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RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA 

CONSILIULUI DE INTEGRITATE PENTRU ANUL 2020 

 

I. Sumar  

  Raportul Consiliului de Integritate (CI) pentru anul 2020 a fost elaborat în 

conformitate cu prevederile art.12, alin. (7) al Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea 

Națională de Integritate, precum și pnct. 12 alin 8 al Regulamentului de organizare și 

funcționare a Consiliului de Integritate, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Integritate 

nr.1 din 24.01.2019.  

În perioada de referință, Consiliul de Integritate a aprobat următoarele Hotărâri: 

1. Cu privire la obligarea emiterii actului administrativ privind angajarea dlui 

Sergiu Hîncu în funcția de inspector de integritate (nr. 1 din 14.01.2020); 

2. Cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului de Integritate nr. 12 din 

09.09.2019 (nr. 2 din 14.01.2020); 

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

Integritate pentru anul 2019 (nr. 3 din 25.05.2020); 

4. Cu privire la aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Integritate 

pentru anul 2019 (nr. 4 din 25.05.2020); 

5. Cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului de Integritate nr. 10 din 

09.09.2019 (nr. 5 din 25.05.2020); 

6. Cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului de Integritate nr. 11 din 

09.09.2019 (nr. 6 din 25.05.2020); 

7. Cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului de Integritate nr. 12 din 

09.09.2019 (nr. 7 din 25.05.2020); 

8. Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Autorității Naționale de 

Integritate pentru anul 2020 (nr. 8 din 09.06.2020); 

9. Cu privire la examinarea declarației conflictului de interese a inspectorului de 

integritate (nr. 9 din 09.07.2020); 

10. Cu privire la formularul pentru corespondență și acte de dispoziție ale 

Consiliului de Integritate (nr. 10 din 06.07.2020);         

Pe parcursul anului 2020, Consiliul a examinat 68 chestiuni distincte în 12  

ședințe. Consiliul activează în componența redusă, astfel din 7 membri doar 6 din 

2018 și doar 5 actualmente activează. Consiliul nu dispune de un buget propriu sau 

de linie bugetară separată în cadrul bugetului ANI.  

Proiectul raportului a fost publicat pentru consultările publice conform cerinței 

legii privind transparența decizională la data de 25.02.2021. Rapoartele de activitate 

ale Consiliului pentru perioadele precedente sunt publicate pe pagina  Consiliului.  
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       II. Exercitarea atribuțiilor Consiliului de Integritate 

Conform practicii stabilite, informația din raportul anual este structurată pe 

exercitarea atribuțiilor date prin Legea nr. 132/2016 Cu privire la Autoritatea 

Națională de Integritate.   

1) Aprobă strategia și planul de activitate al Autorității (temei legal: art. 12, alin. 

(7), lit. d) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, 

pct. 12, subpct.8 al Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de 

Integritate) 

- Strategia dezvoltării instituționale ANI 

A 2-a redacție a proiectului Strategiei dezvoltării instituționale a Autorității 

Naționale de Integritate (proiect strategia ANI), a fost prezentată Consiliului în 

ședința din 21.09.2020 de către angajatul ANI. 1-a redacție a Strategiei a fost 

respinsă de Consiliul în 2019 cu propunerea unui set extins de recomandări pentru 

îmbunătățire, inclusiv propuneri concrete la o serie de capitole ale proiectului de 

strategiei (a se vedea raportul anual precedent și hotărârea CI).   

Consiliul de Integritate a hotărât publicarea proiectului Strategiei ANI pe 

pagina web pentru consultări publice și organizarea ședinței publice cu invitarea 

factorilor responsabili din ANI, experților proiectului CLEP, specialiștilor din cadrul 

ANI, pentru a dezbate redacția propusă. 

În cadrul ședinței, în baza raportorului privind proiectul Strategiei ANI (anexă 

nr. 1 la procesul – verbal nr.10 din 09.11.2020), Consiliul nu a susținut a 2-a redacție 

a strategiei pentru că nu respectă cerințele metodologice, în elaborarea documentului 

nu s-a ținut cont de hotărârea și recomandările anterioare, conține multiple greșeli și 

omisiuni. Consiliul a recomandat instituirea grupului de lucru pentru definitivarea 

Proiectului Strategiei, iar din partea Consiliului de Integritate în acest grup de lucru 

au fost delegați 2 membri ai Consiliului.  

Procesul de examinare și de aprobare a Strategiei dezvoltării instituționale a 

Autorității Naționale de Integritate urmează a fi finalizat la începutul anului 2021. 

- Planul de activitate anual ANI 

În ședința din 02.03.2020, Consiliului de Integritate a examinat Planul de 

activitate al Autorității Naționale de Integritate pentru anul 2020.  

În ședința din 09.06.2020, a fost aprobat Planul de activitate pentru anul 2020 

cu recomandări și modificări propuse. Planul de activitate pentru perioada care 

urmează a fi prezentat împreună cu bugetul anual al ANI care va include și 

necesitățile financiare ale Consiliului de Integritate. 
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2) Analizează și aprobă rapoartele anuale ale Autorității (temei legal: art. 12, 

alin. (7), lit. e) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de 

Integritate, pct. 12, subpct.16 al Regulamentului de organizare și funcționare a 

Consiliului de Integritate) 

 

- Raportul anual de activitate ANI 

Raportul de activitate ANI pentru anul 2019 a fost prezentat de către 

președintele ANI în ședințele CI din data de 24.02.2020 și din 02.03.2020. 

Reprezentanții Asociației Presei Independente, Centrului de Resurse Juridice au fost 

invitați să participe la dezbateri în ședință. În ședința din 25.05.2020, urmare a 

dezbaterilor publice organizate, opiniilor expuse de participanți, raportul anual a fost 

aprobat cu o serie de recomandări. Hotărârea Consiliului de Integritate nr. 3 specifică 

necesitatea studierii opiniilor și propunerilor expuse de membrii  CI și reprezentanții 

organizațiilor de monitorizare în cadrul ședinței, inclusiv privind: îmbunătățirea 

structurii de prezentare a Raportului, includerea informației privind executarea 

Planului de activitate, corelarea informației privind executarea bugetului cu structura 

Raportului și activitățile realizate în vederea elaborării Raportului anual pentru anul 

2020. 

 În ședința din 18.01.2021, Consiliul de Integritate a adoptat o hotărâre 

explicativă de recomandare a hotărîrii din 25.05.2020 privind informațiile care 

urmează a fi prezentate în raportul anual de activitate ANI: 

• Prezentarea informației în raportul anual pe atribuții ale Autorității Naționale 

de Integritate conform prevederilor legislației relevante cu indicarea 

prevederilor legislației, inclusiv obstacolele și constrângerile pentru realizarea 

fiecărei atribuții, 

• Specificarea subdiviziunilor responsabile pentru realizarea fiecărei atribuții 

date cu specificarea actului intern privind delegarea atribuției subdiviziunii 

respective,  

• Formularea indicatorilor de performanță pentru evaluarea realizării 

atribuțiilor și corespunzător de către subdiviziunile corespunzătoare, conform 

practicii Curții de Conturi privind managementul performanței în sectorul 

public,  

• Prezentarea planului de activitate: acțiunile și activitățile planificate, care vor 

fi prezentate în conformitate cu atribuțiile; cu referire la rapoartele de 

activitate: informația privind exercitarea atribuțiilor și suplimentar informația 

privind realizarea activităților și acțiunilor planificate,  

• Prezentarea Raportului financiar privind Raportul anual și Planul de activitate 

(inclusiv în format Excel): 1.1) planificat și executat, 1.2) planificat și 

executat pe subdiviziuni, 1.3) cheltuieli personal, cheltuieli de întreținere, 

investiții și alte categorii economice (inclusiv pe subdiviziuni), 1.4) informații 



4 
 

privind cheltuieli referitoare la licitațiile publice, indicând scopul și rezultatul 

acestora.  

• Realizarea anuală a evaluării de tip ex-post de implementare a Legii nr. 

132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și a Legii nr. 

133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale cu referire la 

atribuțiilor aferente Autorității Naționale de Integritate. Primul Raport de 

evaluare ex-post va fi prezentat concomitent cu Raportul anual de activitate 

pentru anul 2021. 

 

- Raportul anual de activitate CI 

 

  Raportul anual de activitate al Consiliului de Integritate pentru anul 2019 (temei 

legal  art. 12, alin. (7), lit. h) ) al Legii nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la 

Autoritatea Națională de Integritate) a fost perfectat ca urmare a generalizării 

proceselor – verbale și a corespondenței Consiliului de Integritate recepționată și 

expediată pe parcursul anului 2019. Raportul anual de activitate este structurat pe 

exercitarea atribuțiilor. Proiectul raportului de activitate a fost publicat pentru 

consultările publice și supus dezbaterilor publice. După definitivare, Raportul de 

activitate a Consiliului de Integritate pentru anul 2019, a fost aprobat în ședința din 

data de 25.05.2020, prin Hotărârea Consiliului de Integritate nr. 4. 

 

3) Aprobă regulamentele de organizare și funcționare ale Consiliului de 

Integritate precum și normele interne de conduită și etică din cadrul Autorității 

(temei legal  art. 12, alin. (7), lit. h) ) al Legii nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la 

Autoritatea Națională de Integritate). 

 

      Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Integritate a fost 

aprobat prin Hotărârea nr. 1 din 24.01.2019. Pe parcursul ședințelor din anul 2020, 

a intervenit necesitatea modificării Regulamentului prin excluderea punctelor 

deficitare. Astfel, a fost perfectat un proiect de Hotărâre a Consiliului de Integritate 

cu modificările incluse, care va fi publicat pe pagina web a ANI, pentru consultări 

publice și ulterior să fie remis către Ministerul Justiției la începutul anului 2021.  

 Modificările adoptate la Regulament: 

- Punctul 35 se expune în următoarea redacție: 

„35. Proiectul procesului – verbal al ședinței este redactat de secretariatul 

Consiliului de Integritate timp de 2 zile de la data ședinței, este expediat fiecărui 

membru pentru redactare a intervențiilor individuale timp de 2 zile. Textul 

proiectului procesului – verbal conține referințe la înregistrările audio și video. 

Președintele ședinței și secretariatul Consiliului de Integritate finalizează textul 

procesului – verbal timp de 2 zile după recepționarea redactărilor. Textul final 

al procesului – verbal se consideră adoptat dacă nu parvin redactările 

individuale.”; 
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- Punctul 36, subpunctul 1) se expune în următoarea redacție: 

„1). Trecerea în revistă a hotărârilor adoptate și executate sau neexecutate. 

Examinarea propunerilor de desemnare a raporturilor și includere a chestiunilor 

în așteptare pentru a fi examinate în cadrul ședinței”;  

 

Modificările au fost expediate pentru avizare Ministerului Justiției prin 

scrisoarea Consiliului de Integritate nr. 02/248 la data 25.01.2021, fiind în așteptare 

pentru a fi publicat în Monitorul oficial și pe pagina web a Consiliului de Integritate. 

Suplimentar, s-a decis îmbunătățirea formatului Ordinii de zi.  

4) Colegiul disciplinar își desfășoară activitatea în baza unui regulament 

aprobat de Consiliul de Integritate. Colegiul disciplinar raportează semestrial 

Consiliului despre activitatea sa (temei legal: art. 23, alin. (3) al Legii nr. 

132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, pct. 12, subpct.23 al 

Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de Integritate. 

Regulamentul de organizare și funcționare a Colegiului disciplinar al ANI a 

fost aprobat de Consiliul de Integritate în anul 2019 prin HCI nr. 7 din 15.04.2019.  

 

- Regulamentul Colegiului Disciplinar  

 

Consiliul de Integritate a aprobat Regulamentul Colegiului disciplinar la 

15.04.2019. La 25.05.2020, prin Hotărârea nr. 6, a fost modificată Hotărârea nr.11 

din 09.09.2019 cu privire la desemnarea membrilor și membrilor supleanți 

Consiliului de Integritate în Colegiul disciplinar al ANI. În componența Colegiului 

sunt desemnați 2 membri ai Consiliului de Integritate. 

 

- Raportul de activitate al Colegiului disciplinar 

 

La 19.10.2020, președintele Colegiului disciplinar a prezentat Raportul 

privind activitatea Colegiului disciplinar în semestrul I al anului 2020. Raportul 

anual al Colegiului disciplinar pentru anul 2020 a fost prezentat Consiliului de 

Integritate la 12.02.2021. Acesta urmează a fi discutat și aprobat în cadrul CI.  

 

5) Efectuează controlul averilor și al intereselor personale, constată încălcarea 

regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor 

și limitărilor de către președintele și vicepreședintele Autorității, precum și de 

către inspectorii de integritate (temei legal: art. 12, alin. (7), lit. i) și lit. j) din 

Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, art. 10, alin. 

(2) și alin. (3) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor 

personale, pct. 12, subpct.10 și 11 ale Regulamentului de organizare și funcționare 

a Consiliului de Integritate 

 

- Controlul averilor și intereselor personale conducerii și inspectorilor de 

integritate  
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Controlului regimului de integritate sunt supuși 15 inspectori de integritate și 

2 conducători a ANI. Întru realizarea atribuției, prin hotărârea nr.9 a Consiliului de 

Integritate 15.04.2019, a fost constituită comisia specială. Consiliul a delegat în 

cadrul comisiei speciale 2 membri ai săi care dețin dreptul de acces la secretul de 

stat, de asemenea Consiliul a solicitat cooptarea a 2 inspectori de integritate pentru 

realizarea accesării datelor specifice controlului.  În ședința din 16.12.2019, în baza 

listei prezentate, au fost selectați doi inspectori de integritate din cadrul ANI, pentru 

acordarea suportului tehnic comisiei speciale. În ședința din 14.01.2020 a fost 

aprobată Hotărârea Consiliului de Integritate nr. 2 cu privire la modificarea Hotărârii 

nr. 12 din 09.09.2019 prin completarea denumirii Hotărârii și completarea 

componenței membrilor comisiei speciale. 

Având în vedere situația epidemiologică declarată pe țară și că Autoritatea 

activează în regim special, controlul regimului a fost imposibilă presupunând 

prezența fizică la sediul ANI  pentru efectuarea accesului la toate bazele de date la 

sediul ANI.  

 Comisia specială a prezentat proiectul hotărîrii în ședința din 15.02.2021 a 

Consiliului de Integritate. Proiectul hotărîrii a fost dezbătut în cîteva ședințe, 

membrii Consiliului au realizat sistematizări de informații din spațiul public 

furnizând aceasta informație comisiei speciale. Subiectul urmează a fi discutat în 

ședințele care urmează.  

 Consiliul de Integritate nu dispune de un inspector dedicat pentru realizarea 

controlului regimului de integritate, astfel depinde în exercitarea atribuției date de 

inspectorii ANI.  

 

- Examinarea sesizărilor privind conflictul de interese a conducerii și 

inspectorii de integritate 

 

Examinarea sesizărilor individuale privind respectarea regimul de integritate 

de către inspectorii de integritate și conducerea sunt examinate de Consiliul de 

Integritate în lipsa personalului tehnic dedicat. Pe parcursul anului 2020, a fost 

examinată o plângere privind conflictul de interese a unui inspector de integritate. 

Plângerea a fost examinată, audiat angajatul vizat, solicitat informațiile pertinente, 

prin hotărârea CI sesizarea a fost rezolvată parțial și parțial a fost transmisă spre 

examinarea comisiei speciale menționate.  

Consiliul a solicitat opinia de expertiză a organismelor internaționale și 

experților privind organizarea eficientă a realizării atribuției de soluționare a 

situațiilor de conflict de interese raportate cu referire la conducerea și inspectorii de 

integritate, în ipoteza a două scenarii posibile: puține cazuri (2- cazuri pe an) și mai 

multe cazuri (5 și mai multe cazuri pe an)1 și care ar fi procedura de examinare pe 

latura legislativă și instituțională de organizare. Ca urmare, a fost perfectată 

scrisoarea Consiliului de Integritate nr. 02/3484 din 29.07.2020, adresată 

 
1 Pe parcursul anului 2021 numărul sesizărilor s-a încadrat în al doilea scenariu 
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partenerilor externi de dezvoltare, Oficiului Consiliului Europei la Chișinău și alte 

organizații. La data de 21.08.2020, Consiliul de Integritate a recepționat răspunsul 

șefului oficiului Consiliului Europei la Chișinău, prin care își manifestă 

disponibilitatea de a oferi răspunsuri prompte la orice soluții și mecanisme care vor 

fi propuse /identificate de Consiliul de Integritate. Nu au parvenit propuneri 

relevante. 

 

6) Membrii reprezentanți ai societății civile și ai mediului academic vor fi 

selectați de către Consiliul de Integritate în conformitate cu regulamentul 

aprobat de către aceștia (temei legal: art. 23, alin (2), lit. b) și lit. c) din Legea cu 

privire la Autoritatea Națională de Integritate)  

Regulamentul privind selectarea reprezentanților societății civile și al 

mediului academic în Colegiul disciplinar a fost aprobat de Consiliul de Integritate 

prin Hotărârea nr. 6 din 11.03.2019. Prin urmare, Consiliul a dispus Secretariatului 

lansarea concursului.  

Consiliul de Integritate a lansat 8 concursuri privind selectarea 

reprezentanților societății civile și al mediului academic în Colegiul disciplinar al 

ANI. 

 În anul 2019, au fost anunțate 5 concursuri care au demarat după cum 

urmează: 

1. La 03.04.2019, cu termenul – limită de depunere a dosarelor până la 

19.04.2019; 

2. La 28.05.2019, cu termenul – limită de depunere până la 28.06.2016; 

3. La 18.07.2019, cu termenul – limită de depunere până la 19.08.2016;  

4. La 09.09.2019, cu termenul – limită de depunere până la 09.10.2016; 

5. La 29.10.2019, cu termenul – limită de depunere până la 29.11.2019; 

De asemenea, de la începutul anului 2020 au fost anunțate 3 concursuri care 

au demarat în felul următor: 

1. La 09.12.2019, cu termenul – limită de depunere până la 28.01.2020; 

2. La 02.03.2020, cu termenul -  limită de depunere până la 03.04.2020; 

3. La 10.06.2020, cu termenul – limită de depunere până la 22.07.2020. 

  Toate anunțurile  despre desfășurarea concursului sus – numit au fost plasate 

pe pagina web oficială a ANI. 

  Totodată, Consiliul de Integritate a făcut apel repetat către societatea civilă și 

mediul academic, să dea dovadă de inițiativă și spirit de responsabilitate civică, și să 

desemneze reprezentanții săi în Colegiul disciplinar, pentru a asigura funcționalitatea 

acestuia în condițiile de legalitate și transparență. 

  În pofida anunțurilor plasate pe pagina web a ANI, instituțiilor media, 

apelurilor publice către societatea civilă și mediul academic, rețeaua de socializare 

Facebook, la concursul menționat nu a aplicat nici un candidat.  

Colegiul disciplinar este funcțional având cvorumul necesar. 



8 
 

   

7) Concursul pentru suplinirea funcțiilor de inspector de integritate este 

organizat  de către Autoritate conform unui regulament aprobat prin hotărâre 

a Consiliului de Integritate și publicat în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova și pe pagina web oficială a Autorității (temei legal: art. 18, alin. (3) al 

Legii nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, 

pct.12 subpct.19 al Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de 

Integritate). 

- Regulamentul cu privire la concursul pentru suplinirea funcției de 

inspector de Integritate 

Consiliul a elaborat și aprobat Regulamentul în 2019. Practica aplicării 

Regulamentului a identificat o serie de deficiențe, astfel în 2020, Consiliul a decis 

demararea procesului de îmbunătățire a Regulamentului.  

Pe perioada a 6 ședințe ale Consiliului de Integritate au fost examinate 

propunerile din partea ANI și din partea membrilor Consiliului la Regulamentul cu 

privire la concursul pentru suplinirea funcției de inspector de integritate. 

Prin scrisoarea nr.07/4218 din 09.09.2020, ANI a remis Regulamentul cu 

privire la concursul pentru suplinirea funcției de inspector de integritate cu 

propunerile de modificare ale ANI și ale membrilor CI inserate în textul 

Regulamentului; 

Perfectarea sintezei propunerilor de modificare a Regulamentului cu privire 

la concursul pentru suplinirea funcției de inspector de integritate și remiterea la 

30.10.2020 membrilor CI spre coordonare. 

În ședința Consiliului din 07.12.2020, Consiliul a decis sistematizarea 

propunerilor principiale și cele cu caracter tehnic ale CI cu inserarea în tabelul de 

sinteză. 

Regulamentul cu privire la concursul pentru suplinirea funcției de inspector 

de integritate va fi definitivat pe parcursul anului 2021. 

Consiliul a modificat hotărârea nr. 10 din 09.09.2019 cu Hotărârea nr. 5 din 

25.05.2020 cu privire la reprezentarea Consiliului de Integritate în Comisia de 

concurs pentru selectarea inspectorilor de integritate.  

Consiliul nu dispune de personal tehnic dedicat pentru realizarea activității de 

redactare juridică a proiectelor de documente.  

- Participarea la Comisia de concurs 

Organizarea și asistarea la ședințele de lucru ale Comisiei de concurs precum 

și la concursul pentru suplinirea funcției de inspector de integritate, după cum 

urmează: 



9 
 

- I concurs – inițiat la data de 10.03.2020; suspendat până la 16.03.2020 

(stare de urgență), reluat la 11.05.2020 cu 5 posturi vacante, cu 16 dosare 

depuse, 3 persoane angajate. Pentru acest concurs au fost desfășurate 10 

ședințe ale Comisiei de concurs.  

- Al II – lea concurs inițiat la 28.09.2020, cu 2 posturi vacante, cu 20 dosare 

depuse. Concursul este în curs de desfășurare. 

Organizarea probei scrise în condițiile pandemiei necesită acomodare a 

locului de desfășurare în afara sediului ANI care nu dispune de spații suficient de 

spațioase. Organizarea probei scrise necesită utilizarea soluțiilor IT pentru 

automatizarea și reducerea timpului de evaluare a prestației candidaților.  

8) Examinează și soluționează conflictele de interese ale președintelui și 

vicepreședintelui și ale inspectorilor de integritate, precum și sesizările ce țin 

de încălcarea de către aceștia a regimului juridic al incompatibilităților (temei 

legal: art. 12, alin. (7), lit. l) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea 

Națională de Integritate, pct. 12, subpct.14 al Regulamentului de organizare și 

funcționare a Consiliului de Integritate) 

În ședința din data de 25.05.2020, Consiliul de Integritate a examinat sesizarea 

privind un inspector de integritate cu nr. 2770 din 07.05.2020 privind conflictul de 

interese real.  

Consiliul a decis remiterea adresării către Inspectoratul de Integritate, pentru 

ca dosarul în lucru să fie distribuit altui inspector de integritate întru evitarea 

conflictului de interese invocat. Consiliul a solicitat ANI delegarea unui specialist 

din cadrul Direcției juridice a ANI pentru acordarea suportului juridic la examinarea 

sesizărilor și plângerilor, soluționarea conflictelor de interese, precum și sesizările 

ce țin de încălcarea regimului juridic al incompatibilităților. ANI nu a răspuns la 

aceasta solicitare.  

Consiliul a audiat inspectorul de integritate în cauză și a solicitat mau multe 

informații relevante. Urmare a examinării situației, Consiliul a emis Hotărârea nr. 9 

cu privire la examinarea declarației conflictului de interese real, care prevede: 

Admiterea spre examinare a declarației de conflict de interese real din 07.05.2020 

depusă de inspectorul de integritate și redistribuirea examinării pornirii cauzei 

contravenționale către un alt inspector de integritate determinat prin procedura 

aleatorie . 

La 06.07.2020, Consiliul de Integritate au examinat în fond sesizarea și a decis 

transmiterea către Comisia specială de verificare a declarațiilor de avere și interese 

personale a Raportului cu privire la examinarea declarației conflictului de interese 

real. 

Realizarea atribuției se confruntă cu situația de lipsă a suportului tehnic 

dedicat din partea personalului. Lipsa personalului dedicat rezultă în amânări de 

examinare a chestiunilor date.   
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9) Contestarea rezultatelor concursului probei scrise din cadrul concursului 

privind suplinirea funcției de inspector de integritate (temei legal: Capitolul V 

al Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de Integritate). 

 În ședința Consiliului de Integritate din 09 septembrie  2019, au fost desemnați 

membrii în Comisia de soluționare a contestațiilor. Urmare a concursului desfășurat 

la funcția de inspector de integritate în anul 2019, a fost depusă contestația de către 

un candidat cu nr. H-322 din 25.09.2019. 

 La data de 14.01.2020, candidatul vizat a fost invitat să participe la ședința 

Consiliului de Integritate (PV-1 din 14.01.2020, subiectul nr. 4 din agenda ședinței), 

unde a fost examinată petiția cu nr. H-514/19 din 20.12.2019. După deliberare, 

Consiliul de Integritate a emis Hotărârea nr. 1 din 14.01.2020 cu următorul conținut: 

1. Se constată neexecutarea hotărârii Comisiei de soluționare a contestațiilor nr. 

3 din data de 18.11.2019 de către conducerea ANI; 

2. Se solicită Autorității Naționale de Integritate să emită actul administrativ cu 

privire la angajarea candidatului în funcția de inspector de integritate; 

3. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință persoanelor interesate, contra 

semnătură. 

În ședința Consiliului din 25.05.2020 (PV-5), a fost examinată petiția H-

142/20 din 19.03.3020. Ca urmare, petiția a fost remisă spre examinare potrivit 

competenței către ANI prin scrisoarea  cu nr. 02/H-142/20 din 08.05.2020 și despre 

rezultate să fie informat Consiliul de Integritate. 

La rândul său, ANI a răspuns petiționarului prin scrisoarea nr. 07/H-142/20/1 

din 18.05.2020. După ședința Consiliului de Integritate din 25.05.2020, cancelaria 

ANI a înregistrat petiția cu nr. H-204/20 din 25.05.2020, care este transmisă 

Secretariatului CI. 

La data de 28.05.2020 a fost înregistrată o altă petiție a candidatului cu nr. H-

211/20 din 28.05.2020, cu același conținut și cu aceeași solicitare și anume: aplicarea 

alin. (3) al art. 121 din Codul administrativ nr. 116 din 19.07.2018 (titlul II, 

procedura emiterii actelor administrative individuale), refuzul unei persoane 

competente de a semna actul administrativ individual emis în mod valabil de un 

organ colegial poate fi acoperit prin semnarea actului de către persoane stabilite 

prin lege sau desemnare de însuși organul colegial de conducere și atrage 

răspunderea celor vinovați.  

Pe de altă parte art. 14, alin. 1, lit. b) al Legii nr. 132/2016 cu privire la 

Autoritatea Națională de Integritate prevede că, președintele ANI numește în funcții 

inspectorii de integritate și alin. (2) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1), 

președintele Autorității emite ordine și dispoziții. 

În consecință, membrii CI au informat petiționarul prins scrisoarea nr. 02/H-

204/20 din 25.05.2020 despre imposibilitatea desemnării de către Consiliu a unei 
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persoane pentru perfectarea și semnarea actelor cu privire la angajarea petiționarului 

în funcția de inspector de integritate, din lipsă de competență. 

10) Consiliul examinează trimestrial sau la cerere, informații referitoare la 

activitatea Autorității. (temei legal: art.14, alin. (1), lit. n) al Legii nr. 132/2016 

cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, pct. 12 subpct.16 al 

Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de Integritate).  

În ședința de lucru dintre președintele de ședință și conducerea ANI din 

31.07.2020, președintele ședinței a solicitat prezentarea Raportului de activitate al 

ANI pentru 6 luni. La data de 05.08.2020, Secretariatul Consiliului a remis Raportul 

de activitate al ANI pentru semestrul I, pentru informare.  

 În ședința de lucru dintre președintele de ședință și conducerea ANI din 

29.09.2020, președintele ședinței a solicitat Autorității să prezinte Raportul de 

activitate al ANI pentru 9 luni. La data de 21.10.2020, Autoritatea Națională de 

Integritate a transmis către Consiliu, Raportul de activitate pe 9 luni, pentru 

informare. 

11) Prezintă Consiliului raportul anual de audit, în termen de maximum 5 zile 

de la primire, și asigură publicarea acestuia pe pagina web oficială a Autorității  

((temei legal: art.14, alin. (1), lit. o) al Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea 

Națională de Integritate, pct. 12 subpct.17 al Regulamentului de organizare și 

funcționare a Consiliului de Integritate)  

La data de 03.08.2020, ANI a remis către Consiliu Raportul auditului 

rapoartelor financiare ale Autorității Naționale de Integritate încheiate la 31 

decembrie 2019 și Hotărârea Curții de conturi nr. 12 din 25.03.2020.  

Raportul anual financiar și de executare a bugetului se va prezenta împreună 

cu raportul anual de activitate al ANI.  

12) Inspectorul de integritate este direct responsabil de calitatea controalelor 

efectuate și a actelor întocmite conform criteriilor stabilite prin regulamentul 

aprobat de Consiliul de Integritate (temei legal: art. 22 alin. (1) din Legea cu 

privire la Autoritatea Națională de Integritate, pct. 12 subpct.21) al Regulamentului 

de organizare și funcționare a Consiliului de Integritate). 

În ședința de lucru dintre președintele de ședință și conducerea ANI din 

31.07.2020, președintele ședinței a solicitat Autorității prezentarea în Consiliu a 

Proiectului Regulamentului privind evaluarea calității controalelor efectuate și a 

actelor întocmite de către inspectorii de integritate. 

  Proiectul Regulamentului privind evaluarea calității controalelor efectuate și 

a actelor întocmite de către inspectorii de integritate, a fost elaborat de către Direcția 

juridică a ANI și prezentat în Consiliu prin scrisoarea nr. 07/5231 din 30.10.2020, 

spre examinare și aprobare.  

În ședința CI din 21.12.2020, Proiectul Regulamentului a fost supus 

dezbaterilor. Opiniile expuse pe marginea proiectului Regulamentului identifică o 
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serie de carențe care necesită modificarea substanțială și îmbunătățirea Proiectului 

Regulamentului. De asemenea, membrii CI au solicitat Metodologia de efectuare a 

controlului averii și a intereselor personale și privind respectarea regimului juridic 

al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor. 

Proiectului Regulamentul privind evaluarea calității controalelor efectuate și 

a actelor întocmite de către inspectorii de integritate se va examina în ședințele care 

urmează. 

 

13) Transparența în procesul decizional  

 

În perioada de referință, secretariatul CI a asigurat plasarea pe pagina web a 

Autorității Naționale de Integritate, prin intermediul Serviciului cooperare și relații 

cu publicul a ANI a următoarelor acte (temei legal: pct. 41 al Regulamentului de 

organizare și funcționare a Consiliului de Integritate ): 

- 12 agende de lucru a ședințelor Consiliului de Integritate; 

- 12 procese – verbale ale ședințelor Consiliului de Integritate; 

- Raportul de activitate a Autorității Naționale de Integritate pentru anul 2019; 

- Planul de activitate al Autorităţii Naţionale de Integritate pentru anul 2020; 

- Raportul de activitate al Consiliului de Integritate pentru anul 2019; 

- 8 hotărâri ale Consiliului de Integritate,  

- 3 anunțuri privind demararea concursului pentru suplinirea funcției de 

reprezentant al societății civile și a mediului academic în Colegiul disciplinar; 

- Opinia separată asupra deciziei Consiliului de Integritate în privința pct. 3 

din Ordinea de zi: Examinarea oportunității de modificare a Regulamentului de 

organizare și funcționare al Consiliului de Integritate; 

- Opinia în calitate de raportor privind proiectul Strategiei dezvoltării 

instituționale a ANI (redacția 2020). 

La data de 19.02.2020, la invitația Asociației Presei Independente, membrii 

CI, au participat la evenimentul de prezentare a rezultatelor celui de-al doilea Raport 

de monitorizare a eficientei sistemului Național de control al averilor si intereselor 

personale și privind activitatea ANI în perioada 2017 – 2019.  

 Pe perioada martie - aprilie nu a fost posibilă organizarea ședințelor 

Consiliului de Integritate cu prezența fizică a membrilor Consiliului la sediul 

Autorității Naționale de Integritate. 

Prin urmare, cu suportul Serviciului Tehnologia Informațiilor al ANI, a fost 

instalată aplicația zoom, care a permis desfășurarea on – line a ședințelor Consiliului 

de Integritate. 

Astfel, din 19 mai anul curent, au fost planificate și organizate on – line 8 

ședințe ordinare ale Consiliului de Integritate și 2 ședințe de probă.  

Totodată, în cadrul ședințelor on – line, membrii Comisiei de concurs au 

examinat dosarele de concurs a candidaților care au aplicat la funcția de inspector 

de integritate în cadrul Autorității Naționale de Integritate. 
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La propunerea președintelui ședinței CI, au fost desfășurate 2 ședințe de lucru 

(31.07.2020 și 29.09.2020) cu participarea președintelui ANI, a subdiviziunilor ANI 

(Direcția resurse umane și documentare, Direcția juridică, Direcția Evaluare, 

Prevenire și Implementare a Politicilor, Serviciul Tehnologii Informaționale). La 

ședințele menționate au fost discutate subiectele de interes comun. 

 

14) Registrul de evidență a participării membrilor Consiliului de Integritate la 

ședințele de lucru, pe perioada anului 2020. 
REGISTRU DE EVIDENȚĂ  

a participării membrilor Consiliului de Integritate la ședințe, anul 2020 

 
Ședința 
CI 

14.01.
20 

27.01.
20 

24.02.
20 

02.03.
20 

25.05.20 
On-line 

09.06.20 
On-line 

06.07.20 
On-line 

21.09.20 
On-line 

19.10.20 
On-line 

09.11.20 
On-line 

07.12.20 
On-line 

21.12.20 
On-line 

Ostaf S + + + + + + + + + + + + 

Timotin 
M 

+ + + + + + + + + + + + 

Rusu V + + + + + + + + + + + + 

Roșioru 
M 

+ + + + + + + + + + + - 

Țîra D + 
 

+ Decla
rație/ 
demi
sie 

        - 

Palega 
V 

+ + + + + + + + + + + + 

Efrim O + + + - + - - - + + - + 

 

 

 

15) Timpul alocat activității de membru în Consiliul de Integritate 
REGISTRU DE EVIDENȚĂ A TIMPULUI ALOCAT  

În ore (pregătirea subiectelor pentru ședință, pregătirea subiectelor în calitate de raportor, 

participarea la ședință, ) 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

Ședința 

CI 

14.01

.20 

27.01

.20 

24.02

.20 

02.03

.20 

25.05.2

0  

09.06.2

0  

06.07

.20  

21.09.

20  

19.10.

20  

09.11.20  07.12

.20  

21.12

.20  

 

Ostaf S  8 ore 16 

ore 

(rapor

t 

anual 

CI) 

8 ore 8 ore 16 ore 

(raport 

anual 

ANI) 

16 ore 

(raport 

conflict 

de 

interese

) 

8 ore 8 ore 8 ore 16 ore 

(proiect 

strategia 

ANI 

8 ore 8 ore 16 zile  

Timotin 

M 

8 ore 8 ore 8 ore 8 ore 8 ore 8 ore 8 ore 8 ore 8 ore 8 ore 8 ore 8 ore 12 zile 

Rusu V 5 ore 8 ore 8 ore 8 ore 8 ore 8 ore 8 ore 5 ore 5 ore 5 ore 5 ore 5 ore 12 zile 

Roșioru 

M 

- - - - - - - - - - - - - 

Țîra D 8 ore 8 ore - - - - - - - - - - 2 zile 

Palega V 8 ore 8 ore 8 ore 8 ore 8 ore 8 ore 8 ore 8 ore 8 ore 8 ore 8 ore 8 ore 14 zile 

Efrim O 8 ore 8 ore 8 ore - 8 ore - - - 8 ore 8 ore - 8 ore 7 zile 
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16) Participarea în Comisiile de concurs și comisiile de contestație (proba scrisă 

și proba de interviu) 

 

 1 2 3 Total 

Comisii de 

concurs, 

poligraf 

10.03-11.05.2020 ( 

Concurs I), 10 ședințe 

28.09.2020 ( 

Concurs II) 

  

Ostaf S  16 ore (10 ședințe) 8 ore  3 zile 

Palega V. 16 ore (10 ședințe) 8 ore  3 zile 

Timotin M. -------- -------  ------ 

Rusu V. 1 ședință on – line 

(examinarea prealabilă a 

dosarelor) 

1 oră  1 zi 

 

 

17) Rotația membrilor Consiliului de Integritate la președinția ședințelor pe 

parcursul anului 2020  

REGISTRU DE EVIDENȚĂ A ROTAȚIEI LA PREȘEDINȚIA ȘEDINȚELOR 

 

Proces - verbal Data Președinte de 

ședință 

PV-1 14.01.2020 Roșioru Mircea 

PV-2 27.01.2020 Țîra Dumitru 

PV-3 24.02.2020 Rusu Viorel 

PV-4 02.03.2020 Rusu Viorel 

PV-5 25.05.2020 Rusu Viorel 

PV-6 09.06.2020 Rusu Viorel 

PV-7 06.07.2020 Rusu Viorel 

PV-1 al ședinței de lucru președinte de 

ședință și conducerea ANI 

31.07.2020 Palega Vitalie 

PV-8 21.09.2020 Palega Vitalie 

PV-2 al ședinței de lucru președinte de 

ședință și conducerea ANI 

29.09.2020 Palega Vitalie 

PV-9 19.10.2020 Palega Vitalie 

PV-10 09.11.2020 Palega Vitalie 

PV-11/I 07.12.2020 Palega Vitalie 

PV-11/II 07.12.2020 Palega Vitalie 

PV-12 21.12.2020 Palega Vitalie 
 

Total pentru anul 2020: 

1) Roșioru Mircea – 1 ședință; 

2) Țîra Dumitru – 1 ședință; 

3) Rusu Viorel – 5 ședințe; 

4) Palega Vitalie – 8 ședințe. 
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18) Sprijin financiar   

 

Consiliul de Integritate nu dispune de un buget dedicat prin linia bugetară 

separată în cadrul ANI. ANI nu consultă și nu implică Consiliul de Integritate în 

procesul de elaborare a bugetului său anual.  

Activitatea membrilor Consiliului de Integritate este desfășurată cu 

contribuția voluntară cu excepția unui membru, selectat prin concursul Ministerului 

Justiției. Alocația de participare pentru anul 2020 a constituit – 20 052,00 lei (1 671,00 

lei pentru fiecare ședință). 

ANI a repartizat Consiliului spre utilizare în cadrul ședințelor din edificiul 

ANI, 7 calculatoare de tip notebook (anul procurării - 2018) în valoare de – 69 286,00 

lei. Consiliul poate utiliza o sală de ședințe în edificiul ANI pentru întrunirile sale.  

Întru susținerea activității secretariatului ședințelor Consiliului de Integritate, 

un angajat al ANI, prin cumulul atribuțiilor de menținerea arhivei, este delegat cu 

program parțial (80%) conform fișei de post. Salariul de funcție respectiv este de 10 

150,00 lei lunar.  

 Consiliul de Integritate nu a beneficiat de alte alocații directe sau indirecte.  

 


