
 
  

GHID  
PENTRU PERSOANELE 

RESPONSABILE DE GESTIONAREA 

REGISTRULUI ELECTRONIC AL 

SUBIECȚILOR DECLARĂRII DIN 

CADRUL INSTITUȚIILOR PUBLICE 

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE 

2019 



 

 

   

1 

 

CUPRINS 

I. Dispoziții generale ............................................................................................ 2 

II. Autentificarea în Registrul electronic al  subiecților declarării ....................... 3 

III. Ordinea acțiunilor în vederea atribuirii (adăugării) sau creării subiecților 

declarării în Registrul electronic .......................................................................... 7 

1. Atribuirea (adăugarea) subiectului declarării prin butonul „Căutare” ......... 7 

2. Crearea subiectului declarării în Registrul electronic ................................ 10 

IV. Crearea sau actualizarea activităților subiecților declarării în dependență de 

modificarea rapoartelor de muncă or de serviciu (numire/angajare, promovare, 

transfer, detașare, eliberare/demisie).................................................................. 12 

V. Actualizarea activităților subiecților declarării ............................................. 16 

Suport și obținerea accesului la Registrul electronic al  subiecților declarării…18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

2 

 

 

 

I. DISPOZIȚII GENERALE  

 

Prezentul Ghid cu privire la modul de completare și actualizare a Registrului 

electronic al subiecților declarării din cadrul entităților publice (în continuare – Ghid), este 

elaborată în scopul implementării efective a Legii nr. 133 din 17.06.2016 privind 

declararea averii și a intereselor personale.  

Totodată, acesta este redactat în temeiul viziunilor prospective trasate în Strategia 

dezvoltării instituționale a Autorității Naționale de Integritate (în continuare –ANI) și 

urmărește obiectivele de scurtă durată pentru facilitarea accesului subiecților declarării la 

onorarea obligațiilor de depunere a declarațiilor de avere și a intereselor personale, precum 

și sporirea nivelului de responsabilitate persoanelor responsabile de actualizarea 

permanentă a Registrului electronic al subiecților declarării din cadrul entităților publice. 

În textul Ghidului terminologiile utilizare au următorul sens: 

Entități publice – entitate publică persoană juridică cu statut de: 

a) autoritate publică, autoritate centrală, autoritate publică centrală de specialitate, 

autoritate publică locală, precum şi de structură organizațională de pe lingă sau din sfera 

de competentă a acestora; 

b) autoritate, instituție, organ, organizație, oficiu sau agenție de stat, autonomă, 

independentă, de autoadministrare şi/sau de reglementare; 

c) Curte Constituțională, instanță de judecată, procuratură; 

d) întreprindere de stat sau municipală, societate pe acțiuni în care statul deține pachetul 

majoritar de acțiuni; 

Declarație – declarația de avere şi interese personale (în continuare – declarație) reprezintă 

un act personal şi irevocabil al subiectului declarării, depus sub formă de document 

electronic pe propria răspundere. 

Semnătură electronică – date în formă electronică, care sânt atașate la sau logic asociate 

cu alte date în formă electronică şi care sânt utilizate ca metodă de autentificare. 

Sistem Informațional Automatizat „e-Integritate” – sistemul informațional automatizat 

„e-Integritate” (în continuare – SIA „e-Integritate”) reprezintă 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. Sistemul funcționează fără întrerupere 24/24, 7 zile pe 

săptămână, cu excepția cazurilor de mentenanță planificată. 

Registrul electronic al subiecților declarării din cadrul entităților publice (în 

continuare – Registru electronic) – modul informatic, parte componentă a SIA „e-
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Integritate” în care figurează subiecții declarării prevăzuți la alin. (1) al art. 3 din Legea nr. 

133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale. 

Persoană responsabilă – persoana din cadrul serviciului resurse umane responsabilă de 

actualizarea permanentă a Registrului electronic al subiecților declarării averii şi a 

intereselor personale în condițiile Legii nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și 

a intereselor personale. 

II. AUTENTIFICAREA ÎN REGISTRUL ELECTRONIC AL  SUBIECȚILOR 

DECLARĂRII  

Autentificarea în calitate de persoană responsabilă, necesită descărcarea și instalarea 

programului „Mold Sign”. În cazul în care acest program nu este instalat, este obligatorie 

descărcarea și instalarea (implicit se acceptă toate notificările, se selectează limba dorită) 

acestuia prin următorul link:  

https://semnatura.md/instalare/ 

 

(Pasul nr.1) Dacă sunteți sigur că acest program a fost anterior instalat și se rulează, 

accesați următorul link pentru a iniția procesul de autentificare: 

declaratii.ani.md/admin 

https://semnatura.md/instalare/
https://declaratii.ani.md/admin
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În mod normal, după accesarea adresei declaratii.ani.md/admin, veți fi direcționat 

pe pagina din imaginea de mai sus. Atrageți atenție să corespundă textul „Autentificare 

utilizator ANI”.  

Pentru toate cazurile în care în locul textului „Autentificare utilizator ANI” va fi 

indicat textul „Autentificare declarant prin MPass” , se presupune că nu a fost corect 

introdusă adresa declaratii.ani.md/admin, fie este necesar să curățați (1)„cookies și alte 

date” și (2)„imagini și file-uri cached” din meniul browserului și /sau să vă autentificați 

prin alt browser (Mozilla/Firerox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, etc.) dacă la 

același calculator doriți să depuneți declarații de avere și a intereselor personale. 

(Pasul nr.2) Subsecvent veți accesa butonul „AUTENTIFICARE” specificat mai jos: 
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(Pasul nr.3) Ulterior accesării butonului „AUTENTIFICARE” veți fi redirecționat pe 

pagina în care va fi necesar să selectați modalitatea de autentificare prin semnătura eliberată 

de Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, după cum urmează: 

 

(Pasul nr.4) Trebuie să vă regăsiți în mod implicit numele prenumele și IDNO organizației 

publice în care ați fost desemnată drept persoană responsabilă și să accesați selectând 

certificatul, după cum este vizualizat în imaginea de mai jos: 
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(Pasul nr.5) În ultimul pas veți introduce parola implicită 1 1 1 1 1 1 1 1, sau parola pe 

care ați setat-o individual.  

 

Pentru toate cazurile în care toți pașii enunțați mai sus au fost realizați întocmai, veți 

vizualiza prima pagină din interfață registrului electronic: 
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III. ORDINEA ACȚIUNILOR ÎN VEDEREA ATRIBUIRII (ADĂUGĂRII) SAU CREĂRII 

SUBIECȚILOR DECLARĂRII ÎN REGISTRUL ELECTRONIC  

1. ATRIBUIREA (ADĂUGAREA)  SUBIECTULUI DECLARĂRII PRIN BUTONUL „CĂUTARE”  

(Pasul nr. 1) Pentru accesarea registrului veți face click la secțiunea „Registrul Electronic 

al Subiecților Declarării” după indicatorul din imaginea de mai jos: 

 

(Pasul nr. 2 ) Chiar dacă sunteți sigur că angajatul nu a fost anterior subiect al declarării 

și nu a fost introdus în careva registre electronice, în primul rând veți accesa butonul 

„Căutare”: 
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(Pasul nr. 3) Odată ce ați accesat butonul „Căutare”, veți introducere IDNP-ul persoanei 

în secțiunea din imaginea de mai jos: 

 

(Pasul nr. 4) În cazul în care IDNP-ul a fost introdus corect și subiectul declarării a figurat 

anterior în careva registre electronice, în rezultatul căutării informațiile acestuia vor fi 

reflectate după cum se vede în imagine, astfel, accesați „creionul” de culoare verde din 

imaginea de mai jos: 
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(Pasul nr. 5) Apăsați butonul „Verificare” din imaginea mai jos: 

 

(Pasul nr. 6) După ce ați accesat butonul „Verificare”, așteptați 2-3 secunde până când 

pagina se va încărca cu datele sincronizate. În cazul în care datele sunt incomplete sau 

eronate la capitolele „Date Personale” și „Date despre familie”, acestea pot fi 

corectate/introduse manual de către persoana responsabilă. În final, se va accesa butonul 

„Salvați”, conform indicatorului de mai jos: 

 

Accesați butonul 

„Verificare” 

Accesați 

„Salvați” 
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În rezultatul accesării butonul „Salvați”, subiectul declarării va fi transferat în lista 

subiecților declarării din Registrul electronic al instituției dumneavoastră.  

2. CREAREA SUBIECTULUI DECLARĂRII  ÎN REGISTRUL ELECTRONIC  

(Pasul nr.1) Pentru cazurile în care IDNP-ul a fost introdus corect prin butonul „Căutare”, 

dar se va afișa – „Nu sunt rezultate pentru afișare” conform imaginei de mai jos, va fi 

necesar să accesați opțiunea „Creați Subiect în Registru”: 

  

(Pasul nr.2) Ulterior, veți introduce IDNP-ul subiectului declarării și veți tasta butonul 

„Verificare”: 

 

   Accesați 

Introduceți IDNP Tastați 
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(Pasul nr.3) Atrageți atenție asupra imaginei temporare din colțul de jos din stânga paginii 

care vă indică faptul că informațiile disponibile din Registrul populației au fost descărcate 

cu succes: 

 

(Pasul nr.4) În cazul în care datele sunt incomplete sau eronate la capitolele „Date 

Personale” și „Date despre familie”, acestea pot fi corectate/introduse manual de către 

persoana responsabilă. Ulterior, puteți adăuga activitatea, sau în josul paginii tastați 

„Salvați” și continuați crearea/actualizarea activităților subiectului declarării conform 

indicațiilor din capitolul IV. 
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IV. CREAREA SAU ACTUALIZAREA ACTIVITĂȚILOR SUBIECȚILOR DECLARĂRII 

ÎN DEPENDENȚĂ DE MODIFICAREA RAPOARTELOR DE MUNCĂ OR DE SERVICIU 

(NUMIRE/ANGAJARE, PROMOVARE, TRANSFER, DETAȘARE, 

ELIBERARE/DEMISIE) 

(Pasul nr.1) Odată ce ați atribuit (adăugat) sau creat subiecți ai declarării în Registrul 

electronic al instituției dumneavoastră, aceștia se vor succeda într-o listă. Prin urmare, 

pentru a crea sau actualiza o activitate, fie  introduceți IDNP-ul subiectul declarării în 

secțiunea sugerată de indicatorul din imaginea de mai jos, sau dacă acesta se regăsește în 

prima pagină din listă accesați-l prin „Creionul de culoare verde”: 

 
(Pasul nr.2) Urmează să fiți redirecționat în următoare pagină, în care la necesitate puteți 

accesa butonul „Verificare” în scopul actualizării datelor în regim automat, sau să purcedeți 

nemijlocit la redactarea activității prin accesarea (click) secțiunii „Activități” din imaginea 

de mai jos: 

 

Introduceți 

IDNP 

 

Accesați 
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(Pasul nr.3) Crearea activității subiectului declarării se operează obligatoriu în cazul 

numirii/angajării acestuia în cadrul instituției dumneavoastră. Legislația actuală stipulează 

următoarele opțiuni de ocupare  a funcțiilor care stau la baza emiterii actului 

administrativ/juridic de numire/angajare: 

1) concurs 2) promovare 3) transfer 4) detașare. 

Pentru fiecare calitate de subiect (funcție) deținută, acestuia i se va crea o activitate nouă, 

indiferent de opțiunea prin care a fost numit/angajat în instituția/subdiviziunea 

dumneavoastră, acestuia i se va adăuga obligatoriu o activitate nouă: 

 

(Pasul nr.4) Data numirii/angajării, se va selecta din calendarul digital prin click în spațiul 

liber din secțiunea în cauză: 
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(Pasul nr.5) Organizația (instituția publică) nu trebuie adăugata sau modificată, aceasta 

se generează automat ( implicit); dacă nu corespunde, informați Autoritatea Națională de 

Integritate la poșta electronică instituțională de pe pagina oficială. 

 

(Pasul nr.6) Subdiviziunea presupune direcția, secția, inclusiv denumirea completă a 

subdiviziunii aflate în subordinea instituției ierarhic superioare (fondator, angajator), în 

unele cazuri subdiviziunea nu este obligatorie spre introducere. 

(Pasul nr.7) Pentru adăugarea funcției este necesară introducerea primelor 4-5 litere și 

selectarea integrală a acesteia din portofoliul de mai jos. Dacă funcția va fi introdusă 

manual integral sau creată, subiectul declarării va vizualiza notificarea „Nu aveți nici o 

activitate, adresați-vă la resurse umane” și respectiv nu va putea depune declarația de avere 

și a intereselor personale. 
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(Pasul nr.8) Actul ce atestă numirea în funcție urmează a fi creat prin „cruciulița albastră” 

unde se va selecta „Tipul actului” (Decret, Ordin, Hotărîre/decizie judecătorească, etc.), iar 

la „Numărul actului” recomandăm introducerea acestuia fără litere după care accesați 

creare: 

 

(Pasul nr.9) În final este important de a selecta butonul „Creare” și astfel va fi adăugată 

activitatea subiectului declarării, fapt care-i va permite depunerea declarației de avere și a 

intereselor personale. 

 



 

 

   

16 

 

V. ACTUALIZAREA ACTIVITĂȚILOR SUBIECȚILOR DECLARĂRII  

În dependență de motivul prin care a intervenit modificarea raportului de 

muncă/serviciu, persoana responsabilă urmează să actualizeze în termeni proximi 

activitățile subiecților declarării pentru următoarele situații: 

1) În cazul în care subiectul declarării a acces într-o altă funcție în cadrul aceleiași 

instituții publice  (concurs, promovare, transfer), acesta nu este obligat să depună o 

declarația de avere și a intereselor personale (Această prevedere nu este valabilă pentru 

cazurile în care  subiectul declarării a fost eliberat prin act administrativ/juridic din funcția 

deținută anterior). 

a) Prin urmare, chiar dacă nu este cazul să depună o nouă declarație la 

numire/angajare (concurs, promovare, transfer, pe intern), orice funcție nouă 

(calitate de subiect al declarării), implică necesitatea încheierii activității anterioare 

(prin introducerea datei și actului care atestă încheierea acesteia) și crearea unei noi 

activități (în acest caz, subiectul declarării nu este obligat să depună declarația la 

eliberare/încheiere activitate). 

b) Pentru toate cazurile ce țin de aleșii locali (consilier de orice nivel, primar de orice 

nivel, președinte de raion, etc.), pentru oricare mandat inclusiv succesiv (unul după 

altul), de fiecare dată mai întâi se va depune declarația la expirare mandat și ulterior 

declarația la validare mandat. Respectiv, persoanele responsabile de actualizarea 

registrului vor întreprinde acțiunile necesare pentru actualizarea activităților acestora în 

cel mai scurt timp posibil. 

2) În situația suspendării rapoartelor de muncă/serviciu a subiecților declarării, persoana 

responsabilă va opera modificarea de rigoare prin selectarea bifei „Suspendat” și butonului 

„Salvare” după indicatorul din imagine:  
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3) În rezultatul eliberării din funcție, persoana responsabilă va opera modificări la capitolul 

„Data eliberări” selectând data din calendarul digital și adăugând prin „cruciulița 

albastră” – „Actul ce atestă eliberarea din funcție”  și nr. acestuia. 

 

 

4) Totodată la reîncadrarea în funcție după suspendarea rapoartelor de muncă/serviciu bifa 

urmează a fi înlăturată pentru ca subiectul declarării să poată depune declarația de avere 

și interese personale la reîncadrare dacă durata suspendării a fost mai mare de un an fiscal. 
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Pentru a obține acces la Registrul electronic al subiecților declarării din cadrul 

instituției publice respective, este necesară desemnarea unei persoane responsabile 

și a supleanților (după caz) prin dispoziția/ordinul conducătorului instituției publice.  

Ulterior, scanați dispoziția/ordinul și expediați-l la adresa electronică info@ani.md 

indicând la textul mesajului electronic IDNP-ul persoanelor pentru care se solicită 

acces.  

Pentru suport și informații suplimentare apelați cu încredere la următoarele numere 

de telefoane: 

(022) 820 603;(acces registru) 

(022) 820 619; 

(022) 820 616; 

(022) 820 607; 

(022) 820 631. 
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