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Sumar  

   

Raportul Consiliului de Integritate (CI) pentru anul 2021 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 pct. 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. 

 Raportul prezentat este al 4-lea raport de activitate a Consiliului. Rapoartele anterioare au fost 

aprobate și publicate pe subpagina web a Consiliului1.  

Proiectul raportului a fost publicat pentru consultările publice conform cerinței legii privind 

transparența decizională la data de 24.03.2022. Rapoartele de activitate ale Consiliului pentru perioadele 

precedente sunt publicate pe pagina web a Autorității Naționale de Integritate, sub pagina Consiliului de 

Integritate.  

În perioada de referință, Consiliul de Integritate (în continuare Consiliu sau CI) a aprobat 

următoarele Hotărâri: 

1. Hotărâre de recomandare nr. 1 din 18.01.2021 Cu privire prezentarea informației privind 

Raportul anual de activitate și Planurile anuale de activitate ale Autorității Naționale de 

Integritate (executarea hotărârii Consiliului de Integritate din 9 iunie 2020);  

2. Hotărâre nr. 2 din 18.01.2021 cu privire la modificarea hotărârii Consiliului de Integritate 

nr. 12 din 9 septembrie 2019 Cu privire la desemnarea membrilor care vor efectua controlul 

averilor și al intereselor personale, respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, 

al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor de către președintele, vicepreședintele și 

inspectorii de integritate ai Autorității Naționale de Integritate inclusiv depunerea în termen 

a declarațiilor de avere și interese personale de către subiecții menționați; 

3. Hotărâre de recomandare nr. 3 din 15.02.2021 privind unele aspecte ale activității 

Inspectoratului de Integritate, în special în coraport cu aleșii locali din autoritățile 

administrației publice locale; 

4. Hotărâre nr. 4 din 15.03.2021 cu privire la Raportul de activitate al Autorității Naționale de 

Integritate pentru anul 2020; 

5. Hotărâre nr. 5 din 29.03.2021 cu privire la aprobarea Raportului de activitate al Consiliului 

de Integritate pentru anul 2020; 

6. Hotărâre nr. 6 din 08.04.2021 cu privire la Raportul de activitate al Autorității Naționale de 

Integritate pentru anul 2020; 

7. Hotărâre nr. 7 din 16.04.2021 cu privire la rezultatele efectuării controlului privind 

depunerea în termen a declarațiilor de avere și interese personale și efectuării controlului 

averilor și al intereselor personale, constatarea încălcării regimului juridic al conflictelor de 

interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor de către președintele și 

vicepreședintele Autorității, precum și de către inspectorii de integritate; 

8. Hotărâre nr. 8 din 24.05.2021 cu privire la rezultatele efectuării controlului privind 

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

vicepreședintele Autorității Naționale de Integritate, precum și de către inspectorii de 

integritate; 

9. Hotărâre nr. 9 din 24.05.2021 Cu privire la organizarea dezbaterii publice privind realizarea 

atribuției de exercitare a controlului averilor și al intereselor personale, constată încălcarea 

regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor 

 
1 https://www.ani.md/ro/node/168  

https://www.ani.md/sites/default/files/RCI%20nr.%201%20din%2018.01.2021.pdf
https://www.ani.md/sites/default/files/HCI%20nr.2%20din%2018.01.2021.pdf
https://www.ani.md/sites/default/files/Recomandare%20APL.pdf
https://www.ani.md/sites/default/files/HcI-4%20din%2015.03.2021raport%20ANI%202020%20FINAL.semnat%20(1).pdf
https://www.ani.md/sites/default/files/Hot%20CI-5%2029.03.2021.pdf
https://www.ani.md/sites/default/files/Hot%20CI-5%2029.03.2021.pdf
https://www.ani.md/sites/default/files/Hot%20CI-5%2029.03.2021.pdf
https://www.ani.md/sites/default/files/HCI-6%20din%2008.04.2021.pdf
https://www.ani.md/sites/default/files/HCI-7%20din%2019.04.2021.PDF
https://www.ani.md/sites/default/files/HCI-8%20din%2024.05.2021.PDF
https://www.ani.md/sites/default/files/HCI-9%20din%2024.05.2021.pdf
https://www.ani.md/ro/node/168
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de către președintele și vicepreședintele Autorității precum și de către inspectorii de 

integritate; 

10. Hotărâre de recomandare nr. 10 din 28.06.2021 cu privire la proiectul Planului de acțiuni 

care vine din partea Consiliului de Integritate și a Strategiei de dezvoltare instituțională a 

Autorității Naționale de Integritate;  

11. Hotărârea nr. 11 din 19 iulie 2021 pentru modificarea Regulamentului de organizare și 

funcționare al Consiliului de Integritate, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Integritate nr.1 

din 24.01.2019.  

12.  Hotărârea nr. 12 din 02 august 2021 cu privire la solicitarea dlui Ion Nicolaev, inspector de 

integritate superior nr. N-590/21 din 18.06.2021, privind examinarea faptelor relatate în pct. 

3 din Nota de serviciu nr. 07/545 din 10.06.2021. 

13. Hotărârea nr. 13 din 20 septembrie 2021 cu privire la sesizarea Autorității Naționale de 

Integritate nr. 01/3994 din 26.07.2021 privind examinarea abaterilor de la cadrul legal 

admise de către vicepreședintele ANI, dl Lilian Chișca 

14. Hotărârea nr. 14 din 20 septembrie 2021 cu privire la eficientizarea organizării realizării 

atribuției de exercitare a controlului de integritate în cadrul Autorității Naționale de Integritate 

    

Pe parcursul anului 2021, Consiliul a examinat 69 chestiuni distincte în 18 ședințe. Consiliul 

activează în componența redusă, astfel din 7 membri doar 6 din 2018 și doar 5 pe perioada anului 

2020. 

Pe perioada anului 2021 au survenit schimbări în componența membrilor Consiliului de 

Integritate și anume: 

La data de 11.08.2021, a expirat mandatul dlui Mircea Roșioru, membru care a fost desemnat 

de Consiliului Superior al Procurorilor. 

Prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr. 1-83/2021 din 17.08.2021 a fost 

desemnat un nou membru în Consiliul de Integritate, dna Mariana Gornea. 

La data de 30.09.2021 a încetat mandatul de membru în Consiliul de Integritate al dlui Viorel 

Rusu, membru desemnat de Congresul Autorităților Locale din Moldova. 

De asemenea, la 22.12.2021 a încetat mandatul membrului Consiliului de Integritate desemnat 

de Parlamentul Republicii Moldova, dl Serghei Ostaf. 

 

 

 

 

1. Exercitare atribuții 

 

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.   

https://www.ani.md/sites/default/files/HCI%2010%20din%2028.06.2021%20.PDF
https://www.ani.md/sites/default/files/PlanActiuniANI_2021.pdf
https://www.ani.md/sites/default/files/PlanActiuniANI_2021.pdf
https://www.ani.md/sites/default/files/PlanActiuniANI_2021.pdf
https://www.ani.md/sites/default/files/HCI%2011%20din%2019.07.21.PDF
https://www.ani.md/sites/default/files/HCI%2011%20din%2019.07.21.PDF
https://www.ani.md/sites/default/files/HCI%2011%20din%2019.07.21.PDF
https://www.ani.md/sites/default/files/HCI%2011%20din%2019.07.21.PDF
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1.1 Aprobă strategia, plan anual de activitate ANI2 (SO) 

 

- 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 

Direcția Evaluare, Prevenire și implementare a Politicilor din cadrul ANI.  

1-a redacție a proiectului Strategiei a fost respinsă de Consiliul în 2019 în baza raportului 

cu analiza detaliată a proiectului și cu propunerea unui set extins de recomandări pentru 

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

Consiliul a hotărât publicarea redacției prezentate a 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 opiniei raportorului privind proiectul Strategiei ANI (anexă nr. 

1 la PV 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 expuse pentru 1-a redacție a proiectului Strategiei, conține multiple 

greșeli și omisiuni. Consiliul a recomandat instituirea grupului de lucru pentru definitivarea 

proiectului Strategiei, iar din partea Consiliului în acest grup de lucru au fost delegați 2 membri.  

Prin scrisoarea ANI nr.06/5665 din 18.11.2020, președintele ANI susține crearea grupului 

de lucru în vederea definitivării proiectului Strategiei ANI. La data de 21.12.2021, ANI a remis 

redacția actualizată a proiectului Strategiei de bază fără a convoca ședința grupului de lucru 

conform Hotărârii de recomandare a Consiliului de Integritate.   

În ședința din 15.02.2021 a fost aprobată Hotărârea de recomandare a Consiliului nr. 3 din 

15.02.2021 privind unele aspecte ale activității Inspectoratului de Integritate, în special în 

coraport cu aleșii locali din autoritățile administrației publice locale. 

Prin scrisoarea cu nr. 06/2481 din 20.05.2021, ANI a informat CI că a recepționat, 

sistematizat și operat în data de 22.12.2020 modificările de rigoare, luând în considerație 

propunerile membrilor CI, precum și a expediat proiectul Strategiei ajustat pe 69 de file. 

În ședința din 14.06.2021, raportorul a prezentat Opinia sa privind proiectul Strategiei 

dezvoltării instituționale a ANI indicând asupra necesității de îmbunătățire a redacției actuale a 

proiectului Strategiei. De asemenea  fost propusă repetat convocarea grupului de lucru conform 

hotărârii Consiliului pentru a definitiva proiectul Strategiei instituționale a ANI la un nivel 

acceptabil pentru prezentare în CI spre aprobare (PV-11 din 14.06.2021). 

La data de 18.06.2021 a avut loc ședința grupului de lucru (2 sesiuni separate) cu 

participarea angajaților ANI și a Consiliului. În cadrul ședinței, angajații ANI au propus discutarea 

prioritară a planului de activitate ANI fără a discuta proiectul Strategiei ANI.  

 

 

 
2art. 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 

https://www.ani.md/sites/default/files/PV-10%20din%2009.11.2020.pdf
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- Planul de activitate al Autorității Naționale de Integritate 

În ședința din 07.12.2020, Consiliul a propus ANI să prezinte Planul de activitate al ANI 

pentru anul 2021 către finele anului 2020, deoarece este vorba de un exercițiu financiar care trebuie 

să înceapă cu prima zi a anului următor (PV-11 din 07.12.2020). 

La data de 15.01.2021, prin scrisoarea ANI nr. 06/126, Planul de activitate al ANI pentru 

anul 2021 pe 22 file a fost remis către CI, spre aprobare. Prin scrisoarea nr. 06/2482 din 

20.05.2021, ANI a remis repetat proiectul Planului ANI 2021 pe 22 file către CI. În ședința CI din 

14.06.2021, Planul de activitate al ANI pentru anul 2021 a fost prezentat de către președintele ANI 

și a informat membrii CI că, acest Plan este pus deja în aplicare cu 40% și consideră că este un 

Plan care respectă întocmai prevederile de structură și formă a actelor legislative cu privire la 

modul de implementare a Planurilor de activitate în Instituțiile de Stat. Membrii CI au considerat 

însă că, Planul de activitate al ANI pentru anul 2021 nu respectă recomandarea CI referitor la 

structurarea activităților reieșind din atribuțiile ANI și au propus ANI îmbunătățirea Planului de 

activitate al ANI 2021 cu următoarele:   

- 1) propunerea dlui Viorel Rusu în raport cu APL (Recomandarea CI nr. 3 din 

15.02.20213),  

- 2) propunerea dlui Serghei Ostaf prin prisma Recomandării CI nr. 1 din 18.01.20214: 

- 3) realizarea sarcinii importante de a face funcțională și operațională subdiviziunea 

Serviciul Securitate, audit și control al integrității, care ar facilita promovarea 

integrității în cadrul ANI, pe de altă parte va sprijini realizarea atribuției din partea CI 

de verificare și control al averilor şi al intereselor personale, al regimului juridic al 

conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor şi limitărilor de către 

președintele şi vicepreședintele ANI, precum şi de către inspectorii de integritate; 

- 2) viziunea ANI privind perfecționarea sistemului de repartizare aleatorie a sesizărilor 

către inspectorii de integritate; 

- 3) activitatea legată de analiza privind constrângerile, elementele cu care se confruntă 

ANI în exercitarea controlului averilor odată ce există o discrepanță între valoarea de 

piață și cea care este declarată (PV-11 din 14.06.2021). 

În cadrul ședinței Consiliului din 14.06.2021 a fost discutat Planul anual de activitate ANI 

care nu a fost susținut pe următoarele motive: 1) proiectul Planului conține peste 75 de acțiuni, din 

care doar 25 (1/3) sunt acțiuni relevante direct atingerii atribuțiilor ANI, 2) restul (peste 50 sau 

2/3) din acțiuni conțin activități uzuale ordinare (preluate din fișa postului), necesare, dar care nu 

contribuie direct la realizarea atribuțiilor ANI – ele pot fi transferate în planurile interne. Alte 

carențe au mai fost: 3) omisiunea unor probleme importante, 4) incoerența formulării contribuției 

la atribuțiile ANI și lipsa indicatorilor de evaluare rezultatului și impactului. Grupul de lucru din 

reprezentanții ANI și a Consiliului a fost convocat la data de 18.06.2021.   

La 20.06.2021, reprezentanții Consiliului în cadrul grupului de lucru au prezentat redacția 

consolidată a Planului de activitate a Autorității Naționale de Integritate, Consiliului de Integritate, 

Colegiul disciplinar care repară greșelile enunțate.  

În ședința din 28.06.2021, cu votul majorității fost votată hotărârea de recomandare nr. 10 

din 28.06.2021 cu privire la proiectul Planului de acțiuni și a Strategiei de dezvoltare 

instituțională a ANI (PV-12 din 28.06.2021) cu următoarele: 

1. Consiliul, prin Recomandarea nr. 1 din 18.01.2021 și Recomandarea nr. 3 din 15.02.2021 

și ulterior ANI prin decizia președintelui din 14.06.2021 au inițiat activitatea grupului de lucru 

 
3 https://www.ani.md/sites/default/files/Recomandare%20APL.pdf 
4 https://www.ani.md/sites/default/files/RCI%20nr.%201%20din%2018.01.2021.pdf 

https://www.ani.md/sites/default/files/PV-11%20din%2014.06.2021.PDF
https://www.ani.md/sites/default/files/HCI%2010%20din%2028.06.2021%20.PDF
https://www.ani.md/sites/default/files/HCI%2010%20din%2028.06.2021%20.PDF
https://www.ani.md/sites/default/files/PlanActiuniANI_2021.pdf
https://www.ani.md/sites/default/files/PlanActiuniANI_2021.pdf
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compus din 2 reprezentanți ai Consiliului având ca scop redactarea proiectului Planului anual de 

activitate și a proiectului Strategiei instituționale ANI.  

2. ANI a inițiat prima ședință a grupului de lucru la data de 18.06.2021 (2 sesiuni separate) 

din care a rezultat în propunerea de elaborare a unei redacții noi a Planului anual de activitate al 

Autorității Naționale de Integritate, Consiliului de Integritate și a Colegiului Disciplinar (CD). În 

cadrul ședinței de lucru nu a fost atins subiectul elaborării proiectului Strategiei de dezvoltare 

instituțională ANI. Urmare a ședinței Consiliului din 28 iunie 2021 se hotărăște: 

1) Recomandarea preluării redacției noi a Planului de acțiuni ANI, CI, CD; 

2) Reluarea imediată a activității grupului de lucru în vederea finalizării textului Planului 

și impulsionării procesului de elaborare a proiectului Strategiei de dezvoltare 

instituțională ANI;  

3) Invitarea în activitatea grupului de lucru a reprezentanților societății civile. 

 

3. Prezenta hotărâre și redacția noua a Planului de acțiuni ANI, CI și CD (11 file) se publică 

pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate la compartimentul hotărârile 

Consiliului de Integritate. 

 

5.1.1.2 Elaborarea Bugetului anual ANI alăturat și complementar și coraportat  planului anual de acțiuni, 

publicarea acestuia pentru discuții publice, cu costurile separate pentru CI, Colegiul Disciplinar 

 

- Bugetul anual ANI 

 

      Proiectul bugetului ANI (inclusiv a necesitaților CI) nu a fost prezentat Consiliului.  

Consiliul nu dispune de un buget propriu sau de linie bugetară separată în cadrul bugetului 

ANI.  

 

1.2 Aprobă raportul anual ANI5, Examinează informații referitoare la activitatea ANI6,  raport 

audit7, raport Colegiu disciplinar8 (SO+VR) 

  

Activitățile incluse în planul anual de activitate: 

5.1.2.2 Evaluarea conformității declarației manageriale a conducerii ANI 

5.2.1.1 Elaborarea și aprobarea raportului anual de activitate a CI 

5.2.1.2 Elaborarea și aprobarea raportului anual de activitate a Colegiului Disciplinar 

- Aprobarea Raportului anual de activitate al ANI 

Consiliul a adoptat Raportul de activitate al ANI pentru anul 2019 cu o serie de recomandări 

(a se vedea hotărârea Consiliului din 25.05.20209) pentru elaborarea următorului Raport de 

 
5art. 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 
6art.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 
7 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 
8art. 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 
9 https://www.ani.md/sites/default/files/Hot%20CI-3%20din%2025.05.2020.pdf  

https://www.ani.md/sites/default/files/PlanActiuniANI_2021.pdf
https://www.ani.md/sites/default/files/PlanActiuniANI_2021.pdf
https://www.ani.md/sites/default/files/PlanActiuniANI_2021.pdf
https://www.ani.md/sites/default/files/Hot%20CI-3%20din%2025.05.2020.pdf
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activitate. În elaborarea hotărârii din 25.05.2020, Consiliul a adoptat hotărârea din 18.01.202110, 

cu explicarea cerințelor prezentării și structurării informațiilor în Raportul anual de activitate în 

scopul facilitării evaluării de către Consiliu și societate a eficienței și eficacității realizării 

atribuțiilor ANI prevăzute de lege. Consiliul s-a pronunțat asupra acestui subiect și a fost aprobată 

Hotărârea de recomandare a CI nr. 1 din 18.01.2021 cu privire la prezentarea informației privind 

Raportul anual de activitate și Planurile anuale de activitate ale Autorității Naționale de 

Integritate (executarea hotărârii Consiliului de Integritate nr. 8 din 9 iunie 2020), unde membrii 

CI au atenționat asupra felului, formei și modalității de prezentare. 

Proiectul Raportului de activitate al ANI pentru anul 2020 a fost prezentat Consiliului pe 

data de 24.02.2021 și publicat pe pagina web ANI pentru consultări publice pe data de 01.03.2021 

cu termenul – limită de până la 12.03.2021. Acesta este al 3-lea Raport anual de activitate al ANI. 

Raportul de activitate ANI pentru anul 2020 a fost prezentat în ședința publică a CI din 

data de 15.03.2021 de către R. Antoci, președintele ANI, cu participarea L. Chișca, 

vicepreședintele ANI, șefii subdiviziunilor ANI. La ședință au participat: M.Sandu, președintele 

Republicii Moldova, I. Spinei, Transparency International Moldova, E. Prohnițchi, Asociația 

pentru democrație participativă „ADEPT”, I. Guzun, Centrul de Resurse juridice din Moldova în 

vederea expunerii opiniilor, propunerilor și recomandărilor.  

 În cadrul ședinței publice din 15.03.202111 membrii Consiliului, Președintele Republicii 

Moldova și alți participanți au formulat verbal și în scris peste 30 de întrebări pe marginea 

proiectului Raportului de activitate al ANI pentru anul 2020. Reprezentanții ANI au oferit 

răspunsuri la o parte din întrebările formulate în cadrul ședinței (a se vedea PV al ședinței), la o 

serie de întrebări răspunsuri nu au parvenit.  

 În cadrul ședinței, Consiliul a constatat neconformarea conținutului proiectului Raportului 

de activitate al ANI pentru anul 2020 la cerințele expuse în hotărârile Consiliului din 25.05.2020, 

18.01.2021 și 15.02.202112. Proiectul Raportului anual al ANI pentru anul 2020 repetă structura 

conținutului Raportului de activitate pentru anul 2019. Contrar hotărârilor Consiliului, conținutul 

informației nu este structurat în conformitate cu atribuțiile ANI conform legii, lipsește raportarea 

realizării indicatorilor de performanță în exercitarea atribuțiilor, lipsesc informații privind 

implementarea Planului de activitate pe anul 2020 și executarea bugetului pentru 2020, lipsește 

informația privind costurile aferente realizării atribuțiilor, etc. Conținutul proiectului Raportului 

ANI pentru anul 2020 nu facilitează evaluarea eficienței și eficacității realizării atribuțiilor stabilite 

de lege și contribuției ANI la promovarea integrității. Informația prezentată și explicațiile 

prezentate face imposibilă evaluarea costurilor aferente realizării fiecărei atribuții, nu sunt 

identificate constrângerile interne și obstacolele externe în realizarea fiecărei atribuții. Se constată 

lipsa progresului real în elaborarea Strategiei de dezvoltare instituțională a ANI.  

 În ședința din 15.03.2021, Consiliul a recomandat operarea îmbunătățirilor substanțiale la 

textul proiectului Raportului anual, care va lua în considerație propunerile și recomandările 

formulate în hotărârile menționate.  

 La 07.04.2021 Consiliul a recepționat proiectul Raportului anual al ANI 2020 cu unele 

completări minore.  

 În ședința Consiliului din 08.04.2021, reprezentantul ANI, care a prezentat repetat 

proiectul raportului anual, a comunicat despre faptul remiterii proiectului raportului ANI pentru 

anul 2020 către Parlamentul Republicii Moldova la o data neprecizată.  

 
10 https://www.ani.md/sites/default/files/RCI%20nr.%201%20din%2018.01.2021.pdf  
11 https://www.ani.md/sites/default/files/PV-5%20din%2015.03.2021.pdf 
12 https://www.ani.md/sites/default/files/Recomandare%20APL.pdf 

https://www.ani.md/sites/default/files/RCI%20nr.%201%20din%2018.01.2021.pdf
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 Fiind analizat proiectul Raportului despre activitatea Autorității Naționale de Integritate 

pentru anul 2020, Consiliul, în 2 ședințe separate a adoptat 2 hotărâri în acest sens:  

1) Hotărârea nr. 4 din 15.03.2021 cu privire la Raportul de activitate al Autorității 

Naționale de Integritate pentru anul 2020 cu următorul dispozitiv:  

1. Se ia act de prezentarea, răspunsurile și textul Raportului de activitate al Autorității 

Naționale de Integritate pentru anul 2020, prezentat în ședința din 15.03.2021.  

2. Se constată neconformarea conținutului textului Raportului anual al ANI 2020 

prezentat la cerințele expuse în hotărârile Consiliului din 25.05.2020 și 18.01.2021. 

3. Se constată neprezentarea redacției îmbunătățite a Raportului anual 2020 al Autorității 

Naționale de Integritate.  

4. Se constată imposibilitatea expunerii opiniei asupra eficienței și eficacității realizării 

atribuțiilor ANI, realizării Planului de activitate propus pentru anul 2020 și relevanței 

cheltuielilor financiare respective.  

5. Prezenta hotărâre se publică pe pagina web oficială a Autorității Naționale de 

Integritate. 

 

2) Hotărârea nr. 6 din 08.04.2021 cu privire la Raportul de activitate al Autorității 

Naționale de Integritate pentru anul 2020 cu următorul dispozitiv: 

1.  Se ia act de prezentarea, răspunsurile și textul proiectului Raportului de activitate al ANI pentru 

anul 2020, examinate în ședința din 15.03.202113 și repetat în ședința din 8.04.202114. 

2. Se constată neconformarea conținutului proiectului Raportului de activitate al ANI pentru anul 

2020 prezentat, inclusiv repetat, la cerințele expuse în hotărârile Consiliului din 25.05.2020 și 

18.01.2021, recomandările membrilor Consiliului și propunerile participanților în ședința din 

15.03.2021.  

3. Conchide asupra imposibilității expunerii opiniei asupra eficienței și eficacității realizării 

atribuțiilor ANI în baza proiectului Raportului și explicațiilor prezentate.  

4. Se ia act de remiterea Raportului de activitate al ANI pentru anul 2020 către Parlamentul 

Republicii Moldova.  

5. Prezenta hotărâre se publică pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate. 

 

- Aprobarea Raportului anual de activitate al CI15 

        Raportul anual de activitate al Consiliului pentru anul 2020 a fost perfectat ca urmare a 

generalizării proceselor – verbale și a corespondenței Consiliului de Integritate recepționată și 

expediată pe parcursul anului 2020. Al 4-lea Raport de activitate cu privire la realizarea atribuțiilor 

prevăzute de lege și a Regulamentului Consiliului. 

Consiliul a asigurat transparența în procesul de elaborare și examinare a Raportului de 

activitate a Consiliului, proiectul raportului a fost publicat pe pagina web oficială la data de 

25.02.2021 pentru consultare de către cei interesați și discutat în ședințele din 04 martie 2021 și 

15 martie 2021. Propunerile cu privire la conținutul Raportului au parvenit din partea membrilor 

Consiliului.  

Raportul de activitate a Consiliului de Integritate pentru anul 2020 a fost audiat și examinat 

în ședința publică din 29.03.2021.  

S-a constatat realizarea tuturor atribuțiilor Consiliului de Integritate pe parcursul anului 

2020. Consiliul se confruntă cu volumul de lucru și complexitatea în creștere în realizarea 

 
13 https://www.ani.md/sites/default/files/PV-5%20din%2015.03.2021.pdf 
14 https://www.youtube.com/watch?v=cLjdqwuZH0I 
15art. 12, alin. (7), lit. h) ) al Legii nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate 

https://www.ani.md/sites/default/files/HcI-4%20din%2015.03.2021raport%20ANI%202020%20FINAL.semnat%20(1).pdf
https://www.ani.md/sites/default/files/HCI-6%20din%2008.04.2021.pdf
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atribuțiilor sale. În condițiile date, membrii CI au constatat amplificarea vulnerabilităților precum 

componența incompletă, lipsa resurselor financiare alocate, sprijinul tehnic insuficient în 

realizarea atribuțiilor, dependența instituțională de ANI în realizarea unor atribuții, care ar putea 

avea repercusiuni pe viitor asupra realizării atribuțiilor.  

Consiliul a aprobat Raportul de activitate al Consiliului de Integritate pentru anul 2020 prin 

hotărârea nr. 5 din 29 martie 2021.  

 

 

- Aprobarea Raportului de activitate al Colegiului disciplinar  

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. 2  membri ai Consiliului 

fac arte din Colegiul Disciplinar.  

Raportul Colegiului disciplinar pentru semestrul II al anului 2020 a fost prezentat 

Consiliului de Integritate la 12.02.2021.  

În ședința Consiliului din 15.03.2021, membrii CI au luat act de Raportul Colegiului 

disciplinar al ANI pentru semestrul II al anului 2020. 

 Raportul Colegiului disciplinar pentru semestrul I al anului 2021 a fost transmis către 

Consiliu la data de 13.07.2021. În ședința din 02.08.2021, Consiliul a examinat și aprobat raportul 

Colegiului Disciplinar cu o serie de recomandări16 

 

 

1.3 Aprobă regulamente de organizare și funcționare ale Consiliului de Integritate, norme interne 

de conduită și etică ANI17, Regulament privind calitatea controalelor efectuate18 (VP+VR+SO) 

 

      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 modificarea unor carențe de ordin minor privind eficiența de 

organizare a ședințelor și asigurarea transparenței sporite în activitatea Consiliului. 

Modificările au fost expediate pentru avizare Ministerului Justiției prin scrisoarea 

Consiliului de Integritate nr. 02/248 la data 25.01.2021 

Propunerile de modificare au fost publicate pe pagina web a ANI, pentru consultări publice 

și ulterior să fie remis către Ministerul Justiției la data de 20.01.2021 cu termenul – limită de până 

la 02.02.2021.  

 Modificările la Regulament au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului nr. 11 din 19 iulie 

2021  

  - Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului 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 parcursul anului 2021 a fost reluată examinarea 

Regulamentului. 

În perioada raportată, proiectul Regulamentului a fost examinat pe parcursul a 7 ședințe ale 

Consiliului de Integritate și anume: 

În ședința din 18.01.202119 Regulamentul a fost examinat de la pct. 1 pînă la pct. 23.  

 
16 https://www.ani.md/sites/default/files/PV%2015%20din%2002.08.2021.PDF 
17art. 12, alin. (7), lit. h) ) al Legii nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate 
18 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 
19 https://www.ani.md/sites/default/files/PV-1%20din%2018.01.2021.pdf 

https://www.ani.md/sites/default/files/Raport%20CI%202020_0.pdf
https://www.ani.md/sites/default/files/Hot%20CI-5%2029.03.2021.pdf
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În ședința Consiliului din 04.03.202120, a fost reluată examinarea Regulamentului de la pct. 23 

și a fost examinat pînă la pct. 52.  

La data de 29.03.202121, Regulamentul a fost examinat de la Capitolul V. Contestarea 

rezultatelor concursului de la pct. 64 până la pct. 65/3. 

În ședința Consiliului din 17.05.202122 a fost reluată examinarea Regulamentului de la pct. 64/1 

referitor la conținutul contestației până la pct. 66. 

La data de 19.07.202123, examinarea este reluată de la pct. 66 până la pct. 74. 

La data de 02.08.202124, examinarea Regulamentului a fost reluată de la capitolul VI Testarea 

comportamentului simulat (poligraf) pct. 75 până la pct. 97. 

Membrii CI au decis că, până la modificarea Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea 

Națională de Integritate, proba poligraf nu trebuie exclusă deoarece este prevăzută de lege și 

propune doar să fie examinată ordinea acesteia: înaintea probelor scrisă și verbală sau după. Soluția 

pe moment ar fi ca proba poligraf să fie după susținerea probelor scrisă și interviu. 

Referitor la evaluarea testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf), membrii CI 

concretizează că, proiectul de lege supus dezbaterilor publice de pe pagina Multimedia 

Parlament.md atât art. 11, alin. (10) și alin. (11) concursul pentru suplinirea funcțiilor de 

președinte și vicepreședinte al Autorității, cât și art. 18 Numirea în funcția de inspector de 

integritate din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate se propune 

excluderea prevederilor care țin de testarea la detectorul comportamentului simulat (poligraf). 

De asemenea, CI a omis examinarea capitolului VI Testarea comportamentului simulat 

(poligraf) și la momentul în care, prin lege testarea va fi exclusă, atunci CI va opera modificări și 

la Regulament. 

La fel, membrii CI consideră că, poligraful trebuie să rămână ca un factor de evaluare a 

riscurilor corupționale. 

În ședința Parlamentului din 07.10.2021, au fost votate modificările la Legea nr. 132/2016 cu 

privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin care a fost exclusă testarea 

comportamentului simulat (poligraf). 

Secretariatul Consiliului a generalizat procesele – verbale ale ședințelor CI și a inclus 

propunerile de modificare acceptate la Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea 

concursului privind suplinirea funcției de inspector de integritate în proiectul  Regulamentului cu 

excluderea capitolului VI Testarea comportamentului simulat (poligraf). 

A doua variantă a proiectului Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea 

concursului privind suplinirea funcției de inspector de integritate a fost publicată pe pagina web a 

ANI, la transparență decizională pentru cei interesați care să vină cu completări, cu termenul – 

limită de până la 25.10.2021 (decizia membrilor CI în ședința din 27.09.2021)25. 

  

- Regulamentul privind calitatea controalelor efectuate de inspectorii de integritate 

În ședința Consiliului de Integritate din 31.07.2020, membrii Consiliului au solicitat 

Autorității să prezinte spre examinare și aprobare Regulamentul privind calitatea controalelor 

efectuate de inspectorii de integritate. 

 
20 https://www.ani.md/sites/default/files/PV-4%20din%2004.03.2021.pdf 
21 https://www.ani.md/sites/default/files/PV-6%20din%2029.03.2021.PDF 
22 https://www.ani.md/sites/default/files/PV-9%20din%2017.05.2021.PDF 
23 https://www.ani.md/sites/default/files/PV-14%20din%2019.07.2021.PDF 
24 https://www.ani.md/sites/default/files/PV%2015%20din%2002.08.2021.PDF 
25 https://www.ani.md/sites/default/files/proces_verbal.pdf 
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 La data de 30.10.2020, Consiliul a recepționat scrisoarea Autorității nr. 07/5231 din 

30.10.2020 cu remiterea Regulamentului spre examinare și aprobare în ordinea prevederilor art. 

22 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate. 

 Subiect pe agenda ședinței Consiliului din 21.12.2020, cu participarea șefului Direcției 

juridice a Autorității Naționale de Integritate. 

Urmare a ședinței din 21.12.2020, membrii CI au luat act de proiectul Regulamentului 

înaintat și având în vedere că au fost întrebări și propuneri din partea CI, membrii Consiliului au 

solicitat ANI îmbunătățirea Proiectului Regulamentului cu cele enunțate și propuse de membrii CI 

și prezentarea în Consiliul a unui un Regulament ajustat. 

Subiect pe agenda Consiliului din 18.01.202126 cu următoarea decizie a membrilor CI: 

Autoritatea Națională de Integritate: 

 1) Va îmbunătăți proiectul Regulamentului privind evaluarea calității controalelor efectuate și a 

actelor întocmite de către inspectorii de integritate cu cele enunțate și propuse de către membrii 

CI în ședința din 21.12.2020 și din 18.01.2021 și va prezenta în Consiliul un Regulament ajustat. 

2) Va furniza membrilor CI Metodologia de efectuare a controlului averii și a intereselor 

personale și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al 

incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor;  

La data de 10.03.2021, Direcția juridică a remis către membrii CI tabelul privind mersul 

examinării proiectului actului normativ citat, cu modificările propuse de membrii CI, iar la 

25.03.2021 a fost remis Proiectul Regulamentului ajustat.  

Ulterior, proiectul Regulamentului privind evaluarea calității controalelor efectuate și a 

actelor întocmite de către inspectorii de integritate a fost publicat pe pagina web a ANI pentru 

dezbateri, la consultări publice din data de 26.03.2021 cu termen de până la 09.04.202127. 

Subiect pe agenda ședinței Consiliului din 19.04.202128 unde membrii CI au mai multe 

obiecții și anume la procedura de evaluare a calității controalelor. Proiectul Regulamentului a fost 

examinat de la pct. 5 până la pct. 18. 

În consecință, membrii CI consideră că Proiectul Regulamentului evaluării calității controalelor 

efectuate și a actelor întocmite de către inspectorii de integritate trebuie prelucrat astfel încât 

persoanei supuse evaluării să-i fie clar ce i se cere, cum să procedeze, când va fi această evaluare, 

cum procedează în cazul când nu este de acord cu rezultatele evaluării  

Din partea membrului CI, dl Serghei OSTAF a parvenit Opinia cu referire la Proiectul 

Regulamentului evaluării calității controalelor efectuate și a actelor întocmite de către 

inspectorii de integritate și anume care este scopul acestui Regulament.  

Conform prevederilor art. 22 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională 

de Integritate. 

(1) Inspectorul de integritate este direct responsabil de calitatea controalelor efectuate și a 

actelor întocmite conform criteriilor stabilite prin regulamentul aprobat de Consiliul de 

Integritate. 

În Proiectul Regulamentului nu se regăsesc criteriile la care se referă Legea nr. 132/2016, dar se 

face referință la Metodologia de efectuare a controlului averii și a intereselor personale 

(Metodologie) și se presupune că, în Metodologie se regăsesc acele criterii. 

De asemenea, consideră că, criteriile trebuie reglementate foarte clar în Proiectul Regulamentului, 

dar să nu fie căutate în Metodologie. La fel, ea nu conține toate criteriile care se referă la calitate 

în activitatea efectuării controlului. Toate aceste momente se regăsesc în Opinia cu referire la 

 
26 https://www.ani.md/sites/default/files/PV-1%20din%2018.01.2021.pdf 
27 https://www.ani.md/sites/default/files/Proiect%20Regulament%2026.03.2021.pdf 
28 https://www.ani.md/sites/default/files/PV-8%20din%2019.04.2021.PDF 
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Proiectul Regulamentului evaluării calității controalelor efectuate și a actelor întocmite de către 

inspectorii de integritate, remisă de către dl Serghei OSTAF: 

 

De principiu: 

• Nu susține redacția actuală a Regulamentului. 

• Nu este indicat scopul Regulamentului, 

• Nu sunt indicate problemele și cauzele care urmează a fi rezolvate prin intermediul 

reglementării, și dacă reglementarea propusă este fie cea mai relevantă sau suficientă 

pentru rezolvarea problemelor indicate,  

• Se suprapun atribuțiile mai multor organe (Colegiul disciplinar și președintele), nu se 

clarifică aspectele răspunderii disciplinare și contravenționale, 

• Nu este clar care sunt consecințele neadoptării acestei reglementări.   

La proiectul Regulamentului: 

1. Art.22 (Răspunderea inspectorilor de integritate) prevede adoptarea reglementării de 

responsabilizare a inspectorului de integritate, inclusiv survenirea răspunderii disciplinare, 

contravenționale, civile sau penale. Reglementarea urmează a fi adoptată de CI, se poate 

referi doar la răspunderea disciplinară și contravențională.  

2. Art.22 (1) precizează scopul reglementării la „calitatea controalelor efectuate și a actelor 

întocmite conform criteriilor” a inspectorilor de integritate.  

3. Răspunderea disciplinară aplicată de Colegul Disciplinar, este reglementată de 

Regulamentul Colegiului disciplinar art. 3(2) atribuțiile Colegiului disciplinar şi a 

membrilor acesteia; - nu este cert stabilit)29 aprobat de CI30.  

4. Răspunderea contravențională a inspectorului de integritate poate surveni urmare a 

încălcării regimului de integritate (declarațiile de avere și interese personale), măsura 

aplicată de CI. 

5. Metodologia de efectuare a controlului averii și a intereselor personale se aprobă de 

președintele ANI (art.7(3), art.14(1)), se referă la calitatea exercitării controlului și care 

conține și criteriile de evaluare a calității exercitării controlului.  

6. Calitatea controalelor efectuate din perspectiva disciplinară AR TREBUI să se refere la:  

i. respectarea procedurilor și termenilor la toate etapele controlului,  

ii. respectarea drepturilor procedurale a subiecților vizați de control,  

iii. iii) respectarea cerințelor față de conținutul actului administrativ la fiecare etapă,  

iv. respectarea cerințelor metodologice de tactică de control pentru fiecare tip de 

situație de efectuare a controlului,  

v. respectarea regimului conflictului de interese în efectuarea controlului,  

vi. respectarea publicității în efectuarea controlului,  

7. Reglementarea se va referi la criteriile de calitate (defini noțiune de abatere, neconformare 

la fiecare etapă) și tipul și cuantumul sancțiunilor care survin pentru încălcarea acestora cu 

referire la calitatea controalelor.  

8. Reglementarea va prevedea activitatea de cercetare și sinteză a actelor adoptate de către 

Inspectoratul de integritate și o subdiviziune specializată. 

În concluzie, propune: 

9. Este necesar un mix de măsuri de ordin instituțional (e-dosar) și de reglementare pentru a 

ridica calitatea actului administrativ individual,  

10. Elaborarea și operaționalizarea programului e-dosar, care cuprinde toate etapele actului de 

control a regimului de integritate, manualul programului e-dosar va fi dezbătut public cu 

implicarea CI,  

11. Programul e-dosar va conține câmpurile obligatorii ale unui act (în dependență de etapă) 

emis,  

12. Accesibilitatea deciziilor adoptate la fiecare etapa de control de către subdiviziunea 

specializată ANI și Colegiul disciplinar,  
 

29 1. Regulam Colegiul disciplinar -Final.pdf (ani.md)  
30 Colegiul Disciplinar | Autoritatea Națională de Integritate (ani.md)  

https://ani.md/sites/default/files/1.%20%20Regulam%20Colegiul%20disciplinar%20-Final.pdf
https://ani.md/ro/node/1364
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13. Precizarea mandatului Colegiului disciplinar pentru controlul calității actului de control la 

fiecare etapă (în Regulamentul Colegiului disciplinar),  

14. Accesibilitatea publică a deciziilor adoptate la fiecare etapă asupra subiectului după 

adoptarea actului de constatare în regimul de căutare a bazei de date,   

15. Conținutul Reglementării va include aspectele indicate în punct. 6-8.  

În consecință, membrii CI au votat următoarea decizie: 

1) de a restitui Autorității Naționale de Integritate proiectul Regulamentului evaluării calității 

controalelor efectuate și a actelor întocmite de către inspectorii de integritate; 

2)  Autoritatea Națională de Integritate va include toate propunerile menționate de către membrii 

CI în ședința din 19.04.2021; 

 La data de 28.09.2021, ANI a remis către Consiliul de Integritate scrisoarea nr. 07/5532 

din 28.09.2021, cu anexarea proiectului Regulamentului evaluării calității controalelor efectuate 

și a actelor întocmite de către inspectorii de integritate pe – 4 file, pentru a fi aprobat. 

... 

 

 

1.4 Efectuează controlul averilor și al intereselor personale, constată încălcarea regimului juridic 

al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor de către președinte și 

vicepreședinte ANI, inspectorii de integritate31 (MT+SO) 

 

Activitățile propuse pentru anul 2021 

 

3.1.2.1 Elaborarea și aprobarea modelului de act de constatare individual de control. 

3.1.2.2 Realizarea controlului declarației de avere și a intereselor în partea conflictelor de interese. 

2.3.1.3 Elaborarea metodologiei adaptate pentru exercitarea controlului de integritate în cadrul 

ANI, inclusiv monitorizarea riscurilor, monitorizarea stilului de viață cu aprobarea comună a 

conducerii și Consiliului de Integritate. 

2.3.1.4 Elaborarea Codului de integritate pentru ANI (cu standarde consolidate și răspunderea 

disciplinară). 

 

- Controlul averilor și intereselor personale a conducerii și a inspectorilor de integritate

  

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 hotărârii în ședința din 15.02.2021 a Consiliului de 

Integritate. Proiectul hotărârii a fost dezbătut în câteva 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.  

 
31art. 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 
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 Consiliul de Integritate nu dispune de un inspector dedicat pentru realizarea controlului 

regimului de integritate, astfel depinde în exercitarea atribuției date de inspectorii ANI.  

 

Conform Hotărârii CI nr. 7 din 19.04.2021 și în temeiul prevederilor art.12 alin.(7) lit.i) și 

j) din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, cu referire la perioada 

01.01.2019-31.12.2019, Consiliul de Integritate, prin intermediul persoanelor desemnate prin 

Hotărârea Consiliului de integritate nr.12 din 19.09.2019, cu modificările ulterioare, a inițiat 

procedurile de control cu privire la depunerea în termen a declarațiilor de avere şi interese 

personale de către președintele şi vicepreședintele Autorității, precum și de către inspectorii de 

integritate, precum și a efectuat controlul averilor şi al intereselor personale, al regimului juridic 

al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor şi limitărilor de către subiecții 

menționați supra. 

Verificările efectuate au constatat următoarea stare de lucruri: 

La situația din 31.12.2019, în cadrul Autorității Naționale de Integritate, conform funcțiilor 

deținute, activau președintele și vicepreședintele Autorității și 15 inspectori de integritate. 

I chestiune: Depunerea în termen a declarațiilor de avere şi interese personale de către 

președintele şi vicepreședintele Autorității, precum şi de către inspectorii de integritate 

În conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) din Legea nr.132/2016 privind declararea averii 

şi a intereselor personale, declarația se depune anual, până în data de 31 martie. 

Această verificare s-a efectuat prin vizualizarea Declarațiilor de avere și interese personale 

pe portalul Declarațiilor de pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate 

(https://portal-declaratii.ani.md). Prin accesarea declarațiilor, s-a constatat că toți subiecții au 

depus declarațiile de avere și interese personale pentru perioada 01.01.2019-31.12.2019. Astfel, 

perioada de depunere a declarațiilor a variat de la 03.03.2020 și până la 28.03.2020.  

Detaliat, dinamica depunerii Declarațiilor de către președintele şi vicepreședintele 

Autorității, precum şi de către inspectorii de integritate, este reflectată în Tabelul anexă nr.1, care 

este parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Chestiunea II: Controlul averilor şi al intereselor personale, al regimului juridic al 

conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor şi limitărilor de către președintele şi 

vicepreședintele Autorității, precum şi de către inspectorii de integritate 

Urmare a analizării documentelor prezentate de către subiecții declarării, inclusiv a 

explicațiilor scrise ale acestora32, s-a constatat că aceștia la completarea și depunerea Declarației 

de avere și interese personale au acționat în conformitate cu cerințele Instrucțiunii privind modul 

de completare a declarației de avere și interese personale, aprobată prin Ordinul președintelui 

Autorității Naționale de Integritate nr.2.din 13.01.2017 și ale Regulamentului privind modul de 

completare a declarației de avere şi interese personale în formă electronică. 

În concluzie, în rezultatul realizării procedurilor de control cu privire la depunerea în 

termen a declarațiilor de avere şi interese personale de către președintele şi vicepreședintele 

Autorității, precum şi de către inspectorii de integritate, inclusiv a controlului averilor şi al 

intereselor personale, al regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, 

restricțiilor şi limitărilor în raport cu subiecții menționați supra, Consiliul de integritate nu a 

identificat derogări de la prevederile actelor normative ce reglementează domeniul. 

În context, în conformitate cu prevederile art.12 alin.(7) lit.i) și j), art.34 alin.(4) și 36 din 

Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate raportat la art.196 și 209 din 

Codul administrativ, Consiliul de Integritate  

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 
32 Actele menționate supra vor fi anexate la prezenta hotărâre, dar ele au un caracter limitat de accesibilitate 

(art.8 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii personale și a intereselor personale). 
 

https://portal-declaratii.ani.md/
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1. Încetarea procedurii de control inițiate în baza art.12 alin.(7) lit.i) și j) din Legea 

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

2. A publica prezenta hotărâre pe pagina web oficială a Autorității Naționale de 

Integritate (exceptând de la publicare informațiile și documentele obținute în procesul realizării 

controlului). 

3.      A informa persoanele interesate despre adoptarea prezentei hotărâri. 

4. Hotărârea cu drept de contestare în termen de 30 de zile în instanța de judecată 

competentă pentru examinarea litigiilor de contencios administrativ, Judecătoria Chișinău, sediul 

Râșcani (mun. Chișinău, str. Kiev, 3).  

 

Ca urmare, dl Serghei Ostaf a prezentat Informația privind activitatea Comisiei speciale 

constituită prin Hotărârea Consiliului de integritate nr.12 din 19.09.2019, cu modificările 

ulterioare, în realizarea atribuției Consiliului conform prevederilor art.12 alin.(7) lit.i) și j) din 

Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate. 

 În concluzie a propus: 

1. Extinderea mandatului comisiei speciale pentru a include perioada 2018-2020, 

2. Adoptarea actului administrativ individual,  

3. Constatarea depunerii în termen prin acte administrative individuale,  

4. Aplicarea măsurilor suplimentare pentru controlul averilor, 

5. Aplicarea măsurilor suplimentare pentru controlul intereselor personale și a regimului de 

conflicte de interes. 

Conform Hotărârii CI nr. 8 din 24.05.2021 și întru realizarea procedurii specificate la art. 

12 alin. (7) lit. i) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate privind 

inițierea procedurilor de control cu privire la depunerea în termen a declarațiilor de avere și interese 

personale de către președintele și vicepreședintele Autorității, precum și de către inspectorii de 

integritate, pentru anul 2020, dl Mircea Roșioru de comun cu dna Mariana Timotin a înaintat în 

CI un proiect de hotărâre. 

În acest proiect de hotărâre, pe lângă declarațiile anuale pe care le-au depus președintele și 

vicepreședintele Autorității, precum și inspectorii de integritate, au fost menționate și acele 

declarații a subiecților, care au fost depuse în legătură cu încadrarea în funcție și demisionarea din 

funcția de inspector de integritate. 

De asemenea, nu au fost identificate cazuri în care subiecții menționați ar fi depus 

declarațiile de avere și interese personale după data de 31 martie, nu au fost identificate situații în 

care inspectorii angajați în funcție ar fi depus declarațiile în termen mai mare de o lună de la data 

angajării în funcție și corespunzător un inspector de integritate care a demisionat din funcție la 

începutul anului 2021, la fel pe lângă declarația anuală a depus și declarația la demisie în termen. 

Așa cum a fost menționat în proiectul hotărârii, doar un singur inspector de integritate nu 

a depus declarația de avere și interese personale, deoarece este în concediu pentru îngrijirea 

copilului și raporturile de muncă î-i sunt suspendate și în privința acestor persoane „obligația de a 

depune declarația de avere și interese personale survine doar în momentul în care persoana este 

reîncadrată în funcția anterior deținută și se oferă un termen de 30 de zile în care urmează să-și 

depună declarația de avere și interese personale”.  

Anexa proiectului de hotărâre este un tabel, în care este arătată dinamica depunerii 

declarațiilor de avere și interese personale de către președintele, vicepreședintele și inspectorii de 

integritate ai ANI. 
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 La fel, în tabel sunt reflectați trei inspectori de integritate care au rectificat declarația de 

avere și interese personale care se încadrează în termenele legale nu mai mult de 30 de zile 

începând cu data de 31 martie. 

În concluzie, toate verificările efectuate au scos în evidență faptul că termenele de depunere 

a declarațiilor de avere și interese personale au fost respectate de către președintele și 

vicepreședintele Autorității, precum și de către inspectorii de integritate. Persoanele interesate vor 

putea vizualiza hotărârea cu tabelul anexă pe pagina web a ANI. 

În ședința CI din 24.05.202133 a fost aprobată Hotărârea CI nr. 9 Cu privire la organizarea 

dezbaterii publice privind realizarea atribuției de exercitare a controlului 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 în cadrul Autorității Naționale de   Integritate cu următorul dispozitiv: 

 

 1. Se propune ANI organizarea dezbaterii publice privind realizarea atribuției de exercitare 

a controlului 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 în luna iunie 2021, 

conform proiectului de agendă (Anexa 1).  

2. Se invită, cu contribuții practice și concrete, părțile interesate care dețin expertiză în 

domeniu, conform listei din Anexa 2.  

3. Prezenta hotărâre se publică pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate. 

 

 

Pe perioada a mai multor ședințe ale CI, membrii CI au constatat următoarele: 

1. Creșterea volumului de muncă.  

Controlului regimului de integritate sunt supuși inspectorii de integritate (2 în anul 2018, 

15 în anul 2019 și 20 în anul 2020) și 2 conducători ANI din 2018. Numărul subiecților supuși 

controlului de integritate și a complexității exercitării controlului de integritate este în creștere, 

astfel în următorii ani ajungând la peste 35 de persoane. Prin Hotărârea nr.9 din 24.05.2021 (a se 

vedea PV a ședinței Consiliului din 24.05.2021), Consiliul a constatat o serie de deficiențe de ordin 

instituțional în realizarea atribuției date. 

Consiliul a decis organizarea dezbaterii publice privind măsuri de eficientizare realizării 

atribuției în cauză pentru a invita opinia de expertiză suplimentară. Dezbaterea publică a fost 

organizată în cadrul ședinței Consiliului la data 05.07.2021 cu participarea experților naționali și 

internaționali invitați. La subiect, întru realizarea atribuției date, au parvenit doar câteva contribuții 

tangențiale (PV-13 din 05.07.2021). 

Dezbaterea publică a fost moderată de fostul membru în CI, dl Dumitru Țîra.  

 

2. Privind necesitatea adoptării Metodologiei specializate.  

Realizarea atribuției constituie o activitate complexă, aceasta include: 1) colectarea datelor 

oficiale (din mai multe surse), din alte sursele prezentate public, inclusiv procedura de edificare a 

valorii probante a acestora, 2) identificarea riscurilor de integritate în baza tuturor informațiilor 

prezentate și concluzia privind realizarea analizei relevante, 3) realizarea analizei datelor și 

informațiilor colectate, inclusiv de la părțile interesate, folosind o serie de metode inclusiv prin 

cooperarea și solicitarea datelor și informațiilor de la alte entități (evaluarea valorilor reale vs 

declarate, posesia și utilizarea reală a averii, evaluarea veniturilor pentru perioadele relevante, 

evaluarea cheltuielilor pentru perioadele relevante, evaluarea statutului bunurilor, averilor, etc). 

Metodologia de efectuare a controlului averii și a intereselor (nr. 94 din 13.10.2020) utilizată de 

ANI nu reflectă specificul activității subiecților vizați de realizarea atribuției date. 

 

 
33https://www.ani.md/sites/default/files/PV-10%20din%2024.05.2021.PDF  
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3. Privind consolidarea organizațională a Consiliului în realizarea atribuției.  

Activitatea membrilor Consiliului este voluntară. Exercitarea atribuției implică etapa de 

pregătire a hotărârii individuale cu realizarea unor procedee specifice și tehnice și etapa de 

adoptare a hotărârii pe marginea fiecărui caz de către Consiliu. Pregătirea hotărârilor necesită 

implicarea specialiștilor dedicați cu dreptul de acces la datele oficiale speciale și cu dreptul de a 

realiza activități procedurale pertinente conform Codului administrativ. Astfel, un inspector de 

integritate dedicat care activează în realizarea atribuției date subordonat Consiliului pentru aceasta 

funcție este strict necesar pentru a asigura independența, eficacitatea și credibilitatea realizării 

atribuției. Numărul în creștere a cazurilor, inclusiv în baza plângerilor și sesizărilor, dar și în baza 

contestațiilor hotărârilor cu caracter individual necesită reprezentarea Consiliului în instituțiile de 

justiție. Astfel, o funcție de jurist pentru a examina și pregăti cauza, reprezenta Consiliul în 

procedurile de contestație, inclusiv judiciare constituie sprijinul necesar. 

 

4. Asigurarea funcționalității subdiviziunii de securitate internă și integritate.  

Conform Hotărârii Parlamentului nr. 9 din 08.02.2018 

(https://ani.md/sites/default/files/HP-9%20din%2008.02.2018%20.pdf, subdiviziunea trebuie 

constituită pentru realizarea atribuțiilor generice inclusiv monitorizarea stilului de viață a 

angajaților ANI, identificarea și prevenirea riscurilor de integritate.  

Activitatea subdiviziunii date este indispensabilă pentru realizarea atribuției în cauză și 

furnizarea informației pertinente. 

  

5. Necesitatea consolidării normelor de integritate relevante.  

Conducerea și inspectorii de integritate ANI au misiunea specială de a promova integritatea 

în cadrul sectorului public. Analiza internă și reclamațiile în spațiul public se referă la : i) 

declararea valorii nereale a averii, ii) folosirea bunurilor după procedeele netransparente, utilizarea 

(frecventă) a cadourilor materiale de la apropiați și alte persoane în cadrul festivităților familiale, 

iii) creditarea angajaților de la persoane private, iv) intrarea în posesie sau folosință a bunurilor 

substanțiale în ajunul accederii în funcția specială, asocierea în activități comerciale cu unele 

persoane cu statut reputațional inadecvat sau corporativă, v) netransparența deciziilor de refuz de 

control de integritate sau această activitate în raport cu declarații din instituțiile publice anterior 

asociate sau asociate prin alte criterii și altele sunt situații care arunca umbră asupra reputației deși 

se pot integra în prevederile legale formale.  

Astfel de situații reprezintă riscul reputațional de integritate și necesită a fi reglementate 

exigent în normele de etică și de integritate care nu se regăsesc în norma legală actuală.  

Examinarea acestor cazuri trebuie să fie pasibilă răspunderii disciplinare reglementată 

printr-o procedura specializată.     

Luând în considerație discuțiile, propunerile expuse în cadrul dezbaterii publice, studierea 

practicii pozitive ale instituțiilor naționale și din afara Republicii Moldova,  Consiliul de Integritate 

a adoptat Hotărârea nr. 14 din 20.09.2021 cu privire la eficientizarea organizării realizării atribuției 

de exercitare a controlului de integritate în cadrul Autorității Naționale de Integritate cu următorul 

dispozitiv: 

1. Elaborarea Metodologiei specializate de efectuare a controlului averilor și al 

intereselor personale, constata încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al 

incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor de către conducerea și inspectorii de integritate ANI. 

2. Solicită conducerii ANI prevederea în organigrama a 2 specialiști pentru facilitarea 

activității de secretariat și a exercitării atribuției date a Consiliului, anume: 1 – jurist (cu program 

deplin), 1- inspector de integritate (program de angajare la Consiliu 50%). Includerea în 

organigrama ANI a unui secretariat dedicat compus din cel puțin acestea 2 funcții publice.  

3. Operaționalizarea imediată a activității subdiviziunii de securitate internă și 

integritate.  

4. Elaborarea și adoptarea de către Consiliu a normelor privind exigențele de declarare 

și de gestionare a conflictelor de interese (ca act normativ separat Codului de Integritate sau ca 

parte componentă a Codului de Etică). 
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5. Invită reprezentanții ANI, entități și reprezentanți care dețin expertiza și resurse 

necesare în implementarea hotărârii date.  

6. Prezenta hotărâre se publică pe pagina web oficială a Autorității Naționale de 

Integritate. 

 

- Examinarea sesizărilor:  

 

Pentru perioada raportată, Consiliul de Integritate a recepționat și examinat – 10 petiții, 

dintre care:  

10 – potrivit prevederii de la art. 12 alin. (7) lit. k) din Legea cu privire la Autoritatea 

Națională de Integritate: „examinează sesizările și plângerile în care sunt vizați președintele și 

vicepreședintele Autorității”: 

1) M-29/21 din 14.01.202134 privind verificarea factorilor de conducere a ANI la 

repartizarea procedurilor de control în privința a doi judecători și a unui procuror - 

raportor V. Palega . 

Referitor la această sesizare, CI a prelungit termenul de examinare și a sesizat organele 

abilitate cu atribuții în domeniu: I.P. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică; 

Agenția de Guvernare Electronică, Centrul Național Anticorupție, Banca Mondială, pentru a 

verifica sistemul informațional asupra corectitudinii repartizării prin sistemul electronic de 

distribuire a sesizărilor. De asemenea, au fost solicitate explicații de la Autoritatea Națională de 

Integritate și de la inspectorul de integritate vizat în sesizare. 

 

2) M-149/21 din 17.02.202135 privind verificarea acțiunilor președintelui ANI sub 

aspectul necorespunderii funcţiei deținute și acțiunile inspectorului de integritate din 

cadrul ANI sub aspectul amestecului la înfăptuirea justiției cât și depășirea atribuțiilor 

de serviciu - raportor V. Palega . 

Sesizarea dată a fost conexată la prima, M-29/21 din 14.01.2021, deoarece a avut același 

conținut de la același petiționar 

Prin scrisoarea nr. 02/M-29/21 din 29.06.202136, CI răspunde petiționarului la ambele 

petiții și descrie poziția organelor sesizate cu constatarea faptului că, în baza prevederilor art. 12 

alin. (7) lit. k) a Legii 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, Consiliul de 

Integritate nu poate de unul singur să rezolve situația de caz, iar navigarea prin scrisori de la o 

instituție la alta, este fără randament și lipsită totalmente de eficiență. La scrisoare au fost anexate 

răspunsurile Autorităților sesizate de CI. 

 

3) B-30/21 din 14.01.202137 privind verificarea factorilor de conducere a ANI la 

repartizarea procedurilor de control în privința unui procuror și doi judecători către 

un inspector de integritate care consideră că a fost influențată de angajații din cadrul 

Aparatului ex-președintelui Igor Dodon - raportor V. Palega .  

 Pentru sesizarea dată, CI a prelungit termenul de examinare și a sesizat organele abilitate 

cu atribuții în domeniu: I.P. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică; Agenția de 

Guvernare Electronică, Centrul Național Anticorupție, Banca Mondială, pentru a verifica sistemul 

informațional asupra corectitudinii repartizării prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.  

De asemenea, au fost solicitate explicații de la Autoritatea Națională de Integritate și de la 

inspectorul de integritate vizat în sesizare. 

 
34https://www.ani.md/sites/default/files/PV-2%20din%2015.02.21.pdf  
35 https://www.ani.md/sites/default/files/PV-6%20din%2029.03.2021.PDF 
36 https://www.ani.md/sites/default/files/PV-11%20din%2014.06.2021.PDF 
37https://www.ani.md/sites/default/files/PV-2%20din%2015.02.21.pdf  
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CI a răspuns petiționarului prin scrisoarea nr. 02/B-30/21 din 29.06.2021. La scrisoare au 

fost anexate răspunsurile Autorităților sesizate de CI. 

 

4) B-35 din 15.01.202138 privind informația conform căreia repartizarea, controlul și 

întocmirea procesului – verbal cu privire la contravenție în privința unui judecător, a 

actelor în privința judecătorului și membrului Consiliului Superior al Magistraturii, 

precum și în privința unui procuror, au fost influențate de foști angajați din cadrul 

Aparatului ex-Președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon - raportor V. Palega. 

CI a prelungit termenul de examinare și a sesizat organele abilitate cu atribuții în domeniu: 

I.P. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică; Agenția de Guvernare Electronică, 

Centrul Național Anticorupție, Banca Mondială, pentru a verifica sistemul informațional asupra 

corectitudinii repartizării prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.  

  De asemenea, au fost solicitate explicații de la Autoritatea Națională de Integritate și de 

la inspectorul de integritate vizat în sesizare 39; 

 Prin scrisoarea CI nr. 02/B-35/21 din 29.06.202140, CI răspunde petiționarului la ambele 

petiții și descrie poziția organelor sesizate. La scrisoare au fost anexate răspunsurile Autorităților 

sesizate de CI. 

5) Sesizarea Aparatului Președintelui Republicii Moldova nr. R-82/21 din 

28.01.202141 remisă spre examinare către Consiliul de Integritate de la Aparatul 

Președintelui Republicii Moldova privind pretinsele abuzuri admise în activitate de 

către președintele ANI.- raportor V. Palega. 

 

Referitor la această sesizare, CI a solicitat explicații de la: 

- președintele Autorității Naționale de Integritate; 

- vicepreședintele Autorității; 

- petiționară; 

- Guvernul Republicii Moldova; 

- Inspectoratul de Stat al Muncii; 

- Curtea de Conturi; 

- Centrul Național Anticorupție; 

- Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal; 

- Agenția Achiziții Publice; 

Pe marginea sesizării menționate, de către președintele ședinței din 04.03.2021, raportorul 

a perfectat un proiect de Hotărâre privind mersul examinării sesizării Aparatului Republicii 

Moldova, care este anexă la procesul – verbal nr. 4 din 04.03.202142. 

De asemenea, raportorul a propus ca să fie instituit un dialog și cooperare la nivel de 

CI/ANI, ANI/CI, cât și pe intern în ANI.  

Temei legal a fost decizia CI din 19.04.202143, prin care a fost acceptată propunerea de a 

institui un parteneriat social, cu desemnarea membrului din partea CI, care să participe la procesul 

de soluționare a conflictului colectiv de muncă (procedura de conciliere). 

Prin scrisoarea CI nr. 02/R-82/21 din 03.06.202144, a fost remis răspuns Președinției RM 

cu informarea despre acțiunile CI și constatarea că toate Autoritățile au răspuns evaziv și pur 

formal,  

 
38https://www.ani.md/sites/default/files/PV-2%20din%2015.02.21.pdf  
39https://www.ani.md/sites/default/files/PV-2%20din%2015.02.21.pdf  
40 https://www.ani.md/sites/default/files/PV-11%20din%2014.06.2021.PDF 
41 https://www.ani.md/sites/default/files/PV-3%20din%2022.02.2021.pdf 
42 https://www.ani.md/sites/default/files/PV-4%20din%2004.03.2021.pdf 
43 https://www.ani.md/sites/default/files/PV-9%20din%2017.05.2021.PDF 
44 https://www.ani.md/sites/default/files/PV-10%20din%2024.05.2021.PDF 



20 
 

Opinează că, Președinția poate examina oportunitatea de a sesiza, întru clarificarea 

aspectelor invocate în petiții, conform competențelor ce le revin, organele/autoritățile/instituțiile 

specializate. 

La scrisoare au fost anexate răspunsurile Autorităților sesizate de CI. 

Răspunsul petiționarei nr. 02/R-82/21 din 03.06.2021, CI a constat din aceleași informații 

ca și pentru Președinție. 

 

6) Sesizarea Aparatului Republicii Moldova nr. 1397 din 28.01.202145 spre examinare 

potrivit competenței către CI privind implicarea conducerii ANI la executarea unor 

comenzi politice la inițierea de către inspectorii de integritate a controalelor asupra 

anumitor aleși locali – raportor dl V. Rusu. 

Raportorul a prezentat la 23.03.2021 Nota privind adresarea Aparatului RM nr. 03-3/2-2 

din 18.02.2021 către CI. 

Sesizarea a fost transmisă spre examinare conform competenței către Colegiul disciplinar 

al ANI, prin scrisoarea nr. 02/1552 din 29.03.2021, în conformitate cu art. 74 al Codului 

administrativ al RM nr. 116 din 19.07.2018. 

Prin scrisoarea nr. 02/1551 din 29.03.2021, CI a răspuns Președinției RM  cu informarea 

asupra acțiunilor efectuate de CI pe marginea sesizării. 

La data de 11.05.2021, CI a recepționat scrisoarea Colegiului disciplinar al ANI precum 

că, a clasat sesizarea petiționarului, pe motiv că nu au fost constatate abateri disciplinare prevăzute 

la pct. 6, lit. e) și lit. f) din Regulamentul de organizare și funcționare a Colegiului disciplinar al 

ANI. 

Prin scrisoarea nr. 02/2353 din 13.05.2021, CI  a răspuns dnei Olesea Stamate, consilier al 

Președintelui RM în domeniul justiției cu acțiunile întreprinse de CI și Colegiul disciplinar pe 

marginea sesizării, cu anexarea Raportului privind rezultatele anchetei de serviciu realizate în 

privința inspectorului de integritate vizat în sesizare. 

De asemenea, prin scrisoarea nr. 02/2354 din 13.05.2021, CI a răspuns petiționarului 

despre acțiunile întreprinse de CI și Colegiul disciplinar pe marginea sesizării. 

 

7) Sesizarea ANI nr. 01/3994 din 26.07.202146 privind examinarea abaterilor de la 

cadrul legal admise de către vicepreședintele ANI – raportor dna M. Timotin. 

Subiect pe agenda ședinței CI din 02.08.2021, unde membrii CI au propus  separarea sesizării pe 

2 aspecte: 

1) Examinarea abaterilor de la cadrul legal admise de către vicepreședintele ANI prin 

faptul absenței de la serviciu, mai mult de 6 ore consecutiv; 

2) Tentativa de a interveni într-un dosar de control aflat în procedura unui inspector de 

integritate, încercând de a influența decizia acestuia pe caz (va fi anexată la subiectul 

nr. 5 din agendă). 

Decizia CI pe primul aspect: Examinarea abaterilor de la cadrul legal admise de către 

vicepreședintele ANI prin faptul absenței de la serviciu, mai mult de 6 ore consecutiv. Consiliul 

de Integritate nu este competent de a examina în întregime sesizarea.  

În conformitate cu pct. 28 alin. 3) din Codul de conduită și etică al angajaților ANI, 

sesizarea se transmite către Colegiul disciplinar al ANI. 

Decizia pe al doilea aspect: „Tentativa de a interveni într-un dosar de control aflat în procedura 

unui inspector de integritate, încercând de a influența decizia acestuia pe caz„ va fi anexată la 

subiectul nr. 5 din agendă și va fi plasat la subiectele în așteptare, până la expunerea Colegiului 

 
45 https://www.ani.md/sites/default/files/PV-5%20din%2015.03.2021.pdf 
46https://www.ani.md/sites/default/files/PV%2015%20din%2002.08.2021.PDF  
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disciplinar. După expunerea Colegiului disciplinar, dna Mariana Timotin va perfecta un proiect de 

Hotărâre care va fi prezentat la ședința CI. 

8) Sesizarea inspectorului de integritate superior din cadrul Autorității Naționale de 

Integritate nr. 04-19/4448 din 11.08.202147 privind examinarea și expunerea asupra 

faptelor relatate – raportor M. Timotin. 

Subiect pe agenda ședinței CI din 13.09.2021, unde este comasată cu Sesizarea ANI nr. 

01/3994 din 26.07.2021. 

Decizia membrilor CI a fost ca să fie documentat suplimentar pe unele fapte pentru a 

califica clar dacă acele fapte pot fi încadrate din perspectiva conflictului de interese fie din 

perspectiva influenței necorespunzătoare, deoarece de aceste aspecte depinde competența CI. 

9) Sesizarea vicepreședintelui ANI nr. C-820/21 din 23.09.202148 privind refuzul 

președintelui ANI de a prezenta informațiile solicitate și intervenția sau atragerea de 

către CI în acest proces a organelor competente – raportor dl V. Palega 

Subiect pe agenda ședinței CI din 27.09.2021. 

Răspuns CI nr. 02/C-820/21 din 22.10.2021 privind suspendarea examinării sesizării până 

la desemnarea membrilor în CI pentru ca acesta să devină funcțional. 

10)  Sesizarea șefului Direcției resurse umane și documentare al ANI nr. D-821/21 din 

23.09.2021 privind indicațiile ilegale și unele abuzuri admise de către președintele ANI 

pe domeniul resurselor umane - raportor dl V. Palega, dna M. Gornea. 

Subiect pe agenda ședinței CI din 27.09.2021. 

Răspuns CI nr. 02/D-821/21 din 22.10.2021 privind suspendarea examinării sesizării până 

la desemnarea membrilor în CI pentru ca acesta să devină funcțional. 

 

3 – potrivit prevederii de la art. 12 alin. (7) lit. j) din Legea cu privire la Autoritatea 

Națională de Integritate: „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”; 

1) Cererea inspectorului de integritate nr. N-319/21 din 24.03.202149 privind 

participarea la ședința CI, în cadrul căreia vor fi verificate declarațiile de avere și 

interese personale depuse, în contextul ședinței Parlamentului RM din 19.03.2021  

 

Decizia membrilor CI în ședința din 29.03.2021, a fost de a permite inspectorului de 

integritate asistarea în ședința CI unde vor fi verificate declarațiile de avere și interese personale 

depuse de către dumnealui. 

Solicitantul a primit o copie a procesului – verbal nr. 6 din 29.03.2021 sub semnătură. 

 

2) Solicitarea inspectorului de integritate nr. N-590/21 din 18.06.202150 privind 

examinarea faptelor relatate în pct. 3 din Nota de serviciu nr. 07/545 din 10.06.2021. 

În ședința CI din 28.06.2021, pentru acest subiect a fost desemnat raportor dl V. Rusu. 

Ulterior, subiectul a fost discutat în ședința CI din 19.07.202151, unde a participat și 

inspectorul de integritate (petiționar).  

 
47 https://www.ani.md/sites/default/files/PV-16%20din%2013.09.2021.PDF 
48 https://www.ani.md/sites/default/files/proces_verbal.pdf 
49 https://www.ani.md/sites/default/files/PV-6%20din%2029.03.2021.PDF 
50 https://www.ani.md/sites/default/files/PV%2012%20din%2028.06.2021.PDF 
51 https://www.ani.md/sites/default/files/PV-14%20din%2019.07.2021.PDF 
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În cadrul ședinței CI din 19.07.2021, raportorul a prezentat Nota informativă la subiectul 

dat din agenda ședinței CI din 19.07.2021.  

Decizia membrilor CI, în ședința din 19.07.2021 a fost de a remite un extras al procesului 

– verbal nr. 14 din 19.07.2021 către ANI pentru expunerea poziției vizavi de acest subiect pe 

marginea învinuirii petentului de încălcare a regimului juridic al limitărilor de publicitate.  

De asemenea, inspectorul de integritate să completeze cererea cu solicitările expuse verbal 

în ședință.  

În baza Notei raportorului, în ședința CI din 02.08.202152, CI a adoptat Hotărârea nr. 12 

din 02.08.2021 cu privire la solicitarea dlui Ion Nicolaev, inspector de integritate superior nr/ N-

590/21 din 18.06.2021, privind examinarea faptelor relatate în pct. 3 din Nota de serviciu nr. 

07/545 din 10.06.202153. 

Petiționarul a primit o copie a procesului – verbal nr. 15 din 02.08.2021 și o copie a 

Hotărîrii nr. 12 din 02.08.2021, sub semnătură. 

 

3) Petiția nr. C-795/21 din 13.09.2021 privind solicitarea efectuării controlului averii 

vicepreședintelui Autorității Naționale de Integritate, pentru toate perioadele de 

exercitare de către acesta a mandatelor, a funcțiilor publice și de demnitate publică în 

cadrul instituțiilor publice din jurisdicția Republicii Moldova – Raportor – M. Timotin. 

 

Subiect pe agenda ședinței CI din 27.09.2021, unde CI a decis că raportorul va consulta 

Codul administrativ și va veni cu o prezentare pentru ședința următoare referitor la petiția dată. 

Ulterior se va decide cum și cine va efectua verificarea.  

 

2 – potrivit Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație; 

 

1) Cererea Asociației Presei Independente nr. 5126 din 18.06.202154 privind accesul 

la informațiile oferite de instituțiile publice în legătură cu subiectul privind sistemul e-

Integritate și repartizarea aleatorie a dosarelor prin intermediul acestuia prin sistem. 

În ședința CI din 28.06.2021, membrii CI au decis remiterea către Asociația Presei 

Independente a răspunsurilor oferite de către Serviciul Tehnologia Informațiilor și Securitate 

Cibernetică, Agenția de Guvernare Electronică, Banca Mondială și Centrul Național Anticorupție, 

conform solicitării. 

 

 Pentru o examinare cât mai obiectivă și eficientă, membrii CI au solicitat explicații de la 

solicitanți, persoane vizate în petiții, după caz, autorități publice competente. De asemenea, la 

ședințele CI au participat petiționarii și persoanele interesate.  

 

1.5 Examinare sesizări, plângeri privind conflictele de interese, încălcarea regimului juridic al 

incompatibilităților conducerii ANI și a inspectorilor de integritate55 (VP+VR) 

 

 

3.1.2.3 Examinarea plângerilor, sesizărilor reclamate privind conflictele de interese (12(7) j) 

2.3.1.5 Elaborarea modulului de gestionare electronică pentru Consiliul de Integritate a cazurilor 

conform art.12(7)i, j,k,l, m și a Colegiul Disciplinar conform art.23(4) 

 

 
52https://www.ani.md/sites/default/files/PV%2015%20din%2002.08.2021.PDF  
53 https://www.ani.md/sites/default/files/HCI%2012%20din%2002.08.2021.PDF 
54 https://www.ani.md/sites/default/files/PV%2012%20din%2028.06.2021.PDF 
55art. 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 
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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 2021, 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.  

 

2) Petiția nr. T-862/21 din 06.10.2021 privind prezentarea copiei autentificate conform 

originalului a procesului – verbal nr. 11 aș ședinței CI din data de 14.06.2021 și a 

Raportului prezentat de către membrul CI V. Palega, prezentat în ședința CI din 

14.06.2021. 

Răspuns CI nr. 02/T-862/21 din 22.10.2021 privind suspendarea examinării sesizării până 

la desemnarea membrilor în CI pentru ca acesta să devină funcțional. 

 

1.6 Participare în comisia privind concursul pentru suplinirea funcțiilor de inspector de 

integritate56, Examinarea contestărilor rezultatelor concursului57 (MT) 

 

 

-Participare în comisia de concurs 

 

Pentru perioada raportată, membrii Consiliului de Integritate au participat la concursul 

pentru suplinirea funcțiilor de inspectori de integritate, după cum urmează: 

Pentru 1 - ul concurs inițiat la data de 28.09.2020 și finisat la 21.04.2021 au fost admise 16 

dosare, au fost desfășurate  - 10 ședințe ale Comisiei de Concurs, la care a participat dna Mariana 

Timotin și dl Serghei Ostaf; 

Al 2 – lea concurs inițiat la 15.02.2021 cu 5 posturi vacante, cu 16 dosare admise și 4 

persoane angajate, au fost desfășurate 8 ședințe la care a participat dna Mariana Timotin. 

Al 3 – lea concurs inițiat la data de 09.09.2021 cu 4 posturi vacante, cu 13 dosare admise 

și 4 persoane angajate au fost desfășurate 6 ședințe la care au participat dna Mariana Timotin și dl 

Vitalie Palega 

 

- Participare în comisia de soluționare a contestațiilor 

 

 La data de 28.01.2021 a avut loc 1-a ședință a Comisiei de soluționare a contestațiilor a 

Autorității Naționale de Integritate cu examinarea contestației candidatului la funcția de inspector 

de integritate, dna I. Boicu, la care a participat membrul CI, dl Mircea ROȘIORU.  

La 11.02.2021 a avut loc a 2-a ședință privind examinarea contestației candidatului la funcția de 

inspector de integritate, dna I. Boicu, la care a participat membrul CI, dl Mircea ROȘIORU.  

 La data de 31.05.2021 a avut loc a 3-a ședință a Comisiei de soluționare a contestațiilor privind 

examinarea contestației candidatului la funcția de inspector de integritate, dna C. Grosu, la care a 

participat membrul CI, dl Mircea ROȘIORU.  

 

- Invitații la evenimente/mese rotunde pentru Consiliul de Integritate 

 

În perioada de raportare, membrii Consiliului de Integritate au fost invitați pentru audieri 

publice referitor la activitatea ANI și a problemelor cu care se confruntă instituția la data de 10 

 
56art. 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 
57Capitolul V al Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de Integritate 
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martie 2021, ora 9.30, sediul Parlamentului, la care a participat dl Serghei OSTAF, dl Viorel 

RUSU și dl Vitalie PALEGA.  

De asemenea, la data de 30 martie 2021, ora 11.00 a avut loc întrevederea în regim on-line 

între experții Consiliul Europei și membrii Consiliului de Integritate privind planificarea efectuării 

unei evaluări a prevederilor legislative/instituționale care reglementează activitatea și mandatul 

ANI și oferirea suportului în identificarea recomandărilor de modificarea a cadrului legislativ, în 

conformitate cu recomandarea GRECO nr. IV (a 4-a rundă de evaluare, raportul secund de 

conformitate). La întrevedere a participat dl Viorel RUSU. 

La data de 31 martie 2021, ora 09.00, membrii Consiliului de Integritate au fost invitați să 

participe la ședința Comisiei speciale privind elaborarea unor proiecte de legi pentru modificarea 

legislației privind prevenirea și combaterea îmbogățirii nejustificate, a conflictelor de interese, a 

stărilor de incompatibilitate și a încălcării regimului juridic al restricțiilor și limitărilor, la care a 

participat dl Viorel RUSU.   

 La data de  29.07.2021 , membrii CI au fost invitați să participe la  evenimentul  organizat 

de Consiliul Europei în regim de videoconferință privind rezultatul analizei documentare a  

cadrului legislativ și de reglementare privind mandatul și organizarea internă a ANI, la care a 

participat dl Viorel RUSU și dl Serghei OSTAF și dl Vitalei PALEGA. 

 Invitația din data de 30.07.2021, ora 11.00 la masa rotundă organizată de Asociația Presei 

Independente cu genericul: „ANI în cei cinci ani de activitate: așteptări, provocări, rezultate”. La 

eveniment au participat: dl Vitalie PALEGA, dl Viorel RUSU. 
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2. Transparența în procesul decizional58 (VC) 

 

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:  

- 19 agende de lucru a ședințelor Consiliului de Integritate; 

- 16 procese – verbale ale ședințelor Consiliului de Integritate; 

- Raportul de activitate a Autorității Naționale de Integritate pentru anul 2020; 

- Raportul de activitate al Consiliului de Integritate pentru anul 2020; 

- 12 hotărâri ale Consiliului de Integritate,  

- 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). 

- Planul de acțiuni al Autorității Naționale de Integritate, Consiliului de Integritate, 

Colegiului disciplinar pentru anul 2021 – 2022 în vederea implementării Strategiei instituționale a 

Autorității 2021 – 2023. 

 - Proiectul Regulamentului privind calitatea controalelor efectuate de inspectorii de 

integritate; 

 - Nota informativă la proiectul Regulamentului  privind calitatea controalelor efectuate 

de inspectorii de integritate; 

- Proiectul Hotărârii Consiliului de Integritate privind aprobarea Regulamentului  privind 

calitatea controalelor efectuate de inspectorii de integritate; 

 - Proiectul Hotărârii privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

Consiliului aprobată prin Hotărârea nr. 1 din 24.01.2019; 

 - Nota informativă la proiectul de hotărâre pentru modificarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a Consiliului a fost aprobat prin Hotărârea nr. 1 din 24.01.2019; 

- Proiectul Regulamentului cu privire la concursul pentru suplinirea funcției de inspector 

de Integritate 

- Declarația Consiliului de Integritate din 18.10.2021 privind suspendarea activității 

Consiliului de Integritate până la desemnarea membrilor în Consiliu. 

-  Organizarea dezbaterii publice privind exercitarea atribuției controlului regimului de 

integritate a conducerii și inspectorilor de integritate  

 În ședința CI din 24.05.2021 a fost aprobată Hotărârea CI nr. 9 Cu privire la organizarea 

dezbaterii publice privind realizarea atribuției de exercitare a controlului 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 în cadrul Autorității Naționale de   Integritate cu următorul dispozitiv: 

 

04. Se propune ANI organizarea dezbaterii publice privind realizarea atribuției de exercitare a 

controlului 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 în 

luna iunie 2021, conform proiectului de agendă (Anexa 1).  

3. Se invită, cu contribuții practice și concrete, părțile interesate care dețin expertiză în 

domeniu, conform listei din Anexa 2.  

 
58pct. 41 al Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de Integritate 
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4. Prezenta hotărâre se publică pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate. 

 

Evenimentul a avut loc la data de 05.07.2021, ora 14.00, în regim on – line cu participarea: 

membrilor CI, vicepreședintelui ANI, Lilian Chișca, angajaților Autorității Naționale de 

Integritate: Alina Munteanu, Alexandru Stavinschi, Viorel Sochircă, Sergiu Popov și a experților 

Mariana Kalughin, Elena Prohnițchi, Daniel Goinic, Ion Guzun, Natalia Plămădeală (PV-13 din 

05.07.2021). 

Dezbaterea publică a fost moderată de fostul membru al CI, dl Dumitru Țîra.  

 

Pe parcursul anului 2021 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 au fost planificate și organizate on – line 18  ședințe ordinare ale Consiliului de 

Integritate.
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5. Participarea în activitatea Consiliului și ANI 

 

3.1 Registru de evidență a ședințelor (VC) 

 

 

Ședința 

CI 

18.01.21 

online 

15.02.21 

Online  

22.02.21 

On-line 

04.03.21 

On-line 

15.03.21 

On-line 

29.03.21 

On-line 

08.04.21 

On-line 

19.04.21 

On-line 

17.05.21 

On-line 

Ostaf S + + + + + + + + + 

Timotin 

M 

+ + + + + + + + + 

Rusu V + + + + + + + + + 

Roșioru 

M 

+ + + + + + + + + 

Palega V + + + + + + + + + 

          

 

Ședința 

CI 

24.05.21 

online 

14.06.21 

Online  

28.06.21 

On-line 

05.07.21 

On-line 

19.07.21 

On-line 

26.07.21 

On-line 

02.08.21 

On-line 

13.09.21 

On-line 

20.09.21 

On-line 

Ostaf S + + + + + + + + + 

Timotin 

M 

+ + + + + + + + + 

Rusu V + + + + + + + + + 

Roșioru 

M 

+ + + + + + + Încetare  

Mandat din 
11.08.2021 

 

Palega V + + + + + + + + + 

Gornea 

M 

       + + 

 

 

Ședința 

CI 

27.09.21 

online 

        

Ostaf S +         

Timotin 

M 

+         

Rusu V +         

Palega V +         

Gornea 

M 

+         
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Timpul 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 Tot

al 

Ședința CI 18.01.21 

 

15.02.21 

 

22.02.21 

 

04.03.21 15.03.21 29.03.21 08.04.21 19.04.21 17.05.21  

Ostaf S  Recomand

are 

1/18.01.21 

– 4 ore 

Recomand

are 

2/15.02.21 

– 4 ore 

Ședința CI 

– 2 ore 
Raport 

CI 2020 

– 4 ore; 

HCI-

4/15.03.20

21 – 4 

ore; 

Raport 

ANI 

2020 – 4 

ore; 

HCI-

5/29.03.2

1 Raport 

CI 2020 

– 4 ore; 

Raport 

ANI 

2020 – 4 

ore; 

Opinia 

cu 

referire 

la 

Proiectul 

Regul. 

Evaluare 

– 4 ore 

Control 

DAIP 2019 

– 4 ore; 

 

 

Timotin M HCI- 

2/18.01.2

1 – 4 

ore; 

Regulam

ent 

inspector 

– 4 ore; 

 

Proiect 

HCI din 

15.02.21 

control 

DAIP 

2019 – 4 

ore 

Ședința CI 

– 2 ore 
Regulam

ent 

inspector 

– 4 ore; 

HCI din 

04.03.21 

la 

Sesizarea 

R-82/21 

din 

28.01.21 

Raport 

ANI 

2020 – 4 

ore; 

Raport 

CI 2020 

– 4 ore; 

Regulam

ent 

inspector 

– 4 ore.  

Raport 

ANI 

2020 – 4 

ore; 

Regulam

ent 

evaluare 

acte – 4 

ore 

Control 

DAIP 2019 

– 4 ore; 

Regulamen

t inspector 

– 4 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rusu V Recomand

are 

1/18.01.21 

– 4 ore 

Recomand

are 

2/15.02.21 

– 4 ore 

Ședința CI 

– 2 ore 

Ședința CI 

– 2 ore 

HCI-

4/15.03.20

21 – 4 

ore; 

Raport 

ANI 

2020 – 4 

ore; 

Raport 

CI 2020 

– 4 ore; 

Raport 

ANI 

2020 – 4 

ore; 

Ședința CI 

– 2 ore 

Ședința CI – 

2 ore 

24 

ore 

Roșioru M Propuner

i la 

Regulam

ent 

evaluare 

acte – 4 

ore; 

HCI- 

2/18.01.2

1 – 4 ore 

Proiect 

HCI din 

15.02.21 

control 

DAIP 

2019 – 4 

ore 

Ședința CI 

– 2 ore 
Ședința CI 

– 2 ore 
Raport 

ANI 

2020 – 4 

ore; 

Raport 

CI 2020 

– 4 ore; 

Raport 

ANI 

2020 – 4 

ore; 

HCI- 

7/19.04.2

1 – 4 ore 

Control 

DAIP 

(depunere)

2019 – 4 

ore 

 

Palega V Ședința CI 

– 2 ore 
Notă de 

informar

e la 3 

sesizări 

(repartiza

re 

aleatorie) 

– 4 ore; 

Încheiere 

la 

Sesizarea 

R-82/21 

din 

28.01.21 

– 4 ore; 

 

 

Ședința CI 

– 2 ore 
Încheiere 

provizori

e la 

Sesizarea 

M-

149/21 

din 

17.02.21 

– 4 ore. 

Raport 

ANI 

2020 – 4 

ore; 

Raport 

CI 2020 

– 4 ore; 

Notă la 

Sesizarea 

M-

149/21 

din 

17.02.21 

– 4 ore. 

Raport 

ANI 

2020– 4 

ore; 

Nota de 

serviciu 

la 

Sesizarea 

R-82/21 

din 

28.01.21 

– 4 ore; 

4 sesizări 

(repartiza

re 

aleatorie) 

– 4 ore 

Sesizarea 

R-82/21 

din 

28.01.21 

(constatare

) – 4 ore 
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 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total 

Ședința CI 24.05.21 14.06.21 28.06.21 05.07.21 19.07.21 02.08.21 13.09.21 20.09.21 27.09.21  

Ostaf S  HCI-

9/24.05.2

1(dezbat

ere 

publică) 

– 4 ore 

Plan ANI 

2021 – 4 

ore; 

Opinia 

Strategie  

- 4 ore 

HCI 

Plan/Stra

tegie 

ANI-

10/28.06.

21 – 4 

ore 

Dezbater

e publică 

– 4 ore 

HCI-

11/19.07.

21 – 4 

ore; 

Proiect 

HCI- 

eficientiz

are 

control – 

4 ore 

Ședința 

CI – 2 

ore 

Raport 

CI 2021 

– 4 ore 

HCI-

14/20.09.

21 

control 

de 

integritat

e ANI – 

4 ore; 

Plan de 

acțiuni 

ANI 

(comenta

rii)-4 ore 

Raport 

CI 2021 

(agrearea 

conținutu

lui) – 4 

ore 

 

Timotin M Ședința CI 

– 2 ore 
Ședința 

CI – 2 

ore 

Ședința 

CI – 2 

ore 

Dezbater

e publică 

– 4 ore 

Regulam

ent 

inspector 

– 4 ore 

Sesizare 

ANI 

01/3994/

26.07.21 

(vice) – 2 

ore; 

Regulam

ent 

inspector 

– 4 ore 

Sesizare 

ANI 

01/3994/

26.07.21 

(vice)-

remitere 

CD – 4 

ore; 

 

HCI-

13/20.09.

21 

(abateri 

vice)-4 

ore 

Petiția C-

795/21/1

3.09.21 

(desemna

re 

raportor)

- 2 ore 

 

Rusu V Ședința CI 

– 2 ore 
Plan ANI 

2021 – 4 

ore; 

Strategie 

ANI – 4 

ore 

HCI 

Plan/Stra

tegie 

ANI -

10/28.06.

21 – 4 

ore; 

Petiția N-

590/18.0

6.21 – 4 

ore 

Dezbater

e publică 

– 4 ore 

HCI-

11/19.07.

21 – 4 

ore; 

Nota la 

petiția N-

590/21 

din18.06.

21 – 4 

ore 

HCI-

12/02.08.

21 petiția 

N-590/21 

din18.06.

21 – 4 

ore 

Ședința CI 

– 2 ore 
Ședința CI 

– 2 ore 
Ședința CI 

– 2 ore 
 

Roșioru M HCI-

8/24.05.2

1 – 4 ore 

 Ședința 

CI – 2 

ore 

Dezbater

e publică 

– 4 ore 

Ședința 

CI – 2 

ore 

Ședința 

CI – 2 

ore 

Încetare 

mandat 

11.08.21 

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

Palega V Sesizarea 

R-

82/21/28.

01.21 – 4 

ore 

4 sesizări 

(repartiza

re 

aleatorie) 

– 4 ore 

Cererea 

API nr. 

5126 din 

18.06.21

– 2 ore 

Dezbater

e publică 

– 4 ore 

HCI-

11/19.07.

21 – 4 

ore 

Ședința 

CI – 2 

ore 

Ședința CI 

– 2 ore 
Ședința CI 

– 2 ore 
Sesizare 

vice nr. 

C-820/21 

din 

23.09.21 

(desemna

re 

raportor); 

Sesizare 

șef 

DRUD 

nr. D-

821/21 

din 

23.09.21 

(desemna

re 

raportor) 

– 2 ore 

 

Gornea M.       Desemna

re 

17.08.21 

Ședința CI 

– 2 ore 
Sesizare 

șef 

DRUD 

nr. D-

821/21 
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din 

23.09.21 

(desemna

re 

raportor) 

– 2 ore 

 

 

3.2 Comisii de concurs, comisii de contestație (VC) 

 

 1 2  3 

NP 

membrilor CI 

Comisia de concurs, contestare Nr. de ședințe Nr. de ore Total 

Ostaf S.  Ședința Comisiei de concurs 

inițiat la 28.09.2020, finisat la 

21.04.2021 

 

10 ședințe 

 

 

 

80 ore 80 ore 

Ostaf S. Ședința Comisiei de concurs din 

15.02.2021 

8 ședințe 64 ore 64 ore 

Palega V.     

Timotin M. Ședința Comisiei de concurs 

inițiat la 28.09.2020, finisat la 

21.04.2021 

 

10 ședințe 

 

 

 

80 ore 80 ore 

Timotin M. Ședința Comisiei de concurs din 

15.02.2021 

8 ședințe 64 ore 64 ore 

Rusu V.     

Roșioru M. Ședința Comisiei de soluționare a 

contestațiilor din 28.01.2021 

1 ședință 8 ore 8 ore 

Roșioru M. Ședința Comisiei de soluționare a 

contestațiilor din 11.21.2021 

1 ședință 8 ore 8 ore 

Roșioru M. Ședința Comisiei de soluționare a 

contestațiilor din 31.05.2021 

1 ședință 8 ore 8 ore 

 

 

3.3 Colegiului disciplinar  

 

Data 

desfășurării 

ședinței 

Numele, prenumele 

membrilor CI care au 

participat 

Timpul alocat Total (zile) 

02.04.2021 M.Timotin, M.Roșioru 1 oră, 1 oră 2 zile 

12.04.2021 M.Timotin, M.Roșioru 

V.Palega 

1 oră, 1 oră, 1 

oră 

3 zile 

07.05.2021 M.Timotin, M.Roșioru 1 oră, 1 oră 2 zile 

24.05.2021 M.Timotin, M.Roșioru 

V.Rusu 

1 oră, 1 oră,  

1 oră 

3 zile 

04.06.2021 M.Timotin, M.Roșioru 1 oră, 1 oră 2 zile 

26.07.2021 M.Timotin, M.Roșioru 1 oră, 1 oră 2 zile 

30.07.2021 M.Timotin, M.Roșioru 1 oră, 1 oră 2 zile 

04.10.2021 M. Timotin , M. Gornea, 

 V. Palega 

2 ședințe 

1 oră, 1 oră, 1 

oră 

3 zile 

25.10.2021 M. Timotin, M. Gornea 1 oră, 1 oră 2 zile 

11.11.2021 M. Timotin, M. Gornea 1 oră, 1 oră 2 zile 

26.11.2021 M. Timotin, M. Gornea (4 

subiecte) 

1 oră, 1 oră 2 zile 

06.12.2021 M. Timotin, M. Gornea (3 

subiecte) 

1 oră, 1 oră 2 zile 

17.12.2021 M. Timotin, M. Gornea 1 oră, 1 oră 2 zile 
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3.4 Rotația la președinția ședințelor (VC) 

 

Proces - verbal Data Președinte de ședință 

Proces – verbal nr. 1 18.01.2021 Mariana Timotin 

Proces – verbal nr. 2 15.02.2021 Mariana Timotin 

Proces – verbal nr. 3 22.02.2021 Mariana Timotin 

Proces – verbal nr. 4 04.03.2021 Mariana Timotin 

Proces – verbal nr. 5 15.03.2021 Mariana Timotin 

Proces – verbal nr. 6 29.03.2021 Mariana Timotin 

Proces – verbal nr. 7 08.04.2021 Mariana Timotin 

Proces – verbal nr. 8 19.04.2021 Mariana Timotin 

Proces – verbal nr. 9 17.05.2021 Mariana Timotin 

Proces – verbal nr. 10 24.05.2021 Mariana Timotin 

Proces – verbal nr. 11 14.06.2021 Mariana Timotin 

Proces – verbal nr. 12 28.06.2021 Mariana Timotin 

Proces – verbal nr. 13 05.07.2021 Serghei Ostaf 

Proces – verbal nr. 14 19.07.2021 Serghei Ostaf 

Proces – verbal nr. 15 02.08.2021 Serghei Ostaf 

Proces – verbal nr. 16 13.09.2021 Serghei Ostaf 

Proces – verbal nr. 17 20.09.2021 Serghei Ostaf 

Proces – verbal nr. 18 27.09.2021 Serghei Ostaf 

 

Total pentru anul 2021: 

1) Mariana Timotin – 12 ședințe; 

2) Serghei Ostaf – 6 ședințe; 

3.5 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 este desfășurată cu contribuția voluntară cu excepția 

unui membru, selectat prin concursul Ministerului Justiției. Alocația de participare pentru anul 2021 

a constituit – 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 nu a beneficiat de alte alocații directe sau indirecte.  

 


