Proiect
AGENDA ȘEDINȚEI
CONSILIULUI DE INTEGRITATE
21 septembrie 2020, ora 14.00
- ședință publică, interactivă, cu participarea presei 1. Aprobarea procesului – verbal al ședinței anterioare.
2. Prezentarea și aprobarea Proiectului Ordinei de zi.
3. Măsuri organizatorice în legătură cu perioada de raportare. (Stabilirea
priorităților. Precizarea ordinei de examinare în ședință: informația semestrială de
activitate a Autorității Naționale de Integritate. Raport anual de audit al ANI.
Informația cu privire la rezultatele controlului privind depunerea în termen a
declarațiilor de avere și interese personale de către președintele și vicepreședintele
Autorității, precum și de către inspectorii de integritate. Rezultatele controlului
averilor și al intereselor personale, constatări sau absența 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. Raportul semestrial al Colegiului disciplinar despre activitatea sa.
Determinarea cercului de invitați din partea instituțiilor de monitorizare și altor părți
interesate).
4. Examinarea propunerilor de modificare a Regulamentului cu privire la
organizarea și desfășurarea concursului privind suplinirea funcției de inspector
de integritate.
5. Despre Strategia ANI.
6. Cu privire la sesizarea vicepreședintelui Autorității Naționale de
Integritate cu nr. 01/3495 din 03.08.2020 privind legalitatea aspectelor descrise.
7. Cu privire la petiția anonimă nr. An-418/20 din 17.08.2020 privind
falsul în declarații a unui inspector de integritate din cadrul Autorității
Naționale de Integritate.
8. Cu privire la scrisoarea Șefului Oficiului Consiliului Europei la
Chișinău, domnul William Massolini cu nr. Ref-3007 din 21.08.2020, ca răspuns
la demersul Consiliului de Integritate privind procedura de examinare și
soluționare de către Consiliu a conflictelor de interese, a incompatibilităților,
restricțiilor și limitărilor.
9. Cu privire la scrisoarea Direcției juridice a Autorității Naționale de
Integritate cu nr. 07/4218 din 09.09.2020 privind prezentarea informațiilor în
contextul celor convenite în cadrul ședinței de lucru din 31.07.2020, cu
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participarea președintelui ANI, dna Rodica Antoci și a președintelui ședinței
Consiliului de Integritate, Vitalie Palega.
10. Cu privire la sesizarea președintelui ANI, dna Rodica Antoci cu nr.
01/4156 din 07.09.2020 privind acțiunile derogatorii de la cadrul normativ în
vigoare admise de către vicepreședintele ANI.
11. Diverse (max. 10 min.).
11.1. Oportunitatea creării adreselor e-mail în SIA ZIMBRA pentru
membrii Consiliului de Integritate, pe durata exercitării mandatului.
11.2. Optimizarea interfeței Consiliului de Integritate de pe Portalul WEB
al Autorității Naționale de Integritate. (Schimbarea banerului CI cu locul, astfel
încât să fie mai vizibil pe pagina de start și să fie situat lângă cel al ANI. Arhivarea
documentațiilor vechi. Facerea informațiilor mai accesibile, prin plasarea noutăților și
a activităților Consiliului - ședințe viitoare, proiecte ale agendelor, hotărâri, – pe
banerul CI dar și la noutățile și comunicatele de pe interfața de bază a ANI.
11.3. Cu privire la rezultatele concursului privind selecția în Colegiul
disciplinar a membrilor reprezentanți ai societății civile și ai mediului academic.
11.4. Despre Regulamentul privind criteriile de efectuare a controalelor și
prezentare spre aprobare Consiliului de Integritate. (Proiectul Regulamentului se
află în fază de elaborare a conceptului.).
11.5. Cu privire la Serviciul securitate, audit și control al integrității
(funcționalitatea Serviciului).
11.6. Chestiuni organizatorice (programarea prealabilă a ședinței următoare și
înaintarea propunerilor pentru includerea în Proiectul agendei. Modalitatea de
desfășurare a ședinței viitoare, on-line, prezența fizică.).
Chișinău, 15.09.2020
Secretariatul Consiliului de Integritate
Veronica CARABUT, specialist principal
e-mail: veronica.carabut@ani.md, tel. 022 820-627
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