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REPUBLICA MOLDOVA 

 

CONSILIUL DE INTEGRITATE 

 

HOTĂRÂRE 

Nr. 6                                                                                                 08 aprilie 2021  

 

Cu privire la Raportul de activitate al  

Autorității Naționale de Integritate pentru anul 2020 

 

Audiind Raportul despre activitatea Autorității Naționale de Integritate 

(ANI) pentru anul 2020, prezentat în ședința publică din 15.03.2021 de către 

președintele Autorității Naționale de Integritate, dna Rodica Antoci, Consiliul de 

Integritate (CI),- 

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 ANI prezintă 

Consiliului anual, până în data de 1 martie, raportul de activitate al ANI pentru 

anul precedent şi asigură publicarea acestuia pe pagina web oficială a ANI, iar 

potrivit art.12 alin.(7) lit.e) din Lege, Consiliul de Integritate analizează şi aprobă 

raportul anual al ANI.  

2. Consiliul de Integritate (în continuare Consiliu) a adoptat Raportul de 

activitate al ANI pentru anul 2019 cu o serie de recomandări (a se vedea hotărârea 

Consiliului din 25.05.20201) pentru elaborarea următorului raport de activitate. În 

elaborarea hotărîrii din 25.05.2020, Consiliul a adoptat hotărârea din 18.01.20212, 

cu explicarea cerințelor prezentării și structurării informațiilor în Raportul anual de 

activitate în scopul facilitării evaluării de către Consiliu și societate a eficienței și 

eficacității realizării atribuțiilor ANI prevăzute de lege.  

3. Proiectul Raportului de activitate al ANI pentru anul 2020 a fost prezentat 

Consiliului pe data de 24.02.2021 și publicat pe pagina web ANI pentru consultări 

publice pe data de 01.03.2021. Acesta este al 3-lea raport anual de activitate. 

4. Proiectul Raportului a fost prezentat în ședința publică din 15.03.2021 de 

către dna Rodica Antoci, președintele ANI, cu participarea dlui Lilian Chișca, vice-

președintele ANI, reprezentantul Inspectoratului de Integritate și Direcției juridice 

a ANI. Consiliul a invitat în ședința sa publică părțile interesate în vederea 

expunerii opiniilor, propunerilor și recomandărilor.  
 

1 https://www.ani.md/sites/default/files/Hot%20CI-3%20din%2025.05.2020.pdf  
2 https://www.ani.md/sites/default/files/RCI%20nr.%201%20din%2018.01.2021.pdf  

https://www.ani.md/sites/default/files/Hot%20CI-3%20din%2025.05.2020.pdf
https://www.ani.md/sites/default/files/RCI%20nr.%201%20din%2018.01.2021.pdf
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5. În cadrul ședinței publice din 15.03.2021 membrii Consiliului, Președinta 

Republicii Moldova și alți participanți au formulat verbal și în scris peste 30 de 

întrebări pe marginea proiectului Raportului de activitate al ANI pentru anul 2020. 

Reprezentanții ANI au oferit răspunsuri la o parte din întrebările formulate în 

cadrul ședinței (a se vedea PV al ședinței), la o serie de întrebări răspunsuri nu au 

parvenit.  

6. În cadrul ședinței, Consiliul a constatat neconformarea conținutului 

proiectului Raportului de activitate al ANI pentru anul 2020 la cerințele expuse în 

hotărârile Consiliului din 25.05.2020, 18.01.2021 și 15.02.20213. Proiectul 

Raportului anual al ANI pentru anul 2020 repetă structura conținutului Raportului 

de activitate pentru anul 2019. Contrar hotărârilor Consiliului, conținutul 

informației nu este structurat în conformitate cu atribuțiile ANI conform legii, 

lipsește raportarea realizării indicatorilor de performanță în exercitarea atribuțiilor, 

lipsesc informații privind implementarea Planului de activitate pe anul 2020 și 

executarea bugetului pentru 2020, lipsește informația privind costurile aferente 

realizării atribuțiilor, etc. Conținutul proiectului Raportului ANI pentru anul 2020 

nu facilitează evaluarea eficienței și eficacității realizării atribuțiilor stabilite de 

lege și contribuției ANI la promovarea integrității. Informația prezentată și 

explicațiile prezentate face imposibilă evaluarea costurilor aferente realizării 

fiecărei atribuții, nu sunt identificate constrângerile interne și obstacolele externe în 

realizarea fiecărei atribuții. Se constată lipsa progresului real în elaborarea 

Strategiei de dezvoltare instituțională a ANI.  

7. În ședința din 15.03.2021, Consiliul a recomandat operarea 

îmbunătățirilor substanțiale la textul proiectului Raportului anual, care va lua în 

considerație propunerile și recomandările formulate în hotărârile menționate.  

8. La 07.04.2021 Consiliul a recepționat proiectul Raportului anual al ANI 

2020 cu unele completări minore.  

9. În ședința Consiliului, reprezentantul ANI, care a prezentat repetat 

proiectul Raportului, a comunicat despre faptul remiterii proiectului raportului ANI 

pentru anul 2020 către Parlamentul Republicii Moldova la o data neprecizată.  

10. Fiind analizat proiectul Raportului despre activitatea Autorității 

Naționale de Integritate pentru anul 2020, 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 unanim al membrilor prezenți, exercitat deschis, Consiliul 

de Integritate – 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

1. Se ia act de prezentarea, răspunsurile și textul proiectului Raportului de 

activitate al ANI pentru anul 2020, examinate în ședința din 15.03.20214 și 

repetat în ședința din 8.04.20215. 

 
3 https://www.ani.md/sites/default/files/Recomandare%20APL.pdf 
4 https://www.ani.md/sites/default/files/PV-5%20din%2015.03.2021.pdf 
5 https://www.youtube.com/watch?v=-t9GTVWGkk0 
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2. Se constată neconformarea conținutului proiectului Raportului de activitate al 

ANI pentru anul 2020 prezentat, inclusiv repetat, la cerințele expuse în 

hotărârile Consiliului din 25.05.2020 și 18.01.2021, recomandările membrilor 

Consiliului și propunerile participanților în ședința din 15.03.2021. 

3. Conchide asupra imposibilității expunerii opiniei asupra eficienței și eficacității 

realizării atribuțiilor ANI în baza proiectului Raportului și explicațiilor 

prezentate. 

4. Se ia act de remiterea Raportului de activitate al ANI pentru anul 2020 către 

Parlamentul Republicii Moldova. 

5. Prezenta hotărâre se publică pe pagina web oficială a Autorității Naționale de 

Integritate. 

 

 

Președinte de ședință  

a Consiliului de Integritate                                                     Mariana TIMOTIN
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