Dl S.Ostaf se interesează ce se întâmplă dacă coincide persoana împuternicită cu 
preşedintele şedinţei:



Dl O.Efrim explicăj că nu este nici o problemă, preşedintele şedinţei semnează în 
conformitate cu decijzia primită colegial.

4.3. Publicarea actelor Consiliului de Integritate pe pagina web a ANI este o 
problemă abordată (|e către dl S.Ostaf, care consideră că hotărârile Consiliului de 
Integritate trebuie sa fie publicate, cu semnătura preşedintelui de şedinţă bruiată, 
precum şi procesele!- verbale cu textul sumar al discuţiilor şi cu trimitere către un 
link cu înregistrarea audio.
Se propune ca actele menţionate să fie publicate cu aplicarea unei ştampile.
Dl O.Efrim propune ca procesele -  verbale, hotărârile, precum şi alte documente 
emise de către Conspiul de Integritate să fie semnate la următoarea şedinţă.
Dl V.Rusu atenţionează că excepţie fac şedinţele închise.
Se propune ca hotărârile, procesele-verbale şi alte acte ale Consiliului de 
Integritate se publică pe site cu semnătura/semnăturile bruiate or, în cazul omiterii 
semnăturilor, cu aplicarea ştampilei respective, procesele -  verbale se publică 
integral, cu textul siimar al discuţiilor şi cu trimiterea către link-ul cu înregistrarea 
audio a şedinţei.

s >

Se pune la vot.
De decide unanim.

în temeiul art.l2, alin.(9) al Legii cu privire la Autoritatea Naţională de 
Integritate, reieşind din cele menţionate în cadrul şedinţei. Consiliul de Integritate

HOTĂRĂŞTE:

1. Se admit dosarele candidaţilor Antoci Rodica, Tălmăci Francisco şi 
Chirtreoglo Lidia lajconcursul pentru suplinirea funcţiei de preşedinte al Autorităţii 
Naţionale de Integritate

2. Proba scriisă din cadrul concursului pentru suplinirea funcţiei de 
preşedinte al Autorităţii Naţionale de Integritate se va desfăşura la 04 decembrie 
2017, ora 14.00, în Şediul Autorităţii Naţionale de Integritate.

3. Se ia act dp;
informaţia privind testarea comportamentului simulat a candidatului la 
funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale de Integritate; 
informaţia prezentată de către Victor Strătilă, vicepreşedinte al CNI, 
privind măsurile realizate de către Autoritatea Naţională de Integritate în 
vederea implementării SI A „E-Integritate”;
informaţia prezentată de către Victor Strătilă, vicepreşedinte al CNI, 
privind predarea gestiunii şi eliberarea birourilor ANI de către ex-membrii 
CNI Vera iLupu, Leonid Moari şi Dumitru Prijmireanu; 
informaţia jprezentată de către Victor Strătilă, vicepreşedinte al CNI şi 
Victor Molpşag, reprezentant al angajaţilor ANI privind climatul moral -  
psihologic iîn cadrul Autorităţii Naţionale de Integritate în contextul 
schimbării conducerii instituţiei.



4. Se constituie Grupul de lucru pentru elaborarea raportului de activitate al 
Consiliului de Integritate privind implementarea Legii cu privire la Autoritatea 
Naţională de Integritate nr.l32 din 17.06.2016 în componenţa dlui Serghei Ostaf şi 
drei Tatiana Paşcoţschi.

5. Grupul dd lucru va perfecta Raportul Consiliului de Integritate privind 
implementarea Legii cu privire la Autoritatea Naţională de Integritate nr.l32 din 
17.06.2016 către l i  decembrie 2017.

6. Se stabileşte, provizoriu, până la aprobarea Regulamentului cu privire la 
organi2:area şi desfăşurarea activităţii Consiliului de Integritate, semnarea 
procurilor de reprezentare a Consiliului de către preşedintele şedinţei, în baza 
hotărârii adoptate colegial cu votul majorităţii membrilor prezenţi în şedinţă.

7. Actele emise de către Consiliul de Integritate se publică pe pagina v/eb a 
ANI cu semnătura/semnăturile bruiate or, în ca^ml omiterii semnăturilor, cu 
aplicarea ştampilei respective.

8. Procesele f- verbale ale şedinţelor Consiliului de Integritate se publică pe 
pagina web a ANI, cu textul sumar al discuţiilor şi cu trimiterea către link-ul 
înregistrării audio ^ şedinţei.

9. Consiliul de Integritate va examina în cadrul şedinţei din 11.12.2017; 
rapoartele Consiliului şi a Autorităţii privind implementarea Legii cu privire la 
Autoritatea Naţională de Integritate nr.l32 din 17.06.2016;

10. Secretariatul va asigura:
informarea candidaţilor admiişi în concursul pentru suplinirea funcţiei de 

vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale de Integritate despre data, ora şi locul 
desfăşurării probei şcrise;

transmiterea către Parlamentul Republicii Moldova a Raportului 
Consiliului de Integritate până la 15.12.2017.

11. Dl Oleg Bifrim continuă calitatea de preşedinte al şedinţei Consiliului de 
Integritate.

12. De publicat prezenta hotărâre pe pagina web a Autorităţii Naţionale de 
Integritate.

Preşedinte al şediriţei 
din 27 noiembrie 2|017 Oleg EFRIM

Notă, Prezenta şedinţă c^ost înregistrată audio. în cazul în care există divergenţe între prezentul proces- 
verbal şi înregistrarea aii^io, de bază se va lua înregistrarea audio.


