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AUTORITATEA NAȚIOANALĂ DE INTEGRITATE 

 

GHIDUL 

 utilizatorului pentru depunerea DAIP în formă electronică  

 

 

Introducere 

Prezentul ghid este elaborat de Autoritatea Națională de Integritate pentru 

oferirea suportul metodologic subiecților declarării în procesul depunerii 

declarației de avere și a intereselor personale în format electronic.  

Îndrumările incluse în prezentul ghid urmează să furnizeze un sprijin rezultativ 

care va facilita familiarizarea utilizatorilor cu particularitățile interacționării de 

la etapa autentificării până la ultima acțiune care presupune semnarea declarației 

de avere și interese personale în formă electronică. 

 

Sistemul Informațional e-Integritate 

Este un sistem informațional destinat depunerii, arhivării, verificării şi analizei 

automate a declarațiilor de avere şi interese personale şi facilitării accesului 

electronic al cetățenilor și instituțiilor interesate la informațiile de interes public.  

Această platformă electronică administrată de „I.P. Serviciul Tehnologia 

Informațiilor și Securitate Cibernetică”, asigură disponibilitate și accesibilitate 24/24, 7 

zile săptămânal.  

 

Consultații cu privire la conținutul (obiectul) declarației de averii și interese 

personale în formă electronică, se oferă la următoarele numere de telefon: 

022-820-619, 022-820-616, 022-820-607, 022 820-631, 022-820-622. 
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Subiecții declarării averii și a intereselor personale: 

 

a) persoanele care deţin funcţiile de demnitate publică prevăzute în anexa la 

Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de 

demnitate publică; 

b) membrii Consiliului de supraveghere al instituţiei publice naţionale a 

audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”, Compania Teleradio-Găgăuzia; 

consilierii consiliilor săteşti (comunale), orăşeneşti (municipale), raionale; 

deputaţii Adunării Populare a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia; 

c) membrii Consiliului Superior al Magistraturii şi ai Consiliului Superior al 

Procurorilor din rîndul profesorilor, precum și membrii organelor care 

funcționează în subordinea Consiliului Superior al Magistraturii și a Consiliului 

Superior al Procurorilor; 

d) membrii nepermanenți ai Comisiei Electorale Centrale; 

e) conducătorii organizațiilor publice şi adjuncţii acestora; 

f) personalul din cabinetele persoanelor cu funcţii de demnitate publică; 

g) funcționarii publici, inclusiv cei cu statut special; 

h) membrii Consiliului de Integritate; 

i) membrii colegiilor/comisiilor de admitere în profesie, de evaluare,  

disciplinare și/sau de etică a profesiilor conexe justiției. 

 

Subiecţii prevăzuţi mai sus sînt incluşi în Registrul electronic al 

subiecţilor declarării averii şi a intereselor personale, ţinut de Autoritatea 

Națională de Integritate, cu suportul persoanelor desemnate responsabile 

de actualizarea registrului electronic din cadrul tuturor organizațiilor 

publice în care activează subiecți ai declarării. 
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Autentificarea în SIA e-Integritate 

Autentificarea este condiționată prin deținerea dispozitivului electronic – semnătura 

electronică, care este eliberată gratuit, în condițiile legii, subiecților declarării.  

Asupra acestui domeniu (asigurarea subiecților declarării cu semnături electronice) sunt 

însărcinate persoane desemnate responsabile din cadrul subdiviziunilor resurse umane 

în cadrul organizațiilor publice în care activează subiecți ai declarării. 

Astfel, în prealabil, este necesară descărcarea și instalarea următoarei aplicații de pe 

pagina web – https://semnatura.md/instalare/ :  

 

Urmați cu precauție toți pașii care se vor solicita implicit de către aplicația „Mold 

Sign” astfel încât după finalizarea dialogurilor, calculatorul se va reporni. 

După caz, instalați și celelalte „drivere pentru mijlocul tehnic” corespunzător 

imaginilor de pe pagina dată.  

 

https://semnatura.md/instalare/
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Primul pas în scopul inițierii procedurii de autentificare în SIA e-

Integritate este accesarea paginii web oficiale ale Autorității Naționale de 

Integritate – www.ani.md, după care veți tasta secțiunea „Depune Declarația 

AICI”. 

 

În interfață de mai jos veți observa mai multe compartimente care sunt disponibile 

în format util pentru a fi descărcate și lecturate, de asemenea testimoniale video 

care vor explica pas cu pas procesul comprehensiv de depune a declarațiilor de 

avere și interese personale. 

 

http://www.ani.md/
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Prin acționarea secțiunii „DECLARAȚIE ON-LINE”, veți fi redirecționați la pagina 

de autentificare în SIA e-Integritate,  

 

De asemenea, autentificare este posibilă prin ocolirea pașilor care implică 

navigarea paginii web oficiale ANI, respectiv, prin simpla accesarea a următorului 

link, veți fi direcționat la pagina de autentificare –  declarant.ani.md 

Astfel, prin accesarea butonului de culoarea albastră „AUTENTIFICARE”, se va 

iniția procesul de logare în cabinetul personal al subiectului declarării: 

 

file:///C:/Users/Admin/Downloads/declarant.ani.md
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Modalitatea implicită (obișnuită) de autentificare pentru subiecții declarării care 

dețin semnătură electronică eliberată de „I.P. Serviciul Tehnologia Informației 

și Securitate Cibernetică”, este opțiunea numărul 2 (doi), conform 

marcajului: 

 

După selectarea modalității de autentificare nr. 2 și anume prin intermediul 

semnăturii electronice, veți fi direcționat la următoarea pagină unde veți 

accesa secțiunea – numele/prenumele (organizația publică) după cum 

urmează: 
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La această etapă este necesar să introduceți parola implicită din plicul inițial în 

care ați primit semnătura electronică, în cazul în care ați personalizat parola, 

veți introduce parola modificată. 

 

După introducerea parolei de acces, veți fi direcționat la prima pagină din 

cabinetul personal al subiectului declarării, totuși, dacă aceasta este prima 

dumneavoastră autentificare în funcția nouă, va fi necesar să confirmați detaliile 

datelor personale, după caz să le rectificați și să accesați butonul de continuare a 

procesului de autentificare. 

În cazul întâmpinării unor dificultăți sau erori tehnice în utilizarea 

semnăturii electronice pentru autentificarea în cabinetul personal, solicitați 

cu încredere suport tehnic de la colegii din cadrul „I.P Serviciul Tehnologia 

Informației și Securitate Cibernetică” la nr. de telefon: 

022 – 820 – 911. 
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În funcționalul cabinetului personal este necesar să vă familiarizați cu 

următoarele compartimente: 

1) Trebuie să declarați 

2) Declarații de avere și interese personale nedepuse 

3) Declarații de avere și interese personale depuse 

4) Meniul – Acasă, Declarații, Acte de constatare ANI, Întrebări frecvente, 

Ghid de completare 

5) Setări Dashboards 

6) Reset Dashboard 

7) Nume/prenume – editare cont. 

                    

La secțiunea „Trebuie să declarați” se vor afișa toate obligațiile care survin în 

cazul apariției și modificării raporturilor de muncă ori de serviciu. 

În secțiunea „Declarații de avere și interese personale nedepuse” vor figura 

toate declarațiile inițiate dar care nu au fost semnate, inclusiv ciornele. 

Recomandăm, după depunerea declarațiilor de avere și interese personale să 

ștergeți toate ciornele. 

La secțiunea „Declarații de avere și interese personale depuse”, sunt listate 

toate declarațiile depuse anterior, or, prezența declarației în această secțiune 
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confirmă faptul depunerii, acceptării și prezenței acesteia pe portalul public al 

declarațiilor. 

În meniul (Acasă, declarații, acte de constatare ANI, Întrebări frecvente, Ghid de 

completare) din stânga capturii de ecran, pot fi inițiate orice tip de 

declarații, indiferent de faptul apariției sau lipsei notificării despre necesitatea 

depunerii acestora. 

 

Butonul „Reset Dashboard” vă poate ajuta pentru toate cazurile când secțiunile 

din prima pagină a cabinetului personal fie lipsesc ori sunt aranjate într-un mod 

distinct de cel stabilit implicit conform setărilor SIA e-Integritate. 

 

În secțiunea unde figurează numele și prenumele dumneavoastră, există extensia 

editează/actualizează profilul, care vă permite modificarea adresei electronice 

și altor date personale în cazul în care acestea nu s-au actualizat automatizat din 

Registrul de Stat al Populației. 
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Pentru inițierea procedurii de depunere a declarației de avere și interese 

personale, tastați compartimentul „Declarații” după care, selectați secțiunea 

„Declarație de avere și interese personale”, conform marcajelor de mai jos: 

 

La această etapă, este necesar să selectați „Temeiul de depunere a 

declarației”, care conform criteriilor stabilite de legiuitor sunt trei la număr – 

„La angajare/validare mandat”, „La eliberare/demisie”, „Anuală” 

(periodică). 

În cazul declarațiilor depuse la reîncadrarea în serviciu (după suspendarea 

raporturilor de muncă/serviciu mai mult de un an fiscal), se va selecta secțiunea 

„La angajare/validare mandat”, deja în conținutul electronic se va specifica 

perioada declarării (spre exemplu 2018-2021).  

În cazul în care, dețineți mai multe calități de subiect al declarării, , sau ați omis 

anumite perioade la fel din alte calități deținute anterior, prin intermediul 

butonului „Selectați activitatea” poate fi selectată funcția care vă interesează 

actualmente. 
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Conținutul declarației de avere și interese personale 

Informații generale  

Venituri  

Bunuri imobile  

Bunuri mobile 

Active financiare 

 Cote părți/Acțiuni  

Datorii 

Servicii procurate  

Interese personale 
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Conform capturii de ecran de mai jos, sunt prezentate trei butoane de 

importanță majoră în procesul inițierii, redactării și semnării declarației de 

avere și interese personale: 

 „Semnați declarația aici”, 

 „Previzualizare Document”,  

„Preluați date dintr-o declarație mai veche”. 

La etapa dată, în cazul în care ați mai depus anterior declarații de avere și 

interese personale, utilizați cu încredere potențialul butonului „Preluați 

date dintr-o declarație mai veche”.  

 
Ulterior, conform listei de mai jos, veți selecta oricare din declarațiile depuse 

anterior, pe care le considerați relevante, astfel încât procesul de redactare 

va fi mai facil și va include doar rectificarea unor sume, sau adăugarea unor 

noi tipuri venituri, după caz, bunuri mobile, imobile, etc. 
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Capitolul „Venituri” include 8 (opt) compartimente, dintre care 7 sunt 

tipizate, iar în ultimul compartiment se vor indica venituri obținute din alte 

surse decât cele identificate implicit de legiuitor. Conținutul secțiunilor sunt 

identice, respectiv, indiferent de tipul venitului, se va reflecta – (1)„Sursa”, (2) 

„Serviciul prestat/Obiectul generator de venit”, (3)„Suma venitului”. 

 

 
 

Capitolul „Bunurile imobile” cuprinde 2 (două) categorii mari, 

„Terenuri” și „Clădiri și construcții”. În cazul terenurilor, sunt 

disponibile implicit 4 (patru) categorii – agricol, forestier, intravilan, 

extravilan, precum și alte categorii situate în circuitul civil. 

Pentru adăugarea bunurilor imobile „Clădiri și construcții”, sunt 

disponibile opțiunile – apartament, casă de locuit, vilă, spațiu comercial/de 

producție, garaj, precum și categoria „altă avere imobilă”. 

Atrageți atenție sporită secțiunilor marcate cu asterisc * (steluță de culoare roșie), 

faptul care presupune obligativitatea completării informațiilor respective cu 

precauție, precum și a noilor reglementări ce țin de valoarea bunurilor și 

valoarea de piață a bunurilor, pentru bunurile deținute în proprietate. 
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În cazul în care ați introdus date eronate sau incomplete, este posibilă rectificarea 

prin utilizarea „creionului” marcat din imaginea de mai jos. 
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Capitolul „Bunuri mobile” conține 5 (șase) categorii de bunuri, dintre 

care, subiectul declarării urmează să acorde atenție sporită la categoriile – 

„Mijloace de transport” și „Bunuri transmise cu titlu oneros sau gratuit”, în 

contextul noilor reglementări ce țin de valoarea bunurilor și valoarea de 

piață a bunurilor, pentru bunurile deținute în proprietate. 
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În aceeași ordin de idei, bunurile introduse pot fi rectificate conform exemplului 

prezentat mai jos prin acționarea „creionul”. 

 

 
 

 

Capitolul „Active financiar” este compartimentat în 4 (patru) categorii care 

constituie o parte substanțială în declarație în vederea justificării averii precum 

veniturilor obținute, după cum  urmează: 

A – Conturi curente (inclus carduri), depozite bancare sau echivalente, fonduri de 

investiții sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme de 

acumulare. 

B – Hârtii de valoare (deținute în titluri de stat, certificate, obligațiuni), acțiuni 

sau părți sociale în societăți comerciale, cecuri, cambii, certificate de împrumut, 

alte forme de investiții directe. 

C – Numerar în monedă națională și/sau valută străină care nu face obiectul unor 

depuneri în instituții financiare, alte documente ce incorporează drepturi 

patrimoniale. 

D- Bunuri virtuale – active financiare nebancare electronice, aplicații și alte 

produse vrituale derivate ale tehnologiilor informaționale, inclusiv monede 

digitale, criptomonede, criptovalută, care sunt stocate (depozitate), găzduite 

electronic și efectiv disponibile pe platforme on-line securizate și înregistrate 

în spațiul virtual al rețelei globale de internet. 
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Capitolul „Cote-părți/Acțiuni”, presupune acele acțiuni sau cote părți în capital 

social al agentului economic. Subiecții declarării vor atrage atenție sporită la 

indicarea valorii bunului și valorii de piață a bunului. 
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La capitolul „Datorii” se vor indica (inclusiv taxe neachitate), ipoteci, 

garanții emise în beneficiul unor terți, împrumuturi și credite, atâta timp cât 

suma inițială nu a fost rambursată (achitată) integral.  

 
În Capitolul „Servicii procurate” toate tipurile de cheltuieli, cu condiția 

că au fost realizate pentru același serviciu sau pentru același tip de servicii. 

 

 
 

 

Compartimentul interese personale, în pct. A va include calitatea de 

asociat, de acționar sau de membru al unui agent economic, de membru al 

organelor de conducere, de administrare, de revizie sau de control în cadrul 

unor organizații necomerciale sau societăți comerciale ori de membru în 

cadrul unor organizații necomerciale sau internaționale. 

La pct. B se vor reflecta contracte, încheiate sau aflate în derulare de 

către subiectul declarării, soțul/soția sau concubinul/concubina acestuia, 

inclusiv persoanele juridice în care aceștia sînt beneficiari efectivi, care sînt 
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finanțate de la bugetul de stat, din bugetul local și/sau din fonduri externe 

ori încheiate cu societăți comerciale cu capital de stat. 

 
 

Semnarea declarației, presupune 3 (trei) pași consecutivi. 

 

Pasul nr. 1, tastați butonul „Semnați declarația aici”, bifați „prezenta 

declarație constituie act public și răspundeți potrivit legii pentru 

inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor”, fapt care activează 

butonul „Depunere declarație”: 
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Pasul 2, selectarea instrumentului nr. 2 de semnare, semnătura electronică 

eliberată de „Serviciul Tehnologia informației și Securitate Cibernetică” conform 

imaginii de mai jos: 

 

 
 

 

 

La pasul 3, veți tasta butonului „Utilizează” după care suplimentar se va introduce 

parola. 
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După introducerea parolei veți fi redirecționat la pagina de autentificare sau 

în prima pagină din cabinetul personal (în dependență de aplicația web 

pentru navigare folosită).  

Asupra certitudinii faptului de depunere a declarației există 3 (trei) 

modalități de verificare. 

 

1. Declarația se află în secțiunea „Declarații de avere și interese 

personale depuse” 

2. La poșta electronică ați primit confirmarea depunerii declarației. 

3. Pe portalul public al declarației, la introducerea numelui și 

prenumelui subiectului declarării, selectarea tipului declarației, 

perioadei de referință, apare declarația care poate fi descărcată. 

 

Consultații cu privire la conținutul (obiectul) declarației de averii și 

interese personale în formă electronică, se oferă la următoarele numere 

de telefon: 

 

022-820-619, 022-820-616, 022-820-607, 022 820-631, 022-820-622. 

 

                                                                                        


