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 Anexa nr.2 

la ordinul ANI nr.44 

 din 04.06.2018  

 

 

 

REGULAMENTUL 

cu privire la organizarea şi funcţionarea 

Serviciului securitate, audit şi control al integrităţii 
 (modificat prin Ordinul ANI nr.27 din 14.08.2019) 

 

 

Secţiunea 1.  

Dispoziţii generale 

 

1. Prezentul Regulament stabileşte misiunea, funcţiile, atribuţiile, drepturile, 

obligaţiile, precum şi modul de organizare şi funcţionare a Serviciului securitate, 

audit şi control al integrităţii al Autorităţii Naţionale de Integritate (în continuare  

Serviciu).  

2. Serviciul este subdiviziunea specializată a Autorităţii Naţionale de 

Integritate (în continuare – ANI/Autoritate), responsabilă de asigurarea implementării 

politicilor în domeniul protecţiei interne, asigurarea măsurilor de securitate, 

prevenirea şi combaterea corupţiei, asigurarea legalităţii şi disciplinei, promovarea 

standardelor de calitate în activitățile de verificare și de control ale inspectorilor de 

integritate, cu monitorizarea conformității activităților de verificare și de control 

menționate, asigurarea normelor de etică şi de conduită.  

3. Serviciul activează în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, 

actele normative și legislative în vigoare, tratatele internaţionale la care Republica 

Moldova este parte, precum şi cu prevederile Regulamentului intern al ANI și 

prezentului Regulament.  

4. Serviciul este o subdiviziune autonomă subordonată nemijlocit preşedintelui 

Autorităţii.  

5. În cadrul Serviciului activează funcţionari publici cu statut special și 

funcționari publici, activitatea cărora este reglementată Legea nr. 132/2016 cu privire 

la Autoritatea Naţională de Integritate şi Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia 

publică şi statutul funcţionarului public.   

6. Serviciul îşi exercită atribuţiile funcţionale în raport cu inspectorii de 

integritate, funcționarii publici și personalul contractual, angajați ai aparatului 

Autorității, cu  dreptul de accesa, după caz, informațiile din bazele de date care 

necesită autentificare. 
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7. Serviciul este reprezentat în cadrul Colegiului disciplinar al ANI și Comisiei 

de disciplină a ANI, de către inspectorii de integritate din cadrul Serviciului. 

Reprezentantul Serviciului deține calitatea de secretar al Colegiului disciplinar. 

 

Secţiunea 2. 

Misiunea, funcţiile de bază şi atribuţiile  

Serviciului securitate, audit şi control al integrităţii  

 

8. Misiunea Serviciului constă în consolidarea potenţialului Autorităţii prin 

asigurarea climatului de integritate instituţională, realizarea măsurilor împotriva 

ameninţărilor şi riscurilor susceptibile să pericliteze cadrul instituțional, 

supravegherea şi controlul respectării legislaţiei şi disciplinei de serviciu de către 

angajaţii aparatului Autorităţii.  

9. Serviciul are următoarele funcţii de bază: 

1) asigurarea climatului de integritate instituţională şi cultivarea toleranţei zero 

la corupţie; 

2) asigurarea măsurilor de securitate internă în cadrul Autorității;  

3) promovarea standardelor de calitate în activitățile de verificare și de control 

ale inspectorilor de integritate, cu monitorizarea conformității activităților de 

verificare și de control menționate; 

4) asigurarea legalităţii şi disciplinei de serviciu; 

5) Exclus; 

6) realizarea procedurilor de control a averii şi intereselor personale, a 

respectării regimului juridic al declarării conflictului de interese, a 

incompatibilităţilor, restricţiilor şi limitărilor. 

10. În scopul realizării funcțiilor specificate în pct. 9, Serviciul are următoarele 

atribuţii:  

Asigurarea climatului de integritate instituţională şi cultivarea toleranţei zero 

la corupţie: 

1) la solicitarea conducerii Autorității, în limitele competențelor funcționale, 

acordă suport de specialitate și informativ, în cadrul procesului de promovare a 

funcţionarilor publici cu statut special şi a funcţionarilor publici, în cadrul ANI; 

2) monitorizează respectarea regimului juridic al incompatibilităţilor, 

restricţiilor în ierarhie şi al limitărilor de publicitate; 

3) monitorizează respectarea regimului juridic al declarării averii şi intereselor 

personale;  

4) monitorizează respectarea regimului juridic al conflictelor de interese; 
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5) asigură neadmiterea favoritismului;  

6) monitorizează respectarea regimului juridic al cadourilor;  

7) asigură neadmiterea, denunţarea şi tratarea influenţelor necorespunzătoare; 

8) asigură neadmiterea, denunţarea manifestărilor de corupţie şi protecţia 

avertizorilor de integritate; 

9) cultivă intoleranţa faţă de incidentele de integritate; 

10) monitorizează respectarea regimului de restricţii şi limitări în legătură cu 

încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu şi cu migrarea agenţilor 

publici în sectorul privat (pantuflajul); 

11) asigură respectarea normelor de etică şi deontologie. 

 

Asigurarea măsurilor de securitate internă în cadrul Autorității: 

1)  asigură, în comun cu alte subdiviziuni ANI, consolidarea mediului 

organizaţional favorabil în vederea realizării în siguranţă a misiunii instituţiei; 

2) realizează măsuri de prevenire a actelor de corupţie, actelor conexe actelor 

de corupţie şi a faptelor coruptibile; 

3) evaluează riscurile susceptibile să compromită siguranţa Autorităţii şi a 

angajaților, ţine evidenţa şi asigură managementul acestora; 

4) realizează măsuri împotriva ameninţărilor şi riscurilor susceptibile să 

pericliteze siguranţa climatului de integritate instituţională; 

5) monitorizează regimul de acces în sediul ANI, inclusiv prin supravegherea 

prin mijloace video; 

6) examinează și formulează propuneri la plângerile depuse în privința 

funcționarilor publici și personalului contractual, dacă cele din urmă nu țin de 

competența Comisiei de disciplină; 

7) întocmește note de serviciu adresate președintelui ANI, cu propunerea de a 

sesiza Colegiul disciplinar, Comisia de disciplină, alte organe, după caz.  

 

Promovarea standardelor de calitate în activitățile de verificare și de control 

ale inspectorilor de integritate, cu monitorizarea conformității activităților de 

verificare și de control menționate: 

1) monitorizează procesul implementării standardelor de calitate în activitatea 

de control desfășurată de inspectorii de integritate; 

2) efectuează controlul permanent al procesului de distribuire aleatorie a tuturor 

categoriilor de sesizări, dosarelor de control și declarațiilor de avere și interese 

personale, către inspectorii de integritate; 
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3) monitorizează și verifică temeinicia accesării registrelor de stat, care 

necesită autentificare, de către inspectorii de integritate;  

la solicitarea inspectorului de integritate cu atribuții de control și organizare a 

activității Inspectoratului de integritate, acordă suport în procesul de evaluare a 

activității inspectorilor de integritate, potrivit Regulamentului cu privire la evaluarea 

performanțelor profesionale ale funcționarului public, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI 

din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcționarului public” și 

Metodologiei de efectuare a controlului averii și al intereselor personal și privind 

respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, al 

restricțiilor și limitărilor; 

4) examinează și formulează propuneri la plângerile depuse în privința 

inspectorilor de integritate, dacă cele din urmă nu țin de competența Colegiului 

disciplinar; 

5) supune controlului obligatoriu, privind corespunderea cadrului legal și 

procedurilor de verificare prealabilă, toate procesele verbale de refuz al inițierii 

controlului, cu sesizările și materialele anexate acestora, în baza cărora au fost emise. 

Rezultatele controlului sunt reflectate în scris, printr-o notă de serviciu, adresată 

președintelui Autorității și inspectorului de integritate cu atribuții de control și 

organizare a activității Inspectoratului de integritate; 
6) supune controlului obligatoriu, privind corespunderea cadrului legal și 

procedurilor de control, toate actele de constatare prin care au fost încetate (clasate) 

procedurile de control, cu materialele dosarului de control, în baza cărora au fost 

emise. În cadrul controlului, sunt solicitate avizele prezentate pe marginea proiectelor 

actelor de constatare de către Direcția juridică. Rezultatele controlului sunt reflectate 

în scris, printr-o notă de serviciu, adresată președintelui Autorității și inspectorului de 

integritate cu atribuții de control și organizare a activității Inspectoratului de 

integritate. 

Asigurarea legalităţii şi a disciplinei de serviciu: 

1) asigură securitatea datelor cu caracter personal şi a informaţiei atribuite la 

secret de stat, prelucrate în exercitarea atribuțiilor de serviciu; 

2) realizează anchete de serviciu în privința inspectorilor de integritate, în 

cadrul activităților realizate de Colegiul disciplinar, pe marginea abaterilor 

disciplinare specificate la art. 23 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la 

Autoritatea Națională de Integritate; 

3) examinează, la indicația președintelui Autorității, sesizările despre 

ilegalităţile comise de către angajaţii aparatului Autorităţii, referitoare la actele de 

corupţie, actele conexe actelor de corupţie și faptele coruptibile în conformitate cu 

legislaţia în vigoare;  
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4) examinează situațiile de încălcare a legislaţiei sau disciplinei de serviciu, în 

condiţiile stabilite de legislaţie și prezentul Regulament. 

5) efectuează controale sistematice privind respectarea cadrului normativ în 

activitatea de serviciu; 

6) monitorizează, în comun cu Direcţia resurse umane şi documentare, 

disciplina de serviciu;  

7) asigură și monitorizează, împreună cu Direcția resurse umane și 

documentare, respectarea normelor interne de conduită și etică din cadrul Autorității; 

8) cu acordul președintelui ANI, acordă sprijinul necesar organelor de urmărire 

penală în cadrul procesului penal pe cazuri de corupţie, acte conexe actelor de 

corupţie și fapte coruptibile. 

Realizarea procedurilor de control a averii şi intereselor personale, a 

respectării regimului juridic al declarării conflictului de interese, a 

incompatibilităţilor, restricţiilor şi limitărilor: 

1) inspectorii de integritate angajați în cadrul Serviciului, realizează proceduri 

de control, inclusiv verificări prealabile, similare celor efectuate de către inspectorii 

de integritate angajați în cadrul Inspectoratului de integritate, în strictă conformitate 

cu prevederile Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Naţională de Integritate, 

Legii nr. 133/2018 privind declararea averii și a intereselor personale și cele din 

Metodologia de efectuare a controlului averii și al intereselor personal și privind 

respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, al 

restricțiilor și limitărilor. 

 

 

 

 

 

 

Secţiunea 3.  

Drepturile şi obligaţiile Serviciului  

securitate, audit şi control al integrităţii 

 

11.  În exercitarea atribuţiilor ce-i revin, Serviciul are următoarele drepturi:  

1) de a avea acces liber în sediile, birourile, încăperile şi mijloacele de transport 

de serviciu ale ANI;  

2) de a examina birourile, încăperile, depozitele, safeurile, terenurile aferente 

clădirii ANI și mijloacele de transport de serviciu;  

3) de a solicita și de a examina materialele și dosarele de control finalizate, care 

s-au aflat în gestiunea inspectorilor de integritate, dosarele personale ale angajaţilor 
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ANI, dosarele de nomenclatură, purtătorii de informaţii, materialele, documentele, 

inclusiv cele de arhivă, cu parafă de secretizare şi contabile şi alte informaţii necesare 

exercitării atribuţiilor ce revin Serviciului;  

4) de a solicita informaţii şi explicaţii de la angajaţii aparatului Autorităţii, 

conform competenţei;  

5) de a prelucra datele cu caracter personal ale angajaţilor aparatului Autorităţii, 

în condiţiile exercitării atribuțiilor de serviciu;  

6) de a propune, motivat, președintelui ANI, verificarea titularilor funcţiilor 

publice potrivit Legii nr. 271/2008 privind verificarea titularilor și candidaților la 

funcții publice; 

7) de a efectua controale planificate şi inopinate pe domeniul de competenţă al 

Serviciului;  

8) de a formula şi de a înainta demersuri către conducătorii subdiviziunilor ANI 

privind lichidarea neajunsurilor constatate în cadrul investigaţiilor sau altor activităţi 

desfăşurate de către angajaţii Serviciului, potrivit competenţelor atribuite; 

9) de a solicita informaţii, în scris, despre măsurile realizate în vederea asigurării 

legalităţii şi disciplinei de serviciu;  

10) de a crea şi gestiona baze de date necesare exercitării atribuţiilor Serviciului; 

11) de a utiliza bazele de date interne al Autorităţii și de a avea acces la 

registrele de stat care necesită autentificare. 

12. Serviciul are următoarele obligaţii:  

1) să respecte cu stricteţe drepturile şi libertăţile omului;  

2) să asigure protecţia şi păstrarea informaţiilor cu acces limitat şi a datelor cu 

caracter personal, care au devenit cunoscute în executarea atribuţiilor;  

3) să întreprindă măsurile necesare în vederea asigurării protecţiei interne a ANI, 

protecţiei personalului Autorităţii şi a informaţiilor cu acces limitat, a datelor cu 

caracter personal, prevenirii actelor de corupţie, a actelor conexe corupţiei şi a 

faptelor coruptibile;  

4) să colaboreze cu subdiviziunile ANI, Consiliul de Integritate, Colegiul 

disciplinar şi Comisia de disciplină, în limitele competenţelor atribuite;  

5) să informeze președintele Autorităţii despre rezultatele investigaţiilor şi 

anchetelor de serviciu efectuate; 

6) să asigure informarea periodică a președintelui Autorităţii despre situația ce 

ţine de protecţia internă, protecţia informaţiilor cu acces limitat şi a datelor cu 

carcater personal, prevenirea manifestărilor de corupţie în cadrul ANI;  

6) să asigure securitatea, integritatea, onoarea, demnitatea, reputaţia 

profesională, drepturile şi interesele legitime ale angajaţilor Autorităţii. 

13. Angajații Serviciului, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, asigură 

confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal și a informațiilor atribuite la 
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secret de stat, în corespundere cu prevederile Legii nr. 133/2011 privind protecția 

datelor cu caracter personal, Legii nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat și 

Hotărârii Guvernului nr. 1123/2010 privind aprobarea Cerinţelor faţă de asigurarea 

securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor 

informaţionale de date cu caracter personal.  

14. Aceleași măsuri de protecție specificate în pct. 13 sunt asigurate și în raport 

cu datele şi informaţiile care nu sunt publice, care constituie secret bancar, secret 

comercial sau fiscal, pe durata deţinerii funcţiei cât şi după încetarea acesteia. 

15. Reprezentantul Serviciului, în calitate de membru al Comisiei de disciplină, 

nu poate fi antrenat în cadrul grupului de lucru pentru desfășurarea anchetei de 

serviciu în privința unui funcționar public. 

 

Secţiunea 5. 

Organizarea şi funcţionarea Serviciului  

securitate, audit şi control al integrităţii 

 

16. Structura organizatorică şi statele de personal ale Serviciului sunt aprobate 

de către preşedintele Autorităţii.  

17. Serviciul este constituit din 3 inspectori principali de integritate şi un auditor  

intern principal.  

18. Conducerea Serviciului este realizată de către unul din inspectorii principali 

de integritate din cadrul subdiviziunii, investit cu atribuții de control și organizare a 

activității Serviciului prin ordinul președintelui ANI. 

19. Inspectorul principal de integritate cu atribuţii de control și organizare a 

activității Serviciului:   

1) asigură activitățile de organizare a Serviciului;  

2) asigură executarea atribuţiilor funcţionale ale Serviciului, indicaţiilor şi 

dispoziţiilor președintelui Autorităţii;  

3) repartizează responsabilităţile angajaţilor Serviciului şi exercită controlul 

asupra executării sarcinilor şi obligaţiilor de către aceştia, exceptând activitatea de 

control exercitată;  

4) asigură pregătirea profesională a subalternilor;  

5) evaluează performanţele profesionale ale angajaţilor Serviciului;  

6) înaintează preşedintelui propuneri privind stimularea subalternilor;  

7) propune preşedintelui perfecţionarea şi organizarea activităţii Serviciului.  

20. În cazul lipsei inspectorului principal de integritate cu atribuţii de control și 

organizare a activității Serviciului, atribuţiile acestuia sunt exercitate de către unul 
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din inspectorii principali de integritate, cu cea mai mare experiență de muncă în 

cadrul subdiviziunii.  

21. Prin derogare de la prevederile Regulamentului, inspectorul principal de 

integritate cu atribuţii de control și organizare a activității Serviciului, nu își exercită 

atribuțiile în raport cu auditorul intern principal, care se subordonează direct 

președintelui Autorității, raportează direct acestuia și activează în corespundere cu 

Carta de audit intern a Autorității Naționale de Integritate. 

 

Secţiunea 6. 

Dispoziţii finale 

 

22. Angajaţii aparatului Autorităţii sunt obligaţi să acorde sprijinul necesar 

angajaţilor Serviciului în exercitarea atribuţiilor ce le revin. 

23. Imixtiunea în activitatea Serviciului sau crearea impedimentelor în 

exercitarea atribuţiilor funcţionale ale angajaţilor Serviciului din partea persoanelor 

terțe atrage, după caz, răspunderea în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

24. Angajații Serviciului sunt pasibili răspunderii disciplinare, contravenționale, 

civile sau penale, după caz, în conformitate cu legislația. 

 

 


