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                                  PROCES – VERBAL nr. 3 

al ședinței Consiliului de Integritate 

 (ședință publică) 

 

mun. Chișinău                                                             04 martie 2019, ora 14.00 

 

 

Prezidează:        Serghei Ostaf 

 

Prezenţi:            Membrii Consiliului de Integritate: 

                            Viorel Rusu 

                            Mircea Roşioru 

                            Dumitru Ţîra 

                            Oleg Efrim 

 

Lipsesc:             Tatiana Paşcovshi (nemotivat) 

                           Victor Micu (motivat) 

 

                            

Participă:          Viorel Sochircă, șef al Direcției evaluare, prevenire și implementare  

a politicilor al Autorității Naționale de Integritate; 

                                                         

Asigurarea asistenței în organizarea și pregătirea ședinței Consiliului de 

Integritate: 

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

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

publicul; 

 

Mass – media: Realitatea.md, Privesc eu, TV 21. 

 

Agenda: 

 

Acte puse la  1. Agenda şedinţei din 04.03.2019;  

dispoziţie:   2. Proiectul Hotărîrii Consiliului de Integritate cu privire la aprobarea 

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. Hotărîrea Consiliului de Integritate nr.2/2018 cu privire la aprobarea 

modificărilor la Regulamentul cu privire la concursul pentru 

suplinirea funcţiei de inspector de integritate; 

                       5. Hotărîrea Consiliului de Integritate nr. 1/2017 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; 
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                       6. Regulamentul de organizare și funcționare al Colegiului disciplinar al 

Autorității Naționale de Integritate; 

                       7. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind selectarea 

reprezentanților societăţii civile și al mediului academic în Colegiul 

disciplinar al Autorității Naționale de Integritate; 

                       8. Avizul Ministerului Justiției nr. 611 din 25.02.2019 cu referire la 

Hotărîrea Consiliului de Integritate privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de 

Integritate; 

                       9. Hotărîrea Consiliului de Integritate cu privire la aprobarea Raportului 

de activitate al Autorității Naționale de Integritate pentru anul 2018; 

                       10. Planul de acţiuni al Autorității Naționale de Integritate pentru anul 

2019.  

 

 

 

Agenda ședinței: 

 

1. Cu privire la aprobarea Raportului de activitate al Autorității Naționale de 

Integritate pentru anul 2018 

  Prezintă – Mircea Roșioru 

2. Cu privire la Raportul 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 avizul Ministerului Justiției la Hotărîrea Consiliului de 

Integritate nr. 6/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Consiliului de Integritate nr. 1/2019 
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                                                                                 Prezintă – Pavel Cristea 

6. Diverse: 

6.1 Cu privire la prezentarea proiectului planului de acțiuni al Autorității 

Naționale de Integritate pentru anul 2019 

Prezintă – Viorel Sochircă 

 

Desfășurarea ședinței: 

          

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

declară deschisă. Se examinează proiectului agendei.  

Dl Serghei Ostaf comunică că la pct.3 cu privire la Regulamentul de organizare și 

funcționare a Colegiului disciplinar al ANI va fi raportor în locul dlui P. Cristea. 

Dl Viorel Rusu propune ca pct.5 cu privire la avizul Ministerului Justiției la Hotărîrea 

Consiliului de Integritate nr.6/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a Consiliului de Integritate nr.1/2019 să fie începută 

examinarea și dacă nu se reușește, să fie transferată pentru ședința următoare. 

Dl Serghei Ostaf propune ca pct. 5 să fie examinat în ședința următoare raportor (dl P. 

Cristea). 

Dl Viorel Rusu intervine la pct.6.1 Cu privire la planul de acțiuni al Autorității 

Naționale de Integritate pentru anul 2019 să fie îmbinat cu pct.1 Cu privire la Raportul 

de activitate al Autorității Naționale de Integritate pentru anul 2018. 

Se pune la vot proiectul agendei ședinței.  

Se votează unanim. 

 

1. Cu privire la aprobarea Raportului de activitate al Autorității Naționale de 

Integritate pentru anul 2018 

 

Dl Mircea Roșioru informează asistența că Raportul de activitate al Autorității 

Naționale de Integritate pentru anul 2018 prezentat de către președintele Autorității 

Naționale de Integritate a fost audiat de către toți membrii Consiliului de Integritate în 

ședința din 13.02.2019. În cadrul ședinței membrii Consiliului de Integritate au avut 

posibilitatea de a formula întrebări și a de a primi răspunsuri. După ședință, Raportul 

de activitate al Autorității Naționale de Integritate pentru anul 2018 a fost plasat pe 

pagina web a Autorității la rubrica consultări publice, pentru cei interesați ca să vină cu 

comentarii la structura, forma și conținutul Raportului. Propuneri nu au parvenit. În 

acest context, a fost perfectat un proiect de Hotărîre cu următorul dispozitiv: 

1. Se aprobă Raportul de activitate al Autorităţii Naţionale de Integritate pentru 

anul 2018, prezentat de către președintele Autorităţii Naţionale de Integritate în 

ședința din 13.02.2019.  

2. Se acceptă, pentru prezentare, de către președintele Autorităţii Naţionale de 

Integritate, în Plenul Parlamentului Republicii Moldova, Raportul de activitate a 

Autorităţii Naţionale de Integritate pentru anul 2018.  
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3. Prezenta hotărâre se transmite președintelui Autorităţii Naţionale de Integritate 

pentru informare.  

4. De asigurat publicarea prezentei hotărâri pe pagina web oficială a Autorităţii 

Naţionale de Integritate. 

Având în vedere că nu au fost înregistrate completări, modificări, propune ca Raportul 

de activitate al Autorității Naționale de Integritate pentru anul 2018 să fie supus 

votului pentru aprobare. 

Dl Serghei Ostaf menționează că, prezentul Raport este net superior decît rapoartele 

prezentate anterior anterioare. Raportul conține date exacte despre procedurile și 

cazurile suspendate în anul 2016. La fel, în raport se conțin detaliat fiecare activitate 

cronologic inclusă într-un tabel, activitatea Autorității fiind apreciată cu „foarte bine”. 

Se supune votului Raportul de activitate al Autorităţii Naţionale de Integritate 

pentru anul 2018 

Se votează unanim. 

Raportul de activitate al Autorităţii Naţionale de Integritate pentru anul 2018 a 

fost aprobat unanim. 

 

2. Cu privire la Planul de acțiuni al Autorității Naționale de Integritate pentru 

anul 2019 

 

Dl Viorel Sochircă informează asistența că potrivit prevederilor art.14, alin.1), lit. f) al 

Legii nr.132/2016 Cu privire la Autoritatea Națională de Integritate: „Autoritatea 

prezintă spre aprobare Consiliului strategia și planul de activitate al Autorității”, 

Autoritatea prezintă Consiliului spre aprobare Planul de acțiuni al Autorității Naționale 

de Integritate pentru anul 2019. Totodată, comunică că, Planul de acțiuni conține 10 

obiective generale sistematizate și solicită suportul Consiliului la avizarea și aprobarea 

Planului de acțiuni al Autorității Naționale de Integritate pentru anul 2019. 

Dl Mircea Roșioru menționează că este necesar de analizat, studiat și de inclus ca 

subiect pe agenda ședinței următoare pentru a fi supus votului. 

Raportor la acest subiect este desemnat dl Mircea Roșioru și coraportor dl Serghei 

Ostaf. 

Se supune votului propunerea ca raportori la Planul de acțiuni al Autorităţii 

Naţionale de Integritate pentru anul 2019 să fie desemnați dl Mircea Roșioru și 

coraportor dl Serghei Ostaf. 

Se votează unanim. 

 

3. Cu privire la Raportul de activitate al Consiliului de Integritate pentru anii 

2017-2018 

 

Dl Serghei Ostaf precizează că raportul de activitate al Consiliului de Integritate 

pentru anii 2017-2018 este studiat de către membrii Consiliului deja în trei ședințe și 

face o mică prezentare: Raportul de activitate al Consiliului de Integritate conține 11 

capitole reieșind din atribuțiile Consiliului de Integritate:  

1. Introducere; 
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2. Strategie, Plan de activitate, Rapoarte de activitate; 

3. Regulamentul pentru funcțiile de președinte și vicepreședinte al Autorității 

Naționale de Integritate 

4. Concurs președinte și vicepreședinte; 

5. Concurs inspectori de integritate; 

6.  Regulamentul Consiliului de Integritate, Colegiului disciplinar, Codul de   

etică; 

7. Control regim de integritate conducere, inspectori de integritate; 

8. Examinarea plângerilor, demersurilor; 

9. Evenimente publice, mese rotunde; 

10. Reflectarea în mas – media a activității Consiliului de Integritate; 

11. Participarea la ședințe a membrilor Consiliului de Integritate. 

Dl Serghei Ostaf propune ca pînă miercuri, 06 martie, membrii Consiliului să se 

expună asupra Raportului, după care va fi plasat pe pagina web a Autorității pentru 

consultări publice și în ședința următoare să fie discutat în „substanță”. 

Se supune votului abordarea ca pînă miercuri 06 martie membrii Consiliului să 

vină cu propuneri la Raport după care acesta va fi plasat pe pagina web a 

Autorității pentru consultări publice.  

Se votează unanim. 

 

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

disciplinar al ANI 

 

Dl Serghei Ostaf atenționează asupra necesității selectării membrilor din partea 

societății civile, din mediul academic și a doi membri din partea Consiliului de 

Integritate în Colegiul disciplinar al Autorității Naționale de Integritate. De asemenea, 

se interesează dacă au parvenit careva propuneri la Regulamentul de organizare și 

funcționare a Colegiului disciplinar al ANI după ce a fost publicat pe pagina web a 

Autorității? 

Dna Veronica Carabut informează că, pe marginea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Colegiului disciplinar al Autorității Naționale de Integritate careva 

propuneri de modificare din partea societății civile nu au parvenit.  

Dl Serghei Ostaf, la pct.5 al Regulamentului privind selectarea reprezentanților 

societății civile și al mediului academic în Colegiul disciplinar al Autorității Naționale 

de Integritate, propune de stabilit conținutul dosarului de participare a candidatului 

care include:  

1) cererea pentru participare la concurs; 

     2) curriculum vitae (CV); 

     3) copia de pe  buletinul de identitate; 

     4) copia de pe diploma de studii superioare sau echivalentul acesteia; 

     5) copia de pe carnetul de muncă, în cazul în care candidatul deține carnet de  

       muncă; 

     6) scrisoarea de intenție; 

     7) scrisoarea de recomandare a organizației din care face parte sau cu care 

conlucrează sau, după caz, a unei instituții de învățământ superior în care activează; 
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     8) declarația pe proprie răspundere privind întrunirea condițiilor stabilite la art. 12 

alin. (3) lit. e)-h) și k) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de 

Integritate și privind corespunderea copiilor de pe documentele prezentate cu 

originalele; 

     9) cazierul judiciar; 

   10) certificatul medical de sănătate; 

   11) declarația de integritate, conform anexei la Legea nr. 132/2016 cu privire la 

Autoritatea Națională de Integritate; 

   12) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal. 

Propunerea este de a exclude pct.10) certificatul medical, deoarece nu ar avea mare 

însemnătate și este costisitor și de adăugat un formular similar declarației de avere și 

interese personale. 

Dl Mircea Roșioru intervine cu obiecția că, ideea era de a unifica ambele 

Regulamente de a avea un singur Regulament dar care să conțină inclusiv și procedura 

de selectare a membrilor în Colegiul disciplinar al Autorității.  

Dl Viorel Rusu atenționează asupra importanței certificatului medical în care se indică 

că candidatul este apt de a ocupa o funcție și nu are careva devieri de sănătate. 

Dl Serghei Ostaf în continuare la pct.7: etapele concursului:1) preselecția candidaților 

în baza dosarelor depuse; 2) interviul, proceduri care sunt cunoscute și utilizate. 

Dl Viorel Rusu la pct. 30: „Candidații care nu sunt de acord cu rezultatele concursului 

sunt obligați să conteste rezultatele acestuia  în conformitate cu Legea contenciosului 

administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000”, propune de exclus „Legea 

contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000”. Pct. 30 să aibă 

următoarea redacție: „Candidații care nu sunt de acord cu rezultatele 

concursului sunt obligați să conteste rezultatele acestuia  în conformitate cu 

prevederile legislației în vigoare”. 

La pct.5 să fie adăugat un formular similar declarației de avere și interese 

personale. 

Dl S. Ostaf și dl Pavel Cristea vor opera modificările enunțate, după care 

proiectul Regulamentului privind selectarea reprezentanților societății civile și al 

mediului academic în Colegiul disciplinar al Autorității Naționale de Integritate 

va fi expediat membrilor Consiliului pentru propuneri. 

Se supune votului aprobarea Regulamentului privind selectarea reprezentanților 

societății civile și al mediului academic în Colegiul disciplinar al Autorității 

Naționale de Integritate. 

Se votează unanim.  

Dl Serghei Ostaf, în acest context consideră că ar fi oportun de a lansa anunțul privind 

selectarea reprezentanților: unul din partea societății civile și unul din partea mediului 

academic, acest anunț fiind lansat de către Comisia de selectare a acestor doi 

reprezentanți. 

Dl Mircea Roșioru propune crearea unei comisii formată din: doi reprezentanți ai 

Consiliului de Integritate, un reprezentant al Serviciului securitate, audit și control al 

integrității din cadrul Autorității; un reprezentant al Direcției juridice a Autorității; un 

reprezentant al Direcției resurse umane și documentare a Autorității. 

Dl Viorel Rusu propune ca să fie reflectat în Regulamentul privind selectarea 

reprezentanților societății civile și al mediului academic în Colegiul disciplinar al 
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Autorității Naționale de Integritate că: „Comisia de selectare a reprezentanților 

societății civile și al mediului academic este formată din 3 reprezentanți ai 

Autorității și 2 reprezentanți ai Consiliului de Integritate” 

Dl Serghei Ostaf explică că dacă această comisie este formată din reprezentanții 

Consiliului de Integritate, atunci să fie aleși toți  membrii Consiliului în Comisia de 

selectare a reprezentanților societății civile și al mediului academic. 

Dl Oleg Erfim dă citire pct. 9 din Regulamentul de organizare și funcționare a 

Colegiului disciplinar al Autorității Naționale de Integritate: „Membrii reprezentanți ai 

mediului academic și ai societății civile vor fi selectați de către Consiliul de Integritate 

în conformitate cu regulamentul aprobat de către aceștia”. 

Dl Serghei Ostaf propune ca cuvântul „comisie” să fie substituită cu „Consiliu” și 

sugerează secretariatului Consiliului (P. Cristea) să elaboreze proiectul anunțului 

privind selectarea membrilor reprezentanți ai mediului academic și ai societății civile 

precum și modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Colegiului 

disciplinar al Autorității Naționale de Integritate în redacția finală. De asemenea, 

informează membrii Consiliului, că în ședința următoare este necesar de ales doi 

membri ai Consiliului de Integritate în Colegiul disciplinar al Autorității 

Naționale de Integritate. 

 

5. 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 Serghei Ostaf informează asistența că au fost operate modificări 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, conform avizului Ministerului Justiției. Totodată, comunică că urmează 

procedura de aprobare a modificărilor la Regulamentul privind modul de organizare și 

desfășurare a concursului pentru suplinirea funcțiilor de președinte și vicepreședinte ai 

Autorității Naționale de Integritate. 

Se supune votului 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. 

Se votează unanim. 

 

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

Integritate nr. 6/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Consiliului de Integritate nr. 1/2019 

 

Dl Viorel Rusu dă citire avizului Ministerului Justiției: La proiectul hotărîrii: unde 

se vor revedea referințele la Legea nr. 132/2016 din Regulament și sursa de publicare a 

Legii menționate; Excluderea numărului de ordine „1” din conținutul hotărîrii se va 

exclude, deoarece hotărîrea conține un singur punct care nu necesită a fi numerotat; 
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Asteriscul și nota din subsol se vor exclude, deoarece nu sunt proprii actelor 

normative. 

Dl Serghei Ostaf referitor la excluderea asteriscului și notei din subsol propune ca în 

Hotărîrea Consiliului de Integritate să fie adăugat un punct, unde să fie menționată 

opinia separată. 

La proiectul Regulamentului: Parafa de înregistrare se va exclude, deoarece 

respectiva se indică în hotărîre; denumirea Regulamentului se va conforma cu cea 

indicată în hotărîre; denumirea Regulamentului se va conforma cu cea indicată în 

hotărîre; pct. 1 se va reformula, astfel încît să se stipuleze în mod clar că, prin 

regulamentul respectiv se reglementează misiunea, atribuțiile, drepturile și obligațiile 

membrilor Consiliului dat, precum și modul de organizare și funcționare a acestuia; în 

virtutea caracterului obligatoriu al actelor normative, pct. 2 este inutil și urmează a fi 

exclus. 

Dl Oleg Efrim propune de finalizat ședința și dacă sunt propuneri principiale în 

avizul Ministerului Justiției la Regulamentul  de organizare și funcționare a 

Consiliului de Integritate de discutat în ședința următoare iar cele redacționale de 

acceptat. 

Se propune data următoarei ședințe a Consiliului de Integritate 11 martie 2019, 

ora 14.00.  

Dl Serghei Ostaf continuă calitatea de președinte al următoarei ședințe. 

 

         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 aprobă: 

1.1 Raportul de activitate al Autorității Naționale de Integritate pentru anul  2018. 

1.2 Modificările și completările la Regulamentul privind modul de organizare și 

desfășurare a concursului pentru suplinirea funcțiilor de președinte și vicepreședinte ai 

Autorității Naționale de Integritate, aprobat  prin Hotărîrea Consiliului de Integritate 

nr. 1/2017; 

1.3 Regulamentul privind selectarea reprezentanților societății civile și al mediului 

academic aprobat de principiu (ca concept). 

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

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

termen de pînă la 06.03.2019; 

- Planului de acțiuni al Autorității Naționale de Integritate pentru anul 2019 pînă la 

data de 11.03.2019; 

 3. Dl Mircea Roșioru, dl Serghei Ostaf vor examina, în termen de pînă la 11.03.2019 

Planul de acțiuni al Autorității Naționale de Integritate pentru anul 2019 și î-l vor 

înainta spre aprobare în ședința următoare a Consiliului de Integritate. 
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   4. Secretariatul Consiliului de Integritate va asigura:  

   4.1 Plasarea pe pagina web a Autorității Naționale de Integritate a Hotărîrii de 

aprobare a Raportului de activitate al Autorității Naționale de Integritate pentru anul 

2018 (Veronica Carabut, Cristina Dumbravan), 

   4.2 Plasarea pe pagina web a Autorității Naționale de Integritate a proiectului 

Raportului de activitate a Consiliului de Integritate pentru anii 2017-2018, pentru 

informare (Veronica Carabut). 

 4.3 Modificarea capitolului II, pct.5 a Regulamentului privind selectarea 

reprezentanților societății civile și al mediului academic în Colegiul disciplinar al 

Autorității Naționale de Integritate cu adăugarea unui subpunct: „formular similar 

declarației de avere și interese personale”: Secretariatul Consiliului de Integritate 

(Serghei Ostaf, Pavel Cristea),; 

   4.4 Modificarea capitolului III, pct. 30 a Regulamentului privind selectarea 

reprezentanților societății civile și al mediului academic în Colegiul disciplinar al 

Autorității Naționale de Integritate să aibă următoarea redacție: „Candidații care nu 

sunt de acord cu  rezultatele concursului pot să conteste rezultatele acestuia  în 

conformitate cu prevederile legislației în vigoare”: (Serghei Ostaf, Pavel Cristea); 

   4.5 Modificarea Regulamentului privind selectarea reprezentanților societății civile și 

al mediului academic în Colegiul disciplinar al Autorității Naționale de Integritate 

prin substituirea cuvântului „Comisie” cu „Consiliu” (Serghei Ostaf, Pavel Cristea),  

   4.6 Incorporarea în Regulamentul privind selectarea reprezentanților societății civile 

și al mediului academic în Colegiul disciplinar al Autorității Naționale de Integritate 

a frazei: „Comisia de selectare a reprezentanților societății civile și al mediului 

academic este formată din 3 reprezentanți ai Autorității și 2 reprezentanți ai 

Consiliului de Integritate” (Pavel Cristea, Veronica Carabut), în colaborare cu 

Direcția juridică a Autorității Naționale de Integritate; 

   4.7 Elaborarea proiectului anunțului privind selectarea membrilor reprezentanți ai 

mediului academic și ai societății civile precum și modificarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a Colegiului disciplinar al Autorității Naționale de 

Integritate în redacția finală (Pavel Cristea, Veronica Carabut), în colaborare cu 

Direcția juridică a Autorității Naționale de Integritate; 

 

5. Se stabilește agenda pentru ședința următoare:  

 

5.1 Examinarea Planului de acțiuni a Autorității Naționale de Integritate pentru anul 

2019; 

5.2 Examinarea proiectului Raportului de activitate al Consiliului de Integritate 

pentru anul 2017-2018; 

5.3 Cu privire la Regulamentul de organizare și funcționare a Colegiului disciplinar al 

Autorității Naționale de Integritate; 

5.4 Cu privire la Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de 

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

5/2018 privind modificarea Regulamentului cu privire la concursul pentru suplinirea 

funcției de inspector de integritate ai Autorității Naționale de Integritate, aprobat prin 

Hotărîrea Consiliului de Integritate nr. 2/2018 (pct.83,84);  

  6.6 Cu privire la procedura de verificare și efectuarea controlului privind depunerea 

în termen a declarațiilor de avere și interese personale de către președintele și 

vicepreședintele Autorității, precum și de către inspectorii 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. 

 


