Republica Moldova
CONSILIUL DE INTEGRITATE
HOTĂRÂRE
Nr. 2

24 martie 2022
Cu privire la aprobarea Raportului de activitate al
Autorității Naționale de Integritate pentru anul 2021

Audiind Raportul despre activitatea Autorității Naționale de Integritate din anul 2021,
prezentat de către președintele Autorității Naționale de Integritate, dna Rodica Antoci în ședința
publică din 15 martie 2022 și, repetat, la 24 martie 2022, 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 Națională 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. Proiectul raportului anual 2021 a fost prezentat Consiliului de Integritate pe data de
28.02.2022, pentru consultări. Consulul de Integritate examinează al 4-lea raport de activitate a
ANI, raportul anual de activitate pentru anul 2020 nu a fost aprobat.
3. În procesul de asigurare a transparenței decizionale, Consiliul a asigurat plasarea
Raportului despre activitatea Autorității Naționale de Integritate în anul 2021 pe pagina web
oficială, pentru consultări publice de către cei interesați. Părțile interesate au fost invitate să
furnizeze opinii, comentarii în cadrul ședinței publice din 15.03.2022 și prin intermediul
mesajelor expediate.
4. În cadrul ședinței Consiliului de Integritate, membrii Consiliului au formulat o serie de
întrebări și comentarii privind conținutul proiectului raportului. Urmare a audierii raportului,
membrii Consiliului au adresat întrebări și au formulat recomandări relevante, în opinia
membrilor Consiliului, specificate în procesul verbal nr.3 al ședinței din 15.03.20202 și procesul
verbal nr.4 al ședinței din 24.03.2022. Raportul privind activitatea Autorității Naționale de
Integritate în anul 2021 a fost audiat repetat în carul ședinței Consiliului de Integritate din
24.03.2022 și aprobat.

5. Astfel, raportul este structurat în 12 capitole, după cum urmează: (1) Depunerea și
verificarea comprehensivă a declarațiilor de avere și a intereselor personale; (2) Controlul
disuasiv privind respectarea regimului juridic al averii și intereselor personale, al conflictelor de
interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, (3) Implementarea legislației naționale
cu privire la integritate și reprezentarea intereselor ANI, (5) Valorificarea și dezvoltarea
tehnologiilor informaționale în procesul de verificare a respectării regimului juridic al declarării
averilor și intereselor personale, (7) Prevenirea corupției prin cultivarea eminenței integrității în
sectorul public (8) Monitorizarea, analiza, implementarea și raportarea eficientă a politicilor, (9)
Transparență decizională și comunicare, (10) Consolidarea capacităților profesionale ale angajaților,
(10) Gestionarea eficientă a mijloacelor financiare conform principiilor și regulilor bugetar –
fiscale întru atingerea unor scopuri prioritare reflectate în documentele de politici ale ANI; (11)
Extinderea cooperării interne și externe cu alte instituții și organizaţii; (12) Activități de
perspectivă și 4 anexe (Lista de activități de participare a ANI la nivel național și internațional în
anul 2021; Informații privind executarea Hotărârii Curții de Conturi nr.70 din 28 noiembrie 2019 „Cu
privire la Raportul auditului performanței privind funcționalitatea și eficacitatea Sistemului Informațional
Automatizat „e-Integritate”).

6. Fiind analizat, raportul despre activitatea Autorităţii Naţionale de Integritate pentru
anul 2021, 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 Națională de Integritate, cu votul majorității 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
2022, prezentat de către președintele Autorităţii Naţionale de Integritate în ședința din
15.03.2022 și ședința din 24.03.2022.
2. Se recomandă studierea propunerilor și recomandărilor expuse de membrii
Consiliului de Integritate și experților anticorupție în vederea elaborării raportului
anual pentru anul 2022.
3. Prezenta hotărâre se transmite Autorităţii Naţionale de Integritate pentru informare.
4. Prezent hotărâre se publică pe pagina web oficială a Autorităţii Naţionale de
Integritate.
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