
 
 

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE 

 

CONSILIUL DE INTEGRITATE 

 

HOTĂRÂRE 

Nr. 4                                                                                                       25 mai 2020 

 

Cu privire la aprobarea Raportului de activitate 

 al Consiliului de Integritate pentru anul 2019 

 

Audiind Raportul de activitate al Consiliului de Integritate pentru anul 2019, 

care a fost examinat în ședința publică din 25.05.2020, Consiliul de Integritate, 

 

C O N S T A T Ă: 

 

În conformitate cu prevederile art.12 alin.(7) din Legea nr.l32/2016 cu privire 

la Autoritatea Națională de Integritate, Consiliul de Integritate prezintă al 3-lea 

raport al său de activitate pentru anul 2019. Anterior Consiliul de Integritate a 

aprobat rapoartele anuale de activitate pentru anii 2017 și 2018. Raportul de 

activitate cu privire la evoluția Consiliului pe parcursul anului 2019 este structurat 

conform atribuțiilor prevăzute de lege și Regulamentului Consiliului, după cum 

urmează:  

a) Aprobă Regulamentul de desfășurare a concursului pentru suplinirea 

funcţiilor de președinte și vicepreședinte al Autorității, aprobă tematica de 

concurs și componența comisiilor de organizare a concursului, de elaborare a 

subiectelor, de verificare a lucrărilor, de soluționare a contestațiilor, adoptând 

hotărâri în acest sens; 

b)  Aprobă strategia și planul de activitate al Autorități; 

c) Analizează și aprobă rapoartele anuale ale Autorității; 

d) Aprobă regulamentele de organizare și funcționare ale Consiliului de 

Integritate și Colegiului disciplinar, precum și normele interne de conduită și 

etică din cadrul Autorității; 

e) Efectuează controlul averilor și al intereselor personale, constată încălcarea 

regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor 

și limitărilor de către președintele și vicepreședintele Autorității, precum și de 

către inspectorii de integritate; 



f) Participă la organizarea concursului pentru suplinirea funcțiilor de inspector 

de integritate care este organizat de către Autoritate conform unui regulament 

aprobat prin hotărâre a Consiliului de Integritate și publicat în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova și pe pagina web oficială a Autorității; 

g) Examinează contestațiile probei scrise în termen de 2 zile lucrătoare de la 

publicarea acestora pe pagina web oficială a Autorității și se soluționează în 

termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere; 

Consiliul a asigurat transparența în procesul de elaborare și examinare a 

Raportului despre activitatea Consiliului de Integritate pentru anul 2019, acesta fiind 

publicat pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate, pentru 

consultare de către cei interesați. Obiecții sau propuneri cu privire la conținutul și 

forma Raportului nu au fost recepționate. Se constată realizarea  tuturor  atribuțiilor 

Consiliului pe parcursul anului 2019. 

Fiind analizat  Raportul despre activitatea Consiliului de Integritate pentru 

anul 2019, în temeiul art.12 alin.(7) 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 Consiliului de Integritate pentru anul 

2019,  prezentat de către președintele ședinței Consiliului de Integritate în 

ședința din 25.05.2020.  

2. De asigurat publicarea prezentei hotărâri pe pagina web oficială a 

Autorităţii Naţionale de Integritate. 

 

 

 

Președinte de ședință  

a Consiliului de Integritate      Viorel RUSU 


