
 

                                         

REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL DE INTEGRITATE 

RECOMANDARE Nr. 1 

din 18 ianuarie 2021 

     Chișinău 

Cu privire la prezentarea informației privind Raportul anual de activitate și 

Planurile anuale de activitate ale Autorității Naționale de Integritate 

(executarea hotărîrii Consiliului de Integritate din 9 iunie 2020) 

În temeiul art. 12 alin. (7) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea 

Națională de Integritate și pct. 12 alin. (8), pct. 50 al Regulamentului de organizare 

și funcționare a Consiliului de Integritate, în vederea executării hotărîrii Consiliului 

de Integritate din 9 iunie 2020 cu privire la aprobarea Planului de activitate al ANI 

pentru anul 2020, 

1. Consiliul de Integritate RECOMANDĂ organizarea prezentării informației: 

1) privind raportul anual de activitate ANI și 2) privind planul anual de activitate ANI, 

după cum urmează: 

1) Identificarea expresă a atribuțiilor Autorității Naționale de Integritate conform 

prevederilor legislației relevante cu indicarea prevederilor legislației,  

2) Indicarea responsabilităților subdiviziunilor privind realizarea atribuțiilor date, 

după caz, specificarea actului intern al Autorității privind repartizarea acestora 

către subdiviziunile corespunzătoare,  

3) Specificarea indicatorilor de performanță pentru evaluarea realizării atribuțiilor 

și corespunzător de către subdiviziunile corespunzătoare, conform practicii 

Curții de Conturi privind managementul performanței în sectorul public,  

4) Structurarea informației prezentate pe exercitarea atribuțiilor; cu referire la 

Planul de activitate: acțiunile și activitățile planificate, care vor fi prezentate în 

conformitate cu atribuțiile cu indicarea subdiviziunilor responsabile; cu referire 

la rapoartele de activitate: informația privind exercitarea atribuțiilor și 

suplimentar informația privind realizarea activităților și acțiunilor planificate,  

5) Prezentarea Raportului financiar privind Raportul anual și Planul de activitate 

(inclusiv în format Excel): 1.1) planificat și executat, 1.2) planificat și executat 



pe subdiviziuni, 1.3) cheltuieli personal, cheltuieli de întreținere, investiții și 

alte categorii economice (inclusiv pe subdiviziuni), 1.4) informații privind 

cheltuieli referitoare la licitațiile publice, indicând scopul și rezultatul acestora.  

6) Realizarea anuală a evaluării de tip ex-post de implementare a Legii nr. 

132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și a Legii nr. 

133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale cu referire la 

atribuțiilor aferente Autorității Naționale de Integritate. Primul Raport de 

evaluare ex-post va fi prezentat concomitent cu Raportul anual de activitate 

pentru anul 2021. 

2. Prezenta recomandare se publică pe pagina web oficială a Autorității Naționale 

de Integritate. 

 

Președinte al ședinței  

Consiliului de Integritate                                                            Mariana TIMOTIN 


