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                                  PROCES – VERBAL nr. 2 

al ședinței Consiliului de Integritate 

 (ședință publică) 

 

mun. Chișinău                                                             13 februarie 2019, ora 14.00 

 

 

Prezidează:        Serghei Ostaf 

 

Prezenţi:            Membrii Consiliului de Integritate: 

                            Viorel Rusu 

                            Mircea Roşioru 

                            Dumitru Ţîra 

                            Oleg Efrim 

                            Victor Micu 

 

Lipsesc:             Tatiana Paşcovshi 

                            

Participă:           Rodica Antoci, președinte al Autorității Naționale de Integritate; 

                            Șefii subdiviziunilor Autorității Naționale de Integritate; 

                             

Responsabili de organizarea și pregătirea ședinței Consiliului de Integritate: 

- Veronica Carabut, specialist principal al Direcţiei și resurse  umane şi documentare; 

-  Pavel Cristea, specialist principal al Direcţiei juridice; 

- Cristina Dumbravan, specialist principal al Serviciului cooperare și relații cu 

publicul; 

 

Mass – media: Realitatea.md, Privesc eu. 

 

Acte puse la  1. Agenda şedinţei din 13.02.2019;  

dispoziţie:     2. Proiectul Raportului de activitate al Autorității Naționale de Integritate 

pentru anul 2018; 

                       3. Proiectul Raportului de activitate al Consiliului de Integritate pentru 

anii 2017-2018; 

                       4. Avizul Ministerului Justiției la Hotărîrea Consiliului de Integritate 

nr.5/2018cu privire la aprobarea modificărilor la Regulamentul cu 

privire la concursul pentru suplinirea funcţiei de inspector de 

integritate; 

                       6. Avizul Ministerului Justiției la Hotărîrea Consiliului de Integritate nr. 

6/2018 cu privire la aprobarea modificărilor la Regulamentul privind 

modul de organizare și desfășurare a concursului pentru suplinirea 

funcțiilor de președinte și vicepreședinte ai Autorității Naționale de 

Integritate; 

                       7. Regulamentul de organizare și funcționare al Colegiului disciplinar al 

Autorității Naționale de Integritate; 
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                       8. Hotărîrea Consiliului de Integritate nr. 2 din 24 ianuarie 2019 cu 

privire la confecționarea banner – ului Consiliului de Integritate; 

                       9. Modelul de banner al Consiliului de Integritate. 

 

 

 

Agenda ședinței: 

 

1. Prezentarea proiectului Raportului de activitate al Autorității Naționale de 

Integritate pentru anul 2018 

  Prezintă – Rodica Antoci 

2. Prezentarea proiectului Raportului de activitate al Consiliului de Integritate 

pentru anii 2017-2018  

 

Prezintă – Serghei Ostaf 

 

3. Cu privire la Regulamentul de organizare și funcționare a Colegiului 

disciplinar al ANI 

                                                                                   Prezintă – Pavel Cristea 

 

4. Cu privire la avizul Ministerului Justiției la Hotărîrea Consiliului de 

Integritate nr. 6/2018 cu privire la aprobarea modificărilor la Regulamentul 

privind modul de organizare și desfășurare a concursului pentru suplinirea 

funcțiilor de președinte și vicepreședinte ai Autorității Naționale de 

Integritate 

 

                                                                                  Prezintă – Pavel Cristea 

                                                                             Coraportor – Serghei Ostaf 

 

5. Cu privire la confecționarea banner – ului Consiliului de Integritate   

 

                                                                                 Prezintă – Pavel Cristea 

6. Diverse: 

 

Desfășurarea ședinței: 

          

Dl Serghei Ostaf, președinte al ședinței declară că ședința este deliberativă şi se 

declară deschisă. De asemenea întreabă daca sunt propuneri pentru agendă. 

Propuneri nu au parvenit 

 

Se pune la vot proiectul agendei ședinței.  

Se votează unanim. 
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1. Prezentarea proiectului Raportului de activitate al Autorității Naționale de 

Integritate pentru anul 2018 

Dl Serghei Ostaf propune ca proiectul Raportului de activitate activitate al Autorității 

Naționale de Integritate pentru anul 2018 să fie audiat, să fie desemnați unul sau doi 

raportori, care vor lucra asupra conținutului acestui raport. În ședința următoare va fi 

înaintat spre aprobare cu anumite concluzii, recomandări.                                                                       

Dna Rodica Antoci prezintă Raportul de activitate al Autorității Naționale de 

Integritate pentru anul 2018 (Raportul se anexează). 

De asemenea mulțumește membrii Consiliului de Integritate, organizațiilor, 

autorităților Republicii Moldova cât și partenerilor de dezvoltare ale Autorității pentru 

sprijinul acordat. Totodată menționează că  toate reușitele menționate în Raport nu ar fi 

fost posibile fără contribuția profesională a tuturor angajaților aparatului Autorității 

Naționale de Integritate. 

Dl Serghei Ostaf mulțumește președintelui ANI pentru prezentare și menționează că a 

fost un Raport detaliat și după prezentare să fie publicat pe pagina web a Autorității. 

De asemenea, concretizează că fiecare membru poate interveni cu maxim 2 sau 3 

întrebări pe marginea proiectului Raportului de activitate a ANI a câte 20 min fiecare. 

Dl Mircea Roșioru răspunde că dacă cineva vine cu întrebări, atunci ele vor fi 

formulate succint. De asemenea întreabă președintele ANI referitor la statistica 

depunerii declarațiilor în anul 2018 cu 56 802 declarații depuse comparativ cu 

statistica depunerii declarațiilor pe suport de hârtie în anul 2017 cu 53 050, diferența 

fiind de aproximativ 5500 de declarații anuale. Referitor la dinamica depunerii 

declarațiilor depuse la eliberare, angajare vedem un decalaj de vreo 1500 de persoane, 

la nivel de anul 2017 se vede o constanță. La fel conchide că, în anul 2017 nu au fost 

depuse vreo 4000 de declarații la dinamica angajare, eliberare și cifrele cu care se 

operează în tabel, întrebarea fiind dacă ANI de comun cu sistemul e-Guvernare are o 

evidență a tuturor celor care urmează să depună declarațiile de avere, subiecții 

declarării fiind lăsați la buna credință. La fel menționează că dacă nu este acel sistem 

prin care să monitorizăm absolut toți subiecții declarării care sunt obligați prin lege să 

depună declarația, atunci ar trebui să planificăm un asemenea sistem, să avem o 

conexiune la nivel național, astfel încât ANI să cunoască cine către data de 31 martie 

trebuie să depună declarația și în același timp să avem și cealaltă dinamică: pe angajare 

și eliberare din funcții.  

De asemenea, întreabă referitor la dinamica concursurilor, mai mult fiind o concluzie 

așteptată din partea  președintelui ANI ce se referă la cei aproximativ 80 de candidați. 

Aceste concursuri pentru angajarea inspectorilor de integritate nu sunt suficient de 

mediatizate, nu aplică cei mai buni specialiști soluția fiind de a revedea subiectele și 

condițiile de angajare care sunt prea drastice. În acest sens se blochează activitatea 

ANI și consideră că Autoritatea de comun cu Consiliul de Integritate să vină cu 

propuneri de modificare a condițiilor de angajare pentru inspectorii de integritate sau 

de a revedea de fapt unde este problema. 

Dna Rodica Antoci explică că sistemul informațional e-Integritate deține registrul 

subiecților declarării și registrul electronic al colectorilor al persoanelor responsabile 

din subdiviziunea resurse umane pentru completarea acestora. Persoanele responsabile 

din entitățile publice, sunt obligate să includă în acest registru toți subiecții declarării și 
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o dată ce persoana este inclusă în registru, atunci ea î-și poate depune declarația de 

avere și interese personale în sistemul informațional e-Integritate În cazul în care acest 

subiect al declarării nu a fost inclus în registru, el nu va putea depune declarația de 

avere și interese personale. Sistemul permite două aspecte suplimentare ceea ce 

ușurează activitatea inspectorilor de integritate pentru că generează anumite date 

statistice și liste: lista persoanelor care depun tardiv declarația de avere și interese 

personale și lista persoanelor care nu depun declarația de avere și interese personale. 

La acest nivel sistemul este bine gândit doar că rămâne de văzut pe parcursul anului 

curent să facem comparația depunerii declarațiilor de avere și interese personale în 

format electronic 2018 cu 2019 și atunci va fi clar care este problematica, unde putem 

îmbunătăți și cu ce putem dezvolta acest sistem informațional e-Integritate. 

În partea ce se referă la angajări remarcă faptul că probele nu sunt atât de dificile, doar 

că avem un filtru foarte strict anume la depunerea dosarelor. O dată cu intervenirea 

modificărilor în vara anului 2018, toate dosarele sunt verificate în baza Legii nr. 275 

de către Serviciul de Informații și Securitate unde din 20 de dosare imediat 8 nu trec 

acest filtru. De asemenea, au fost persoane care nu au fost suficient pregătite pentru 

concurs, ori au refuzat să se prezinte la proba scrisă. Ceea ce ține de întrebări, membrii 

comisiei de concurs nu au fost atât de severi, dimpotrivă au fost indulgenți. 

Dl Serghei Ostaf vine cu o întrebare de precizare: cine este persoana care completează 

registrul subiecților declarării? 

Dna Rodica Antoci răspunde că registrul se completează de către persoanele care sunt 

numite prin ordin de directorul instituției, ca responsabili de completarea registrului 

subiecților declarării din entitatea dată. Persoana responsabilă din resurse umane este 

obligată să introducă toate datele: numele, prenumele, IDNP-ul acestei persoane, 

ordinul de numire în funcție și funcția pe care o deține. La fel aceste persoane sunt 

obligate să informeze subiecții declarării că aceștia sunt obligați să-și depună 

declarația de avere și interese personale. Tot aceste persoane sunt responsabile de 

eliberarea și perfectarea semnăturii electronice. 

Dl Serghei Ostaf întreabă de ce este acel decalaj de 4000 de persoane, care nu au 

depus declarațiile de avere și interese personale în anul 2017? 

Dna Rodica Antoci remarcă faptul că în 2018 subiecții declarării au fost mai puțin 

mobilizați și mai puțin conștiincioși sau au depus de câteva ori declarația. Pentru a da 

o concluzie definitivă este cel mai bine de făcut o comparație între datele statistice ce 

vor fi înregistrate în 2018-2019. 

Dl Oleg Efrim atenționează că ANI î-și propune pentru anul în curs angajarea a 50 la 

sută din efectiv, ținând cont de alegerile care urmează să aibă loc, care ar putea să 

schimbe substanțial numărul de persoane care urmează să depună declarația și efectiv 

care urmează a fi verificate de către ANI. De ce nu se propune de angajat integral 

efectivul ANI. 

Dna Rodica Antoci explică că în conformitate cu decizia Guvernului pentru anul 2018 

s-a aplicat moratoriu. Cifra de 50% urmează să fie consultată cu Ministerul Finanțelor 

în prealabil. 

Dl Mircea Roșioru intervine cu obiecția că atunci când este posibilitatea de angaja tot 

efectivul de 100% al ANI, bugetul pentru 2019 permite acest lucru? 

Dna Rodica Antoci răspunde că bugetul permite angajarea cu 100% a efectivului 

ANI.  
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Dl Serghei Ostaf menționează faptul că la cele 5 etape de angajare, majoritatea 

candidaților nu trec după proba scrisă: din 32 de persoane doar 9 sunt admiși – în 

primul concurs, de la 18 la 6 – în al doilea concurs și de la 12 pînă la 3 – în al treilea 

concurs și confirmă că testele de la proba scrisă nu sunt destul de sofisticate în 

comparație cu cele de la concursul pentru funcția de președinte și vicepreședinte. De 

asemenea întreabă dacă ar fi o soluție pentru a recomanda Universităților anumite 

tematici care ar pregăti viitorii candidați, astfel încât să facilităm pregătirea 

persoanelor doritoare să candideze. 

Dl Dumitru Țîra intervine cu obiecția că fiind în comisia de concurs și 

concluzionează că concursul nu este ultra exigent cu proceduri și filtre bine 

determinate. La fel propune ca candidații să fie îndemnați să depună dosarele începând 

cu informarea referitor la salariu. 

Dl Victor Micu explică că nu este problema în salariu dar în responsabilitate, făcând 

comparație cu instanțele de judecată, unde situația este una similară: persoanele sunt 

bine pregătite dar nu vor să-și asume responsabilități nici la salarii decente. 

Dna Rodica Antoci informează că, activitatea inspectorilor de integritate este un 

domeniu nou. Aceste persoane trebuie să fie bine pregătite, cu un nivel înalt de 

inteligență, trebuie să cunoască bine cele 2 Legi de bază ale ANI: nr. 132/2016 cu 

privire la Autoritatea Națională de Integritate și nr. 133/2016 privind declararea averii 

și a intereselor personale și câteva articole din Codul Contravențional. 

Dl Dumitru Țîra explică că în final este vorba de nivelul înalt de pregătire a 

candidatului și de a aplica logica având o experiență ori în domeniul jurisprudenței, 

economiei. 

Dl Viorel Rusu întreabă cum activează Inspectoratul de Integritate: se autosesizează 

dacă apare în mas-media anumite discuții și la general care este practica activității și 

cum se planifică lucrul cu mass-media, cu societatea civilă pentru o reacție promptă 

din partea Autorității.  

Dna Rodica Antoci răspunde că în Autoritate, Serviciul cooperare și relații cu 

publicul zilnic, pînă la ora 10 prezintă președintelui ANI revista presei pe segmentele 

ce au tangențe cu activitatea Autorității. Aceste reviste se transmit după competență fie 

Inspectoratului de Integritate, Direcției juridice sau Direcției evaluare prevenire și 

implementare a politicilor și după examinare se decide asupra inițierii sau de refuz. De 

asemenea informează că pe parcursul anului 2018 careva incertitudini cu mass-media 

nu au fost, doar atunci cînd au fost eliberate certificatele de integritate. În acest 

context, Serviciul cooperare și relații cu publicul al ANI zilnic cooperează cu mass-

media, în toate cazurile a fost reacție din partea ANI, au fost formulate comunicate, 

avize care au fost plasate pe pagina web a Autorității, inclusiv au fost date interviuri 

atât din partea Inspectoratului, cît și din partea conducerii și ofițerilor de presă ai ANI. 

Dl Radion Buzu explică că, accentul a fost pus pe sesizările care au fost acumulate în 

acești doi ani plus sesizările care sunt recepționate de către Autoritate în fiecare zi. 

Totodată comunică că, zilnic sunt recepționate apeluri telefonice în cancelaria ANI de 

către petiționarii,  care au depus petiții în 2016 și care întreabă la rândul lor dacă petiția 

a fost examinată sau nu. De asemenea, a fost pus accentul pe persoanele care nu au 

depus sau care au depus tardiv declarația de avere și interese personale. La fel 

precizează că, presa oferă note pe care Inspectoratul de Integritate le acumulează și ele 

la rândul lor vor fi examinate, după posibilitate. 
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Dl Victor Moloșag informează asistența că la solicitările privind accesul la informație  

nu a fost depășit termenul, mai mult ca atât prin intermediul paginii web oficiale a ANI 

a fost invitată presa la toate sesiunile de instruire. De asemenea, comunică că a fost 

lansată campania „Integritatea nu doare. Declară-ți averea la timp!” pentru subiecții 

declarării, presa este invitată la toate ședințele publice ale Consiliului de Integritate 

pentru a avea o transparență totală. În cazul în care reporterii solicită interviuri, ANI 

răspunde prompt la aceste solicitări. 

Dl Dumitru Țîra vine cu sugestia ca ANI să ajungă la o colaborare cu presa, inclusiv 

în cazul instruirilor, care vor avea loc și de dedicat un anumit timp reprezentanților 

presei. O altă recomandare ar fi nu numai publicarea pe site-ul Autorității dar și 

difuzarea informațiilor respective la toate adresele presei și dacă este necesar de 

desfășurat un training cu tema: „Comunicarea cu presa”. 

Dl Serghei Ostaf întreabă referitor la funcțiile de control. Legea prevede o obligație 

expresă ca indicator de performanță 40 la sută din cei care au depus declarațiile de 

avere și interese trebuie întroduse în exercițiul de evaluare pe partea inspectorilor de 

integritate și respectiv cu 9 inspectori cum ar putea fi realizat acest indicator de 

performanță. 

Dna Rodica Antoci menționează că sistemul informațional e-Integritate generează 

două liste, care la etapa inițială trec un control preliminar, ce generează zonele de risc. 

Subsidiar, comunică că se va reuși de acoperit performanța de 40 la sută reieșind din 

posibilitățile actuale ale inspectorilor de integritate și pe parcurs se va reexamina 

această performanță. 

Dl Serghei Ostaf, referitor la funcția de control unde deja a fost stabilită o practică 

administrativă în ceea ce privește constatarea conflictelor de interese, se interesează 

care este cauză acestor constatări. 

Dna Rodica Antoci răspunde că analizând punctul de vedere pe care l-a examinat 

inspectorul de integritate, marea majoritatea sau referit la faptul că nu au cunoscut sau 

nu au știut de situația care se referea la încălcarea regimului juridic al conflictelor de 

interese și al incompatibilităților. Pe parcurs vor fi analizate propunerile din partea 

Inspectoratului către Direcția juridică pentru a înainta careva propuneri de modificare a 

cadrului legislativ pe domeniul de activitate al Autorității. 

Dl Serghei Ostaf propune de publicat proiectul Raportului de activitate al 

Autorității Naționale de Integritate pentru 2018 pe pagina web a ANI, la 

consultări publice pentru 10 zile. Dacă vor parveni careva propuneri la proiectul 

raportului se vor remite membrilor, după care va fi pus în dezbateri și aprobat în 

ședința următoare a Consiliului de Integritate. De asemenea propune ca raportor la 

acest subiect să fie desemnat dl M. Roșioru. 

 

2. Prezentarea proiectului Raportului de activitate al Consiliului de Integritate 

pentru anii 2017-2018. 

Dl Serghei Ostaf informează că prezentul proiect de Raport este divizat în 11 capitole 

și sugerează membrilor Consiliului că ar trebui de publicat pentru dezbateri. Dacă nu 

vor parveni propuneri din partea membrilor Consiliului pînă la sfârșitul 

săptămânii curente să fie publicat și pregătit pentru dezbateri pentru ședința 

următoare a Consiliului de Integritate. 
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3. Cu privire la Regulamentul de organizare și funcționare a Colegiului 

disciplinar al ANI 

Dl Serghei Ostaf se interesează la ce etapă se află acest Regulament și în special 

partea de implementare: care au fost cerințele din partea Consiliului de Integritate la 

Regulamentul de organizare și funcționare a Colegiului disciplinar al ANI? 

Dl Pavel Cristea comunică că Regulamentul de organizare și funcționare a 

Colegiului disciplinar al Autorității Naționale de Integritate a fost elaborat de 

Direcția juridică a Autorității și remis Consiliului de Integritate la 12.09.2018 pentru 

examinare și aprobare. Ulterior, a fost plasat pe pagina web a Autorității pentru 

dezbateri publice, perioada 29.09.2018 – 19.10.2018. Propuneri nu au parvenit.  

De asemenea se solicită implicarea Consiliului de Integritate la elaborarea unui capitol 

la Regulamentul cu privire la selectarea membrului Colegiului disciplinar din partea 

mediului academic și a societății civile pentru a da curs și a aplica prevederile art. 23, 

alin. 8 al Legii nr. 132/2016. După definitivarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Colegiului disciplinar al Autorității Naționale de Integritate, el se va 

remite Ministerului Justiției, după care va urma aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a Colegiului disciplinar al Autorității Naționale de Integritate 

prin Hotărîrea Consiliului de Integritate, potrivit art. 12, alin. 7, lit. h).  

Dl Serghei Ostaf propune de comun cu Direcția Juridică de a incorpora în prezentul 

Regulament, prevederile Regulamentului Ministerului Justiției, care a fost 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1089 din 26.09.2016 pentru aprobarea 

Regulamentului privind selectarea reprezentanților societății civile în Consiliul de 

Integritate, după care va fi remis membrilor Consiliului de Integritate pînă la finele 

săptămânii în curs, urmând procedura de aprobare a Regulamentului sus-menționat.  

 

4. Cu privire la avizul Ministerului Justiției la Hotărîrea Consiliului de 

Integritate nr. 6/2018 cu privire la aprobarea modificărilor la Regulamentul 

privind modul de organizare și desfășurare a concursului pentru suplinirea 

funcțiilor de președinte și vicepreședinte ai Autorității Naționale de Integritate 

 

Dl Pavel Cristea dă citire la avizul Ministerului Justiției la prevederile de la pct. 62 și 

64 privind validarea rezultatelor testului poligraf urmează a fi reformulate, astfel încît 

din cuprinsul acestuia să nu rezulte că, candidații care nu au susținut proba la poligfar 

sau în privința cărora în alt mod nu le sunt validate rezultatele testului vor fi excluși 

automat din concurs, sau, cel puțin în nota informative la compartimentul: principalele 

prevederi ale proiectului și evidențierea elementelir noi să fie indicate mențiuni în 

acest sens. Or, potrivit art.. 11 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 rezultatele testării la 

poligraf reprezintă unul dintre criteriile de evaluare a candidaților pentru care se acordă 

punctaj conform regulamentului de concurs, aprobat de către Consiliul de Integritate. 

Dl Oleg Efrim propune de respectat sugestiile Ministerului Justiției referitor la 

mențiunile în nota informativă la compartimentul: principalele prevederi ale 

proiectului și evidențierea elementelor noi să fie indicate mențiuni în acest sens, 

iar textul să rămînă în redacția actuală și în continuare, tot ce ține de tehnica 

legislative să fie luate în calcul. 

Pînă la ședința următoare să fie făcute modificările enunțate conform avizului 

Ministerului Justiției după care va fi aprobat Regulamentul privind modul de 
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organizare și desfășurare a concursului pentru suplinirea funcțiilor de președinte 

și vicepreședinte ai Autorității Naționale de Integritate. 

 

5. Cu privire la confecționarea banner – ului Consiliului de Integritate. 

Dl Serghei Ostaf informează că pentru confecționarea banner – ului Consiliului de 

Integritate a fost perfectată Hotărîrea Consiliului de Integritate nr.2 din 24.01.2019 de 

aprobare a banner – ului Consiliului de Integritate și scrisoare oficială din partea 

Consiliului de Integritate către Autoritate cu solicitarea susținerii financiare a 

Autorității Naționale de Integritate la confecționarea banner – ului Consiliului de 

Integritate. 

Se decide asupra variantei finale de banner al Consiliului de Integritate și antetul 

scrisorilor care deja este cunoscut: Antetul Autorității Naționale de Integritate și 

mai jos Consiliul de Integritate. 

 

Se propune data următoarei ședințe a Consiliului de Integritate 04 martie 2019, 

ora 14.00.  

Dl Serghei Ostaf continuă calitatea de președinte al următoarei ședințe. 

 

Partea închisă a ședinței (presa părăsește sala) 

Diverse: 

         Reieșind din cele relatate, în temeiul art.12 al Legii nr.132 din 07.06.2016 cu 

privire la Autoritatea Naţională de Integritate, Consiliul de Integritate,-  

 HOTĂRĂŞTE: 

 1. Se ia act de proiectul Raportului de activitate al Autorității Naționale de Integritate 

pentru anul 2018. 

 2. Membrii Consiliului de Integritate își vor expune opiniile pe marginea:  

- proiectului Raportului de activitate al Autorității Naționale de Integritate pentru anul 

2018 pînă la 27.02.2019; 

 - proiectului Raportului de activitate al Consiliului de Integritate pentru 2017-2018 în 

termen de pînă la 27.02.2019; 

 3. Dl Mircea Roșioru va examina, în termen de pînă la 27.02.2019 propunerile pe 

marginea proiectului Raportului de activitate al Autorității Naționale de Integritate 

pentru anul 2018 și î-l va înainta spre aprobare în ședința următoare a Consiliului de 

Integritate. 

4. Se ia act de avizul Ministerului Justiției cu referire la proiectul de hotărâre a 

Consiliului de Integritate privind modificarea și completarea proiectului 

Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare a concursului pentru 

suplinirea funcțiilor de președinte și vicepreședinte ai Autorității Naționale de 

Integritate 

pct.62,64); 

 

  5. Secretariatul Consiliului de Integritate va asigura:  
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  5.1 Plasarea pe pagina web a Autorității Naționale de Integritate a proiectului 

Raportului de activitate al Autorității Naționale de Integritate pentru anul 2018 pentru 

consultări publice, termen 27.02.2019 (Veronica Carabut, Victor Moloșag, șef al 

Serviciului cooperare și relații cu publicul); 

5.2 Incorporarea în Regulamentul de organizare și funcționare a Colegiului 

disciplinar al Autorității Naționale de Integritate a  prevederilor Regulamentului 

Ministerului Justiției, care a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1089 din 

26.09.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind selectarea reprezentanților 

societății civile în Consiliul de Integritate: Secretariatul Consiliului de Integritate 

(Pavel Cristea, Veronica Carabut), în colaborare cu Direcția Juridică a Autorității 

Naționale de Integritate; 

5.3 Perfectarea notei informative la proiectul Regulamentului privind modul de 

organizare și desfășurare a concursului pentru suplinirea funcțiilor de președinte și 

vicepreședinte al Autorității Naționale de Integritate, cu respectarea sugestiilor 

Ministerului Justiției referitor la mențiunile în nota informativă la compartimentul: 

principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi să fie indicate 

mențiuni în acest sens pct.(62,64) (Pavel Cristea, Veronica Carabut); 

5.4 Perfectarea HCI-2 din 24.01.2018, a scrisorii oficiale din partea Consiliului către 

Autoritate și asigurarea semnării lor cu transmiterea către Direcția finanțe și 

administrare a ANI întru demararea procedurii de achiziție a banner – ului Consiliului 

de Integritate (Veronica Carabut);  

 

6. Se stabilește agenda pentru ședința următoare:  

 

6.1 Examinarea proiectului Raportului de activitate a Autorității Naționale de 

Integritate pentru anul 2018; 

6.2 Examinarea proiectului Raportului de activitate al Consiliului de Integritate 

pentru anul 2017-2018; 

6.3 Cu privire la Regulamentul de organizare și funcționare al Colegiului disciplinar 

al ANI; 

6.4 Cu privire la avizul Ministerului Justiției la Hotărîrea Consiliului de Integritate nr. 

6/2018 cu privire la aprobarea modificărilor la Regulamentul privind modul de 

organizare și desfășurare a concursului pentru suplinirea funcțiilor de președinte și 

vicepreședinte ai Autorității Naționale de Integritate; 

6.5 Dl Serghei Ostaf va deține calitatea de președinte al următoarei ședințe al 

Consiliului de Integritate. 

 

 Președinte al ședinței                                                                           Serghei OSTAF 
 

A protocolat                                                                                 Veronica CARABUT 
 

Notă: Şedinţa a fost înregistrată audio pe reportofonul N4123 în mapa A02. In cazul în care există divergențe între 

prezentul proces-verbal şi înregistrarea audio, de bază se va lua înregistrarea audio. 

 

 

 

 


