INTRODUCERE
Acest ghid este destinat persoanelor supuse declarării și cuprinde un set de instrucțiuni
necesare pentru depunerea online a declarației de avere și interese personale. Informațiile
cuprinse în acest ghid descriu modul de operare în cadrul interfețelor de lucru a serviciului eIntegritate.

CE REPREZINTĂ SERVICIUL E-INTEGRITATE?
E-Integritate este 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 sau
vulnerabilităților de securitate.

TERMINOLOGIE
Declarație - declarația de avere şi interese
personale (denumită în continuare declarație)
reprezintă un act personal şi irevocabil al
subiectului declarării, depus sub formă de
document electronic pe propria răspundere.

Document electronic – informație în formă
electronică, creată, structurată, prelucrată,
păstrată şi/sau transmisă prin intermediul
computerului sau al altor dispozitive electronice,
semnată cu semnătură electronică în
conformitate cu Legea nr. 91 din 29.05.2014
privind semnătura electronică şi documentul
electronic.

Semnătură electronică – date în formă
electronică, care sunt atașate la sau logic asociate
cu alte date în formă electronică şi care sunt
utilizate ca metodă de autentificare.

Subiectul declarării – subiectul definit în
condițiile art. 3 al Legii nr. 133 din 17.06.2016
privind declararea averii și a intereselor
personale. În tot cuprinsul ghidului, sensul
termenului de ”Subiectul declarării” va fi
asimilat și de termenii ”Utilizator” și ”Declarant”.

ABREVIERI
Autoritatea Națională de
Integritate

Î.S. ”Fiscservinform”

Agenția Servicii Publice

serviciul guvernamental de
autentificare și autorizare
(mpass.gov.md)

Centrul de Guvernare Electronică
serviciul guvernamental de semnare
(msign.gov.md)

Centrul de Telecomunicații
Speciale

CINE SUNT SUBIECŢII DECLARĂRII?
(Conform Legii nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale)
persoanele care dețin funcțiile de demnitate publică prevăzute în anexa la Legea nr. 199
din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică;
membrii Consiliului de observatori al instituției publice naționale a audiovizualului
Compania „Teleradio-Moldova”; consilierii consiliilor sătești (comunale), orășenești
(municipale), raionale; deputații Adunării Populare a unității teritoriale autonome
Găgăuzia;
membrii Consiliului Superior al Magistraturii şi ai Consiliului Superior al Procurorilor din
rândul profesorilor;
membrii nepermanenți ai Comisiei Electorale Centrale; conducătorii
organizațiilor publice şi adjuncții acestora;
personalul din cabinetele persoanelor cu funcții de demnitate publică;
funcționarii publici, inclusiv cei cu statut special;
membrii Consiliului de Integritate;
membrii colegiilor/comisiilor de admitere în profesie, de evaluare, disciplinare și/sau de
etică a profesiilor conexe justiției.

NOTA BENE
Pașii care urmează a fi realizați de utilizatori
sunt evidențiați cu cadru de culoare roșie.

Câmpurile marcate cu asterisc (*) se vor
completa obligatoriu, în caz contrar nu veți
putea continua procesul de depunere a
declarației.
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1. Autentificare declaranți
Pentru a vă autentifica în sistemul e-Integritate efectuați următorii pași:
1. Accesați pagina oficială web a Autorității Naționale de Integritate http://ani.md/ și
selectați opțiunea ”Depune Declarația”.

2. În interfața deschisă se va găsi compartimentul ”Depune declarația on-line”. Aici veți
observa următoarele opțiuni:
-

Formular declarației on-line (portalul declarațiilor)

-

Regulament privind completarea declarației on-line
Ghid text privind completarea declarației on-line (prezentul ghid)

-

Ghid video privind completarea declarației on-line

3. În interfața ”Depune declarația on-line” se accesează FORMULAR DECLARAȚIE
ON-LINE. La accesare, veți fi redirecționați la portalul declarațiilor
https://declaratii.cni.md/User/site/login unde urmează să vă autentificați prin serviciul
guvernamental MPass.

4. În interfața de autentificare vă asigurați că sunt activate opțiunile marcate cu roșu de mai
jos, după care acționați butonul ”Autentificare”.

5. Selectați din serviciul MPass modalitatea de autentificare și efectuați autentificarea pentru
a deschide spațiul de lucru. Autentificarea se va realiza cu ajutorul semnăturii digitale care
trebuie să fie deja instalată pe calculatorul Dvs. Pașii de obținere și de instalare a
semnăturii digitale pot fi găsiți aici http://cdn.cts.md/moldsign/ , iar asistența telefonică se
va obține la CTS, tel. 022 820 911.

6. După autentificare, se va afișa interfața de mai jos. Pentru a vă asigura că persoana
autentificată, sunteți într-adevăr Dvs., verificați în partea dreaptă superioară a paginii
(chenarul marcat cu roșu) dacă este indicat numele și prenumele Dvs.

2. Spațiul de lucru
După autentificare declarantul va avea următoarele zone de activitate și funcționalități în spațiul
său de lucru:

1.
Notificări Noi – reprezintă zona în care declarantul recepționează notificări. În această
zonă vor fi afișate notificările de sistem, spre exemplu notificările cu privire la declarațiile care
urmează a fi depuse.

2.
Declarații de avere și interese personale depuse - reprezintă zona care conține
declarațiile depuse și semnate electronic de către utilizator. Pentru a vizualiza declaraţia depusă
tastăm butonul “deschide cartela declarației” care este evidențiat în imagine. Dosarul dat oferă și
posibilitatea de a descărca declarațiile depuse.

Opțiunile disponibile semnifică:
- vizualizarea documentului
- descărcarea declarației depuse
3.
Declarații de avere și interese personale nedepuse - reprezintă zona în care se conțin
declarațiile nedepuse la momentul accesării sistemului. Prin declarație nedepusă se subînțelege
declarația completată parțial sau complet, dar nesemnată electronic. Declarațiile conținute în acest
compartiment pot fi editate, semnate, depuse sau șterse.

Meniul vertical din partea stângă a interfeței Meniul dat conține următoarele opțiuni:

4.
•
•
•
•
•

Acasă – pagina de start
Declarații – calea spre depunerea declarației
Acte de constatare ANI – lista actelor de constatare în care figurați ca subiect al verificării
Întrebări frecvente – lista întrebărilor frecvente și răspunsurilor
Ghid de utilizare – descărcarea ghidului de utilizare în versiune textuală și video.

5. Meniul superior orizontal
Meniul dat conține următoarele opțiuni:
• Schimbarea culorii meniurilor – aici puteți schimba culoarea meniurilor conform preferinței.
• Notificări – aici este oferită posibilitatea de accesare rapidă a notificărilor, precum și se indică
numărul notificărilor noi.
• Mesaje – aici puteţi vizualiza mesajele primite din partea ANI.
• Schimbarea limbii (ro, ru, en) – aici poate fi schimbată limba interfeţei.
• Informația despre autentificare – aici se afișează numele și prenumele persoanei autentificate,
opțiunea de vizualizare și editare a profilului utilizatorului, opțiunea de ieșire din sistem.
• Opțiune de mesagerie textuală – aici puteți purta discuții cu operatorii asistenți ai ANI referitor la
asistența tehnică de utilizare a sistemului.

5. Setări dashboard
Meniul de setări dashboard permite organizarea compartimentelor (mapelor, folderelor) în spațiul
de lucru al utilizatorului. Pentru a adăuga sau exclude compartimente se va bifa în dreptul opțiunii
dorite.

3. Depunerea declarației
3.1 Inițierea completării declarației
PASUL I
Din meniul din stânga se accesează Declarații->Declarație de avere și interese personale – și se selectează temeiul de
depunere și apoi se acționează butonul Înainte.

La angajare în funcție – se va bifa în cazul prevăzut de art. 6, alin. (2) al Legii nr. 133 din 17.06.2016
(http://lex.justice.md/md/366046/).
Anuală/periodic - se va bifa în cazul prevăzut de art. 6, alin. (1) al Legii nr. 133 din 17.06.2016
(http://lex.justice.md/md/366046/).
La eliberare din funcție - se va bifa în cazul prevăzut de art. 6, alin. (4) al Legii nr. 133 din 17.06.2016
(http://lex.justice.md/md/366046/).

PASUL II
Se completează câmpurile din imagine, după care se acționează butonul Înainte.

Notă: Indicați organizația în care sunteți angajat (ă) - în căsuța de alături se va indica denumirea
organizației, aceasta va trebui selectată din lista afișată. În cazul că aceasta nu se afișează se va
tasta butonul “căutați organizația după IDNO”.

Notă: Funcția – la fel va trebui selectată din lista afișată – în caz că aceasta lipsește – vă adresați
la Administratorul Sistemului.
PASUL III
Se verifică informația cu privire la viza de reședință și starea civilă. În caz că aceasta lipsește sau
este incorectă, se va completa sau respectiv se va corecta.

După verificarea și completarea informației se acționează butonul Înainte.

3.2 Completarea declarației
3.2.1 Opțiuni generale
1. Lista declarație de avere și interese personale – va afișa lista declarațiilor personale (depuse
și nedepuse).

2. Depunerea declarației de avere și interese personale – la accesare va avea loc semnarea
electronică a declarației. Se aplică după ce ați finalizat completarea declarației (vezi mai jos).

3. Previzualizare document – previzualizarea declarației în format „.PDF” (exemplu mai jos) –
care este identică cu declarația care se va afișa pe portal, cu excepția datelor cu caracter personal
ce vor fi protejate (vezi mai jos).

Mai jos puteți observa o captură exemplu de declarație previzualizată.

4. Preluați date dintr-o declarație mai veche – în cazul în care aveți deja depusă o declarație,
puteți prelua datele din ele, în special veniturile, bunurile imobile, bunurile mobile, etc. (vezi mai
jos).

5. Statut Declarație – bara de progres ce indică nivelul de completare a declarației (vezi mai jos).

6. Notă informativă - Pe parcursul completării declarației, pentru a ajuta utilizatorii la completarea
corectă a compartimentului de venituri, se va afișa în permanență informația despre salariul
mediu pe economie pentru anul curent (vezi mai jos).

7. Mesaj de atenționare - Pe parcursul completării declarației, pentru a ajuta utilizatorii la
completarea corectă a câmpurilor, se va afișa în caz de necesitate un mesaj de atenționare
corespunzător greșelii comise (vezi mai jos).

8. Compartimentele declarației – Aici pot fi vizualizate și compartimentele care au fost sau
trebuie completate în declarație. Compartimentul bifat cu verde, se consideră completat iar cel
bifat cu roșu necompletat. Un compartiment se consideră completat și respectiv bifat cu verde
dacă cel puțin un câmp cu informație fost completat și bifat cu roșu dacă nici un câmp nu a fost
completat (vezi mai jos).

9. Completarea declarației – Declarația se va completa în ordinea listării compartimentelor.
Pentru a trece la următoarele compartimente ale declarației, accesați denumirea acestuia, sau
alegeți una din opțiunile disponibile:
•
•
•

precedentul - direcționează către compartimentul precedent;
următorul – accesează compartimentul următor;
salvează - salvează informația completată.

Pentru adăugarea informației se va utiliza opțiunea Adăugare (vezi imaginea de mai jos).

Pe parcursul completării formularului declarației la plasarea cursorului în câmpul dorit, se va afișa
lateral un mesaj informativ ce va descrie (după caz cu exemple) câmpul și informația ce trebuie
indicată (vezi imaginea de mai jos).

3.2.2 Completarea compartimentelor declarației
Declarația este compusă din 8 compartimente (vezi imaginea de mai jos), după cum urmează:
 Informații generale
 Venituri
 Bunuri immobile
 Bunuri mobile
 Active financiare
 Cote-părți/Acțiuni
 Datorii
 Interese personale

Compartimentul 1: Informații generale
Completarea declarației începe cu partea Informații generale, unde se verifică informația generală
introdusă în pașii anteriori (pag. 12-13) și se completează anul și perioada declarării.

Compartimentul 2: Venituri
În compartimentul Venituri urmează să completați 8 secțiuni. Fiecare secțiune conține modele care
pot fi completate accesând butonul Adăugare pentru modelul respectiv. Puteți adăuga un număr
nelimitat de înregistrări. În secțiunile date se va completa informația cerută conform formularului.

Compartimentul 3: Bunuri imobile
În compartimentul Bunuri imobile urmează să completați 2 secțiuni. Fiecare secțiune conține
modele care pot fi completate accesând butonul Adăugare pentru modelul respectiv. Puteți adăuga
un număr nelimitat de înregistrări. În secțiunile date se va completa informația cerută conform
formularului.

Compartimentul 4: Bunuri mobile
În compartimentul Bunuri mobile urmează să completați 5 secțiuni. Fiecare secțiune conține
modele care pot fi completate accesând butonul Adăugare pentru modelul respectiv. Puteți adăuga
un număr nelimitat de înregistrări. În secțiunile date se va completa informația cerută conform
formularului.

Compartimentul 5: Active financiare
În compartimentul Active financiare urmează să completați 3 secțiuni. Fiecare secțiune conține
care pot fi completate accesând butonul Adăugare pentru modelul respectiv. Puteți adăuga un
număr nelimitat de înregistrări. În secțiunile date se va completa informația cerută conform
formularului.

Compartimentul 6: Cote părți/acțiuni
În compartimentul Cote-părți/acțiuni urmează să completați 1 (o) secțiune. Această secțiune
conține formularecare pot fi completate accesând butonul Adăugare pentru modelul respectiv.
Puteți adăuga un număr nelimitat de înregistrări. În secțiunea dată se va completa informația cerută
conform formularului.

Compartimentul 7: Datorii
În compartimentul Datorii urmează să completați 1 (o) secțiune. Această secțiune conține
formulare care pot fi completate accesând butonul Adăugare pentru modelul respectiv. Puteți
adăuga un număr nelimitat de înregistrări. În secțiunea dată se va completa informația cerută
conform formularului.

Compartimentul 8: Interese personale
În compartimentul Interese personale urmează să completați 3 secțiuni. Fiecare secțiune conține
formulare care pot fi completate accesând butonul Adăugare pentru modelul respectiv. Puteți
adăuga un număr nelimitat de înregistrări. În secțiunile date se va completa informația cerută
conform formularului.

3.3 Semnarea și depunerea declarației
După completarea declarației, urmați pașii de mai jos pentru a semna și depune declarația.
PASUL I
După completarea declarației cu datele solicitate, vă sugerăm să verificați repetat toată informația
indicată pentru a nu admite date eronate, iar în cazul în care datele sunt corecte se va acționa butonul
Depunerea declarației de avere și interese personale după cum este arătat în imaginea de mai
jos.

PASUL II
După acționarea butonului Depunerea declarației de avere și interese personale, se va afișa o
nouă fereastră (pop-up) în care trebuie să bifați opțiunea ”Prezenta declarație constituie act
public şi răspund potrivit legii pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor
menționate” apoi să acționați butonul Depunere declarație. Ulterior veți fi redirecționați la
portalul de semnare electronică a serviciului guvernamental MSign (msign.gov.md). Vă rugăm să
atrageți atenția că după confirmare și depunere, declarația dată nu va mai putea fi editată.

PASUL III
În portalul de semnare electronică a serviciului guvernamental MSign (msign.gov.md), trebuie să
selectați instrumentul de semnare din cele disponibile. De regulă, subiectul declarării va deține
semnătura electronică eliberată de CTS, drept urmare selectați instrumentul de semnare CTS (al
doilea de la stânga spre dreapta). Însă, dacă dețineți alt instrument de semnare decât cel de la CTS,
selectați corespunzător acel instrument de semnare pe care îl dețineți întrucât semnarea declarației
poate fi realizată cu oricare din cele patru instrumente de semnare disponibile în Serviciul MSign
(semnătura mobilă, semnătura electronică CTS, buletinul de identitate electronic ASP, semnătura
electronică FSI).

Declarațiile semnate se vor găsi în spațiul de lucru în dosarul declarațiilor depuse.

3.4 Confirmarea depunerii declarației
Opțiunea I

După depunerea declarației, veți putea descărca recipisa electronică de confirmare a acceptării
acesteia. Textul recipisei se prezintă mai jos.

MODEL
Recipisa electronică
de confirmare a acceptării declarației de avere şi interese personale

Prin prezenta, Autoritatea Națională de Integritate confirmă că domnul/doamna
____________________________ a depus declarația de avere şi interese personale.
Nr. de înregistrare: __________.
Data depunerii:
__________.
Perioada depunerii: __________.

Opțiunea II

După depunerea declarației, veți primi pe adresa Dvs. de email înscrisă în profilul de MPass
recipisa electronică de confirmare a acceptării acesteia. Recipisa electronică primită o puteți salva
pentru proprie evidență. Textul mesajului din email-ul ce îl veți primi este prezentat mai jos.

MODEL
*** Acest mesaj a fost generat automat de sistem, Vă rugăm să nu răspundeți la acest e-mail ***
Autoritatea Națională de Integritate confirmă că ați depus declarația de avere şi interese personale.
Subiectul declarării:
…………………………………. Nr.
de înregistrare a declarației : ………………………………….
Data depunerii declarației:
………………………………….
Perioada depunerii declarației:
………………………………….
Atașat puteți găsi Recipisa electronică de confirmare a acceptării pe care o puteți salva pentru
evidență proprie.
*Ați primit acest mesaj deoarece sunteți înregistrat în Registrul electronic al subiecților declarării averii și
intereselor personale. Dacă ați primit eronat acest mesaj, vă rugăm să-l ignorați.

Opțiunea III

Ca să aveți certitudinea că declarația Dvs. depusă a fost primită de ANI, accesați pagina oficială
web a Autorității Naționale de Integritate http://ani.md/ și selectați opțiunea ”Portalul
declarațiilor” și urmați pașii ilustrați în imaginele de mai jos.

VĂ MULȚUMIM PENTRU CĂ UTILIZAȚI
SERVICIUL E-INTEGRITATE PENTRU
DEPUNEREA DECLARAȚIEI DE AVERE Ș
INTERESE PERSONALE.
PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE CU
PRIVIRE LA SERVICIUL E-INTEGRITATE
APELAȚI CU ÎNCREDERE
CENTRUL DE APEL LA NUMĂRUL DE TELEFON
(022) 820 615.
PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE CU
PRIVIRE LA SERVICIUL E-INTEGRITATE
APELAȚI CU ÎNCREDERE
CENTRUL DE APEL LA NUMĂRUL DE
TELEFON (022)1 820 615.

