
Notă informativă 

la Proiectul Regulamentului evaluării calității controalelor efectuate și a 

actelor întocmite de către inspectorii de integritate 

 

1.  Denumirea autorului şi după caz, a participanților la elaborarea proiectului 

Regulamentul evaluării calității controalelor efectuate și a actelor întocmite de 

către inspectorii de integritate (în continuare – Regulament) a fost elaborat de 

către Autoritatea Națională de Integritate 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ şi finalităţile 

urmărite 

Regulamentul privind evaluarea calității controalelor efectuate și a actelor 

întocmite de către inspectorii de integritate a fost elaborat în temeiul 

prevederilor articolului 22 alineatul (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la 

Autoritatea Națională de Integritate. 

Autorul reține autonomia funcțională a inspectorului de integritate în cadrul 

procedurilor de control și a altor acțiuni de care sunt responsabili, pe durata 

desfășurării acestora, totodată considerând necesară monitorizarea și evaluarea 

ex – post a acestora, prin mecanisme propuse prin Regulament, pentru a asigura 

contrabalanța necesară și de a constitui un instrument intern anticorupție. 

3.  Principalele prevederi ale proiectului şi evidențierea elementelor noi  

Esența evaluării calității controalelor efectuate și actelor întocmite de către inspectorii 

de integritate constă în contrapunerea celor din urmă la legislația națională și actele 

normative interne, pentru a stabili, cu certitudine, conformarea juridico – procedurală 

a acestora. 

Evaluarea are loc în privința actelor emise de către inspectorii de integritate din cadrul 

Inspectoratului de integritate, la finalizarea procedurilor administrative, astfel încât să 

fie asigurate principiile confidențialității, imparțialității și independenței operaționale 

a acestora. 

Evaluarea se realizează în baza urătoarelor criterii: 

1. Respectarea prevederilor Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională 

de Integritate, Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor 

personale, Codului administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018, 

Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008, a actelor 

legislative și actelor normative ale Guvernului, tangențiale activității 

inspectorilor de integritate; 

2. Respectarea prevederilor Metodologiei de efectuare a controlului averii și a 

intereselor personale și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de 

interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor; 

3. Respectarea prevederilor actelor normative interne ce reglementează procedurile 

legate de soluționarea conflictelor de interese reale și de realizare a procedurilor 

contravenționale, atribuite în competența inspectorului de integritate. 

Evaluării vor fi supuse următoarele acte emise de către inspectorii de integritate: 

1) procesele – verbale de refuz în inițierea controlului; 

2)  actele de constatare soldate cu încetarea procedurilor de control; 



3)  actele de constatare care nu au fost menținute de către instanța de 

judecată; 

4)  procesele-verbale contravenționale în privința cărora au fost emise 

hotărâri ale instanțelor de judecată de anulare sau încetare a acestora; 

5)  materialele privind încetarea cauzei contravenționale; 

6)  deciziile de soluționare a conflictelor de interese reale.  

     Raportul de evaluare va conține obligatoriu: data întocmirii; numele și 

prenumele evaluatorului; actele evaluate; numele și prenumele inspectorului de 

integritate a cărui acte sunt evaluate; motivul evaluării; evaluarea propriu-zisă 

a actelor întocmite prin prisma cadrului normativ de referință; concluzii privind 

existența divergențelor de la cadrul normativ a actelor întocmite sau constatarea 

lipsei divergențelor; propuneri de sesizare a Colegiului disciplinar și/sau a altor 

organe competente, în cazul stabilirii încălcării legislației și/sau a cadrului 

normativ intern de către inspectorul de integritate. 

     Evaluarea poate fi ordinară și extraordinară. Evaluarea ordinară se 

realizează planificat, în baza planului de activitate al subdiviziunii securitate, 

audit şi control al integrității. Evaluarea extraordinară poate fi inițiată ca urmare 

a atragerii la răspundere disciplinară, contravențională, civilă sau penală, în 

conformitate cu legislația, a inspectorului de integritate – circumstanțe legate 

de activitatea de serviciu realizată de către acesta. 

     Evaluarea ordinară se realizează în termenii prevăzuți în planul de activitate 

a subdiviziunii securitate, audit şi control al integrității iar cea extraordinară – 

în termen de 15 zile lucrătoare. 

     Raportul de evaluare se transmite președintelui Autorității Naționale de 

Integritate, pentru a decide. 

4.  Fundamentarea economico-financiară 

Adoptarea Proiectului de hotărâre nu implică costuri financiare 

suplimentare. 

5.  Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Urmare implementării Proiectului nu va fi necesară modificarea altor acte 

normative. 

6.  Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

Proiectul Regulamentului privind evaluarea calității controalelor efectuate 

și a actelor întocmite de către inspectorii de integritate a fost plasat la 

transparența decizională, pentru consultări publice. 
                         

 

Direcția juridică  

Autoritatea Națională de Integritate 
 


