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Abrevieri: 

 

ANI – Autoritatea Națională de Integritate; 

CI – Consiliul de Integritate; 

DAIP – declarația de avere și interese personale; 

DEPIP – Direcția evaluare, prevenire și implementare a politicilor; 

DFA – Direcția financiară și administrare; 

DJ – Direcția juridică; 

DRUD – Direcția resurse umane și documentare; 

II – Inspectoratul de integritate; 

SCRP – Serviciul cooperare și relații cu publicul; 

SSACI – Serviciul securitate, audit și control al integrității; 

STI – Serviciul tehnologii informaționale; 

STISC – Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică; 

SIA „e-Integritate” – sistem informațional destinat depunerii, arhivării, verificării și analizării automate a declarațiilor de avere și 

interese personale, înregistrării interdicțiilor de ocupare a funcțiilor publice sau funcțiilor de demnitate publică și gestiunii ulterioare 

a acestor înregistrări, precum și facilitării accesului electronic al persoanelor și instituțiilor interesate la informațiile de interes 

public. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

Activități Acțiuni Indicatori de produs Termen de 

realizare 

Sursa de 
finanțare 

Riscuri Respon

sabil 

Documente de 

referință 

1 2 3 4 5 6 7 8 

OBIECTIVUL NR. 1: CONSOLIDAREA CADRULUI NORMATIV ANI 

1.1. Evaluarea și 

ajustarea cadrului 

normativ intern al 

ANI 

1.1.1. Ajustarea Regulamentului 

privind modul de completare a 

declarațiilor de avere și interese 

personale în formă electronică, 

urmare a modificărilor 

legislative survenite 

Regulament elaborat; 

Regulament aprobat de 

Conducerea ANI; 

Regulament avizat și 

înregistrat la Ministerul 

Justiției; 

Regulament publicat în 

Monitorul Oficial. 

Trimestrul I Bugetul ANI Tergiversarea 

procesului de 

avizare și 

înregistrare a 

Regulamentului 

de către 

Ministerul 

Justiției 

II 

SSACI 

DJ 

DEPIP 

 

Legile:  

nr. 132/2016, nr. 

133/2016,   nr. 

130/2021 și nr. 

96/2022 

1.1.2. Modificarea Metodologiei 

de efectuare a controlului averii 

și a intereselor personale și 

privind respectarea regimului 

juridic al conflictelor de 

interese, al incompatibilităților, 

restricțiilor și limitărilor, urmare 

a modificărilor legislative 

survenite 

Metodologie elaborată; 

Metodologie aprobată de 

Conducerea ANI; 

Metodologie implementată. 

Trimestrul I Bugetul ANI Nu au fost 

identificate 

II 

SSACI 

DJ 

 

Legile: 

nr. 130/2021 și 

nr. 96/2022 

1.1.3. Elaborarea și aprobarea 

Regulamentului cu privire la 

evaluarea performanțelor 

semestriale ale angajaților și 

stabilirea sporului pentru 

performanță 

Regulament elaborat; 

Regulament aprobat de 

Conducerea ANI. 

 

Trimestrul I Bugetul ANI Nu au fost 

identificate 

DRUD 

DFA 

DJ 

Legile: 

nr. 158/2008 și 

nr. 234/2022 

1.1.4. Revizuirea 

Regulamentului intern ANI și a 

regulamentelor de organizare și 

funcționare ale unor 

subdiviziuni structurale ANI și a 

fișelor de post, urmare a 

modificărilor legislative 

survenite 

Regulament intern elaborat 

și transmis spre aprobare 

către CI; 

Regulament intern  aprobat 

de către CI; 

Regulament intern pus în 

aplicare. 

Regulamente elaborate; 

Regulamente aprobate; 

Trimestrul II Bugetul ANI Nu au fost 

identificate 

DRUD 

SSACI 

DJ 

II 

 

Modificările 

survenite în 

Codul Muncii 

prin legile:  

nr. 114/2020, nr. 

115/2020 și nr. 

140/2021 
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Activități Acțiuni Indicatori de produs Termen de 

realizare 

Sursa de 
finanțare 

Riscuri Respon

sabil 

Documente de 

referință 

Fișe de post elaborate, 

aprobate și aduse la 

cunoștința angajaților. 

1.1.5. Prezentarea propunerilor 

Consiliului de Integritate în 

vederea amendării: 

- Regulamentului cu privire la 

concursul pentru suplinirea 

funcției de inspector de 

integritate; 

- Regulamentului de organizare 

și funcționare a Colegiului 

disciplinar al ANI. 

Propuneri transmise 

Consiliului de Integritate. 

Trimestrul II Bugetul ANI Nu au fost 

identificate 

II 

SSACI 

DJ 

DRUD 

 

Legea nr. 

132/2016 

1.1.6. Elaborarea criteriilor 

potrivit cărora vor fi selectate și 

verificate declarațiile de avere și 

interese personale în anul 2023 

și transmiterea spre aprobare 

către CI 

Criterii elaborate; 

Criterii transmise spre 

aprobare către CI. 

Trimestrul II Bugetul ANI Nu au fost 

identificate 

II 

SSACI 

DJ 

DEPIP 

 

Legea 132/2016, 

art. 27, alin. (2) 

1.1.7. Elaborarea și aprobarea 

Regulamentului cu privire la 

securitatea la incendii 

Regulament elaborat; 

Regulament aprobat de 

Conducerea ANI. 

Trimestrul 

III 

Bugetul ANI Nu au fost 

identificate 

DFA 

DJ 

Legea nr. 

271/1994 

1.1.8. Revizuirea Instrucțiunilor 

privind ținerea lucrărilor de 

secretariat 

Instrucțiuni elaborate; 

Instrucțiuni aprobate de 

către Conducerea ANI; 

Instrucțiuni puse în 

aplicare. 

Trimestrul 

III 

Bugetul ANI Nu au fost 

identificate 

DRUD 

SSACI 

DJ 

II 

 

Hotărârea de 

Guvern nr. 

618/1993, 

Codul  

administrativ 

nr. 116/2018 

1.2. Participarea la 

procesul de 

armonizare a 

cadrului normativ 

național la 

standardele 

internaționale pe 

domeniul de 

1.2.1. Elaborarea proiectelor de 

acte normative, legislative, 

departamentale (legi, hotărâri, 

regulamente, instrucțiuni, 

ordine, dispoziții, etc.) 

Numărul proiectelor 

elaborate. 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul ANI Resurse umane 

insuficiente. 

Fluctuația de 

cadre. 

DJ 

II 

DEPIP 

DRUD 

 

Legea nr. 

100/2017, art. 

21 

1.2.2. Avizarea proiectelor de 

acte normative, legislative, 

departamentale (legi, hotărâri, 

Numărul avizelor 

transmise. 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul ANI Nu au fost 

identificate 

DJ 

II 

Legea nr. 

100/2017, art. 

21 
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Activități Acțiuni Indicatori de produs Termen de 

realizare 

Sursa de 
finanțare 

Riscuri Respon

sabil 

Documente de 

referință 

competență și 

implementarea 

acestuia  

regulamente, instrucțiuni, 

ordine, dispoziții) 

1.2.3. Participarea la evenimente 

publice (grupuri de lucru, mese 

rotunde, ateliere de lucru, 

întruniri, cursuri de instruire, 

seminare,  etc.), în țară și peste 

hotarele RM,  pentru 

expertizarea cadrului normativ 

național, elaborarea proiectelor 

de acte normative, amendarea și 

implementarea legislației în 

vigoare, preluarea bunelor 

practici 

Numărul de participări în 

cadrul evenimentelor 

publice. 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul ANI 

Surse externe 

Nu au fost 

identificate 

II 

DEPIP 

DJ 

 

Legea nr. 

100/2017, art. 

21 

Legea nr. 

132/2016, lit. d) 

OBIECTIVUL NR. 2: CONTROLUL AVERII ȘI AL INTERESELOR PERSONALE 

2.1. Verificarea 

privind depunerea în 

termen a DAIP 

2.1.1. Sistematizarea 

informațiilor (numerice și 

nominale) privind nedepunerea 

sau depunerea tardivă a DAIP 

(anuale, la angajare/validare 

mandat și la eliberare/încetare 

mandat) 

Numărul de rapoarte 

generate; 

Numărul de DAIP depuse 

tardiv depistate; 

Numărul de cazuri stabilite 

de nedepunerea DAIP. 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul ANI Nu au fost 

identificate 

II 

STI 

 

Legea nr. 

132/2016, art. 

27; 

2.1.2. Verificarea DAIP sub 

aspectele constatării: 

1) depunerii în termen a 

declarațiilor de către subiecții 

declarării, respectării cerințelor 

de formă a declarațiilor și lipsa 

aparenței de încălcare a 

regimului juridic al declarării 

averii și intereselor personale; 

2) nedepunerii în termen a 

declarațiilor de avere și interese 

personale; 

3) depunerii tardive a declarației 

Numărul total al DAIP 

depuse;  

Numărul total al DAIP 

verificate; 

Rata de verificare a DAIP 

ale înalților demnitari de 

stat; 

Numărul de procese-

verbale de verificare a 

DAIP emise;   

Numărul de demersuri 

privind depunerea DAIP 

transmise subiecților;  

Pe parcursul 

anului 

Bugetul ANI Nu au fost 

identificate 

II 

 

 

Legea nr. 

132/2016, art. 7, 

alin. (1), lit. b), 

d), e), e1) și art. 

27; 
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Activități Acțiuni Indicatori de produs Termen de 

realizare 

Sursa de 
finanțare 

Riscuri Respon

sabil 

Documente de 

referință 

de avere și interese personale; 

4) existenței aparenței de 

încălcare a regimului juridic de 

declarare a averii și a intereselor 

personale (aparența de 

nedeclarare a tuturor bunurilor și 

intereselor personale ori de 

declarare eronată sau incompletă 

a acestora, ori aparența unei 

diferențe substanțiale între 

veniturile obținute, cheltuielile 

realizate și averea dobândită ale 

subiectului declarării), a 

regimului juridic al conflictelor 

de interese, al 

incompatibilităților, restricțiilor 

și limitărilor. 

 

Numărul de notificări de 

încetare a mandatului, a 

raporturilor de muncă sau 

de serviciu transmise 

conducătorilor; 

Numărul de sesizări din 

oficiu privind efectuarea 

controlului averii și al 

intereselor personale. 

2.2. Controlul 

privind respectarea 

regimului juridic al 

declarării averii și a 

intereselor personale 

2.2.1. Verificarea prealabilă a 

sesizărilor privind respectarea 

regimului juridic al declarării 

averii și a intereselor personale 

Număr de sesizări verificate 

prealabil depuse din oficiu; 

Număr de sesizări verificate 

prealabil depuse de 

persoane fizice sau juridice. 

Numărul proceselor-verbale 

de inițiere a controlului; 

Numărul proceselor-verbale 

de refuz în inițierea 

controlului. 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul ANI Nu au fost 

identificate 

II 

 

Legea nr. 

132/2016, art. 

31 

2.2.2. Efectuarea controlului 

averii și intereselor personale  
Numărul dosarelor de 

control al declarării averii 

și a intereselor personale, 

inițiate în privința 

persoanelor cu funcții de 

demnitate publică; 

Numărul dosarelor de 

control al declarării averii 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul ANI Nu au fost 

identificate 

II 

DJ 

Legea nr. 

132/2016, art. 

33 
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Activități Acțiuni Indicatori de produs Termen de 

realizare 

Sursa de 
finanțare 

Riscuri Respon

sabil 

Documente de 

referință 

și a intereselor personale, 

extinse în privința altor 

persoane; 

Numărul actelor de 

constatare privind lipsa 

încălcării regimului juridic 

al declarării averii și a 

intereselor personale; 

Numărul actelor de 

constare a încălcării 

regimului juridic al 

declarării averii și a 

intereselor personale. 

2.3. Realizarea 

acțiunilor aferente 

controlului și post-

control al averii și a 

intereselor personale 

2.3.1. Sesizarea organelor de 

urmărire penală și/sau a 

Serviciului Fiscal de Stat 

Numărul de sesizări ale 

organului de urmărire 

penală;  

Numărul de sesizări către 

Serviciul Fiscal; 

Numărul de contestări ale 

acțiunilor și actelor 

organului de urmărire 

penală și ale Serviciului 

Fiscal de Stat de către ANI. 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul ANI Nu au fost 

identificate 

II Legea nr. 

132/2016, art. 

27, alin. (12) și 

art. 33 

2.3.2. Solicitarea conducătorului 

organizației publice, organului 

sau a persoanei responsabile de 

numirea în funcție, a încetării 

mandatului, a raporturilor de 

muncă sau de serviciu ale 

subiectului declarării  

Numărul de solicitări ale 

încetării mandatului, a 

raporturilor de muncă sau 

de serviciu; 

Numărul de refuzuri în 

încetarea mandatului, a 

raporturilor de muncă sau 

de serviciu. 

 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul ANI Refuzul 

conducătorului 

organizației 

publice, 

organului sau a 

persoanei 

responsabile de 

numirea în 

funcție de a 

înceta mandatul 

sau raporturile 

de muncă sau 

serviciu 

II Legea nr. 

132/2016, art. 

34, alin. (3) 
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Activități Acțiuni Indicatori de produs Termen de 

realizare 

Sursa de 
finanțare 

Riscuri Respon

sabil 

Documente de 

referință 

2.3.3. Aplicarea interdicției de a 

ocupa o funcție publică sau de 

demnitate publică 

Numărul de interdicții de a 

ocupa o funcție publică sau 

de demnitate publică 

aplicate; 

100% Registrul de stat al 

persoanelor care au 

interdicție de a ocupa o 

funcție publică sau de 

demnitate publică 

completat și actualizat. 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul ANI Nu au fost 

identificate 

II Legea nr. 

132/2016, art. 

34, alin. (3) 

2.3.4. Inițierea și examinarea 

cauzelor contravenționale, 

constatarea contravențiilor și 

aplicarea sancțiunilor 

contravenționale, precum și 

reprezentarea în instanță în 

calitate de agent constatator 

Numărul de procese-

verbale contravenționale 

inițiate și examinate; 

Numărul de sancțiuni 

contravenționale aplicate 

pentru încălcarea regulilor 

de declarare a averii și 

intereselor personale; 

Numărul de sancțiuni 

contravenționale aplicate 

pentru neluarea măsurilor 

privind executarea 

prevederilor Legii privind 

declararea averii și a 

intereselor personale; 

Numărul de sancțiuni 

contravenționale aplicate 

pentru împiedicarea 

activității ANI; 

Suma totală a amenzilor 

aplicate; 

Suma totală a amenzilor 

achitate. 

Numărul de procese-

verbale contravenționale 

clasate. 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul ANI Nu au fost 

identificate 

II Legea nr. 

132/2016, art. 

34, alin. (1) 
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Activități Acțiuni Indicatori de produs Termen de 

realizare 

Sursa de 
finanțare 

Riscuri Respon

sabil 

Documente de 

referință 

Numărul de participări la 

ședințe de judecată. 

2.3.5. Adresarea în instanța de 

judecată privind confiscarea 

averii nejustificate 

Numărul de solicitări 

adresate instanței de 

judecată privind 

confiscarea averii 

nejustificate. 

Numărul de confiscări 

aplicate de instanța de 

judecată. 

Suma totală a averilor 

nejustificate confiscate. 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul ANI Nu au fost 

identificate 

II 

DJ 

Legea nr. 

132/2016, art. 

34, alin. (5) și 

alin. (6) 

OBIECTIVUL NR. 3: CONTROLUL CONFLICTELOR DE INTERESE, AL INCOMPATIBILITĂȚILOR, RESTRICȚIILOR ȘI LIMITĂRILOR 

3.1. Verificarea și 

controlul respectării 

regimurilor juridice: 

al conflictelor de 

interese, al 

incompatibilităților, 

restricțiilor și 

limitărilor 

3.1.1. Verificarea prealabilă a 

sesizărilor privind respectarea 

regimurilor juridice: al 

conflictelor de interese, al 

incompatibilităților, restricțiilor 

și limitărilor 

Număr de sesizări verificate 

prealabil depuse din oficiu; 
Număr de sesizări verificate 

prealabil depuse de 

persoane fizice sau juridice. 

Numărul proceselor-verbale 

de inițiere a controlului; 

Numărul proceselor-verbale 

de refuz în inițierea 

controlului. 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul ANI Nu au fost 

identificate 

II 

 

Legea nr. 

132/2016, art. 

37, alin. (3) și 

alin. (4) 

3.1.2. Efectuarea controlului 

privind respectarea regimurilor 

juridice: al conflictelor de 

interese, al incompatibilităților, 

restricțiilor și limitărilor 

Numărul actelor de 

constatare privind lipsa 

încălcării regimului juridic 

al conflictelor de interese, 

al incompatibilităților, 

restricțiilor și limitărilor; 

Numărul actelor de 

constare a încălcării 

regimului juridic al 

conflictelor de interese, al 

incompatibilităților, 

restricțiilor și limitărilor. 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul ANI Nu au fost 

identificate 

II 

DJ 

Legea nr. 

132/2016, art. 

37 și art. 38 
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Activități Acțiuni Indicatori de produs Termen de 

realizare 

Sursa de 
finanțare 

Riscuri Respon

sabil 

Documente de 

referință 

3.2. Realizarea 

acțiunilor aferente 

controlului și post-

control al respectării 

regimurilor juridice:  

al conflictelor de 

interese, al 

incompatibilităților, 

restricțiilor și 

limitărilor 

3.2.1. Soluționarea conflictelor 

de interes reale 

100% conflicte de interese 

înregistrate în Registrul 

ținut de către ANI; 

100% conflicte de interese 

soluționate de către 

inspectorii de integritate; 

Numărul de consultanțe 

oferite organizațiilor 

publice 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul ANI Nu au fost 

identificate 

II 

 

Legea nr. 

132/2016, art. 7, 

alin. 2, lit.d) 

3.2.2. Sesizarea organelor de 

urmărire penală și/sau a 

Serviciului Fiscal de Stat 

Numărul de sesizări ale 

organului de urmărire 

penală;  

Numărul de sesizări către 

Serviciul Fiscal; 

Numărul de contestări ale 

acțiunilor și actelor 

organului de urmărire 

penală și ale Serviciului 

Fiscal de Stat de către ANI. 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul ANI Nu au fost 

identificate 

II Legea nr. 

132/2016, art. 

33, alin. (12)  

și art. 37, alin. 

(4) 

3.2.3. Solicitarea conducătorului 

organizației publice, organului 

sau a persoanei responsabile de 

numirea în funcție, a încetării 

mandatului, a raporturilor de 

muncă sau de serviciu ale 

subiectului declarării  

Numărul de solicitări ale 

încetării mandatului, a 

raporturilor de muncă sau 

de serviciu; 

Numărul de refuzuri în 

încetarea mandatului, a 

raporturilor de muncă sau 

de serviciu. 

 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul ANI Refuzul 

conducătorului 

organizației 

publice, 

organului sau a 

persoanei 

responsabile de 

numirea în 

funcție de a 

înceta mandatul 

sau raporturile 

de muncă sau 

serviciu 

II Legea nr. 

132/2016, art. 

34, alin. (3) și 

art. 37, alin. (4) 

3.2.4. Aplicarea interdicției de a 

ocupa o funcție publică sau de 

demnitate publică 

Numărul de interdicții de a 

ocupa o funcție publică sau 

de demnitate publică 

aplicate; 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul ANI Nu au fost 

identificate 

II Legea nr. 

132/2016, art. 

34, alin. (3) și 

art. 37, alin. (4) 
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Activități Acțiuni Indicatori de produs Termen de 

realizare 

Sursa de 
finanțare 

Riscuri Respon

sabil 

Documente de 

referință 

100% Registrul de stat al 

persoanelor care au 

interdicție de a ocupa o 

funcție publică sau de 

demnitate publică 

completat și actualizat. 
3.2.5. Inițierea și examinarea 

cauzelor contravenționale, 

constatarea contravențiilor și 

aplicarea sancțiunilor 

contravenționale, precum și 

reprezentarea în instanță în 

calitate de agent constatator 

Numărul de procese-

verbale contravenționale 

inițiate și examinate; 

Numărul de sancțiuni 

contravenționale aplicate 

pentru nedeclararea sau 

nesoluționarea conflictului 

de interese; 

Numărul de sancțiuni 

contravenționale aplicate 

pentru încălcarea regimului 

juridic al restricțiilor și 

limitărilor în legătură cu 

încetarea mandatului, a 

raporturilor de muncă 

sau de serviciu și migrarea 

în sectorul privat al 

agenților publici 

(pantuflaj); 

Numărul de sancțiuni 

contravenționale aplicate 

pentru încălcarea regimului 

juridic al 

incompatibilităților și 

limitărilor; 

Numărul de sancțiuni 

contravenționale aplicate 

pentru neluarea măsurilor 

privind executarea 

prevederilor Legii privind 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul ANI Nu au fost 

identificate 

II Legea nr. 

132/2016, art. 

34, alin. (1); 

Art. 37, alin. (4) 

și art. 39, alin. 

(1) 
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Activități Acțiuni Indicatori de produs Termen de 

realizare 

Sursa de 
finanțare 

Riscuri Respon

sabil 

Documente de 

referință 

declararea averii și a 

intereselor personale; 

Numărul de sancțiuni 

contravenționale aplicate 

pentru împiedicarea 

activității ANI; 

Suma totală a amenzilor 

aplicate; 

Suma totală a amenzilor 

achitate. 

Numărul de procese-

verbale contravenționale 

clasate. 

Numărul de participări la 

ședințe de judecată. 

3.2.6. Adresarea în instanța de 

judecată: privind încasarea în 

folosul statului a prejudiciilor 

cauzate și a beneficiilor obținute 

în urma actului administrativ, 

actului juridic sau a deciziei 

luate cu încălcarea dispozițiilor 

legale privind conflictele de 

interese, incompatibilitățile, 

restricțiile și limitările;  

sau declararea nulității actului 

administrativ, a actului juridic 

sau a deciziei luate cu încălcarea 

dispozițiilor legale privind 

conflictele de interese, 

incompatibilitățile restricțiile și 

limitările, dacă anularea acestora 

nu aduce daune interesului 

public 

Numărul solicitărilor 

adresate instanței de 

judecată privind încasarea 

în folosul statului a 

prejudiciilor cauzate și a 

beneficiilor obținute în 

urma încălcării dispozițiilor 

legale privind conflictele de 

interese, incompatibilitățile, 

restricțiile și limitările; 

Suma totală încasată în 

folosul statului; 

Numărul de solicitări 

adresate instanței de 

judecată privind declararea 

nulității actului 

administrativ, a actului 

juridic sau a deciziei luate 

cu încălcarea dispozițiilor 

legale privind conflictele de 

interese, incompatibilitățile 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul ANI Nu au fost 

identificate 

II 

DJ 

Legea nr. 

132/2016, art. 

39, alin. (4)  
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Activități Acțiuni Indicatori de produs Termen de 

realizare 

Sursa de 
finanțare 

Riscuri Respon

sabil 

Documente de 

referință 

restricțiile și limitările; 

Numărul actelor și 

deciziilor declarate nule. 
OBIECTIVUL NR. 4: REPREZENTAREA INTERESELOR ANI ȘI CI 

4.1. Organizarea și 

desfășurarea 

activității judiciare a 

ANI în instanțele de 

judecată, inclusiv în 

apărarea actelor de 

constatare contestate, 

de asigurare a 

acțiunilor de 

executare a 

dispozitivului actelor 

de constatare, 

precum și alte litigii 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1. Reprezentarea 

intereselor ANI în instanțele 

de judecată în litigiile iscate 

Numărul de participări la 

ședințe de judecată, cu 

indicarea dosarului;  

Numărul de  

hotărâri/decizii 

judecătorești definitive, cu 

indicarea dosarului, tipului 

și dispozitivului actului de 

constatare; 

Numărul de referințe 

întocmite și dosare 

administrative prezentate, 

cu indicarea dosarului;  

Numărul de cereri de apel, 

cu indicarea dosarului; 

Numărul de cereri de 

recurs, cu indicarea 

dosarului;  

Numărul altor demersuri 

adresate instanțelor de 

judecată (cereri de 

inadmisibilitate, cereri de 

contestare a probelor, cereri 

de strămutare, cereri de 

eliberare a hotărârilor / 

încheierilor rămase 

definitive, cereri de fixare a 

unor noi termene, etc.), cu 

indicarea dosarului. 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul ANI Resurse 

instituționale 

insuficiente  

DJ Legea nr. 

132/2016, art. 7, 

alin. (2), lit. f), 

lit. g) 

4.1.2. Asigurarea executării 

prevederilor actelor de 
Numărul de cereri adresate 

instanțelor de judecată 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul ANI Resurse 

instituționale 

DJ Legile: 

nr. 132/2016 și  
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Activități Acțiuni Indicatori de produs Termen de 

realizare 

Sursa de 
finanțare 

Riscuri Respon

sabil 

Documente de 

referință 

 

 

constatare privind dispunerea 

măsurilor asiguratorii 

(interdicții de înstrăinare a 

bunurilor; suspendarea, pe 

durata procesului, a actului 

administrativ emis/adoptat 

sau a actului juridic 

încheiat direct ori prin 

intermediul unei persoane 

terțe, sau a deciziei luate), 

cu indicarea dosarului. 

Numărul cererilor admise, 

cu indicarea dosarului. 

insuficiente 

pentru a 

gestiona 

volumul mare 

de lucru 

nr. 133/2016 

4.2. Asistarea și 

reprezentarea CI în 

instanțele de 

judecată, precum și 

în raport cu 

persoanele fizice și 

juridice 

4.2.1. Reprezentarea intereselor 

CI în instanțele de judecată 
Numărul de participări la 

ședințe de judecată, cu 

indicarea dosarului;  

Numărul de  

hotărâri/decizii 

judecătorești definitive, cu 

indicarea dosarului, tipului 

și dispozitivului actului de 

constatare; 

Numărul de referințe 

întocmite și dosare 

administrative prezentate, 

cu indicarea dosarului;  

Numărul de cereri de apel, 

cu indicarea dosarului; 

Numărul de cereri de 

recurs, cu indicarea 

dosarului;  

Numărul altor demersuri 

adresate instanțelor de 

judecată cu indicarea 

dosarului. 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul ANI Resurse 

instituționale 

insuficiente 

DJ Legea nr. 

132/2016, art. 7, 

alin. (2), lit. f), 

lit. g) 
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Activități Acțiuni Indicatori de produs Termen de 

realizare 

Sursa de 
finanțare 

Riscuri Respon

sabil 

Documente de 

referință 

4.2.2. Asigurarea suportului 

juridic al CI (participarea la 

ședințele Consiliului; elaborarea, 

modificarea și redactarea 

proiectelor de acte normative, 

transparentizarea, expertizarea 

și, după caz,  înregistrarea de 

stat și publicarea acestora; 

informarea despre modificările 

survenite în legislație, ce sunt 

tangențiale activității acestuia) 

Număr de ședințe la care s-

a participat; 

Număr de proiecte de acte 

normative elaborate, cu 

specificarea acestora; 

Număr de proiecte de acte 

normative expertizate, cu 

specificarea acestora; 

Număr de note informative 

adresate Consiliului. 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul ANI Nu au fost 

identificate 

DJ Legea nr. 

132/2016, art. 

12, alin. (10) 

OBIECTIVUL NR. 5: UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR INFORMAȚIONALE AVANSATE.  

ADMINISTRAREA ȘI DEZVOLTAREA SIA „E-INTEGRITATE”.  

5.1. Utilizarea 

tehnologiilor 

informaționale 

moderne în procesul 

de verificare și 

control a respectării 

regimului juridic al 

declarării averilor și 

intereselor personale  

5.1.1. Achiziționarea sau 

dezvoltarea unui Soft inteligent 

de analiză a veniturilor și 

cheltuielilor subiecților 

declarării în vederea identificării 

automatizate a diferenței 

substanțiale 

Soft achiziționat/dezvoltat 

și implementat. 

Pe parcursul 

anului 

Surse externe Lipsa finanțării 

externe 

STI 

DFA 

II 

Legea nr. 

132/2016, art. 6, 

lit. e) 

5.1.2 Invitarea experților în 

domeniile OSINT (Open-source 

intelligence) și SOCMINT 

(Social media intelligence) 

pentru instruirea inspectorilor de 

integritate 

100% inspectori de 

integritate instruiți. 

Pe parcursul 

anului 

Surse externe Lipsa finanțării 

externe 

STI 

DFA 

DEPIP 

Legea nr. 

132/2016, art. 6, 

lit. e) 

5.1.3. Acordarea suportului 

angajaților ANI în 

implementarea politicilor 

naționale de securitate 

informațională și protecție a 

datelor cu caracter personal 

Numărul angajaților 

instruiți. 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul ANI Nu au fost 

identificate 

STI 

SSACI 

Legea nr. 

132/2016, art. 6, 

lit. e) 

5.1.4. Solicitarea asigurării 

interoperabilității SIA „e-

Integritate” cu noi sisteme și 

baze de date prin intermediul 

Numărul de solicitări 

remise către instituțiile 

relevante; 

Acces direct la noi baze de 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul ANI Lipsa 

deschiderii din 

partea 

instituțiilor 

STI 

II 

Legea nr. 

132/2016, art. 6, 

lit. e) 
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Activități Acțiuni Indicatori de produs Termen de 

realizare 

Sursa de 
finanțare 

Riscuri Respon

sabil 

Documente de 

referință 

Platformei MConect date și sisteme. responsabile 

 

5.2. Administrarea, 

dezvoltarea și 

implementarea SIA 

„e-Integritate” 

 

5.2.1. Participarea la elaborarea 

documentelor tehnice privind 

necesitățile de dezvoltare a SIA 

„e- Integritate” 

Numărul de propuneri 

înaintate de elaborare a 

documentelor tehnice 

privind necesitățile de 

dezvoltare a SIA „e-

Integritate”. 

La necesitate Bugetul ANI 

 

Nu au fost 

identificate 

STI 

II 

DEPIP 

 

Legea nr. 

132/2016, art. 6, 

lit. e) 

5.2.2. Monitorizarea și 

asigurarea funcționalității 

sistemului de evidență și 

repartizare aleatorie a sesizărilor 

și dosarelor de control  

 

100% de monitorizări 

efectuate privind buna 

funcționare a sistemului de 

evidență și repartizare 

aleatorie a sesizărilor și 

dosarelor de control – parte 

integrantă a SIA „e- 

Integritate”. 

Permanent Bugetul ANI 

 

Nu au fost 

identificate 

STI 

II 

SSACI 

Legea nr. 

132/2016, art. 6, 

lit. e) 

5.2.3. Monitorizarea și 

asigurarea funcționalității 

Registrului electronic al 

subiecților declarării averii și 

intereselor personale, ținerea 

evidenței persoanelor 

responsabile de actualizarea 

acestuia  

100% de monitorizări 

efectuate privind buna 

funcționare a Registrului 

electronic al subiecților 

declarării averii și 

intereselor personale, 

evidența persoanelor 

responsabile de actualizarea 

acestuia realizată. 

Permanent Bugetul ANI 

 

Nu au fost 

identificate 

STI 

DEPIP 

Legea nr. 

132/2016, art. 6, 

lit. e) 

5.2.4. Monitorizarea și 

asigurarea funcționalității 

Registrului de stat al persoanelor 

care au interdicție de a ocupa o 

funcție publică sau de demnitate 

publică prin generarea 

rapoartelor și notelor statistice 

100% de monitorizări 

efectuate privind buna 

funcționare a Registrului de 

stat al persoanelor care au 

interdicție de a ocupa o 

funcție publică sau de 

demnitate publică. 

Permanent Bugetul ANI 

 

Nu au fost 

identificate 

STI 

II 

Legea nr. 

132/2016, art. 6, 

lit. e) 

OBIECTIVUL NR. 6: COOPERAREA. IMPLEMENTAREA POLITICILOR PUBLICE. COMUNICAREA. PROMOVAREA INTEGRITĂȚII. 

6.1. Organizarea și 

desfășurarea 

6.1.1. Inițierea procedurilor 

protocolare, după caz, avizarea 

Numărul acordurilor de 

colaborare aflate în curs de 
Pe parcursul 

anului 

Bugetul ANI 

 
Reticența 

părților  

SCRP 

DEPIP 

Legea nr. 

132/2016, art. 6, 
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Activități Acțiuni Indicatori de produs Termen de 

realizare 

Sursa de 
finanțare 

Riscuri Respon

sabil 

Documente de 

referință 

activităților de 

colaborare pe 

domeniul de 

competență cu 

organizații naționale 

și internaționale 

 

și semnarea acordurilor de 

colaborare cu organizațiile 

naționale și internaționale -  

parteneri de dezvoltare  

negociere; 

Numărul acordurilor de 

colaborare semnate. 

  lit. d) 

6.1.2. Asigurarea schimbului de 

date în baza principiilor: 

legalității, confidențialității și 

celerității 

Numărul de solicitări 

transmise; 

Numărul de solicitări 

procesate. 

Pe parcursul 

anului 

 

Bugetul ANI 

 

Nu au fost 

identificate 

II 

DEPIP 

Legea nr. 

132/2016, art. 6, 

lit. d) 

6.2. Inițierea, 

coordonarea și 

implementarea 

documentelor de 

politicilor publice 

6.2.1. Elaborarea, avizarea, 

aprobarea, raportarea, 

monitorizarea, analiza și 

evaluarea politicilor publice 

interne, sectoriale, 

intersectoriale și naționale 

Numărul documentelor de 

politici publice elaborate;  

Numărul documentelor de 

politici publice avizate; 

Numărul documentelor de 

politici publice aprobate; 

Numărul rapoartelor de 

implementare a 

documentelor de politici 

publice transmise; 

Numărul documentelor de 

politici publice 

monitorizate. 

Pe parcursul 

anului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bugetul ANI 

 

Nu au fost 

identificate 

DEPIP 

 

Legea nr. 

132/2016, art. 6, 

lit. e) 

 

6.2.2. Participarea în cadrul 

ședințelor, atelierelor de lucru, 

evenimentelor publice privind 

documentele de politici publice 

Numărul de participări. Pe parcursul 

anului 

 

Bugetul ANI 

 

Nu au fost 

identificate 

DEPIP Legea nr. 

132/2016, art. 6, 

lit. d) și lit. e) 

6.3. Implementarea 

strategiei de 

comunicare a ANI 

6.3.1. Elaborarea comunicatelor 

și plasarea informațiilor 

relevante privind activitatea ANI 

și CI pe pagina web a instituției, 

conturile de socializare și 

informaționale 

Numărul de comunicate și 

acte administrative plasate. 
Permanent Bugetul ANI 

 

Lipsa cadrelor SCRP Legea nr. 

132/2016, art. 6, 

lit. e) 
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Activități Acțiuni Indicatori de produs Termen de 

realizare 

Sursa de 
finanțare 

Riscuri Respon

sabil 

Documente de 

referință 

6.3.2. Monitorizarea permanentă 

a informațiilor distribuite de 

sursele media, ce țin de 

competența ANI  

Perfectarea și prezentarea 

Revistei-presei referitor la 

subiectele relevante ANI. 

Permanent Bugetul ANI 

 

Lipsa cadrelor SCRP Legea nr. 

132/2016, art. 6, 

lit. e) 

6.3.3. Gestionarea eficientă a 

Liniei instituționale de 

informare  

100 % apeluri recepționate 

și procesate. 
Permanent Bugetul ANI 

 

Lipsa cadrelor DEPIP Legea nr. 

132/2016, art. 6, 

lit. e) 

6.3.4. Perfectarea  răspunsurilor 

la solicitările publicului larg, 

inclusiv mass-media 

100% răspunsuri perfectate 

la toate solicitările 

recepționate. 

Permanent Bugetul ANI 

 

Nu au fost 

identificate 

SCRP 

DJ 

Legea nr. 

132/2016, art. 6, 

lit. e) 

6.3.5. Asigurarea prezenței ANI 

în cadrul evenimentelor 

relevante organizate de către 

societatea civilă 

Numărul participărilor 

efective la evenimente; 

Numărul notelor 

informative. 

Permanent Bugetul ANI 

 

Nu au fost 

identificate 

SCRP 

DEPIP 

DJ 

Legea nr. 

132/2016, art. 6, 

lit. e) 

6.4. Consultarea și 

instruirea 

subiecților declarării 

privind respectarea 

regimurilor juridice 

ale declarării averii și 

intereselor personale, 

conflictelor de 

interese, 

incompatibilităților, 

restricțiilor și 

limitărilor 

6.4.1. Elaborarea și actualizarea 

livrabilelor (broșuri, materiale 

informative, prezentări) pentru 

subiecții declarării 

Numărul de livrabile 

elaborate și transmise; 

Numărul total de circulare 

remise. 

Trimestrul I Bugetul ANI 

 

Lipsa cadrelor DEPIP Legea nr. 

132/2016, art. 7, 

alin. (3), lit. f) 

6.4.2. Organizarea și 

desfășurarea unei ample 

campanii de informare pentru 

autoritățile publice locale, 

inclusiv aleși locali și 

conducători ai instituțiilor 

preșcolare și școlare 

Numărul scrisorilor de 

intenție înaintate APL; 

Numărul de solicitări 

recepționate; 

Numărul de sesiuni 

desfășurate; 

Numărul de persoane 

instruite; 

Numărul de comunicate 

plasate pe pagina web. 

Trimestrul I Bugetul ANI 

 

Lipsa cadrelor DEPIP Legea nr. 

132/2016, art. 7, 

alin. (3), lit. f) 

6.4.3. Organizarea și 

desfășurarea unei campanii de 

informare pentru angajații 

autorităților publice centrale 

Numărul scrisorilor de 

intenție înaintate APC; 

Numărul de solicitări 

recepționate; 

Numărul de sesiuni 

desfășurate; 

Numărul de persoane 

instruite; 

Trimestrul I Bugetul ANI 

 

Lipsa cadrelor DEPIP Legea nr. 

132/2016, art. 7, 

alin. (3), lit. f) 
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Activități Acțiuni Indicatori de produs Termen de 

realizare 

Sursa de 
finanțare 

Riscuri Respon

sabil 

Documente de 

referință 

Numărul de comunicate 

plasate pe pagina web. 

6.4.4. Oferirea consultanțelor 

telefonice și în scris subiecților 

declarării 

Numărul total de 

consultanțe telefonice; 

Numărul total de 

consultanțe în scris oferite. 

Trimestrul I Bugetul ANI 

 

Lipsa cadrelor DEPIP Legea nr. 

132/2016, art. 7, 

alin. (3), lit. f) 

OBIECTIVUL NR. 7: ASIGURAREA BUNEI ORGANIZĂRI A AUTORITĂȚII 

7.1. Consolidarea 

disciplinei de muncă 

7.1.1. Efectuarea controalelor 

ordinare și inopinate în vederea 

asigurării respectării disciplinei 

de serviciu 

Numărul de controale 

efectuate; 
Numărul încălcărilor 

depistate. 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul ANI 

 

Nu au fost 

identificate 

DRUD 

SSACI 

Regulamentul 

intern ANI 

7.1.2. Sesizarea Comisiei de 

disciplină sau Colegiului 

disciplinar 

Acțiuni realizate; 

Ședințe organizate; 

Subiecte abordate; 

Decizii primite. 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul ANI 

 

Nu au fost 

identificate 

DRUD Legea nr. 

158/2008,  

Hotărârea 

Guvernului nr. 

201/2009, 

Legea nr. 

132/2016 

7.2. Completarea 

personalului lipsă din 

cadrul 

subdiviziunilor 

interne în ordine 

prioritară  

7.2.1. Recrutarea, selectarea și 

angajarea pe bază de concurs a 

inspectorilor de integritate 

Numărul concursurilor 

organizate; 

Numărul inspectorilor de 

integritate angajați. 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul ANI 

 

Salariu 

nemotivant. 

Tergiversarea 

procesului de 

verificare și 

selectare a 

candidaților. 

Moratoriu 

privind ocuparea 

funcțiilor 

vacante; 

Fluctuație de 

personal. 

DRUD Legea nr. 

132/2016, art. 6, 

lit. e) 

7.2.2. Selectarea și angajarea, pe 

bază de merit, a  funcționarilor 

publici în subdiviziunile SSACI, 

DEPIP, DJ, SCRP 

Numărul concursurilor 

organizate; 

Numărul funcțiilor anunțate 

în concurs; 

Numărul persoanelor 

angajate. 

 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul ANI 

 

DRUD Legea nr. 

132/2016, art. 6, 

lit. e) 

7.3. Asigurarea 

procedurii de 

documentare și 

arhivare a lucrărilor 

7.3.1. Asigurarea păstrării 

documentației în corespundere 

cu cerințele legislației 

100% dosare arhivate și 

păstrate corespunzător. 
Pe parcursul 

anului 
 

Bugetul ANI 

 

Nu au fost 

identificate 

DRUD Legea nr. 

132/2016, art. 6, 

lit. e) 

7.3.2. Asigurarea lucrărilor de 100% ședințe organizate;  Pe parcursul Bugetul ANI Nu au fost DRUD Legea nr. 
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Activități Acțiuni Indicatori de produs Termen de 

realizare 

Sursa de 
finanțare 

Riscuri Respon

sabil 

Documente de 

referință 

de secretariat ale 

ANI 

secretariat a CI 100% informații procesate.  anului  identificate 132/2016 

7.3.3. Asigurarea evidenței 

stricte a circulației documentelor 

în cadrul ANI 

100% din scrisori, petiții 

înregistrate în SIA „e- 

Management„ și executate. 

Pe parcursul 

anului 

 

Bugetul ANI 

 

Nu au fost 

identificate 

DRUD Legea nr. 

132/2016, art. 6, 

lit. e) 

7.4. Asigurarea 

economiilor și 

eficienței resurselor 

financiare utilizate în 

procesele 

manageriale, 

operaționale și de 

suport 

7.4.1. Organizarea proceselor de 

achiziție a mărfurilor, serviciilor 

și lucrărilor în conformitate cu 

legislația în vigoare  

Necesarul de aprovizionare 

aprobat și publicat;  

Planul anual de achiziții 

publice aprobat și publicat 

în termen pe pagina ANI; 

Proceduri de atribuire a 

contractelor de achiziții, 

organizate și desfășurate; 

Rapoarte privind 

monitorizarea contractelor 

de achiziție aprobate și 

publicate pe pagina ANI. 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul ANI 

 

Nu au fost 

identificate 

DFA Legea nr. 

131/2015 

 

7.4.2. Asigurarea corectitudinii 

și plenitudinii înregistrărilor 

contabile, a documentelor și a 

altor informații cu caracter 

contabil 

Note contabile întocmite în 

termen; 

100% reflectare corectă, a 

proceselor economice în 

SIA „1C”. 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul ANI 

 

Nu au fost 

identificate 

DFA Legea nr. 

113/2007 

 

7.5. Asigurarea 

implementării 

controlului 

managerial intern 

7.5.1. Actualizarea descrierilor 

obiectivelor și proceselor 

operaționale în cadrul ANI și 

monitorizarea acestora. 

Obiective / procese 

operaționale actualizate. 

Rapoarte de monitorizare 

elaborate. 

Pe parcursul 

anului 

 

Bugetul ANI 

 

Lipsa cadrelor SSACI 

DFA 

Ordinul 

Ministerului 

Finanțelor nr. 

189/2015  

 

7.5.2. Evaluarea organizării 

sistemului de control intern 

managerial 

Declarația de răspundere 

managerială elaborată și 

publicată pe pagina ANI. 

Trimestrul I Bugetul ANI Nu au fost 

identificate 

SSACI 

DFA 

Legea nr. 

229/2010 

                 Vicepreședinte al ANI                                                                                                      Lilian CHIȘCA 

 

 

 

Executor: Viorel Sochircă, șef al Direcției evaluare, prevenire și implementare a politicilor 


