
 
 

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE 

 

CONSILIUL DE INTEGRITATE 

 

HOTĂRÂRE 

Nr. 5                                                                                         11 martie 2019  

   

Cu privire la aprobarea Raportului de activitate 

 al Consiliului de Integritate pentru anii 2017-2018 

 

Audiind Raportul de activitate a Consiliului de Integritate pentru anii 2017- 

2018, prezentat în ședința publică din 11.03.2019 de către președintele ședinței 

Consiliului de Integritate, dl Serghei Ostaf, Consiliul de Integritate,- 

 

C O N S T A T Ă: 

 

În conformitate cu prevederile art.12 alin.(7) din Legea nr.l32/2016 cu privire 

la Autoritatea Națională de Integritate, Consiliul de Integritate a întocmit Raportul 

de activitate cu privire la evoluția Consiliului pe parcursul anilor 2017- 2018, care 

include analiză detaliată a celor 11 capitole, după cum urmează: Întroducere; 

Strategie; Plan de activitate, Rapoarte de activitate; Regulamentul privind modul de 

organizare și desfășurare  a concursului pentru suplinirea funcțiilor de președinte și 

vicepreședinte ai Autorității Naționale de Integritate; Concursul  pentru suplinirea 

funcțiilor de președinte și vicepreședinte; Concursul pentru suplinirea funcțiilor 

inspector de integritate; Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de 

Integritate; Regulamentul de organizare și funcționare a Colegiului disciplinar al 

Autorității Naționale de Integritate, Codul de conduită și etică; Controlul regimului 

de integritate al conducerii, inspectorilor de integritate; Examinarea petițiilor, 

demersurilor; Evenimente publice, Mese rotunde; Reflectarea în mass – media a 

activității Consiliului de Integritate; Participarea la ședințe a membrilor Consiliului 

de Integritate. 

În procesul de asigurare a transparenței decizionale, Consiliul a asigurat 

plasarea Raportului despre activitatea Consiliului de Integritate pentru anii 2017- 

2018 pe pagina web oficială, pentru consultare de către cei interesați. Obiecții sau 

propuneri cu privire la conținutul și forma Raportului nu au fost recepționate. 

Fiind analizat raportul despre activitatea Consiliului de Integritate pentru anii 

2017-2018, în temeiul art.12 alin.(7) din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea 



Naţională de Integritate, cu votul majorității membrilor prezenți, exercitat deschis, 

Consiliul de Integritate, – 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

1. Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Integritate pentru anii 

2017-2018, prezentat de către președintele ședinței Consiliului de 

Integritate în ședința din 11.03.2019.  

2. De expediat Raportul de activitate al Consiliului de Integritate pentru anii 

2017-2018 către Autoritățile, care au desemnat membrii în Consiliul de 

Integritate pentru informare. 

3. De asigurat publicarea prezentei hotărâri pe pagina web oficială a 

Autorităţii Naţionale de Integritate. 

 

 

 

Președinte de ședință  

a Consiliului de Integritate      Serghei OSTAF 


