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CUVÂNT ÎNAINTE
Comisia Națională de Integritate este un organ extrem de important pentru asigurarea unui proces eficient de 
luptă împotriva corupției și a faptelor cu caracter corupțional. Necesitatea creării și funcționării unei autorități de 
acest gen a fost dictată cu mult înainte, chiar din 2002, de când Legislativul a aprobat Legea privind depunerea și 
verificarea declarațiilor cu privire la venituri și proprietate nr. 1264 din 19.07.2002, iar ceva mai târziu, și Legea 
cu privire la conflictul de interese nr.16 din 15.02.2008. 

Vorbind de obiectivele atinse de CNI în 
2 ani de activitate, mă refer, în primul 
rînd, la crearea și funcționarea institu-
ției respective în Republica Moldova. 
Evident, că acest obiectiv a fost realizat 
ținându-se cont atât de așteptările so-
cietății civile, cât și de aspirațiile euro-
pene ale societății noastre.
În acest sens, este de menţionat nivelul 
conștientizării obligațiunii persoanelor 
publice de a declara veniturile, propri-
etățile, conflictele de interese, incom-
patibilitățile și cadourile, obţinut graţie 
activităților educaționale și de respon-
sabilizare, realizate de către angajaţii 
Comisiei Naţionale de Integritate. 

Şi aici, nu pot să nu reiterez, că Comi-
sia Națională de Integritate nu este un 
organ represiv, ci o autoritate publică, 
cu caracter educațional, mai mult 
decât de constrângere, de prevenire a 
corupției și a comportamentului co-
rupțional. 
Deja se atestă o atitudine mult mai 
serioasă, mai conștientă și mai respon-
sabilă a demnitarilor și funcționarilor 
publici, precum și a altor categorii de 
persoane din sectorul public cu obli-
gaţii de declarare, față de declararea 
veniturilor, proprietăților și intereselor 
personale, iar pe zi ce trece această 
atitudine este mult mai evidentă.

Totuşi, cea mai importantă 
realizare în această perioadă 
de activitate se consideră a 
fi „testarea” Comisiei Naţi-
onale de Integritate de către 
societatea civilă sub aspectul 
funcţionalităţii şi eficienţei, a 
imparţialităţii şi profesiona-
lismului angajaţilor, precum 
şi a faptului că această insiti-
tuție şi-a demarat activitatea 
în condiții dificile, demon-
strând fermitate şi perseve-
renţă în realizarea misiunii 
şi a sarcinilor ce-i revin con-
form legislaţiei în vigoare. 

Consider, că în perioada de referință a activității, Comisia Națională de Integritate şi-a realizat programul 
minim al obiectivelor sale.
Prin urmare, cred că cel mai principal lucru, conştientizat de toți, ține de necesitatea de reformare şi reor-
ganizare a Comisiei Naționale de Integritate prin prisma elaborării şi adoptării unui cadru legislativ lucra-
tiv, care ar asigura eficientizarea activității acestui organ în domeniul prevenirii courpției.

Cu certitudine, așteptările vizavi de rezultatele Comisiei au fost și sunt mult mai mari decît am oferit noi în 
acești doi ani de activitate. Totuși, ceea ce s-a realizat, fiind absolut nepregătiți logistic, dar și insuficient remu-
nerați și formați profesional, este o victorie importantă în lupta cu anumite forţe, inclusiv politice, cu experți și 
analiști, care, din start, au atentat la faptul existenţei acestei instituții, lansând aprecieri subiective cu scopul de 
a o compromite.
Aceste manifestaţii nesănătoase și-au lăsat, inevitabil, amprenta atât pe activitatea de bază, cât și pe gradul de 
moralitate al colectivului. În această ordine de idei, a fost necesar de a replia eforturile, inclusiv întru ripostarea 
atacurilor nefondate abătute asupra instituţiei, dar și întru menţinerea colectivului în unitate și spirit favorabil. 

Anatolie DONCIU,

Președinte al Comisiei Naționale 
de Integritate
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Prezentul raport cuprinde

evoluțiile înregistrate în anul 2014

de către Comisia Națională de Integritate

în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute

de Lege și a angajamentelor asumate

de Republica Moldova în cadrul 

Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, 

planurile de acțiuni privind reforma

sistemului judiciar, lupta anticorupție

 și aspirațiile democratice

ale statului de drept.



DESPRE COMISIA
NAȚIONALĂ

DE INTEGRITATE

 După cum se cunoaște, Comisia Națională de Integritate (în continuare CNI sau Comisia) a fost insti-
tuită prin Legea nr.180 din 19.12.2011 cu privire la Comisia Naţională de Integritate (în vigoare din 
01.03.2012). CNI este o autoritate publică autonomă şi independentă, care îşi exercită atribuţiile ce îi 
sînt date în competenţă prin Legea nr.1264-XV din 19 iulie 2002 privind declararea şi controlul veni-
turilor şi al proprietăţii persoanelor care deţin o funcţie de demnitate publică, judecătorilor, procuro-
rilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere şi prin Legea nr.16-XVI din 15 
februarie 2008 cu privire la conflictul de interese. 

Comisia are drept obiectiv im-
plementarea mecanismului de verificare 
şi de control al declaraţiilor cu privire 
la venituri şi proprietate ale persoanelor 
care deţin o funcţie de demnitate publi-
că, ale judecătorilor, procurorilor, func-
ţionarilor publici şi ale unor persoane cu 
funcţie de conducere şi al declaraţiilor 
de interese personale, precum şi a meca-
nismului de soluţionare a conflictelor de 
interese, acţionînd conform principiilor 
legalităţii, imparţialităţii, independenţei, 
celerităţii, ale dreptului la apărare şi ale 
bunei administrări.

CNI este un organ colegial, format din 5 
membri, egali în drepturi, care se numesc în funcţie 
de către Parlament, cu votul majorităţii deputaţilor 
aleşi, pentru un mandat de 5 ani. Membrul Comisiei 
poate exercita doar un singur mandat.

Prin Hotărîrea nr.145 din 22.06.2012, Par-
lamentul Republicii Moldova a desemnat membrii 
Comisiei, iar prin Hotărîrea nr.226 din 25.10.2012 
a fost numit în funcţie şi preşedintele acesteia. Ast-
fel, Comisia a devenit funcțională din ianuarie 2013, 
după ce, în decembrie 2012 au fost angajate primele 
7 persoane.
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Pe parcursul anului 2014, 
Comisia Naţională de Integri-
tate a iniţiat 354 controale, cu 
234 mai multe decât în primul 
an de activitate (2013). Aceeași 
situație s-a creat și referitor la 
numărul controalelor finalizate, 
volumul cărora s-a majorat cu 
183 de dosare.

ACTIVITATEA DE CONTROL

Așadar, în 2014, Comisia a inițiat 354 de controale, inclusiv 190 - din oficiu. Drept temei pentru 
iniţiere au servit 63 de informaţii din mass-media, 127 de autosesizări, 120 sesizări parvenite de la diverse 
instituţii şi organizaţii şi 44 de sesizări ale cetăţenilor.
Controalele iniţiate au fost axate pe:
- 228 eventuale cazuri de încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor şi proprietăţii,;
- 84 eventuale cazuri de încălcare a regimului juridic al conflictului de interese;
- 42 eventuale cazuri de încălcare a regimului juridic al incompatibilităţilor şi restricţiilor.

 Este de menţionat faptul, că în perioada de referinţă au fost examinaţi 56 subiecţi ai declarării pe două 
sau toate trei dimensiuni de integritate, verificarea cărora ţine de competenţa CNI, inclusiv:
 26 vizaţi pe eventuale cazuri privind încălcarea a regimului juridic al declarării veniturilor şi cel al 
conflictului de interese;
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 15 – pe cazuri privind eventuale încălcări a regimului juridic al declarării veniturilor şi cel al incompatibili-
tăţilor;
 11 – pe cazuri privind eventuale încălcări a regimului juridic al declarării veniturilor, conflictului de interese 
şi cel al incompatibilităţilor;
 4 – pe cazuri privind eventuale încălcări a regimului juridic al conflictului de interese şi cel al incompatibi-
lităţilor.
 Dosarele de control s-au referit la 280 subiecţi ai declarării.

   Astfel, în perioada vizată au fost în atenţia Comisiei Naţionale de Integritate:

2 deputaţi UTA Găgăuzia,

5 deputaţi, 

39 judecători, 

12 procurori, 

19 miniştri şi viceminiştri, 

7 preşedinţi şi vicepreşedinţi de raioane, 

42 primari şi viceprimari, 

28 conducători ai întreprinderilor de stat şi municipale, 

55 funcţionari publici cu statut special din cadrul Ministerul Afa-
cerilor Interne, Centrul Național Anticorupție, Serviciul Vamal 
şi Departamentul Instituţii Penitenciare a Ministerului Justiţiei,

5 persoane din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate pu-
blică,

13 conducători ai Administrației Publice Centrale,

26 funcționari publici de conducere,

8 funcţionari publici de execuţie,

22 alții.
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În aceeaşi perioadă Comisia Naţională de Integritate a finalizat 257 dosare, inclusiv 62 iniţiate în 
2013 şi 195 iniţiate în 2014.

Din numărul total de dosare încheiate, 122 au fost finalizate prin adoptarea actului de constatare 
a încălcărilor admise de către subiecţii declarării, iar 135 prin clasare, fie pe motiv că faptele sesizate nu 
s-au confirmat, fie pe motiv de lipsă a încălcărilor intenționate ale legislației.

CONTROALE FINALIZATE

Urmare controalelor efectuate, Co-
misia a constatat 54 cazuri de încălcare a 
regimului juridic al declarării veniturilor 
şi proprietăţii, 50 cazuri – a regimului ju-
ridic al conflictului de interese, 18 cazuri 
de încălcare a regimului juridic al incom-
patibilităţilor, precum şi unele cazuri de 
suspectare a comiterii unor fapte de natură 
penală.

Din cele 122 dosare finalizate prin constatarea faptelor de suspendare cu remitere organului 
competent pentru examinare sub aspect penal sau pentru aplicarea sancţiunii contavenţionale, 39 au fost 
iniţiate în 2013 şi 83 – în 2014.

Cauzele clasate (135) au vizat 85 eventuale încălcări a regimului juridic al declarării veniturilor şi 
proprietăţii, 28 eventuale încălcări a regimului juridic al conflictului de interese şi 22 eventuale încălcări 
a regimului juridic al incompatibilităţilor. Dintre acestea, 23 au fost iniţiate în 2013 şi 112 – în 2014.

Conform cazurilor constatate de către Comisia Naţională de Integritate în anul 2014, cei mai vulne-
rabili la compartimentul „respectarea regimului juridic al declarării veniturilor şi proprietăţii” s-au 
dovedit a fi:

 funcţionarii publici cu statut special - 12 cazuri (DIP, MAI);
 primarii şi viceprimarii - 10 cazuri;
 procurorii - 7 cazuri. 

 În perioada vizată au admis încălcări ale regimului juridic al conflictului de interese:
 21 primari şi viceprimari;
 11 conducători ai întreprinderilor de stat şi municipale.
 3 conducători ai autorităţilor publice centrale şi tot atîţea funcţionari publici de conducere ai insti-

tuţiilor subordonate unor autorităţi publice centrale; 

De asemenea, au fost relevate şi constatate cazuri de incompatibilitate admise de:
 6 miniştri;
 4 primari şi viceprimari;
 2 preşedinţi şi vicepreşedinţi de raioane. 
Pe cazurile constatate, Comisia a sesizat Procuratura Generală în 57 cazuri şi CNA – 56 cazuri. 
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Comisia Națională de Integritate, chiar de la crearea sa, a bătut alarma referitor la imperfecțiunea 
legislației și ineficiența, în legătură cu acest fapt, a activității instituției. 

Încă din primele zile ale activității, Comisia a constatat necesitatea perfecționării cadrului legal, 
care reglementează activitatea Comisiei și, în acest sens, prima propunere de modificare a fost înaintată 
Parlamentului în decembrie 2012. A urmat un proiect de lege privind completarea și modificarea unor acte 
legislative, care a fost expediat Guvernului și Parlamentului în aprilie 2013. În acest caz, s-a ținut cont de 
Hotărîrea Parlamentului din 29.03.2013, nr. 54, prin care s-a decis că în termen de 30 de zile, Comisia spe-
cială a Parlamentului va înainta propuneri privind modificarea legislației în vigoare în vederea optimizării 
procesului de control al declarațiilor şi a înlăturării deficiențelor legislative constatate. 

În iulie 2014 Comisia a înaintat în Parlament, în mod repetat, unele propuneri de completare și 
modificare a cadrului legislativ corespunzător, inclusiv revizuirea și ajustarea salarizării angajaților CNI, 
însă, cu regret, nu au fost examinate.

REVIZUIREA  
CADRULUI  

LEGISLATIV

Până la urmă, în 2014, cu susținerea unor ex-
perți naționali și de peste hotare, care au studiat ca-
drul legislativ existent al CNI, cu antrenarea directă 
a unor organisme internaționale, sub egida Ministe-
rului Justiției, a fost creat un grup de lucru, care a 
elaborat trei proiecte de lege privind modificarea și 
completarea legislației de specialitate. Bineînțeles, că 
în acest grup de lucru au fost cooptați și 4 reprezen-
tanți ai Comisiei care au participat la peste 10 ședințe 
de lucru pentru elaborarea acestor proiecte. 

Proiectele de legi au fost de mai multe ori ana-
lizate de experți, inclusiv străini, precum și de repre-
zentanții organelor de drept din țară și a societății 
civile. Ulterior, acestea au fost lansate oficial pentru 
dezbateri publice, ca apoi, la sfârșitul lunii ianuarie 
curent să fie expediate instituțiilor și organizațiilor 
respective pentru avizare. În acest sens, poate fi vor-

ba despre elaborarea unui concept inedit privind 
constituirea și funcționarea unui organ reformat 
de verificare a averilor și intereselor personale.

De asemenea, o situație nouă se propune 
și la capitolul procedurilor de control și luare a 
deciziilor pe marginea rezultatelor acestor con-
troale. Nu în ultimul rând, s-a propus comasarea 
legilor nr.1264/2002 despre verificarea venituri-
lor și proprietăților și nr.16/2008 privind conflic-
tul de interese, fiind totodată propusă comasarea 
formularelor Declarațiilor respective într-o sin-
gură blanchetă.

O modificare esențială, propusă în acest 
sens, este și includerea prevederilor necesare 
pentru implementarea sistemului de declarare 
on-line, fapt susținut atât de Centrul de Guverna-
re Electronică, cât și de societatea civilă.
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În anul 2014, Comisia Națională de Integritate a fost implicată în 35 procese de judecată, majori-
tatea din ele fiind legate de actele de constatare contestate în instanța de contecios administrativ de către 
subiecții controalelor. Dintre acestea, 28 de dosare au fost examinate în fond și 7 în ordinea de apel.

La fel menționăm că au fost examinate 8 procese cu hotărâri în instanța de fond, dintre care 3 ac-
țiuni scoase de pe rol din motivul neprezentării reclamanților. Procese examinate cu hotărâri în apel – 5. 
Procese examinate cu hotărâri definitive și irevocabile -1.

INTERACȚIUNEA CU ORGANELE JUDICIARE ȘI DE DREPT

Statistica juridică mai arată, 
că au fost contestate 18 acte de con-
statare privind conflicte de intere-
se, de incompatibilități - 11 acte, iar 
de suspendare a controlului privind 
încălcarea regimului juridic al decla-
rării veniturilor și proprietăți, chiar 
dacă legea nu prevede posibilitatea de 
contestare a acestora, au fost contesta-
te 6 acte.

În anul 2014, Comisia Națională de Integritate a întocmit 12 procese-verbale contravenționale pen-
tru nedepunerea declarațiilor în termenul stabilit de lege. În acest sens, instanța de judecată a emis hotărîri 
în privința a 10 procese-verbale contravenționale, dintre care, 8 procese au fost încetate, iar în 2 cazuri 
persoanele au fost recunoscute vinovate și s-a dispus stabilirea amenzii în mărime de 75 u.c.- 1500 lei.

Spre deosebire de anul trecut, cifra proceselor-verbale contravenționale s-a redus semnificativ, ceea 
ce denotă că subiecții declarării au devenit mai responsabili, numărul celor care nu au depus declarațiile 
fiind și el substanțial mai mic decât cel din 2013.

PARTICIPAREA ÎN INSTANȚELE DE JUDECATĂ

ACTIVITATEA ÎN PROCEDURILE CONTRAVENȚIONALE 

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE   10
COMISIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE



În perioada de referință, Comisia Națională de Integritate a realizat, publicat pe pagina web și a 
transmis jurnaliștilor peste 70 de comunicate de presă. Majoritatea din acestea au avut ca tematică decizi-
ile luate de Comisia Națională de Integritate pe marginea cazurilor aflate în examinare. 

Totodată, comunicatele de presă realizate au reflectat și evenimentele sau întâlnirile importante la 
care Comisia a luat parte, la necesitate au fost făcute și comunicate-dezmințire sau de reacție la informa-
țiile eronate apărute în presă, precum și anunțuri sau felicitări cu anumite ocazii.

TRANSPARENȚA  
INSTITUȚIONALĂ

Cele mai citite comunicate de pe site-ul CNI pe parcursul anului 2014 au fost: „Comisia s-a autose-
sizat pe cazul lui Plahotniuc”- 663 vizualizări; „ Mașină de serviciu folosită în scop personal și miniștri 
cu afaceri secrete”- 466 vizualizări; „Academicianul Duca verificat din nou”- 391 vizualizări; „Mai mulți 
colaboratori ai DIP căzuți sub incidența verificărilor”- 390 de vizualizări; „Conflictele de interese la ordi-
nea zilei”- 380 de vizualizări și „Constatări fără precedent în cazul unui primar”- 358 vizualizări.

La capitolul „comuni-
cate” necesită a fi remarcat și 
faptul, că Comisia Națională 
de Integritate a intrat în „Top-
10 cele mai active instituții 
publice la capitolul comu-
nicare”, conform portalului 
informațional Tribuna.md. 
Topul a fost întocmit în baza 
numărului de comunicate di-
fuzate de instituțiile publice 
în primele 9 luni ale anului 
2014, Comisia, respectiv, fi-
ind plasată pe locul 10.
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Un aspect important al activității de comunicare rămâne a fi și faptul că la începutul anului 2014 a 
fost elaborată o nouă pagină web a instituției. Spre deosebire de site-ul anterior, pagina nouă include deja 
secțiunile: „Sondaj”, „Presa despre CNI”, „Agende ale ședințelor”, „Galerie foto” și „Găsește-ne pe Face-
book”, precum au fost modificate și alte aspecte ce țin de structura, componentele, platforma și cromatica 
site-ului. De specificat aici, că a fost creată și o pagină de Facebook a Comisiei, instrument de comunicare 
neaplicat anterior în instituție. La finalul perioadei de raportare, această pagină a fost apreciată de către 
aproximativ 146 de persoane. 

Un aport semnificativ pentru îmbunătățirea relațiilor Comisiei Naționale de Integritate cu publicul 
l-a avut Centrul Român de Politici Europene și Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției care au orga-
nizat un set de acțiuni necesare pentru elaborarea unei strategii de comunicare.

Proiectul strategiei în cauză a avut la bază un proces de cercetare și consultare organizat de Centrul 
Român de Politici Europene – Reprezentanța în Republica Moldova și de Centrul de Analiză și Prevenire 
a Corupției, care au implementat proiectul ”Construirea sprijinului public pentru eforturile anticorupție 
ale Comisiei Naționale de Integritate”. Proiectul a fost finanțat de Ambasada Finlandei și a beneficiat de 
parteneriatul cu Comisia Națională de Integritate.

În acest scop s-a realizat un sondaj on-line cu lideri de opinie și ai societății civile din Republica 
Moldova. Chestionarul online a fost administrat în perioada 7 decembrie 2013 – 30 ianuarie 2014 și au 
răspuns întrebărilor 43 de respondenți.

Cercetarea calitativă s-a făcut prin interviuri de profunzime, fiind intervievate 18 persoane din mass 
media și sectorul asociativ din Chișinău. 

După cercetare, au fost organizate consultări cu presa, organizațiile obștești și instituțiile cu care 
colaborează CNI, după cum urmează:

1. Masa Rotunda „Activitatea de comunicare a Comisiei Naţionale de Integritate (CNI)”: 
actualitate şi strategii de viitor organizată în parteneriat cu Asociația Presei Independente din Mol-

dova, în data de 14 februarie 2014.
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2. Conferința „Consolidarea sprijinului public pentru obiectivele CNI”, organizat în data de 12 mai 
2014. La acest eveniment au participat reprezentanți ai autorităților central abilitate cu atribuții de control 
și aplicare a contravențiilor (IFPS, Inspecția Financiară, Curtea de Conturi, Agenția pentru Achiziții Pu-
blice, Centrul Național Anticorupție; Judecătoria Rîșcani, Curtea de Apel Chișinău, Curtea Supremă de 
Justiție, Consiliul Superior al Magistraturii.

3. Training-ul „Cum comunicăm publicului despre conflictele de interese și declarații de avere? 
Comunicarea CNI cu mass-media și societatea civilă”, organizat în data de 13 mai 2014. Grupul țintă al 
acestui training a fost reprezentanții mass-media și societății civile din Chișinău.

4. Training-ul „Comunicarea cu societatea civilă și mass media locale” organizat în data de 6 iunie 
2014, a fost destinat reprezentanților ONG și mass-media din regiuni.

5. Masa Rotundă „Comunicarea CNI cu mass-media şi societatea civilă. Cum comunicăm publicu-
lui despre conflictele de interese și declarațiile de avere?”, organizată în data de 6 iunie 2014. La acest 
eveniment au participat experți anti-corupție, reprezentanți ai societății civile și mass media din Republica 
Moldova, precum și președintele și membri CNI.

Toate aceste evenimente au dat naștere strategiei de comunicare a Comisiei Naționale de Integritate 
pentru anii 2014-2015.
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Comisia Națională de Integritate a 
organizat şi desfăşurat în anul precedent 
28 de instruiri ale colectorilor și subiec-
ților declarării din cadrul autorităţilor pu-
blice centrale şi locale la tema „Modul de 
completare a declaraţiilor”. 

La invitația conducătorilor a 8 auto-
rități publice centrale, reprezentanții Co-
misiei au format și au răspuns la întrebări-
le celor 314 de participanți. 

COMUNICAREA CU SUBIECȚII DECLARĂRII

Paralel, de către Comisia Națională de Integritate au fost organizate 12 instruiri în teritoriu la care 
au participat 495 persoane (colectori și subiecți ai declarării). 

De asemenea, în baza Planurilor de învăţământ pentru 2014, angajații Comisiei au asigurat în comun 
cu Academia de Administrare Publică desfășurarea a 8 ore de curs pentru 259 de funcționari publici de 
execuție și de conducere din cadrul autorităților publice centrale și locale.

Eficiența instruirilor a fost con-
semnată prin mai multe efecte po-
zitive: subiecții care nu și-au onorat 
obligațiunile în 2013 din mai multe 
motive (necunoașterea legii, neinfor-
mare, insuficientă sensibilizare de că-
tre CNI, etc.) au prezentat declaraţiile 
anuale pentru 2014; a crescut consi-
derabil numărul apelurilor telefonice 
cu concretizări la completarea decla-
raţiilor; a crescut numărul sesizărilor 
despre situaţii de conflict de interese 
şi incompatibilităţi; a crescut numărul 
cererilor de explicare/prevenire a situ-
ațiilor de conflict de interese.

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE   14
COMISIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE



Dacă în anul 2013, Comisia Naţională de Integritate și-a focusat eforturile în vederea creării cadru-
lui normativ intern privind organizarea instituţională, precum şi recrutării, selectării şi angajării pe bază 
de merit a unor funcţionari cu experienţă, apţi de a face faţă provocărilor, atunci în anul 2014 accentul a 
fost plasat, prioritar, pe dezvoltarea profesională a resurselor umane.

Întru acumularea de noi cunoştinţe în domeniu şi dezvoltarea abilităţilor practice toţi angajaţii 
Comisiei Naţionale de Integritate au beneficiat de activităţile de instruire organizate în cadrul instituţiei, 
la care, de cele mai dese ori, în calitate de formatori au fost experţi naţionali şi internaţionali în domeniul 
prevenirii corupţiei. A fost vădit resimţită contribuţia, în acest sens, a colegilor din cadrul Agenţiei 
Naţionale de Integritate (ANI) de la Bucureşti şi a celor de la Comisia de Etică din Lituania (VTEK), 
dar şi a reprezentanţilor Centrului Român de Politici Europene (CRPE), a celor din cadrul Asociaţiei 
Barourilor Americane Iniţiativa pentru Supremaţia Legii din Republica Moldova (ABA ROLI Moldova) 
şi a Băncii Mondiale.

ASIGURAREA
MANAGEMENTULUI

EFICIENT AL 
RESURSELOR UMANE
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De asemenea, întru elucidarea unor aspecte practice în activitatea de prevenire a corupţiei, în spe-
cial, în vederea implementării pachetului de acte normative anticorupţie (Legea nr.325 privind testarea 
integrităţii profesionale din 23.12.2013, Hotărîrii Guvernului nr.707 pentru aprobarea Regulamentului – 
cadru privind avertizorii de integritate din 09.09.2013, Hotărîrii Guvernului nr.767 pentru implementarea 
Legii nr.325 din 23 decembrie 2013 privind testarea integrităţii din 19.09.2014), au fost organizate şedinţe 
comune cu reprezentanţi ai Centrului Naţional Anticorupţie. 

Un partener fidel în activitatea de instruire a funcţionarilor aparatului Comisiei Naţionale de Integri-
tate este Academia de Administrare Publică, care al doilea an consecutiv oferă posibilităţi de dezvoltare 
profesională în diverse domenii ale serviciului public. Merită apreciere eforturile Academiei în vederea 
integrării debutanţilor în funcţia publică, aprofundării şi actualizării cunoştinţelor, dezvoltării abilităţilor 
şi modelării atitudinii necesare pentru exercitarea eficientă a atribuţiilor de serviciu. 

În şirul evenimentelor importante sub aspect de studiere a experienţelor avansate se înscriu vizitele 
de studiu în instituţii similare din alte ţări. Astfel, în perioada de bilanţ 8 angajaţi ai CNI au studiat bunele 
practici din România, Turcia, Statele Unite ale Americii și alte țări. 

O modificare esențială a fost operată în acest an în organigrama instituției, astfel încât, aceasta a 
cuprins două servicii noi, indispensabile activității Comisiei Naționale de Integritate. Este vorba despre 
Serviciul juridic și Serviciul analiză, monitorizare și evaluare a politicilor publice. Incontestabil, în anul 
ce urmează aceste două servicii vor aduce un plus de eficiență instituției.
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Anul trecut a înzestrat Comisia Națională de Integritate cu trei acorduri de 
colaborare foarte semnificative, nu doar pentru părți, dar și pentru publicul larg, 
în special, pentru subiecții declarării.

Astfel, Comisia Națională de Integritate a încheiat la 7 octombrie un me-
morandum de colaborare cu Academia de Administrare Publică(AAP), instituție 
de învățământ superior ce instruiește anual peste 4000 de funcționari publici. 

COOPERAREA  
NAȚIONALĂ  

ȘI INTERNAȚIONALĂ

Memorandumul a fost încheiat cu scopul dezvoltării capacităților autori-
tăților administrației publice centrale și locale de aplicare eficientă a standar-
delor de integritate și descurajare a faptelor de comportament corupţional în 
sectorul public.

Astfel, instituțiile au început să colaboreze în ceea ce privește elaborarea 
și realizarea programelor de dezvoltare profesională pentru personalul din ad-
ministrația publică la compartimentul Integritatea funcționarului public. Mai 
exact, a demarat acțiunile ce țin de respectarea normelor de conduită a funcţi-
onarilor publici, modul de completare a declaraţiilor privind veniturile, propri-
etăţile şi interesele personale, respectarea regimului juridic al conflictului de 
interese, al incompatibilităţilor, restricţiilor şi al cadourilor. 

În acest sens, Comisia Națională de Integritate s-a angajat să delege angajați în calitate de 
formatori, pentru realizarea cursurilor de instruire, în timp ce Academia de Administrare Publică a 
devenit responsabilă de introducerea tematicilor ce se referă la integritatea funcționarului public în 
programele de dezvoltare profesională a personalului din administrația publică. 
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O altă dimensiune a acestei conlucrări s-a concentrat asupra asigurării comunicării lucrative a Co-
misiei cu subiecții declarării prin intermediul acestei instituții de învățământ care într-o anumită măsură 
va facilita corectitudinea completării declarațiilor cu privire la venituri și proprietate și a celor de interese 
personale.

Un alt acord, important și el prin particularitățile sale, este cel încheiat la 21 noiembrie între Comisia 
Națională de Integritate și Curtea de Conturi.

În special, acordul vizează schimbul de informații, discutarea problemelor de interes bilateral și 
organizarea ședințelor comune.

Încheierea acestuia a fost generată de rolul pe care l-a avut Curtea de Conturi încă la începutul 
activității Comisiei. Actele de control emise de către aceasta au servit drept temei pentru inițierea primelor 
verificări ale Comisiei Naționale de Integritate.

Astfel, în continuare, colaborarea se realizează prin:
a) schimb de informaţii şi documente pe care le dețin instituțiile, de proiecte de acte normative şi alte 

materiale legate de activitatea acestora, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare;
b) constituirea, la necesitate, a unor grupuri consultative de lucru în vederea creării cadrului necesar 

pentru implementarea politicilor şi strategiilor care vizează prevenirea corupţiei, promovarea standardelor 
de integritate, administrarea eficientă a patrimoniului public;

c) consultările reciproce asupra unor probleme curente apărute în legătură cu punerea în aplicare a 
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legislaţiei din domeniile de competenţă ale celor două instituții;
d) organizarea reuniunilor, conferinţelor, atelierelor de lucru şi a seminarelor periodice comune cu 

abordarea subiectelor de interes comun;
e) schimb reciproc de instruiri a personalului de către formatorii specializaţi în domeniile de activi-

tate de interes comun.

Ambele acorduri au fost încheiate pentru o perioadă nedeterminată, au intrat în vigoare la data sem-
nării și pot fi reînnoite, revizuite sau completate. 

Pe lângă colaborările cu instituțiile din țară, Comisia Națională de Integritate a conlucrat eficient și 
la nivel internațional cu organizații cum ar fi: Banca Mondială, ABA ROLI, PNUD, CRPE România ș.a.

O activitate de succes realizată împreună cu Banca Mondială este demararea procesului de depunere 
a declarațiilor on-line. La acest capitol au fost realizate un șir de măsuri:

La Planul de acțiuni pentru implementarea Programului strategic de modernizare tehnologică a 
guvernării (e-Transformare) pe anul 2014 a fost înaintată propunerea privind „Elaborarea și punerea în 
aplicare a sistemului informațional automatizat pentru depunerea în regim on-line a declarațiilor de avere 
și interese”.
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În vederea realizării pct.24 din Planul nominalizat (aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1096 din 
31.12.2013), a fost semnat Acordul de colaborare între Comisie și Centrul de Guvernare Electronică, ul-
terior fiind elaborați termenii de referință privind Sistemul informațional ”E-Integritate”. 

După ce au avut loc mai multe ateliere de lucru organizate de Banca Mondială la tema „Pro-
blematica tranziției la depunerea on-line și completării formularului declarației”, iar ulterior s-a realizat 
caietul de sarcini al proiectului, a fost organizată o licitație pentru stabilirea agentului economic care va 
implementa proiectul. Urmare desemnării câștigătorului acestei licitații, la data de 30.01.2015 a intrat în 
vigoare contractul semnat cu acesta.

În acest sens necesită de apreciat la justa valoare eforturile și asistența Centrului de Guvernare Elec-
tronică, care și-a asumat această misiune, finanțarea venind din partea Băncii Mondiale. 

Cert este, că atât Centrul de Guvernare Electronică ( realizatorul sistemului), cât și Comisia Națională 
de Integritate (beneficiarul) își exprimă convingerea vizavi de necesitatea și actualitatea acestui proiect 
prin:

Beneficii generale:

   Va accelera și eficientiza transferul și procesarea simultană a informațiilor;

   Va reduce timpul de gestionare a documentelor;

   Va spori productivitatea şi va oferi siguranța datelor;
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Beneficii particulare:

 Va facilita depunerea declarațiilor de către subiecții stipulați prin lege folosind un dispozitiv 
modern (computer, tablete, telefoane mobile);

 Va elimina erorile și/sau declarațiile incomplete prin aplicarea filtrelor și folosind câmpuri 
de date obligatorii sensibili la context;

 Va minimiza timpul de prelucrare a declarațiilor prin oferirea angajaților CNI a unui tablou 
de bord conținând informațiile necesare la examinarea declarațiilor;

 Va automatiza verificarea preliminară de către sistem;

 Va facilita fluxul automat de lucru privind controlul declarațiilor de către CNI.

Comisia Națională de Integritate împreună cu Centrul de Guvernare Electronică preconizează să 
lanseze acest sistem până la sfârșitul anului 2015, fapt condiționat de posibilitatea obținerii semnăturilor 
digitale de către subiecții declarării și de adoptarea noilor proiecte de legi elaborate sub egida Ministerului 
Justiției (Legea cu privire la Centrul Național de Integritate, Legea privind declararea averii și intereselor 
personale și Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative), proiecte unde se regăsesc 
prevederile necesare punerii în aplicare a sistemului.
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Conform Legii bugetului de stat pe anul 2014 şi a Hotărârii Parlamentului Republicii Moldova 
nr.299 din 12 decembrie 2013, pentru activitatea Comisiei Naţionale de Integritate în anul 2014 au fost 
aprobate alocaţii financiare în sumă de 4009,2 mii lei. Suplimentar au fost alocate surse financiare în sumă 
de 35,0 mii lei din fondul extern prevăzut pentru reforma în sectorul justiţiei. Conform clasificaţiei buge-
tare şi planului de finanţare, alocaţiile financiare au fost repartizate şi folosite în felul următor:

EXECUTAREA BUGETULUI

Denumirea articolelor bugetare
Aprobat

pe an,
mii lei

Executat,
mii lei

Cheltuieli 
efective,

mii lei

“Retribuirea muncii”- art.111 1862,8 1801,7 1848,1

“Contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de 
stat” - art.112

416,4 395,4 405,8

“Prime de asigurare obligatorie de asistenţă 
medicală “-art.116

81,5 67,0 67,1

“Plata mărfurilor şi serviciilor “-art.113 1412,8 1307,9 1347,5

Deplasări 40,7 40,7 38,9

Indemnizaţii pentru incapacitatea temporară 
de muncă

48,0 29,1 26,2

Reforma în domeniul justiţiei 35,0 22.7 22,7

“Procurarea fondurilor fixe”- art.242  182,0 147,6 181,9

Total 4044,2 3789,6 3915,5
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Deși o parte din dificultățile inițiale Comisia Națională de Integritate a reușit să le depășească, 
 necesită a fi încă remarcate următoarele impedimente: 

	Imperfecţiunea legislaţiei în domeniul de specialitate, manifestată prin inexactităţi, expuneri 
contradictorii și echivoce ale normelor legale, fapt ce creează deficienţe în aplicarea corectă și 
uniformă a prevederilor legii și la eficiența activității;

	Consolidarea capacităţii funcţionale a instituției prin selectarea şi angajarea specialiştilor dotaţi 
şi cu experienţă este una din priorităţile Comisiei Naţionale de Integritate, dar din motivul salari-
ilor mici acest obiectiv se implementează anevoios, dovada faptului servind concursurile extinse 
şi numărul infim de participanţi la acestea.

	Aprecierea adecvată și obiectivă a produsului activităţii CNI constituie o problemă destul de 
delicată. Astfel, atribuită fiind competenţa aplicării sancţiunilor, pentru încălcările comise de 
subiecţii declarării, unor alte organe, reduce esențial eficiența Comisiei Naţionale de Integritate, 
fiind, de-facto, deposedată de rezultatul final al activității sale, de posibilitatea de a interveni 
prompt în soluţionarea situaţiilor neadecvate, de a evalua activitatea ca un tot întreg.

	Lipsa unor subdiviziuni specializate în cadrul CNI, cum ar fi: subdiviziunea E-Transformare, 
serviciul de relații internaționale, creează dificultăți în activitatea de bază a celorlalte unităţi 
structurale, cărora li se stabilesc sarcini suplimentare pentru a acoperi sectoarele menţionate, 
diminuează productivitatea și calitatea muncii, împiedică atingerea unor performanţe profesio-
nale în domeniul atribuit de activitate. Această situaţie a devenit posibilă în rezultatul numărului 
redus de angajați, stabilit prin Legea nr.180 din 19.12.2011, care, într-o măsură oarecare, se răs-
frânge nefast asupra eficienței și imaginii CNI.

	O situație deosebit de relevantă reprezintă faptul că până la moment, CNI nu dispune de acces 
on-line, în volum deplin, la baza de date a Î.S. „Cadastru”, ceea ce constituie un impact nega-
tiv asupra eficienţei controalelor efectuate, practic obstrucţionând activitatea instituţiei la acest 
compartiment.

	O altă problemă destul de stringentă este şi amplasarea necorespunzătoare, la moment, a Co-
misiei Naţionale de Integritate, colectivul acesteia fiind dispersat la două etaje: IV şi, respectiv, 
VII al blocului nr.1 din str. Alecu Russo din capitală, care este dislocat într-o zonă comercială 
aglomerată, fapt care creează impedimente atât de comunicare pe extern, cât şi de organizare şi 
management pe intern.

DEFICIENȚE FUNCȚIONALE
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Comisia Națională de Integritate continuă să muncească deja al doilea an, având în capul mesei de lucru 
următoarele priorități:

	Reformarea Comisiei Naționale de Integritate în scopul asigurării unei activități eficiente;

	Întocmirea și aplicarea Strategiei de dezvoltare instituțională a Comisiei Naționale de Integritate;

	Crearea, instituirea și implementarea mecanismelor legale de identificare a averilor nejustificate 
ale demnitarilor de stat, înregistrate pe teritoriul altor state.

	Înființarea mecanismelor legale de identificare a averilor nejustificate înregistrate pe terțe persoa-
ne;

	Elaborarea și punerea în aplicare a unui formular unic de Declarație a averilor şi intereselor per-
sonale; 

	Finalizarea, în comun cu Centrul E-Guvernare, a platformei de depunere on-line a declaraţiilor 
respective şi aplicarea semnăturii digitale;

	Achiziţionarea şi implementarea sistemului informațional de identificare a declaraţiilor problema-
tice (care conțin inexactități);

	Elaborarea și implementarea Sistemului informaţional integrat de management al declaraţiilor cu 
extinderea capacităţilor în vederea conectării logice la alte baze de date publice și elaborării ra-
poartelor de evaluare tematică;

	Implementarea instituției de confiscare civilă a averilor nejustificate; 

	Instruirea continuă a subiecților declarării și a persoanelor responsabile de colectarea declaraţiilor, 
elaborarea şi diseminarea materialelor didactice, în acest sens;

	Implementarea unor noi mecanisme de comunicare, inclusiv cu societatea civilă și mass-media în 
vederea consolidării credibilității și imaginii instituției;

	Dezvoltarea profesională continuă a personalului Comisiei;

	Crearea și menținerea unor relaţii durabile de conlucrare şi semnarea acordurilor de cooperare cu 
parteneri naţionali şi instituţii similare din comunitatea internațională;

	Atragerea asistenţei externe şi dezvoltarea proiectelor şi programelor în domeniu.

PRIORITĂȚI STRATEGICE

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE   24
COMISIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE



Comisia Națională de Integritate
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GALERIE FOTO



Vizita reprezentanților Băncii Mondiale
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Vizita reprezentanților GIZ
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Vizita  Comisiei de Etică a Municipalității din Vilnius, Lituania
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Delegația din Ucraina
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ANGAJAȚII COMISIEI NAȚIONALE DE INTEGRITATE ÎN ACTIVITATEA DE ZI CU ZI
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