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Anexa nr.8  

la ordinul ANI nr.44  

din 04.06.2018 

 

R E G U L A M E N T U L 

privind organizarea şi funcţionarea Serviciului cooperare şi relaţii cu publicul 

(cu modificările operate prin Ordinul ANI nr.6 din 14.02.2019) 

 

Secțiunea I. 

Dispoziţii generale 

 

1. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Serviciului cooperare şi relaţii 

cu publicul (în continuare – Regulament) este elaborat în conformitate cu 

prevederile Regulamentului intern al Autorităţii Naţionale de Integritate (în 

continuare – Autoritatea). 

2. Prezentul Regulament stabileşte modul de organizare şi funcţionare a Serviciului 

cooperare şi relaţii cu publicul (în continuare – Serviciul), misiunea, funcţiile şi 

atribuţiile acestuia, relaţiile cu alte subdiviziuni atât în cadrul Autorităţii, cât şi 

cu alte autorităţi publice centrale. 

3. Serviciul se călăuzeşte în activitatea sa de Constituţia Republicii Moldova, legile 

Republicii Moldova, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, de hotărîrile şi 

ordonanţele Guvernului, de tratatele internaţionale la care Republica Moldova 

este parte, de Regulamentul intern al Autorității, precum şi de prezentul 

Regulament.  

4. Serviciul îşi desfăşoară activitatea în baza principilor legalităţii, independenţei, 

imparţialităţii, transparenţei, confidenţialităţii, celerităţii, integrităţii, egalităţii, 

dreptului la apărare şi bunei administrări. 

 

Secțiunea II. 

Organizarea activităţii Serviciului cooperare şi relaţii cu publicul 

 

5.  Serviciul este subdiviziunea structurală din cadrul aparatului Autorităţii, formată 

din două unităţi: şef de serviciu şi specialist principal. 

6.  Activitatea Serviciului cooperare şi relaţii cu publicul este organizată de şeful 

Serviciului, care este numit şi eliberat din funcţie de preşedintele Autorităţii şi se 

subordonează nemijlocit vicepreşedintelui Autorităţii. 

7.  În lipsa vicepreşedintelui Autorităţii, Serviciul se subordonează președintelui 

Autorității. 

8.  În cazul absenţei şefului Serviciului, atribuţiile acestuia, conform fişei postului, 

sunt preluate de către specialistul principal. 



2 
 

9.  Serviciul îşi desfăşoară activitatea în colaborare cu subdiviziunile structurale din 

cadrul aparatului Autorităţii, precum şi cu Consiliul de Integritate, după caz. 

10.  Întru realizarea sarcinilor atribuite, Serviciul întreţine corespondenţa cu 

autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, organizaţiile şi instituţiile 

guvernamentale şi non guvernamentale din ţară şi de peste hotare, în limita 

competenţelor atribuite. 

11. Corespondenţa poate fi întreţinută atât în formă scrisă, cât şi prin intermediul 

mijloacelor electronice. 

 

Secțiunea III. 

Drepturile Serviciului cooperare şi relaţii cu publicul 

 

12.  Serviciul cooperare şi relaţii cu publicul are dreptul: 

a) să solicite de la subdiviziunile structurale ale aparatului Autorităţii, în modul 

stabilit, informaţii şi alte documente, necesare pentru exercitarea atribuţiilor sale; 

b) să antreneze, cu acordul conducătorilor subdiviziunilor structurale, funcţionari ai 

acestor subdiviziuni, la elaborarea proiectelor actelor normative, precum şi 

pentru elaborarea şi realizarea măsurilor efectuate în conformitate cu funcţiile ce 

ţin de competenţa sa; 

c) să examineze şi să avizeze proiecte de documente de politici, legi, acte normative 

care conţin prevederi referitoare la cooperare şi relaţii cu publicul; 

d) să colaboreze cu experţi naţionali şi internaţionali în domeniul aplicării 

standardelor de integritate; 

e) să participe la activităţi de instruire, conferinţe, seminare, mese rotunde cu 

subiecte ce ţin de domeniul de competenţă, de elaborarea şi implementarea 

politicilor în domeniul atribuit în competenţă, organizate în Republica Moldova 

şi peste hotare; 

f) să colaboreze cu instituţii şi organizaţii similare de peste hotare în scopul studierii 

şi schimbului de experienţă; 

g) să exercite alte drepturi, prevăzute de legislaţia Republicii Moldova. 

 

Secțiunea IV. 

Misiunea, funcţiile şi atribuţiile de bază 

ale Serviciului cooperare şi relaţii cu publicul 

 

13. Misiunea de bază a Serviciului constă în contribuirea la dezvoltarea armonioasă 

a relațiilor de cooperare a Autorităţii cu instituţiile naţionale şi internaționale, la 

nivel bilateral și multilateral, precum și la asigurarea politicii de transparenţă a 

Autorităţii prin gestionarea imaginii publice a instituţiei pe plan intern si extern, 

relaţiilor acesteia cu societatea şi cetăţenii. 
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14.  Întru realizarea misiunii, Serviciul exercită următoarele funcţii: 

a) cooperarea cu alte instituţii, atât la nivel naţional cât şi internaţional; 

b) administrarea activităţii de promovare a Autorității și de menținere a relaţiilor 

cu publicul. 

15.  Serviciul exercită următoarele atribuţii de bază: 

a) realizează activități de protocol, comunicare internă, externă și internațională la 

nivelul Autorității;  

b) organizează și desfășoară, conform regulilor de protocol, primirea delegațiilor 

oficiale la sediul Autorității;  

c) propune, implementează și monitorizează strategia de comunicare internă și 

externă; 

d) propune și implementează strategii de promovare a instituției; 

e) monitorizează efectele campaniilor de promovare, activitățile de protocol, 

relațiile cu publicul, relațiile cu partenerii externi; 

f) avizează publicarea în orice mijloc de comunicare a oricărui material al 

Autorității (anunțuri, materiale de prezentare, etc.); 

g) acordă acreditări ziariștilor la Autoritate;  

h) elaborează și actualizează baza de date a reprezentanților mass-media; 

i) informează în timp util și asigură accesul ziariștilor la activitățile și acțiunile de 

interes public organizate de Autoritate; 

j) organizează conferințe de presă ale Autorității; 

k) ține evidența și transmite conducerii Autorității solicitările de audiență, întîlniri 

de lucru și asigură programarea acestora; 

l) pregătește și organizează audiențele acordate reprezentanților entităților 

publice, persoanelor fizice și juridice; 

m) elaborează discursurile oficiale pentru evenimente speciale; 

n) evaluează imaginea publică a Autorității și elaborează recomandări; 

o) formulează comunicate de dezmințire în cazul în care a fost prejudiciată 

imaginea instituției; 

p) asigură întocmirea corespondenței cu caracter protocolar; 

q) participă la toate acțiunile Autorității care au relevanță informațională; 

r) după caz, editează și difuzează pliante, ghiduri și materiale documentare, în 

colaborare cu celelalte compartimente funcționale ale Autorității; 

s) informează conducerea despre evenimentele deosebite; 

t) elaborează și transmite comunicate de presă; 

u) organizează culegerea, analiza și stocarea informațiilor ce apar în mass-media 

privind problemele și activitățile Autorității; 

v) asigură acțiunea de procurare și transmitere a felicitărilor adresate de către 

conducerea Autorității cu diferite prilejuri; 
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w) asigură confecționarea publicaţiilor tipografice finite imprimate necesare 

desfășurării activităților de protocol: pliante, broșuri, ecusoane, invitații, 

programe de vizită, etc.; 

x) efectuează demersurile necesare aferente deplasărilor interne și internaționale 

ale Autorității (corespondența protocolară, asigurarea cazării, asigurarea 

transportului, etc.); 

y) organizează, în țară și în străinătate, ceremoniile de semnare a acordurilor, 

convențiilor, protocoalelor de colaborare sau colaborează la organizarea 

acestora; 

z) organizează protocolul sosirii și plecării invitaților la/de la aeroport, gară, alte 

locații; 

aa)  identifică și evaluează riscurile asociate obiectivelor/activităților de bază; 

bb) implementează și realizează eficient și eficace, în toate funcțiile/procesele de 

bază activități de control preventive (ex-ante), curente sau de detectare (ex-

post); 

cc) ține un registru al riscurilor, precum și elaborează descrieri grafice și/sau 

narative ale proceselor de bază. 

 

Secțiunea V. 

Responsabilităţile Serviciului cooperare şi relaţii cu publicul 

 

16.  Serviciul cooperare şi relaţii cu publicul este responsabil pentru: 

a) conformitatea proiectelor de acte normative vizate pe domeniul de activitate; 

b) respectarea strictă, la elaborarea proiectelor de acte administrative, a legislaţiei 

referitoare la domeniul de competenţă; 

c) informarea conducerii Autorităţii despre posibilile încălcări ale prevederilor 

legislaţiei referitoare la implementarea acordurilor; 

d) asigurarea procesului de păstrare, sistematizare şi arhivare a documentelor, 

corespunzător procedurilor instituite. 

   

Secțiunea VI. 

Colaborarea în cadrul comisiilor şi grupurilor de lucru 

 

17.  Serviciul participă la activitatea comisiilor permanente formate în cadrul 

Autorității, precum şi în grupuri de lucru interinstituționale, pe domeniul său de 

competență. 

 
    


