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AUTORITATEA NAŢIO NALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII M OLDOVA

INSPECTORATUL NAŢIO N/ 
PROBAŢIUNE  

AL REPUBLICII M OLDO

lL DE

ACORD
de colaborare între Autoritatea Naţională de Integritate şi Inspectoratul Naţional de

Probaţiune

Autoritatea Naţională de Integritate, autoritate publică independentă faţă de alte organizaţii 
publice, persoane juridice de drept public sau privat şi persoane fizice, ce funcţionează la nivel 
naţional ca structură unică, care potrivit Legii nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea 
Naţională de Integritate, îşi exercită atribuţiile în vederea asigurării integrităţii în exercitarea 
funcţiei publice sau funcţiei de demnitate publică şi prevenirea corupţiei prin realizarea controlului 
averii şi al intereselor personale şi privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al 
incompatibilităţilor şi al restricţiilor, reprezentată de doamna Rodica ANTOCI, Preşedinte, şi

Inspectoratul Naţional de Probaţiune, autoritate administrativă în subordinea Ministerului 
Justiţiei, care potrivit Legii nr. 8 din 14.02.2008 cu privire la probaţiune asigură administrarea 
activităţii subdiviziunilor teritoriale în domeniul probaţiunii, reprezentată de domnul Ghenadie 
CEBAN, Director adjunct,

denumite în continuare Părţi,
recunoscând necesitatea stabilirii unor relaţii de colaborare efective şi eficiente; 
considerând că raporturile de cooperare nu dau dreptul nici uneia dintre Părţi la imixtiune în 

activitatea celeilalte Părţi;
în dorinţa de a stabili modalităţi şi proceduri de comunicare cît mai eficiente între cele două 

autorităţi publice şi de a defini modalitatea în care acestea vor colabora;
având convingerea că prezentul Acord va constitui un instrument potrivit de colaborare, 
au convenit asupra următoarelor:

I. Obiectul
1.1. Prezentul Acord stabileşte cadrul de colaborare între Autoritatea Naţională de Integritate 

şi Inspectoratul Naţional de Probaţiune, în vederea îndeplinirii atribuţiilor conferite de Lege Părţilor 
şi sporirii eficienţei acţiunilor lor, corelate cu obiectivele specifice urmărite de fiecare Parte potrivit 
legii.

1.2. Acordul reglementează interacţiunea dintre cele două Părţi în procesul c.eterminării 
procedurilor şi modalităţilor pentru schimbul de informaţii între acestea, discutarea problemelor de 
interes comun şi organizarea şedinţelor comune.

II. Direcţiile principale ale colaborării
Părţile stabilesc următoarele direcţii de interes comun:
a) schimbul eficient şi operativ de informaţii, în vederea îndeplinirii atribuţiilor legale reieşind 

din domeniul specific de activitate al fiecărei Părţi (inclusiv în regim on-line);
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b) cooperarea susţinută în asigurarea aplicării eficiente a legislaţiei în vigoare, în vederea 
asigurării executării pedepsei privative de dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate 
publică;

d) acordarea suportului metodologic, reciproc, privind efectuarea controlului respectării 
interdicţiei, stabilite prin hotărîrea judecătorească, de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate 
publică, precum şi asigurarea integrităţii în exercitarea funcţiei publice sau de demnitate publică;

c) participarea la conferinţe, seminare organizate de Părţi.
d) să asigure evidenţa strictă a persoanelor care au interdicţie de a ocupa o funcţie publică sau 

de demnitate publică;

III. Instrumentele colaborării
3.1. Instrumentele de colaborare stabilite în pct. 3.2. al prezentului Acord, tară a fi exhaustive, 

sunt menite:
- să asigure un schimb gratuit, operativ şi relevant de date şi informaţii;
- să asigure ţinerea şi completarea Registrului de stat al persoanelor care au interdicţie de a 

ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică;
- să asigure executarea pedepsei privative de dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de 

demnitate publică;
- să asigure exercitarea funcţiilor publice şi de demnitate publică, de către deţinătorii acestora, 

în condiţii de imparţialitate, integritate, transparenţă.
3.2. Colaborarea se va realiza fală aj se limita, în principal prin:
a) schimb de informaţii şi documente pe care le deţin Părţile, cu respectarea prevederilor 

legislaţiei în vigoare;
b) constituirea, la necesitate, a unor grupuri consultative de lucru în vederea creării cadrului 

necesar pentru implementarea politicilor şi strategiilor care vizează prevenirea corupţiei, 
promovarea standardelor de integritate şi executarea pedepsei privative de dreptul de a ocupa 
anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate ;

c) consultările reciproce asupra unor probleme curente apărute în legătură cu punerea în 
aplicare a legislaţiei din domeniile de competenţă ale Părţilor;

d) organizarea reuniunilor, conferinţelor, atelierelor de lucru şi a seminarelor periodice 
comune cu abordarea subiectelor de interes comun;

e) schimb reciproc de instruiri a personalului Părţilor de către formatorii specializaţi în 
domeniile de activitate de interes comun.

3.3. Părţile se angajează să implementeze instrumentele de colaborare, prevăzute ce prezentul 
Acord, la toate etapele de soluţionare a problemelor care pot avea tangenţă asupra relaţiilor ce ţin de 
prevenirea corupţiei, a faptelor de comportament corupţional în sectorul public, precum şi în 
vederea asigurării executării pedepsei privative de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a 
exercita o anumită activitate.

IV. Consultarea şi schimbul de informaţii
4.1. Părţile îşi vor furniza reciproc orice date sau informaţii solicitate de ceala 

termenul prevăzut în scrisoarea de solicitare de informaţii sau în orice alt termen conven: 
acord, dacă acestea sunt necesare în vederea exercitării atribuţiilor lor legale, ţin: 
prevederile pct. 5.1.-5.4. din prezentul Acord.

4.2. Solicitarea de informaţii se va efectua în scris şi va cuprinde:
a) determinarea clară a informaţiilor solicitate;
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b) temeiul juridic şi scopul solicitării informaţiilor;
c) termenul în care trebuie furnizate informaţiile.
4.3. Dacă Partea căreia i s-au solicitat informaţiile nu le deţine sau nu are dreptul de a le 

divulga, va informa cealaltă Parte în cel mai scurt timp.

V. Confidenţialitate
5.1. Partea care transmite informaţiile va preciza documentele sau părţile din documente care 

au caracter confidenţial.
5.2. Partea care primeşte informaţiile are obligaţia de a respecta caracterul confidenţial al 

informaţiilor transmise.
5.3. Părţile se aiigajează să păstreze acelaşi nivel de confidenţialitate a informaţiilor primite, 

ca şi Partea care a transmis respectivele informaţii.
5.4. Partea care jprimeşte informaţiile le va utiliza exclusiv în vederea exercitării atribuţiilor 

sale legale.
VI. Cadrul de consultări şi contacte

6.1. La iniţiativa oricăreia dintre Părţi, se vor organiza întâlniri între reprezentanţii acestora în 
vederea discutării oricăror subiecte ce rezultă din activitatea Părţilor, precum şi a oricăror aspecte 
privind colaborarea dintre Părţi.

6.2. Pentru orice aspecte organizatorice şi logistice sunt desemnate următoarele peţsoane:
a) din partea Autorităţii Naţionale de Integritate:
1. Lilian Chisea, vicepreşedinte;
2. Viorel Sochircă, consultant principal.
b) din partea Inspectoratului Naţional de Probaţiune:
1. Valeriu Melinte, şef al Serviciului monitorizare electronică şi tehnologii informaţionale;
2. Alia Sorocean, şef al Direcţiei probaţiune.
6.3. Schimbarea persoanelor de contact prevăzute în pct. 6.2. al prezentului Acord se va 

realiza în urma transmiterii unei notificări scrise celeilalte Părţi.

VII. Dispoziţii finale
7.1. Prezentul Acord se încheie pe o perioadă nedeteiminată şi poate fi reânoit,

completat, cu acordul 
celeilalte Părţi spre ana

7.2. Prezentul A( 
caz, Acordul va încet; 
despre denunţare.

7.3. Prezentul A 
Naţionale de Integritate

Autoritatea Naţ 
Rodica ANTQ

vascris al Părţilor. Partea care are iniţiativa modificării Acordului 
liză în scris propunerile respective.
lord poate fi denunţat oricând, în scris, de către oricare dintre Părţi. In acest 
r de a produce efecte juridice după 15 zile de la recepţionam a mesajului

:ord intră în vigoare din ziua semnării lui de către Preşedintei^ Autorităţii 
şi Directorul adjunct al Inspectoratului Naţional de Probaţiune.

7.4. Prezentul Acord este semnat la <ŢS_ aprilie 2018, în două exemplare, ambele având
aceeaşi forţă juridică, câte un exemplar pentru fiecare parte.

tonală de Integritate Inspectoratul Naţional de Probaţiune 
Ghenadie CEBAN
Director adjunct
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revizuit sau 
transmite
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