
 
 

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE 

 

CONSILIUL DE INTEGRITATE 

 

HOTĂRÂRE 

Nr. 3                                                                                                                           25 mai 2020 

 

Cu privire la aprobarea Raportului de activitate al  

Autorității Naționale de Integritate pentru anul 2019 

 

Audiind Raportul despre activitatea Autorității Naționale de Integritate în anul 2019, 

prezentat în ședințele publice din 24 februarie 2020 și 02 martie 2020 de către președintele 

Autorității Naționale de Integritate, dna Rodica Antoci, Consiliul de Integritate,- 

 

C O N S T A T Ă: 

 

1. În conformitate cu prevederile art.14 alin.(1) lit.m) din Legea nr.l32/2016 cu privire la 

Autoritatea Naţională de Integritate, președintele Autorităţii prezintă Consiliului anual, până în 

data de 1 martie, Raportul de activitate al Autorităţii pentru anul precedent şi asigură publicarea 

acestuia pe pagina web oficială a Autorităţii, iar potrivit art.12 alin.(7) lit.e) din Lege, Consiliul de 

Integritate analizează şi aprobă Raportul anual al Autorităţii.  

2. În baza proiectului Raportului despre activitatea Autorităţii Naţionale de Integritate în 

anul 2019 (în continuare raportul anual ANI 2019), prezentat de către președintele Autorităţii 

Naţionale de Integritate, dna Rodica Antoci, Consiliul de Integritate ia act de următoarea 

informație: 

3. Proiectul Raportului anual 2019 a fost prezentat Consiliului de Integritate pe data de 

17.02.2020, pentru consultări. Consiliul de Integritate examinează al 2-lea raport de activitate a 

ANI, Raportul anual de activitate pentru anul 2018 a fost examinat și aprobat în ședința din 

04.03.2019 .  

4. Raportul este un document de dare de seamă cu privire la evoluția reformei Autorităţii 

Naţionale de Integritate în anul 2019, etapele de implementare parcurse, o analiză detaliată a 

domeniilor de activitate ale Autorităţii Naţionale de Integritate, date statistice, propuneri pe termen 

scurt şi mediu.  

5. Astfel, Raportul este structurat în 10 capitole, după cum urmează: Fortificarea 

capacităților naționale (1), Prevenire prin instruirea inspectorilor de integritate și a subiecților 

declarării (2), Depunerea declarațiilor de avere și interesele personale, publicarea acestora (3), 

Activitatea Inspectoratului de Integritate (4), Activitatea juridică (5), Monitorizarea și 

implementarea documentelor de politici (6), Managementul resurselor umane și documentare (7), 

Resurse financiare (8,) Transparența instituțională (9), Acțiunile de perspectivă pentru anul 2020 

(10) și 2 anexe (activități de instruire și lista activităților ANI). 

6. În procesul de asigurare a transparenței decizionale, Consiliul a asigurat plasarea 

Raportului despre activitatea Autorității Naționale de Integritate în anul 2019 pe pagina web 

oficială, pentru consultare de către cei interesați. Părțile interesate au fost invitate să furnizeze 

opinii, comentarii în cadrul ședinței publice și prin intermediul mesajelor expediate.  



7. În cadrul ședinței Consiliului de Integritate, membrii Consiliului au formulat o serie de 

întrebări și comentarii privind conținutul proiectului Raportului, au desemnat 2 coraportori pentru 

a elabora proiectul hotărârii Consiliului de Integritate. Urmare a audierii Raportului, membrii 

Consiliului au adresat întrebări cu privire la angajarea inspectorilor de integritate, executarea 

bugetului, activitatea organelor colegiale în cadrul ANI și alte chestiuni relevante în opinia 

membrilor Consiliului (conform PV – 3 din 24.02.2020 și PV – 4 din 02.03.2020). În cadrul 

ședinței din 02.03.2020, au fost audiate opiniile părților interesate. Proiectul hotărârii Consiliului 

de Integritate a fost discutat în carul ședinței Consiliului de Integritate din 25.05.2020 și aprobat. 

8. Fiind analizat raportul despre activitatea Autorităţii Naţionale de Integritate în anul 2019, 

în temeiul art.12 alin.(7) lit.e) coroborat cu art.14 alin.(1) lit.m) din Legea nr.132/2016 cu privire 

la Autoritatea Naţională de Integritate, cu votul tuturor membrilor prezenți, exercitat deschis, 

Consiliul de Integritate – 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

1. Se aprobă Raportul de activitate al Autorităţii Naţionale de Integritate pentru anul 2019, 

prezentat de către președintele Autorităţii Naţionale de Integritate în ședințele din 

24.02.2020 și 02.03.2020.  

2. Se recomandă studierea opiniilor și propunerilor expuse de membrii CI și reprezentanții 

organizațiilor de monitorizare, inclusiv privind: îmbunătățirea structurii de prezentare 

a raportului, includerea informației privind executarea planului de activitate, corelarea 

informației privind executarea bugetului cu structura Raportului și activitățile realizate 

în vederea elaborării Raportului anual pentru anul 2020.  

3. Se acceptă, pentru prezentare, de către președintele Autorităţii Naţionale de Integritate, 

în Plenul Parlamentului Republicii Moldova, Raportul de activitate a Autorităţii 

Naţionale de Integritate pentru anul 2019.  

4. Prezenta hotărâre se transmite președintelui Autorităţii Naţionale de Integritate pentru 

informare.  

5. Prezenta hotărâre se publică pe pagina web oficială a Autorităţii Naţionale de 

Integritate. 

 

 

 

Președinte de ședință  

a Consiliului de Integritate                                                                        Viorel RUSU 

    


