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CUVÎNT— ÎNAINTE
Experiența modestă de trei ani pe tărîmul implementării politicilor anticorupție de către Comisia Naționa-
lă de Integritate ne permite să formulăm anumite concluzii pertinente și concludente în acest sens.

Astfel, consider, că obiectivele inițial stabilite au fost realizate, la un nivel considerabil, iar asigurarea 
standardelor integrității și transparenței serviciului public a devenit un slogan practic și nu doar o aspi-
rație.

Deși, la etapa incipientă societatea 
a perceput sceptic crearea Comisi-
ei, turațiile la care a ajuns în prezent 
CNI au spart stereotipurile existen-
te în raport cu importanța și viabili-
tatea acestei instituții. Ba mai mult, 
Comisia a devenit un instrument de 
implementare a anumitor metode 
avansate de prevenire a corupției.

Disconfortul, creat de către Comisia 
Națională de Integritate unor dem-
nitari şi funcționari publici, reprezin-
tă un indicator de inconvalescență a 
sistemului și un factor important de 
tranziție către o societate integră. 

Doar unele aspecte lacunare în legis-
lație, inclusiv de ordin organizatori-
co-managerial, mai obstrucționează 
eficiența Comisiei, fapt care a gene-
rat argumente convingătoare pentru 

modificarea și completarea cadrului 
legislativ existent, precum și pentru 
reformarea instituției în cauză. 

Totodată, în doar 3 ani, Comisia 
Națională de Integritate a devenit 
modelul național al procesului de 
prevenire a corupției anume prin 
verificarea veniturilor și proprietă-
ților, a intereselor personale, prin 
identificarea conflictelor de intere-
se, a incompatibilităților și restric-
țiilor, precum și prin monitorizarea 
respectării regimului juridic al ca-
dourilor. Acest fapt ne-a permis să 
sondăm percepția societății asupra 
sîrguinței, devotamentului și profe-
sionalismului pe care îl depun zi de 
zi angajații Comisiei. 

În acest sens, în 2015, cu antrena-
rea unor funcționari ai CNI, a fost 

cantonează interesul forte față de implementarea eficientă a programelor naționale de integritate, in-
clusiv prin sancționarea adecvată a celor care încalcă legea, și, în special, față de funcționarea cu succes 
a instituțiilor anticorupție. 
Așadar, rămîn pe ferma convingere, că reușita poate fi asigurată doar prin adevăr, iar eforturile noastre 
vor justifica și fortifica oportunitatea reformării, în ansamblu, a sistemului național de integritate și anti-
corupție, precum și a Comisiei Naționale de Integritate, în particular.

Anatolie DONCIU,
Președinte  
al Comisiei Naționale de Integritate

organizat și realizat son-
dajul de opinie publică 
privind percepția cetățe-
nilor asupra corupției și 
a sectoarelor vulnerabile 
la venituri și proprietăți 
nejustificate, conflict de 
interese și incompatibili-
tăți. Fiind lansat și prezen-
tat public, sondajul ne-a 
oferit nu doar o imagine 
de ansamblu a eficienței, 
ci reprezintă și indicatorul 
de bază al calității, pro-
gresului și al eforturilor 
Comisiei Naționale de  
Integritate. 

În ultimă instanță, s-a con-
statat, că opinia expusă 
de societate, de cetățeni 
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„UniUnea eUropeană  
este dispUsă să sUsțină repUblica Moldova  

în parcUrsUl săU eUropean, dar trebUie  
să fie efectUate acțiUni concrete pentrU  

a deMonstra pUtere și dorință din  
partea condUcerii de a parcUrge cUrsUl eUropean  

și vreaU să reiterez iMportanța reforMării  
acestei institUții în procesUl  

lUptei cU corUpția,  
cU corUpția în toate sferele.”

Pirkka TAPIOLA, 
șef al delegației Uniunii Europene 
în Republica Moldova



„vă sUsțineM și vă încUrajăM 
să continUați reforMele începUte.  
este nevoie de Mai MUltă consecvență  
în lUpta cU corUpția și în proMovarea  
transforMărilor care aU loc în jUstiție,  
pentrU ca cetățenii să vadă și să siMtă 
 schiMbările pozitive care  

aU loc în sisteMUl jUdiciar.”

James D. PETTIT, 
Ambasador al SUA  

în Republica Moldova



„în ceea ce privește integritatea

fUncționarilor, cred că

și ea poate fi asociată

de procesUl integrării eUropene. 
aderarea a presUpUs Utilizarea

din ce în ce Mai iMportantă 
a fondUrilor eUropene,

ceea ce iMpUnea edificarea 
gradUală a UnUi serviciU 

pUblic Modern și integrU.”

Marius LAZURCĂ
Ambasador al României  
în Republica Moldova 



Înființarea, la 19 decembrie 2011, a Comisiei 
Naționale de Integritate a constituit un pro-
iect ambițios, generat de aspirațiile Republi-
cii Moldova de aderare la comunitatea euro-
peană. Or, prerogativele și cerințele Uniunii 
Europene, prin care se aprofundează demo-
crația, se fac posibile, în special, prin educa-
rea și creșterea conștiinței tuturor celora care 
exercită autoritatea publică față de ceea ce 
se numește integritate.

Doar o instituție specializată, cu atribuții ex-
clusive, susținută activ şi hotărît, poate con-
tribui la atingerea obiectivelor de prevenire 
a corupţiei prin mijloace administrative: de-
clararea pe propria răspundere a veniturilor 
și proprietăților, a intereselor personale, a 
conflictelor de interese, incompatibilităților, 
precum și prin respectarea legislației privind 
regimul juridic al cadourilor. 

Presiunea internă a persoanelor cu viziuni 
reformiste din sistem şi a celor din societatea 
civilă, care au insistat asupra unor cereri în 
zona anticorupţie, a servit drept catalizator al 
procesului de creare a instituţiei specializate 
cu atribuţii în materie de control al averilor, 
intereselor personale şi conflictelor de inte-
rese ale demnitarilor, funcţionarilor de stat şi 
altor persoane publice.

Evident, fără voinţă politică nu ar fi avut loc 
nicio schimbare în arhitectura sistemului naţi-
onal de integritate pentru ca Comisia Naţio-
nală de Integritate să fie formată, să se inte-
greze activ în acest sistem şi să se lanseze în 
realizarea atribuţiilor şi sarcinilor consacrate. 

Prin aceste măsuri, Republica Moldova a 
realizat prevederile articolului 8 al Convenţiei 
ONU împotriva corupţiei din 2003, ratificată 
la 06.07.2007 prin Legea nr. 158-XVI, care so-
licită statelor „... să iniţieze, în concordanţă 
cu legile locale, măsuri şi sisteme care să 
ceară funcţionarilor publici să facă decla-
raţii către autorităţile desemnate cu privi-
re la alte activităţi prestate în afara celor 
desemnate de funcţia publică, alte slujbe, 
investiţii, proprietăţi sau cadouri substan-
ţiale, sau beneficii din care ar putea rezul-
ta un conflict de interese”.

Ghidată de recomandările Uniunii Europe-
ne care, în speță, prevăd, că „… ţara candi-
dată să fi dobîndit stabilitatea instituţiilor, 
care garantează buna funcţionare a demo-
craţiei, justiţiei şi respectarea drepturilor 
omului…”, Comisia Naţională de Integritate 
şi-a asumat responsabilități pentru o misiu-
ne extrem de complicată, dar, în același rînd, 
nobilă și importantă, în perioada definirii 
parcursului european al Republicii Moldova.

Republica Moldova fiind parte a Grupului 
de State contra Corupției (GRECO), - Co-
mitet specializat al Consiliului Europei, care 
asigură ca măsurile întreprinse împotriva co-
rupției să fie în concordanță cu instrumentele 
juridice internaționale, în perioada de refe-
rință, a fost inclusă în runda a IV-a de eva-
luare privind prevenirea corupției în rîndurile 
parlamentarilor, judecătorilor și procurorilor. 
În cadrul acestei evaluări au fost organizate 
întîlniri cu membri ai Parlamentului, procurori 
și judecători, reprezentanți ai Consiliului Su-
perior al Magistraturii și cu membrii Comisiei 
Naționale de Integritate, ceea ce conturează 
semnificația Comisiei în spațiul european.

Așadar, în 3 ani de activitate Comisia a re-
ușit să devină mentorul național în cultivarea 
integrității publice, standardelor de trans-
parenţă în exercitarea funcţiei şi demnităţii 
publice – un proiect de succes al Republicii 
Moldova în procesul său de democratizare.

I. CONSIDERAŢIUNI GENERALE
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II. GENEZA ACTIVITĂŢII DE CONTROL AL VENITURILOR, 
PROPRIETĂŢII, CONFLICTELOR DE INTERESE 
ŞI INCOMPATIBILITĂŢILOR 

În Republica Moldova sistemul de decla-
rare a veniturilor şi proprietăților a fost lega-
lizat încă în anul 2002, iar cel de declarare 
a intereselor personale – în 2008. Acestea, 
însă, sufereau de un mare neajuns: lipsa me-
canismelor eficiente de implementare, pre-
cum şi lipsa delimitării clare a competențe-
lor multiplelor organe constituite în vederea 
monitorizării procedurii de realizare a pre-
vederilor legale privind declararea averilor 
şi intereselor personale, inclusiv lipsa trans-
parenței totale în consultarea publică a de-
claraţiilor. 

Bunăoară, în baza Legii pentru aprobarea 
Regulamentului privind modul de organi-
zare şi funcţionare a Comisiei centrale de 
control al declaraţiilor cu privire la venituri şi 
proprietate şi a Regulamentului privind mo-
dul de organizare şi funcţionare a Comisiilor 
departamentale de control al declaraţiilor 
cu privire la venituri şi proprietate nr.1576-
XV  din  20.12.2002 au fost instituite Comisia 
centrală de control al declaraţiilor cu privi-
re la venituri şi proprietate şi alte Comisii 
departamentale.

Pe de o parte, potrivit legii, Comisia centrală 
de control al declaraţiilor cu privire la venituri şi 
proprietate avea următoarele atribuţii:

a) colectarea declaraţiilor cu privire la veni-
turi şi proprietate; 

b) verificarea corectitudinii completării de-
claraţiilor, plinătatea şi exactitatea infor-
maţiei şi datelor expuse în ele; 

c) eliberarea depunătorului declaraţiei a 
unei dovezi de primire; 

d) prezentarea materialelor necesare Cen-
trului pentru Combaterea Crimelor Eco-
nomice şi Corupţiei în cazul depistării, în 
procesul controlului, a elementelor com-
ponente ale unei încălcări, inclusiv infrac-
ţiuni; 

e) antrenarea specialiştilor pentru efectua-
rea controlului.

Comisiile departamentale de control aveau 
următoarele atribuţii: 

a) colectează declaraţiile cu privire la veni-
turi şi proprietate; 

b) verifică corectitudinea completării decla-
raţiilor, plinătatea şi exactitatea informa-
ţiei şi datelor expuse în ele; 

c) eliberează depunătorului declaraţiei o 
dovadă de primire; 

d) prezintă materialele necesare Centrului 
pentru Combaterea Crimelor Economice 
şi Corupţiei în cazul depistării, în procesul 
controlului, a elementelor componente 
ale unei încălcări, inclusiv infracţiuni; 

e) antrenează specialişti pentru efectuarea 
controlului.

 Astfel, procedura de declarare a averilor 
prevăzută de legislaţia în vigoare stabilea o 
verificare prealabilă formală a acestora de 
către comisiile constituite prin lege, în lipsa 
mecanismelor bine definitivate, dar şi a con-
lucrării eficiente dintre organele abilitate cu 
responsabilităţi în acest sens. 

Pe de altă parte, pentru un spor de clari-
tate, se cuvine de remarcat, că în alin.(6) al 
art.11 din Legea nr.1264-XV privind decla-
rarea şi controlul veniturilor şi al proprie-
tăţii persoanelor cu funcţii de demnitate 
publică, judecătorilor, procurorilor, func-
ţionarilor publicii şi a unor persoane cu 
funcţie de conducere din 19.07.2002, era 
stipulat, că funcţia de control, de facto, al 
declaraţiilor ţine de competenţa Centrului 
pentru Combaterea Crimelor Economice şi 
Corupţiei (CCCEC), care activează în baza 
legislaţiei.

Totodată, Legea nr.1104-XV cu privire la 
Centrul pentru Combaterea Crimelor Eco-
nomice şi Corupţiei din 06.06.2002 puncta 
anumite atribuţii exhaustive la acest capitol, 
inclusiv: 
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a) preîntîmpinarea, depistarea, cercetarea 
şi curmarea contravenţiilor şi infracţiuni-
lor economico-financiare şi fiscale; 

b) contracararea corupţiei şi protecţionis-
mului; 

c) contracararea legalizării bunurilor şi spă-
lării banilor obţinuţi ilicit. 

În această situaţie de incertitudine, nici Co-
misia centrală de control al declaraţiilor cu 
privire la venituri şi proprietate, nici Comisiile 
departamentale şi nici Centrul pentru Com-
baterea Crimelor Economice şi Corupţiei nu 
au înregistrat un istoric substanţial de cazuri, 
cu impact la nivelul societăţii, în ceea ce pri-
vește combaterea obţinerii averilor nejustifi-
cate, fapt care denotă că eficienţa acestora a 
fost nesemnificativă. 
De asemenea, merită de atenționat și asupra 
formularului simplificat de declarare a averi-
lor, inclusiv asupra notei conţinute în subso-
lul acestuia, care, în lipsa unui sistem unic de 
monitorizare a procedurii de depunere a de-
clarațiilor, permitea proprietarilor de bunuri 
comune să depună o singură declaraţie, cei-
lalţi proprietari făcînd doar referinţă la acea 
declaraţie.

Paşi decisivi spre progrese majore au fost 
făcuţi în perioada dezvoltării relațiilor de 
apropiere dintre Republica Moldova și Uni-
unea Europeană prin ceea ce se numește 
Acord de asociere. 

Semnat la 27 iunie 2014 şi ratificat la 2 iu-
lie 2014 în Plenul Legislativului, Acordul de 
Asociere între Republica Moldova şi Uniunea 
Europeană propune aprofundarea și încor-
porarea relațiilor dintre țara noastră și UE, 
precum și sprijinul la transformarea continuă 

a Republicii Moldova într-o țară europeană 
modernă şi crearea standardelor europene 
de democrație și prosperitate pentru toți ce-
tățenii.

Luînd notă de existenţa declaraţiilor de 
avere şi interese, UE accentua nevoia intro-
ducerii unui mecanism eficent care să permi-
tă aplicarea unor sancţiuni preventive. 

În plus, GRECO recomanda, încă în anul 
2005, introducerea unui sistem eficient de 
monitorizare a declaraţiilor de avere şi de in-
terese personale.

Cît priveşte transparenţa declaraţiilor,  
Legea nr.1264-XV/2002, în varianta iniţia-
lă, prevedea publicarea anuală în mijloacele 
de informare în masă republicane sau locale 
doar a declaraţiilor Preşedintelui Republicii 
Moldova, deputaţilor, membrilor Guvernului, 
preşedinţilor Curţii Constituţionale şi Curţii 
Supreme de Justiţie, Procurorului general, 
preşedintelui Curţii de Conturi, Guvernatoru-
lui Băncii Naţionale a Moldovei, directorului 
Serviciului de Informaţii şi Securitate, precum 
şi a primarilor din oraşe şi sate şi preşedinţi-
lor consiliilor raionale. Este de menţionat, că 
procedura în cauză era anevoioasă şi costisi-
toare, motiv pentru care, la modul practic, nu 
se realiza.

Această stare de lucruri a persistat în Repu-
blica Moldova pînă la 13.04.2012, adică pînă 
la republicarea legii prenotate. 

Destul de problematică a fost și situația 
privind reglementarea și transparența decla-
rării intereselor personale şi a conflictelor de 
interese, deoarece intrarea în vigoare a Legii 
nr.16-XVI din 15.02.2008 cu privire la con-
flictul de interese nu a fost precedată şi de 
instituirea anumitor mecanisme concrete de 
implementare a procedurii în cauză. Situaţia 
dată a dus la ineficienţa aplicării legislației în 
acest domeniu pe o perioadă destul de în-
delungată.

Odată cu demararea activităţii Comisiei 
Naţionale de Integritate declaraţiile de ave-
re și interese personale ale tuturor subiecţilor 
declarării au început să fie publicate de către 
CNI pe pagina web a instituţiei pentru acce-
sul liber al populaţiei.
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Revenind la cronologia evenimentelor, este 
necesar de menţionat, că la 19 decembrie 
2011, prin adoptarea Legii cu privire la Co-
misia Naţională de Integritate nr.180, au fost 
aduse anumite clarificări privind exclusivitatea 
dreptului de verificare a declarațiilor cu privire 
la venituri şi proprietate şi a celor de intere-
se personale de către Comisia Naţională de 
Integritate, cu excepţia verificării declaraţiilor 
preşedintelui şi membrilor CNI (aceasta fiind 
competenţa Comisiei parlamentare speci-
ale permanente, constituite prin Hotărîrea 
Parlamentului nr.258 din 09.11.2012, ulte-
rior - prin Hotărîrea Parlamentului nr.25 din 
27.02.2015), precum şi cu privire la mecanis-
mele de verificare a acestora. 

Prevederile menționate definesc Comisia 
Națională de Integritate drept o autoritate 
publică autonomă și independentă față de 
alte autorități publice, față de persoane fizice 
și juridice, care își exercită atribuțiile ce îi sunt 
date în competență prin Legea nr.1264-XV 
din 19 iulie 2002 privind declararea și con-
trolul veniturilor și al proprietății persoanelor 
care dețin o funcție de demnitate publică, ju-
decătorilor, procurorilor, funcționarilor publici 
și a unor persoane cu funcție de conducere, 
precum și prin Legea nr.16-XVI din 15 februa-
rie 2008 cu privire la conflictul de interese. 
Mai mult, din sensul legislației de specialitate 
rezultă, că această instituție reprezintă o au-
toritate publică antrenată activ în aplicarea 
standardelor de integritate, a bunelor practici 
la nivelul administrației publice, precum și la 
descurajarea comportamentelor care gene-
rează corupție în plan administrativ.

Așadar, funcționarea Comisiei Naţionale de 
Integritate se bazează pe aria de competenţă 
exclusivă în constatarea cazurilor de incom-
patibilitate şi a conflictelor de interese, iden-
tificarea diferenţelor vădite dintre proprieta-
tea dobîndită și veniturile obținute în aceeaşi 
perioadă, realizarea măsurilor de prevenire şi 
sensibilizare a societăţii civile vis-a-vis de ne-
cesitatea acceptării, promovării şi implemen-

tării standardelor de integritate în serviciul 
public, precum şi pe sesizarea autorităţilor 
competente, în cazul constatării încălcării le-
gislației muncii, penale, contravenționale, fis-
cale sau de altă natură.

Întru facilitarea activităţii Comisiei Naţi-
onale de Integritate, prin Legea nr.181 din 
19.12.2011 a fost amendat și cadrul normativ 
aferent implementării Legii nr.1264-XV din 
19.07.2002 privind declararea şi controlul 
veniturilor şi al proprietăţii persoanelor cu 
funcţii de demnitate publică, judecători-
lor, procurorilor, funcţionarilor publicii şi a 
unor persoane cu funcţie de conducere şi 
a Legii nr.16-XVI din 15.02.2008 cu privire 
la conflictul de interese, astfel încît să îmbu-
nătățească prevederile acestuia şi să asigure 
sancționarea cazurilor de încălcare al regimu-
lui juridic al declarării veniturilor şi proprietăţii 
intereselor personale, conflictelor de interese, 
incompatibilităților și al cadourilor.

În același timp, au fost introduse modificări 
semnificative și în structura sistemului de-
clarării veniturilor şi proprietății, inclusiv prin 
implementarea formularului extins al Decla-
rației cu privire la venituri şi proprietate, care 
este utilizat şi în prezent. 

De facto, Comisia Naţională de Integri-
tate a devenit operațională începînd cu 
25.10.2012, după numirea în funcție, de că-
tre Parlament, a celor cinci membri, inclusiv a 
președintelui acesteia. 

În primii trei ani de activitate, priorităţile 

III. COMISIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE – 3 ANI  
DE DEZVOLTARE ŞI AFIRMARE
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instituţiei s-au focusat asupra iniţierii şi dez-
voltării procedurilor de prevenire şi comba-
tere a cazurilor de conflicte de interese, in-
compatibilităţi şi îmbogăţire fără justă cauză, 
creării unei jurisprudenţe unitare în materie, 
consolidării capacităţilor instituţionale, fiind 
susţinuţi de către partenerii de dezvoltare, 
precum şi asupra dezvoltării cooperării cu in-
stituţii naţionale şi internaţionale. 

Totodată, o atenţie sporită s-a acordat in-
struirii actorilor vizaţi în politicile naţionale 
cu atribuţii şi responsabilităţi în promovarea 
standardelor de integritate prin declararea 
veniturilor și proprietăţii, intereselor perso-
nale, conflictelor de interese, precum şi mo-
nitorizarea situaţiilor de incompatibilitate şi   
a regimului cadourilor. 

Merită a fi remarcat, că aceasta a fost o pe-
rioadă dificilă în istoricul instituției, perioadă 
marcată de activitatea de aplicare a legii, cu 
toată problematica şi complexitatea pe care 
o comportă, perioadă în care, ca niciodată, 
a fost scoasă în evidență multitudinea de 

cazuri persistente în realitatea de zi cu zi şi 
aspectele lacunare ale legislației, caracterul 
ambiguu sau formal al unor prevederi ale ca-
drului legal, norme fără realizare practică și 
alte impedimente legale, care nu conțineau 
suficiente forțe juridice să limiteze îmbogăți-
rea nejustificată și să asigure un control efici-
ent, administrativ sau public, în domeniu. 

Experiența Comisiei din perioada de refe-
rință a demonstrat, că nici acest cadru norma-
tiv care reglementează domeniul de activita-
te nu asigură, în măsură deplină și eficientă, 
verificarea declarațiilor cu privire la venituri și 
proprietate și a altor aspecte de integritate 
ale persoanelor învestite cu atribuții de pute-
re publică și nu constituie un sistem calitativ 
de control al averilor nejustificate.

La fel, și rapoartele experţilor străini, aflaţi 
în misiuni de evaluare a Comisiei Naţionale 
de Integritate, au făcut referire la ritmul şi 
evoluţia activităţii CNI prin prisma aplicabi-
lității prevederilor cadrului normativ, remar-
cînd lipsa unui sistem de sancționare efici-
ent, inclusiv de constrîngere a persoanelor, 
care au admis incidente de integritate. Mai 
mult, se menţionează imperfecţiunea unel-
telor legislative cu care operează funcţionarii 
aparatului Comisiei, fapt care afectează sem-
nificativ eficienta și imaginea instituţiei, de la 
care cetățenii cer imperios şi pe bună drep-
tate rezultate plauzibile. 

Necesitatea elaborării anumitor soluții 
concrete, reglementate de lege, care să ac-
ţioneze constant pentru prevenirea şi sanc-
ţionarea cazurilor de incompatibilitate, con-
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flicte de interese, de dobîndire a averilor 
nejustificate, a mobilizat eforturile Comisiei 
Naţionale de Integritate, ale societăţii civi-
le, precum şi a partenerilor de dezvoltare pe 
dimensiunea de modificare și completare a 
cadrului legislativ, precum și de reformare a 
celui instituțional.

Astfel, în martie 2013 a demarat procesul 
revizuirii cadrului legislativ existent. Începu-
tul acestuia este marcat de înaintarea către 
Comisia specială permanentă a Parlamentu-
lui a propunerilor de rigoare privind modifi-
carea și completarea unor acte legislative în 
vederea sporirii eficienții Comisiei Naționale 
de Integritate. 

Totodată, la 29 martie 2013 Parlamentul Re-
publicii Moldova a adoptat Hotărîrea nr.54, 

în care s-a specificat că Comisia specială de 
control al declaraţiilor cu privire la venituri şi 
proprietate ale preşedintelui şi membrilor 
Comisiei Naţionale de Integritate, în termen 
de 30 de zile, va înainta propuneri privind 
modificarea legislaţiei în vigoare în vederea 
optimizării procesului de control al declara-
ţiilor şi a înlăturării deficiențelor legislative 
constatate.

 

Aşadar, noile provocări au impus şi noi 
soluţii: reformarea instituțională a Comisiei 
Naționale de Integritate, precum şi înainta-
rea propunerilor relevante privind completa-
rea şi modificarea cadrului normativ, proces 
în care s-a implicat activ şi societatea civilă, 
venind cu opţiuni proprii, discutate aprins în 
cadrul meselor rotunde comune organizate 
în acest sens. 

Sub egida Ministerului Justiţiei, în baza 
evaluării şi recomandărilor experţilor naţi-
onali şi internaţionali în materie, în toamna 
anului 2014, în cadrul proiectului susţinut de 
către Programul Naţiunilor Unite pentru Dez-
voltare „Consolidarea capacităţilor Comisiei 
Naţionale de Integritate” au fost elaborate 
şi înaintate Guvernului trei proiecte de legi şi 
anume: Legea cu privire la Centrul Naţional 
de Integritate, Legea privind declararea ave-
rii, intereselor personale, conflictelor de inte-
rese şi cadourilor şi Legea cu privire la modi-
ficarea şi completarea unor acte legislative, 
elaborată în scopul aducerii în concordanţă 
a cadrului legislativ cu primele două proiecte 
de legi.
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Pe parcursul anului 2015 aceste proiecte 
au fost lansate şi propuse pentru dezbateri 
publice, inclusiv în cadrul unei conferinţe 
internaţionale (aprilie), la care au participat 
experţi naţionali şi internaţionali, precum şi 
societatea civilă.

Calitatea şi stabilitatea legislativă este o 
condiţie esenţială în abordarea pe termen 
lung a fenomenelor de corupţie, au remar-
cat şi experţii internaţionali, în frunte cu Lau-
ra Codruţa Coveşi, şef al DNA din România, 
care au evaluat sistemul naţional anticorupţie 
al Republicii Moldova la finele anului 2015, 
aflîndu-se în vizită de studiu şi la Comisia Na-
ţională de Integritate.

Odată perfectate, legile care guvernează 
activitatea Comisiei Naţionale de Integrita-
te  urmează să confere suficiente instrumen-
te de prevenire şi combatere a conflictelor 
de interese, incompatibilităţilor, acumulărilor 
de averi nejustificate, eficienţa instituţională 
fiind proporţional dependentă de existenţa 
unui cadru legal stabil şi coerent, consec-
vent, au mai opinat aceştia.
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Din start Comisia Națională de Integritate și-a axat activitatea pe replierea forțelor și re-
surselor umane întru constituirea unei instituții cu potențial avansat atît pentru a asigura rea-
lizarea misiunii încredințate, cît și pentru a face față tuturor provocărilor pe măsura cuvenită.

Potrivit Legii nr.180 din 19.12.2011 cu privire la Comisia Națională de Integritate și reieșind 
din efectivul-limită stabilit de 26 unități, a fost elaborat setul de acte instituționale în vederea 
organizării activității de bază a Comisiei, inclusiv: organigrama, statul de personal și schema 
de încadrare a instituției, precum și regulamentele de organizare și funcționare ale subdivizi-
unilor structurale ale Comisiei Naționale de Integritate, fișele de post și alte documente de 
uz intern.

ORGANIGRAMA 
Comisiei Naționale de Integritate la 01.01.2013

IV. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

Preşedinte - 1 

Serviciul juridic 
şi management 

resurse umane - 1

Serviciul informare 
şi relaţii cu publicul - 1

Serviciul economie  
şi finanţe - 1

Serviciul documentare  
şi arhivare - 1

Direcţia control 
incompatibilităţi - 5

Direcţia control 
interese personale - 6

Direcţia control 
venituri şi proprietăţi - 6

Membrii Comisiei - 3 

Vicepreşedinte - 3 
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Integrîndu-se în procesele reformatoare la 
nivel național și urmărind realizarea obiecti-
velor stabilite, au fost întreprinse măsuri în 
vederea numirii, prin transfer și, evident, prin 
concurs, pe bază de meritocrație, în funcții 
publice ale aparatului Comisiei, a unor anga-
jați cu experiență în domeniul prevenirii co-
rupției.

Pe parcursul primului an de activitate a 
fost creat nucleul de bază al instituției și, pe 
lîngă cei 5 membri ai Comisiei Naționale de 
Integritate, ca și organ colegial, numiți de 
către Parlamentul Republicii Moldova, au 
fost selectate și numite în funcții publice ale 
aparatului Comisiei 13 persoane. Gradul de 
ocupare a funcțiilor la finele anului 2013 con-
stituia 69,2%. 

Astfel, din numărul total de angajați (18, in-
clusiv membrii Comisiei), 16 înregistrau acti-
vitate anterioară în serviciul public, ceea ce a 
fost foarte important în contextul începutului 
activității instituției. Vîrsta medie a angajați-
lor Comisiei la 01.01.2014 era de 41,6 ani.

Pe parcurs, problemele stringente de con-
solidare a capacităților instituționale ale Co-
misiei Naționale de Integritate, asigurarea 
monitorizării eficiente a implementării poli-
ticilor publice naționale și sectoriale în do-
meniul prevenirii corupției, analiza evaluării 
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impactului acestora, asigurarea interacțiunii procesului de elaborare a politicilor publice cu 
procesul bugetar au impus revizuirea structurii organizatorice a instituției.

Începînd cu 01.09.2014, în cadrul acelorași 26 unități ale Comisiei Naționale de Integritate 
a fost creat Serviciul analiză, monitorizare și evaluare a politicilor. Serviciul juridic a fost sepa-
rat de Serviciul resurse umane, iar Serviciul documentare și arhivare a fuzionat, prin absorb-
ție cu Serviciul resurse umane, devenind Serviciul resurse umane și documentare.

ORGANIGRAMA 
Comisiei Naționale de Integritate începînd cu 01.09.2014

Preşedinte - 1 

Serviciul 
resurse umane  

şi documentare - 2

Serviciul analiză, 
monitorizare şi evaluare  

a politicilor - 1

Serviciul juridic - 1

Serviciul informare 
şi relaţii cu publicul - 1

Direcţia control 
incompatibilităţi - 5

Direcţia control 
interese personale - 5

Direcţia control 
venituri şi proprietăţi - 5

Membrii Comisiei - 3 

Vicepreşedinte - 1 

Serviciul economie  
şi finanţe - 1
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Întru completarea funcțiilor noi create, 
precum și a funcțiilor devenite vacante, pe 
parcursul ultimului trimestru al anului 2014, 
au fost organizate 5 concursuri, fiind 
angajați 7 funcționari. 

La finele anului 2014 în Comisia 
Națională de Integritate activau deja 
21 de angajați, iar gradul de ocupare a 
funcțiilor a constituit 80,8%, vîrsta medie a 
acestora indicînd 40,2 ani. 

Aportul noilor specialiști, în comun cu cel 
al întregului corp de angajaţi, a contribuit la 
promovarea imaginii instituției, credibilității 

acesteia, asigurînd transparență acti-
vității prin raportare eficientă a rea-
lizărilor înregistrate. Totodată, s-a 

demonstrat, că Comisia Națională 
de Integritate este o instituție viabilă, 

cu potențial uman necesar pentru reali-
zarea misiunii asumate, deși imperfecțiunea 
legilor care guvernează activitatea Comisiei 

3 ani:
Funcţii scoase
în concurs – 30
Persoane care

au aplicat – 112 
Persoane anga- 

jate – 19
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și-a lăsat greu amprenta asupra eficienței ac-
tivității acestei.

 În pofida dificultăților existente, activita-
tea în domeniul managementului resurselor 
umane a continuat cu insistență, avînd în 
vedere responsabilitatea pentru realizarea 
consecventă a politicii de personal, în baza 
principiilor de stabilitate în funcție, obiecti-
vitate, transparență, apreciere după merit și 
oportunități egale de dezvoltare a carierei 
profesionale.

Implementarea politicilor și procedurilor 
moderne de lucru cu personalul, asigurarea 
realizării prevederilor actelor legislative și 
normative de specialitate au constituit prio-
ritățile de bază ale Serviciului resurse umane 
și documentare. În acest context se cuvine 
de menționat că, printre indicatorii cantitativi 
din bilanțul activității CNI de la finele anului 
2015, se regăsesc anumiți indici, care se re-
feră și la calitatea resurselor umane, adică a 
celor 24 de angajați. 

 Astfel, la 31.12.2015 în Comisia Națională 
de Integritate activau: un doctor în științe 
economice, un doctorand în drept, 2 licen-
țiați în drept și economie, 17 – în drept, 4 
– în economie și 1 angajat – în științe ale co-
municării, iar echipa continuă să întinereas-
că, înregistrînd vîrsta medie a angajaților de 
39, 8 ani.

De asemenea, este menționat și faptul că 
în trei ani de activitate 3 angajaţi au fost eli-
beraţi urmare a promovării sau transferului în 
alte instituţii, iar alţi 4 au demisionat din servi-
ciul public din inițiativă proprie, în unele cazuri 
motivul fiind remunerarea nesatisfăcătoare.

Dificultatea menţinerii specialiştilor cu ex-
perienţă în serviciu se datorează sistemului 
de salarizare neatractiv stabilit pentru funcţi-
onarii din cadrul Comisiei, generat de omisi-
unile din legislaţia în vigoare cu referire la ne-
includerea Comisiei Naţionale de Integritate 
în sistemul organelor cu atribuţii de preveni-
re şi de combatere a corupţiei (Legea cu pri-
vire la prevenirea şi combaterea corupţiei 
nr.90–XVI din 25.04.2008, precum și toate 
consecințele ce decurg din aceasta). 

Eventual, actele normative privind salari-
zarea plasează angajaţii Comisiei Naţionale 
de Integritate într-o categorie net inferioară 
de salarizare în raport cu omologii din cadrul 

CNA, deşi riscul profesional sporit în lupta cu 
corupția persistă în egală măsură.

Pornind de la constatarea dată, în comun 
cu Centrul Naţional Anticorupţie, angajații 
au înaintat un proiect de lege  în acest sens 
încă în anul 2013.

 

O situaţie specială este caracteristică şi 
procedurii de selectare și angajare a funcți-
onarilor publici, pe lîngă condițiile riguroase 
referitoare la experienţa în muncă similară 
celeia din cadrul CNI sunt necesare și cunoș-
tințe profunde în domeniul de competenţă, 
dar şi abilităţi de analiză a informaţiei.

Un alt aspect ce generează dificultăţi pe 
dimensiunea stabilității resurselor umane 
ține de numărul mult prea mic de angajați 
(doar 12 funcţionari publici), care nemijlocit 
au atribuții de verificare a declarațiilor (anual, 
circa 100 000 de declarații cu privire la veni-
turi și proprietate și de interese personale!). 
Această situaţie are o reflecție negativă şi 
asupra realizării cu succes și calitative a sarci-
nilor stabilite de legislație. 

Pentru a răspunde tuturor provocărilor, pe 
parcursul celor trei ani de activitate, accente-
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le au fost puse nu doar pe selectarea și an-
gajarea unor cadre cu cunoștințe necesare și 
experiență în domeniu, dar și pe dezvoltarea 
capacităților profesionale ale angajaților prin 
activități de instruire și autoinstruire. Cele din 
urmă vin să asigure profesionalism, compe-
tentă, motivare, imparțialitate, transparență 
și eficientă în activitate, să contribuie la for-
marea unui corp de profesioniști bine pregă-
tiți, integri, responsabili, devotați și apți de 
a se adapta la schimbări dinamice din soci-
etate. 

La nivel instituțional, în perioada vizată, au 
fost organizate și desfășurate mai multe ac-

tivități cu participarea specialiștilor invitați, 
cum ar fi de la Centrul Național pentru Pro-
tecția Datelor cu Caracter Personal; experți 
în materie de conflicte de interese și în politi-
cile de monitorizare a veniturilor și proprietă-
ții din cadrul Centrului de analiză și prevenire 
a corupției, Transparency International Mol-
dova, Centrul de Guvernare Electronică, etc.

În calitate de instituții cu atribuții clare în 
sistemul de integritate al Republicii Moldo-
va, în comun cu reprezentantul Centrului 
Național Anticorupție, în cadrul procesului 
de dezvoltare profesională, au fost analiza-
te aspectele practice privind implementarea 
procedurii de testare a integrității profesio-
nale, procedura de depunere, de înregistrare 
și de examinare a avertizărilor de integritate, 
precum și alte aspecte în materie de interes 
comun. 

Este semnificativă contribuția reprezen-
tanților Băncii Mondiale cu prezentări utile 
referitoare la sisteme de declarare a averilor 
și formulare de declarații în tarile Uniunii Eu-
ropene, prerogative și condiții privind tranzi-
ția Republicii Moldova la sistemul on-line de 
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declarare a averilor și intereselor personale, 
comunicare eficientă cu subiecții declarării, 
verificare a conținutului declarațiilor cu privi-
re la venituri și proprietate și de interese per-
sonale. 

Merită, de asemenea, să fie menționat și 
aportul ABA ROLI Moldova. În acest sens, 
urmează a evidenția subiectele abordate la 
mesele rotunde, desfășurate pentru anga-
jații CNI: declarații de avere și conflicte de 
interese – probleme ce țin de completarea și 
analiza acestora de către Comisie, tipologia 
conflictelor de interese, incompatibilitățile, 
depistarea declarațiilor problematice, imple-
mentarea procedurilor de lucru interne cu 
privire la analiza eficientă a declarațiilor de 
avere, autosesizările, informațiile din presă, 
petițiile cetățenilor, adresate CNI, etc.

Un rol esențial în dezvoltarea profesională 
a angajaților CNI l-a jucat schimbul perma-
nent de experiență cu reprezentanții organe-
lor similare din alte țări, experți în domeniu, 
sosiți în vizită în Republica Moldova, inclusiv: 

-  integritatea funcționarului public în Sta-
tele Unite ale Americii (Don Fox, direc-
tor prim adjunct al Oficiului de Etică 
Guvernamentală al SUA); 

- dezvoltarea unei abordări eficiente în 

promovarea legislației de integritate 
(Cristian Ghinea, director al Centrului 
Român de Politici Europene, Laura Ște-
fan, expert anticorupție) şi altele.

Astfel, prin corpul de funcționari dedicați 
și bine pregătiți profesional, prin inovația și 
modernitatea instrumentelor de lucru utili-
zate, prin obiectul de activitate al instituției 
și influenta acestuia asupra stabilirii principi-
ilor de bună guvernare, Comisia Națională 
de Integritate a devenit în 3 ani de activitate 
o instituție antrenată activ în aplicarea stan-
dardelor de integritate și bună guvernare la 
nivel național.

Această consacrare a efectivului CNI în ve-
derea realizării obiectivelor trasate a fost în-
soțită și de recunoașterea instituției pe plan 
extern, iar experiența acesteia devine obiect 
de studiu și pentru anumiți omologi din alte 
ţări, care tot mai frecvent vizitează instituția.

Ținînd cont de proiectarea unui manage-
ment de calitate, subscris rigorilor ce decurg 
din aplicarea legilor și a principiilor de eti-
că, se urmărește și în continuare, ca Comisia 
Națională de Integritate să devină o institu-
ție consolidată, cu impact major în preve-
nirea corupției, în special, în zonele de risc  
avansat.
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Potrivit Hotărîrii Guvernului Republicii Mol-
dova nr.99 din 04 februarie 2013, pentru acti-
vitatea Comisiei Naţionale de Integritate, în 
anul 2013, au fost aprobate alocaţii financia-
re în sumă de 5 252 000 mii lei. Suplimentar 
au fost alocate surse financiare în sumă de 
26 800 lei din fondul extern prevăzut pentru 
reforma în sectorul justiției. 

O bună parte din resursele financiare alo-
cate au fost investite în reparaţia curentă a 
încăperilor puse la dispoziţia Comisiei Naţio-
nale de Integritate. 

Totodată, întru crearea şi consolidarea ca-
pacităţii logistice a instituţiei, au fost desfă-
şurate un şir de licitaţii în vederea procurării 

celor necesare pentru amenajarea locurilor 
de muncă, cu referință la asigurarea cu echi-
pament tehnic, procurarea softului pentru 
Sistemul informaţional de management in-
tegrat al declaraţiilor de proprietăţi şi inte-
rese (S.I.M.I.D.P.I.), amenajarea încăperilor 
pentru arhiva Comisiei, dar şi a organului cu 
regim secret.

Printre alte realizări la acest capitol este de 
menţionat şi efortul depus în vederea achi-
ziţionării serviciilor de creare, administrare şi 
dezvoltare a paginii oficiale web a instituţiei 
în reţeaua Internet, precum şi crearea Porta-
lului public al declaraţiilor cu privire la veni-
turi şi proprietate şi de interese personale.

 V. RESURSELE FINANCIARE ŞI BUGETUL COMISIEI

La început de cale … În 3 ani de activitate …

Hall-ul Comisiei Naţionale de Integritate

Biroul de lucru al preşedintelui Comisiei Naţionale de Integritate
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Susţinerea financiară a Comisiei Naţionale 
de Integritate în anul următor, conform Legii 
bugetului de stat pe anul 2014 şi a Hotărîrii 
Parlamentului Republicii Moldova nr.299 din 
12 decembrie 2013, a constituit 4 009 200 
lei, iar alocaţiile din fonduri externe pentru 
implementarea Strategiei privind reforma în 
sectorul justiţiei au constituit 35 000 lei. 

Bugetul Comisiei Naționale de Integritate 
pentru anul 2014 a fost realizat în volum de-
plin, conform necesităților stabilite.

Acestea au fost repartizate şi utilizate efici-
ent, iar printre achiziţiile majore pot fi men-
ţionate cele ce ţin de unităţile de transport, 
precum şi de serviciile de scanare, digitaliza-
re şi plasare pe portal a declaraţiilor cu privi-
re la venituri și proprietăţi şi celor de interese 
personale. 

Este de menţionat faptul    că criza finan-
ciară, care a afectat grav inclusiv economia 
țării noastre, şi-a lăsat amprenta şi asupra 
bugetului Comisiei Naţionale de Integritate 
pentru anul 2015. 

Astfel, potrivit Legii bugetului pentru anul 
2015, Comisiei Naționale de Integritate i-au 
fost aprobate alocații financiare în sumă de 
5 452 800 lei, iar ulterior acestea au fost redu-
se pînă la 4 452 800 lei.

2013 2014 2015
(mii lei)

Surse bugetare 5 252,0 4 009,2 4 452,8

Surse extrabugetare 26,8 35,0 -

Evident, perturbaţiile financiare s-au re-
flectat semnificativ asupra eficienţei activită-
ţii instituţiei, fiind revizuit întreg spectrul de 
cheltuieli preconizate în contextul realizării 
obiectivelor stabilite pentru perioada re-
spectivă.

Cancelaria Comisiei Naţionale de Integritate (anticamera)
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Obținerea rezultatelor practice pe seg-
mentul anticorupție reprezintă un proces 
complex, care necesită replierea tuturor re-
surselor disponibile în vederea asigurării in-
terpretării și aplicării juste a cadrului legal, 
clarificării tuturor aspectelor legislative re-
feritoare la domeniul de activitate al Comi-
siei Naţionale de Integritate şi a obiectului 
de gestionare, familiarizării cu instrumentele 
pentru transparență şi integritate etc.

În acest sens, Comisia, din start, s-a axat pe 
ascensiunea clarității asupra multiplelor as-
pecte privind declararea veniturilor, proprie-
tăţii şi intereselor personale. Ca rezultat, au 
fost elaborate, aprobate şi publicate Instruc-
ţiunea privind modul de completare a decla-
raţiilor cu privire la venituri şi proprietate şi 
Instrucţiunea privind modul de completare a 
declaraţiei de interese personale (Monitorul 
oficial nr.49-55 din 08.03.2013). Acestea au 
servit drept ghiduri practice, foarte utile su-
biecţilor declarării, întru asigurarea corectitu-
dinii şi plenitudinii declarării veniturilor, averii 
şi intereselor personale.

Este deosebit de important faptul că prin 
aprobarea instrucțiunilor menționate a fost 
marcat începutul activității de elaborare a 
Manualului de proceduri – o culegere de in-
strucțiuni, regulamente, ghiduri privind pro-
cedurile de lucru aplicate în cadrul Comisiei 
Naționale de Integritate.

La fel, în primul an de activitate, Manualul 
a fost suplinit cu Instrucţiunea privind meca-
nismul de control al declaraţiilor.

Pe parcursul celor trei ani de activitate, în 
cooperare cu partenerii de dezvoltare, printre 
care şi Agenția de Cooperare Internațională 
a Germaniei (GIZ), şi alţii, au fost elaborate 
ghiduri mult aşteptate de conducătorii auto-
rităţilor publice, precum şi de către subiecţii 
declarării, care vin se explice anumite situa-
ţii ambigue din legislaţia în vigoare, printre 
care Soluţionarea conflictului de interese în 
cadrul procedurilor de utilizare a asistenţei 
externe, Documentarea şi soluţionarea con-
flictului de interese declarate. 

Cu sprijinul Programului Naţiunilor Unite 
pentru Dezvoltare şi al Ministerului Aface-
rilor Externe al României a fost elaborată şi 
aprobată Concepţia privind prevenirea con-
flictelor de interese, incompatibilităţilor şi 
a acumulării de averi nejustificate. Aceasta 
s-a axat pe descrierea situaţiei şi definirea 
problemelor în domeniul prevenirii conflic-
telor de interese şi a veniturilor nejustificate 
şi propune eventualele soluţii şi mecanisme 
de prevenire a conflictelor de interese, in-
compatibilităţilor şi a veniturilor nejustificate, 
evaluează impactul implementării Concep-
ției atît pentru ipoteza în care problemele 
definite vor fi eliminate, cît şi pentru ipoteza 
inversă.

Evenimentele în cauză au fost însoţite de 
campanii de lansare a procedurilor elaborate 
în cadrul unor mese rotunde cu participarea 
activă a experţilor naţionali şi internaţionali, 
reprezentanţilor instituţiilor cu atribuţii de 
prevenire şi combatere a corupţiei: Centrul 
Național Anticorupție, Procuratura Antico-
rupție, Curtea de Conturi, Agenția de Achi-
ziții Publice și Academia de Administrare Pu-
blică. 

În acelaşi context, avînd drept punct de 
pornire dezideratul că funcţionarii publici şi 
demnitarii să fie bine informaţi şi, respectiv, 
conştienţi de limitările şi obligaţiile pe care 
le aduc cu sine îndatoririle asumate, a fost 
elaborat Ghidul privind incompatibilităţile, 
care urmează să fie pus în dezbateri publice 
şi aprobat în ordinea stabilită.

VI. CADRUL INSTITUŢIONAL ŞI STRATEGIC
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Această importantă realizare a fost posibilă 
grație eforturilor consolidate ale conducă-
torilor subdiviziunilor CNI, angajați cu expe-
riență, care, în condițiile cadrului legislativ 
imperfect, au fost obligați de situație să in-
tervină cu explicații desfășurate relevante în 
multitudinea şi diversitatea situaţiilor conţi-
nute în cazurile examinate de către Comisia 
Națională de Integritate.

 

Totodată, cu parte integră a sistemului na-
ţional de integritate, Comisia Naţională de 
Integritate s-a implicat activ în implementa-
rea documentelor de politici la nivel naţional 
şi sectorial.

Strategia Națională Anticorupție pe anii 
2011-2015, aprobată prin Hotărîrea Parla-
mentului nr.154 din 21.07.2011, și Planul de 
acțiuni pe anii 2012-2013 pentru implemen-
tarea Strategiei naţionale anticorupţie pe 
anii 2011-2015, aprobat prin Hotărîrea Parla-
mentului nr.12 din 17.02.2012, ulterior Planul 
de acțiuni pe anii 2014-2015 pentru imple-
mentarea Strategiei naţionale anticorupţie 
pe anii 2014-2015, aprobat prin Hotărîrea 
Parlamentului nr.76 din 16.05.2014, Strate-
gia de reformă a sectorului justiției, aprobată 
prin Legea nr.231 din 25.11.2011 și Planul de 
acțiuni pentru implementarea Strategiei de 
reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-
2016, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului 
nr.6 din 16.02.2012, Planul național de acțiuni 
pentru implementarea acordului de asocie-
re Republica Moldova – Uniunea Europeană, 
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 808 din 
07.10.2014, Matricea de politici privind libe-
ralizarea regimului de vize cu Uniunea Euro-
peană – sunt documentele de politici prin 
care Comisiei Naţionale de Integritate i se 
atribuie responsabilităţi ce ţin de domeniul 
de competenţă şi prin care Comisia Naţiona-
lă de Integritate a realizat mai multe acţiuni 
în vederea dezvoltării unei culturi de integri-
tate la nivel naţional şi creşterii încrederii ce-
tăţenilor în instituţiile guvernamentale. 

STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE  
(2011 – 2015)

Pornind de la principiile de bază ale imple-
mentării Strategiei Naţionale Anticorupţie, 
Republica Moldova şi-a propus drept obiec-
tiv consolidarea sistemului naţional de inte-
gritate. În această ordine de idei, ai fost creat 
unul din pilonii de bază ai acestuia – Comisia 
Naţională de Integritate, organ cu misiune 
distinctă: asigurarea măsurilor de prevenire 
a corupţiei, justificate prin efecte, cum ar fi: 
prevenirea îmbogăţirii fără just temei în ra-
port direct cu creşterea sărăciei în ţară; îm-
bunătăţirea actului guvernării bazat pe inte-
gritatea actorilor implicaţi în actul guvernării, 
îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice, sti-
mularea încrederii societăţii în activitatea an-
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ticorupţie şi încurajarea participării societăţii 
civile în această activitate.

Strategia Naţională Anticorupţie este im-
plementată de către Comisia Naţională de 
Integritate prin intermediul a două planuri 
consecutive pentru anii 2012-2013 şi 2014-
2015. În acest mod, Comisia își consolidează 
traseul în prevenirea fenomenului corupției 
prin instrumentele speciale conferite de le-
gislaţia în domeniu, cum sunt verificarea de-
clarării veniturilor, proprietăţii şi intereselor 
personale şi monitorizarea respectării regi-
mului juridic al incompatibilităţilor.

Printre măsurile realizate expuse în alte ca-
pitole se regăsesc studiile anuale efectuate 
privind sectoarele vulnerabile la corupţie, 
inclusiv cazurile de conflicte de interese, de 
incompatibilităţi, venituri şi proprietăţi nejus-
tificate şi cele privind sesizărie parvenite la 
CNI, şi informaţiile publicate în sursele me-
dia şi includerea acestora în planul-sarcină 
de monitorizare de către Comisia Naţională 
de Integritate. 

De asemenea, au fost elaborate studii de 
expertiză a cadrului legislativ privind con-
flictul de interese şi declararea veniturilor şi 
proprietăţii. Un aspect important al acestei 
activităţi a servit şi studiul efectuat în vede-
rea funcţionalităţii Legii nr.180 din 19 decem-
brie 2011 cu privire la Comisia Naţională de 
Integritate. Rezultatele au servit drept temei 
pentru acţiuni concrete în vederea ajustării 
cadrului legislativ în domeniu, perfecţiona-
rea mecanismelor instituţionale de verificare 
şi control al declaraţiilor cu privire la venituri, 
proprietate şi interese personale.

 

STRATEGIA DE REFORMĂ  
A SECTORULUI JUSTIȚIEI

Comisiei Naţionale de Integritate îi revi-
ne un rol important în implementarea Pilo-
nului IV al Planului de acțiuni pentru imple-
mentarea Strategiei de Reformă a Sectorului 
Justiției, ale cărui obiective sunt axate pe 
fortificarea mecanismului de verificare a de-
claraţiilor cu privire la venituri şi proprietate, 

declaraţiilor de interese personale, pe con-
trolul respectării prevederilor legale privind 
conflictul de interese şi regimul de incompa-
tibilităţi impus persoanelor care exercită o 
funcţie de demnitate publică, funcţionarilor 
publici şi persoanelor cu funcţii de conduce-
re, pe revizuirea cadrului legislativ în vederea 
descurajării actelor de corupţie şi sancţionă-
rii mai severe pentru încălcarea legislaţiei de 
integritate, precum şi pe sensibilizarea opi-
niei publice cu privire la etica profesională a 
actorilor din sectorul justiţiei.

În acest sens, este de menţionat că ac-
torii din cadrul sectorului justiţiei au fost în 
permanenţă monitorizaţi pe parcursul anilor 
2013-2015 de către Comisia Naţională de In-
tegritate prin verificări anuale ale declaraţi-
ilor depuse. Totodată, aceştia au beneficiat 
de instruiri periodice în domeniul integrită-
ţii, organizate de către Institutul Naţional de 
Justiţie cu participarea în calitate de forma-
tori a angajaţilor Comisiei Naţionale de Inte-
gritate.

 PLANUL NAȚIONAL DE ACȚIUNI 
 PENTRU IMPLEMENTAREA 
 ACORDULUI DE ASOCIERE 

 REPUBLICA MOLDOVA – UNIUNEA 
EUROPEANĂ ÎN PERIOADA 2014 – 2016

Dezvoltarea, consolidarea și creșterea sta-
bilității și a eficacității instituțiilor democra-
tice și a statului de drept, realizarea de noi 
progrese în ceea ce privește reforma siste-
mului judiciar și a legislației, continuarea re-
formei administrației publice și crearea unui 
corp al funcționarilor publici responsabil, efi-
cient, transparent și profesionist, precum şi 
asigurarea eficacității în lupta împotriva co-
rupției, îndeosebi în vederea îmbunătățirii 
cooperării internaționale privind combaterea 
corupției, precum și a asigurării unei puneri 
în aplicare eficace a instrumentelor juridice 
internaționale relevante, cum ar fi Convenția 
Organizației Naţiunilor Unite împotriva co-
rupției din 2003 – sunt doar cîteva din obiec-
tivele-cheie stabilite în Acordul de Asociere 
Republica Moldova – Uniunea Europeană.
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Întru realizarea acestuia, urmărind preve-
derile Planului Naţional de Acţiuni, Comisia 
Naţională de Integritate, în comun cu experţi 
internaţionali independenţi şi ai Consiliu-
lui Europei  şi cu susţinerea partenerilor de 
dezvoltare, cum ar fi: Banca Mondială (StAR), 
Ambasada SUA la Chişinău, ABA ROLI, Pro-
gramul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, 
CRPE România, a fost elaborat şi expertizat 
pachetul de legi de integritate şi remis Gu-
vernului în ordinea stabilită.

Legile menţionate vin să fortifice mecanis-
mul de declarare a averilor, conflictelor de 
interese şi incompatibilităţilor, ceea ce va 
asigura eficienţa sistemului de integritate pe 
segmentul Comisiei.

În perioada vizată au fost consolidate rela-
ţiile de colaborare cu un şir de ţări-membre 
ale UE în sensul studieri practicilor avansa-
te în domeniu, cu unele dintre acestea fiind 
semnate acorduri de colaborare în materie 
de implementare a standardelor de integri-
tate. 

Totodată, rămîne nesoluționată problema 
identificării şi realizării parteneriatului regio-
nal privind schimbul de informaţii legate de 
veniturile obţinute şi proprietăţile deţinute 
de către subiecţii declarării peste hotarele 
ţării, deşi de mai multe ori, la diverse foru-
muri internaţionale, reprezentanţii Comisiei 
Naţionale de Integritate au lansat iniţiativa 
de elaborare şi semnare a unei Convenţii re-
gionale în vederea asistenţei şi schimbului 
de informaţii în cadrul Iniţiativei Regionale 
Anticorupţie (RAI). 

Problema schimbului de informaţii a fost 
abordată, în mod deosebit, cu România, fiind 
înaintate mai multe propuneri în acest sens.

 PROGRAMUL DE DEZVOLTARE  
STRATEGICĂ AL COMISIEI NAŢIONALE  

DE INTEGRITATE PENTRU 2015 – 2020

La 20 iulie 2015, graţie suportului proiec-
tului PNUD „Consolidarea capacităţilor insti-
tuţionale ale Comisiei Naţionale de Integri-
tate”, finanţat de Unitatea Asistenţă Oficială 

pentru Dezvoltare a Ministerului Afacerilor 
Externe al României, a fost aprobat Progra-
mul de dezvoltare strategică al Comisiei Na-
ționale de Integritate pentru 2015-2020. 

Documentul de iden-
titate al instituţiei fo-
cusează eforturile pe 
următoarele obiective: 
reorganizarea CNI în 
vederea asigurării inde-
pendenţei funcţionale 
a acesteia, eficientiza-
rea activităţii CNI, in-
clusiv prin implemen-
tarea şi utilizarea sistemelor informaţionale, 
consolidarea imaginii CNI la nivel naţional, 
simularea atitudinii civice în promovarea in-
tegrităţii funcţionarilor publici, persoanelor 
care deţin funcţii de demnitate publică sau 
de conducere, extinderea relaţiilor de par-
teneriat cu instituţiile statului deţinătoare de 
registre de stat, antrenarea societăţii civile şi 
a mass-media în promovarea conceptului de 
integritate, crearea parteneriatelor cu institu-
ţii similare din alte ţări.

Pe parcursul anului 2015 au fost realizate 
mai multe activități în vederea implementării 
Planului de dezvoltare strategică. Acestea au 
fost axate pe eficientizarea activității Comisi-
ei Naționale de Integritate, inclusiv prin im-
plementarea și utilizarea sistemelor informa-
ționale referitor la realizarea acestei activități 
pe parcursul semestrului I 2015, reprezentan-
ții Comisiei Naționale de Integritate au par-
ticipat în calitate de membru al grupului de 
monitorizare a dezvoltării și implementării 
sistemului „E-integritate”. 

Un șir de obiective prevăzute în Programul 
de dezvoltare Strategică a Comisiei Națio-
nale de Integritate pentru 2015 – 2020 sunt 
stabilite în pachetele de legi de integritate 
propuse spre adoptare de către Parlament, 
măsuri ce au menirea de a contribui oportun 
la contracararea fenomenului corupției.
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Aspectul preventiv-educational al subiecţi-
lor declarării, al factorilor cu atribuţii în dome-
niul implementării şi monitorizării procedurii 
de declarare a veniturilor, proprietăţii, inte-
reselor personale şi a situaţiilor de incompa-
tibilitate este în permanenţă la ordinea zilei 
Comisiei Naţionale de Integritate, deoarece 
un rezultat bun poate fi obținut, mai întîi de 
toate, pe calea instruirii și aducerii la cunoș-
tința beneficiarilor a tuturor particularităților 
specifice domeniului. 

Întru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de 
lege, a angajamentelor asumate de Republi-
ca Moldova în cadrul Acordului de asociere 
Republica Moldova – Uniunea Europeană, 
a priorităţilor stabilite în Strategia naţională 
anticorupţie pe anii 2011-2015, precum şi a 
Strategiei de reformă a sectorului justiţiei, în 
cei trei ani de activitate, Comisia Naţională 
de Integritate a realizat mai multe activităţi 
menite să asigure exercitarea demnităţilor şi 
funcţiilor publice în condiţii de imparţialitate, 
integritate şi transparenţă.

Cele mai importante repere ale activităţii 
desfăşurare au fost reprezentate de lansarea 
unei campanii de informare la nivel naţional 
despre importanţa şi obligativitatea declară-
rii veniturilor, proprietăţii şi intereselor per-
sonale, dar şi despre respectarea necondiţi-
onată a prevederilor legale cu referire la in-
compatibilităţi, restricţii şi regimul cadourilor. 

Atenţie primordială a fost acordată instrui-
rii funcţionarilor din cadrul serviciului public, 
persoanelor cu funcţii de demnitate publică, 

funcţionarilor publici,  a persoanelor cu func-
ţii importante în stat privind completarea co-
rectă a declaraţiilor, consolidarea capacităţi-
lor instituţionale prin promovarea standarde-
lor de integritate în serviciul public, dezvol-
tarea unei baze de cooperare cu instituţiile şi 
organele cu competenţe în domeniu privind 
raportarea actelor de corupţie, influenţelor 
necorespunzătoare şi a faptelor de compor-
tament corupţional.

Întru generarea schimbării de paradigmă 
şi a abordării conceptului de integritate în 
Republica Moldova, au fost exploarate pe 
larg toate pîrghiile disponibile. 

Astfel, doar pe parcursul anului 2015, în 
baza planurilor de învățămînt, Comisia Na-
țională de Integritate în cooperare cu Aca-
demia de Administrare Publică și Institutul 
Național al Justiției au desfășurat peste 90 
de ore de instruiri-prelegeri pe dimensiunea 
respectării regimului juridic al declarării ave-
rilor și intereselor personale, al conflictelor 
de interese, precum și al incompatibilităților. 
La activităţile menţionate au participat per-
soane cu funcție de demnitate publică, func-
ționari publici, precum și persoane cu funcții 
de conducere din alte domenii, în total peste 
1100 de funcţionari din toate autorităţile pu-
blice, inclusiv cele locale.

Eficiența instruirilor a fost consemnată prin  
efecte mult rîvnite: a sporit calitatea de com-
pletare a declaraţiilor, a sporit interesul su-
biecţilor declarării referitor 
la completarea corectă şi 
completă a declaraţiilor, s-a 
majorat numărul sesizărilor 
privind situaţii de conflict de 
interese şi incompatibilitate, 
au devenit frecvente cazurile 
de solicitare a recomandări-
lor în vederea prevenirii situațiilor de conflict 
de interese.

Pe parcursul celor trei ani de activitate, de 
regulă, în lunile ianuarie-martie, specialiştii 
din cadrul direcțiilor de integritate ale Co-
misiei organizează și desfășoară în teritoriu 
activităţi de instruire a subecţilor declarării, a 
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colectorilor desemnaţi în cadrul instituţiilor, 
dar şi a conducătorilor abilitaţi cu atribuţii de 
asigurare a respectării prevederilor legilor 
privind declararea şi controlul veniturilor şi al 
proprietăţii persoanelor cu funcţii de demni-
tate publică, judecătorilor, procurorilor, func-
ţionarilor publicii şi a unor persoane cu func-
ţie de conducere nr.1264-XV din 19.07.2002 şi 
cu privire la conflictul de interese nr.16-XVI 
din 15.02.2008. 

Acestea au menirea să asigure o mai bună 
înţelegere a prevederilor legale privind 
obiectul declarării, să sporească responsabi-
litatea factorilor de decizie.

Pe parcursul anilor 2013-2015 Comisia Nați-
onală de Integritate a organizat și a desfășu-
rat peste 60 de activităţi de instruire a funcți-
onarilor din cadrul instituţiilor şi organizaţiilor 
teritoriale, la care au fost prezenți circa 2500 
de funcționari. 

Numai în anul 2015, în baza unui plan spe-
cial elaborat în acest sens, au fost desfăşura-
te 27 de cursuri de instruiri pe tema Modul 
de completare a declarațiilor, care a cuprins 
un număr de 1070 de subiecți ai declarării și 
responsabili de colectarea declarațiilor.

În cadrul acestor întruniri funcționari de 
diferit rang sunt instruiți asupra privind pro-
cesul de corectitudine în completarea de-
claraţiilor de venituri și proprietate, precum 
și a declaraţiilor de interese personale, de 
identificarea conflictului de interese şi tra-
tarea acestuia, precum şi care sunt acţiunile 
factorilor de decizie în cazurile de incompa-
tibilitate.

Aceste măsuri, promovate sistematic şi cu 
insistenţă, au contribuit la o mai bună orga-
nizare a procedurii de declarare a veniturilor, 
proprietăţii, conflictului de interese la nivel 
naţional, precum şi a corectitudinii şi pleni-
tudinii declaraţiilor la nivel de administraţie 
publică locală, unde pînă nu demult se înre-
gistra o situaţie alarmantă.
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Pe parcursul anilor 2013-2015 Comisia Na-
țională de Integritate a inițiat 878 de con-
troale, inclusiv 394 - din oficiu. 

Controalele inițiate au fost axate pe:
• 514 cazuri de încălcare a regimului juri-

dic al declarării veniturilor şi proprietă-
ții sau 58,5 la sută din numărul total de 
controale;

• 252 de cazuri de încălcare a regimului 
juridic al conflictului de interese, ceea 
ce constituie 28,7 la sută;

• 112 de cazuri de încălcare a regimului 
juridic al incompatibilităţilor şi restricţi-
ilor, adică 12,8 la sută din numărul total 
de controale.

Evoluţia evenimentelor în acest sens a deru-
lat în creştere cu fiecare an.

2013 2014 2015

Controale inițiate, total 146 356 376

 venituri şi proprietăți 70 228 216

 conflict de interese 55 85 112

 incompatibilităţi 21 43 48

Dosarele de control s-au referit la 716 su-
biecți ai declarării, iar 124 dintre aceştia au 
fost controlați pe două sau toate trei dimen-
siuni de integritate (venituri și proprietăți, 

conflicte de interese și incompatibilități), ve-
rificarea cărora ține de competența CNI.

2013 2014 2015

(număr de persoane)

Subiecţi verificaţi pe 
multiple dimensiuni 20 56 52

Cele mai importante categorii de funcţii 
din cadrul grupului-ţintă de monitorizare sta-
bilit, aflate în vizorul Comisiei Naţionale de 
Integritate în perioada de referinţă, s-au po-
ziţionat după cum urmează: 

2013 2014 2015

(număr de persoane)

Judecători 19 39 11

Procurori 12 12 11

Deputaţi 13 6 16

Membri ai Guvernului 7 19 3

Analiza minuţioasă la acest capitol pentru 
evoluţia situaţiei pe parcursul anului 2015 
stabileşte şi alte categorii de funcţii publice 
cu un nivel înalt de vulnerabilitate la compar-
timentul integritate. 

2015
(număr de cazuri)

Conducători ai organizaţiilor şi 
instituţiilor publice 93

Conducători ai instituţiilor municipale şi 
de stat 20

Conducători ai administraţiei publice 
locale, nivelul II 
(preşedinţi şi vicepreşedinţi de raioane, 
preşedinţi ai consiliilor raionale)

11

Conducători ai administraţiei publice 
locale, nivelul I  (primari, viceprimari)

40

Funcţionari publici de conducere
(APC şi APL)

28

Funcţionari publici de execuţie
(APC şi APL)

22

Funcţionari publici cu statut special 28
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Statisticile disponibile pentru anul 2015 
scot în evidenţă domeniile de activitate cu 
un grad de risc sporit sub aspectul integrită-
ţii funcţionarilor angajaţi în instituţiile de pro-
fil şi vizaţi în controalele efectuate de către 
Comisia Naţională de Integritate. 

2015
(număr de 

cazuri)

Agricultură şi industrie alimentară 12

Comunicaţii 15

Cultură 6

Drept, total: 54

 inclusiv:

 - organele procuraturii 12

 - organele afacerilor interne 42

Economie 13

Educaţie 39

Finanţe, total: 37

 inclusiv:

 - finanţe publice 12

 - administrare fiscală 12

 - servicii vamale 5

 - altele 8

Justiţie, total: 27

 inclusiv sistemul penitenciar 9

Mediu 9

Muncă şi protecţie socială 3

Sănătate 22

Tineret, sport, turism 2

Transport şi infrastructură a drumurilor 15

Administrare publică locală 89

Situaţia rezultatelor controalelor efectu-
ate de către Comisia Naţională de Inte-
gritate în trei ani de activitate se prezintă 
în felul următor: 735 de dosare finisate. 

Din numărul total de dosare încheiate, 
283 (38,5 %) au fost finalizate prin adop-
tarea actului de constatare a încălcărilor 
admise de către subiecţii declarării şi 452 
(62,5%) prin clasare, pe motiv că faptele 
sesizate nu s-au confirmat. 

2013 2014 2015

Controale finisate 

p
rin

 c
o

ns
ta

ta
re

p
rin

 c
la

sa
re

p
rin

 c
o

ns
ta

ta
re

p
rin

 c
la

sa
re

p
rin

 c
o

ns
ta

ta
re

p
rin

 c
la

sa
re

total 76 257 404

inclusiv: 30 46 122 135 133 271

venituri și propri-
etăți

15 23 54 85 68 184

conflict de inte-
rese

11 15 50 28 50 62

Incompatibilități 4 8 18 22 14 25

În urma controalelor efectuate pe par-
cursul a 3 ani, Comisia a constatat 136 de 
cazuri de încălcare a regimului juridic al 
declarării veniturilor şi proprietăţii, 109 
cazuri – a regimului juridic al conflictului 
de interese, 35 de cazuri de încălcare a re-
gimului juridic al incompatibilităţilor. 

Din numărul cazurilor constatate, 139 au 
fost remise organului competent pentru exa-
minare sub aspect penal şi altele 94 au fost 
remise Centrului Naţional Anticorupţie pen-
tru aplicarea sancţiunilor contravenţionale. 

Cauzele clasate (452) au vizat 269 de 
eventuale încălcări ale regimului juri-
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dic al declarării veniturilor şi proprietăţii,  
103 – eventuale încălcări ale regimului 
juridic al conflictului de interese şi 53  –  
eventuale încălcări ale  regimului juridic al 
incompatibilităţilor.

Este de menţionat şi faptul că pe par-
cursul perioadei de referinţă au fost veri-
ficate în total 2952  – declaraţii cu privire 
la venituri şi proprietăţi şi de interese per-
sonale. 
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În conformitate cu prevederile pct.49 
din Regulamentul CNI, aprobat prin Le-
gea nr.180/2011, dacă, în urma compa-
rării datelor din declarații şi examinării 
documentelor suplimentare primite, se 
constată că există o diferență vădită între 
veniturile realizate pe parcursul exercitării 
funcției şi proprietatea dobîndită în ace-
eași perioadă, Comisia: 

a) suspendă controlul şi sesizează orga-
nele de urmărire penală în situația în care 
se constată existența unor probe sau indi-
cii temeinice privind săvîrșirea unor fapte 
penale; 

b) sesizează organele fiscale în vederea 
stabilirii obligațiilor fiscale, potrivit legii.

Așadar, reieșind din exigențele legale 
expuse, în perioada de referință, Comisia 
Națională de Integritate a transmis orga-
nelor de urmărire penală, în adresa Procu-
raturii Generale 139 de acte de constata-
re pentru examinare, inclusiv prin prisma 
art.3521 (Falsul în declarații) sau art. 3302 

(Îmbogățirea ilicită) Cod penal.

2013 2014 2015 Total
Acte remise organelor 
de urmărire penală
(Procuratura Generală). 

15 54 70 139

În urma examinării acestor sesizări, orga-
nele de urmărire penală în 70 de cazuri au 
refuzat pornirea urmăririi penale cu clasa-

rea procesului penal, în 25 de cazuri a fost 
pornită urmărirea penală, 7 acte de consta-
tare au rămas fără examinare pentru moti-
vul neîntrunirii condițiilor de formă și conți-
nut, iar în 1 caz a fost aplicată amendă 6000 
lei în baza art.312 Cod contravențional.

Din numărul total al cauzelor penale, cu 
rechizitoriu au fost finisate doar 2 dosare, 
care au fost deferite justiției. Este de men-
ționat faptul că pînă la moment examinarea 
acestora nu a fost finisată.

Situația creată la acest capitol se explică 
prin imperfecțiunea legislației penale, ex-
primată prin ambiguitatea și neclaritatea 
dispoziției art.3521 Cod penal.

În condițiile rigorilor legale expuse, în 
perioada de raportare Comisia a sesizat 
Inspectoratul Principal Fiscal de Stat în 16 
cazuri. Adresările s-au referit la anumite si-
tuații în care CNI a constatat nerespectarea 
obligațiunilor fiscale de către unii subiecți 
ai declarării, în privința cărora s-au efectuat 
controalele respective.

Astfel, în 6 cazuri de sesizare Inspectora-
tul Fiscal a reacționat prompt și adecvat, în 
8 cazuri verificarea respectării obligațiunilor 
fiscale a fost dezaprobată, motivînd refuzul 
prin faptul neîntrunirii de către subiecții de-
clarării a cerințelor specificate la art. art.901 
și 2263 Cod fiscal, iar 2 sesizări au fost res-
pinse pentru motivul lipsei încălcărilor le-
gislației fiscale.

Totodată, a fost înregistrat un caz în care 
subiectul declarării benevol a achitat, în 
cadrul controlului efectuat de către CNI, 
impozitul și penalitatea în sumă de 5191 
lei din veniturile nedeclarate în mărime de 
68859 lei. 

În aceeași ordine de idei, situația privind 
respectarea regimului juridic al declarării și 

IX. MONITORIZAREA CAZURILOR ÎNAINTATE  
ORGANELOR COMPETENTE
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soluționării conflictelor de interese se ex-
pune în modul următor:

În trei ani de activitate CNI a expediat 
Centrului Național Anticorupție 94 de acte 
de constatare în vederea inițierii procedurii 
contravenționale și aplicării sancțiunii sta-
bilite la art.3132 (Nedeclararea conflictului 
de interese) Cod contravențional pentru 
nedeclararea în termenele stabilițe a situa-
țiilor de conflict de interese.

2013 2014 2015 Total

Acte remise organului 
competent pentru 
iniţierea proceselor 
contravenționale 
(CNA) 

8 51 45 94

Din acestea (92 de acte de constatare 
examinate), în 12 cazuri contravenienții au 
fost amendați pentru comiterea delictului 
contravențional respectiv, iar în celelalte 80 
de cazuri procesul contravențional a fost 
clasat în legătură cu expirarea termenului 
de prescripție de 3 luni de la data comiterii 
încălcării, în corespundere cu art. 30 Cod 
contravențional.

Așadar, deși Comisia Națională de Inte-
gritate a constatat nedeclararea situației de 
conflict de interese de către anumiți agenți 
publici, o bună parte din cazurile constata-
te nu s-au soldat cu sancțiuni adecvate pe 
motivul lacunelor persistente în legislația în 
vigoare la acest compartiment.

Astfel, în cazul în care legea prevede ter-
mene concrete de declarare a conflictelor 
de interese, contravenția stabilită la art.3132 

Cod contravențional se consideră consu-
mată în a doua zi de la termenul fixat și, re-
spectiv, termenul de prescripție curge din 
data comiterii (consumării) contravenției.

În cazul în care încălcarea în cauză (nede-
clararea conflictului de interese) ar fi califi-
cată drept contravenție continuă, termenul 
de prescripție ar decurge din momentul 

constatării acesteia de către Comisia Nați-
onală de Integritate.

Prin urmare, se impune amendarea ca-
drului legislativ contravențional existent 
astfel încît acesta să sporească eficiența ac-
tivității Comisiei și să asigure aplicarea co-
rectă și coerentă a legislației.

Este important de menționat şi următorul 
aspect legat de regimul juridic al conflictu-
lui de interese. După rămînerea definitivă 
a actului de constatare privind conflictul 
de interese, Comisia, în 2 cazuri, a sesizat 
instanța de judecată în vederea anulării 
actului administrativ emis/adoptat, actului 
juridic încheiat sau deciziei adoptate cu în-
călcarea dispozițiilor legale privind conflic-
tul de interese. 

În același timp, autoritățile competente 
au informat despre întreprinderea măsuri-
lor de soluționare pozitivă a conflictului de 
interese drept urmare a lichidării interesului 
personal (transferul persoanelor apropiate 
în altă funcție/instituție sau concedierea 
acestora) în 4 cazuri și aplicarea sancțiunii 
disciplinare avertisment – în 2 cazuri. 

Pe dimensiunea identificării și constatării 
situațiilor de incompatibilitate admise de 
către agenții publici de diferite categorii 
este necesar de remarcat, că în perioada 
de raportare Comisia Națională de Integri-
tate a constatat 34 de cazuri de încălcare a 
legislației.

Circa 69 la sută din actele de constatare 
a situației de incompatibilitate au fost con-
testate în instanța de contencios adminis-
trativ.

Celelalte situații de incompatibilitate 
constatate de Comisie și rămase definitive  
au fost soluționate în felul următor:

- 13 acte de constatare au fost arhivate 
pentru motivul consumării stării de incom-
patibilitate, adică la momentul constatării 
persoana respectivă deja nu mai deținea 
funcția incompatibilă;

- în 5 cazuri actele de constatare rămase 
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definitive au fost expediate pentru execu-
tare privind demiterea subiectului declarării 
din funcția incompatibilă, 1 caz rămînînd a fi 
neexecutat, iar în 4 cazuri autoritățile com-
petente și Cancelaria de Stat au comunicat 
despre încetarea stării de incompatibilita-
te condiționat (urmare alegerilor locale din 
14.06.15) sau în baza hotărîrii judecătorești. 

Potrivit prevederilor pct.57 al Regulamen-
tului Comisiei Naționale de Integritate, apro-
bat prin Legea nr.180/2011, după rămînerea 
definitivă a actului de constatare a incompa-
tibilității, Comisia într-un caz a sesizat orga-
nul competent în vederea încetării manda-
tului, raporturilor de muncă sau de serviciu 
ale persoanei care nu a soluționat starea de 
incompatibilitate în termenul stabilit de lege. 

În scopul realizării calitative a atribuțiilor 
stabilite de lege, pe parcursul celor 3 ani de 
activitate, Comisia Națională de Integritate, 
de asemenea, a sesizat și alte organe de stat, 
inclusiv Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul 
de Informații și Securitate, Curtea de Conturi 
și altele.

La acest capitol s-a reușit promovarea prin-
tre instituțiile în care activează subiecți ai de-
clarării sau care au tangență la domeniul de 
activitate al CNI a unei atitudini de respon-
sabilitate şi maximă celeritate în examinarea 
sesizărilor ce țin de domeniul de activitate al 
Comisiei privind standardele de integritate şi 
buna administrare a serviciului public.
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Pe parcursul anilor 2013-2015 Comisia Na-
țională de Integritate a participat la exami-
narea a 79 de cauze judiciare privind anula-
rea actelor de constatare emise în privința 
subiecților supuși controlului, inclusiv 21 de 
cazuri vizînd veniturile şi proprietățile, 33 – 
interesele personale şi conflicte de interese 
şi 18 cazuri privind incompatibilitățile.

2013 2014 2015 Total

Cereri înaintate, total 12 32 35 79

 venituri şi proprietăţi 2 7 12 21

 conflict de interese 4 13 16 33

 incompatibilităţi 4 10 4 18

 alte cereri
(anularea clasării petiți-
ei,oferirea informației)

2 2 3 7

În 24 de cauze, din cele 31 pe care au fost 
pronunţate decizii irevocabile de către in-
stanţa de judecată, actele de constatare ale 
Comisiei Naţionale de Integritate au rămas 
definitive.

Majoritatea contestărilor împotriva actelor 
de constatare ale Comisiei au fost depuse în 
perioada vizată de exponenții administrației 
publice locale (primari şi viceprimari ori pre-
ședinți şi vicepreședinți de raioane – în total 
25 de cauze de acest gen).

Este important de menţionat faptul că în 
perioada 2013-2014 nu exista o opinie ge-
neralizată în ceea ce priveşte procedura 
contestării actelor de constatare emise de 
către Comisia Naţională de Integritate. Pe 
de o parte, Legea contenciosului adminis-
trativ nr.793-XIV din 10.02.2000 la articolul 
14 stipulează că „Persoana care se consideră 
vătămată într-un drept al său, recunoscut de 
lege, printr-un act administrativ va solicita, 
printr-o cerere prealabilă, autorităţii publice 
emitente, în termen de 30 de zile de la data 
comunicării actului, revocarea, în tot sau în 
parte, a acestuia, în cazul în care legea nu dis-
pune altfel.” Pe de altă parte, Legea nr.180 
din 19.12.2011 cu privire la Comisia Naţio-

nală de Integritate, la pct.54 prevede „… că 
persoana supusă controlului poate contesta 
în instanţa de contencios administrativ în ter-
men de 15 zile lucrătoare din data cînd i s-a 
adus la cunoştinţă actul de constatare…” 

În aceste circumstanţe, instanța de judeca-
tă aplică echivoc, de la caz la caz, normele ju-
ridice menţionate mai sus, uneori respingînd 
cererile de chemare în judecată din motivul 
nerespectării procedurii prealabile, alteori 
acestea fiind admise.

La 12 mai 2015 a fost emis Avizul consulta-
tiv al Plenului Curții Supreme de Justiție, care 
a avut drept scop să facă claritate în acest 
sens, precizînd că „… actele emise de Co-
misia Națională de Integritate se contestă 
direct în instanța de contencios administra-
tiv, întrucît constituie o excepție de la regula 
generală…”.

Conform sorginţilor, în perioada 2013 – 
2015 se atestă o creştere esenţială a cazurilor 
de contestare a actelor de constatare privind 
încălcarea regimului juridic al declarării ve-
niturilor și al proprietăților, deşi în perioada 
incipientă de activitate se vehicula opinia că 
actele de constatare privind declararea ave-
rii și a proprietății nu pot fi contestate sepa-
rat în instanța de contencios administrativ. 
Or, Legea nr.180 din 19.12.2011 cu privire 
la Comisia Naţională de Integritate conţine 
prevederi privind contestarea doar a actelor 
de constatare a conflictului de interese şi a 
incompatibilităţilor (pct.54 al Regulamentu-
lui Comisiei Naţionale de Integritate). 

Pentru clarificarea situaţiei, la 30 aprilie 2014 
Curtea Supremă de Justiție a adoptat Reco-
mandarea nr.68, menționînd că „… avînd în 

X. MONITORIZAREA PRACTICII JUDICIARE
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vedere inexistența unei norme care ar inter-
zice contestarea, subiecții declarării supuşi 
controlului, care nu sunt de acord cu actul 
de constatare emis de CNI, sunt în drept să-l 
conteste direct în instanţa de contencios ad-
ministrativ…”.

Pe parcursul celor trei ani de activitate, Co-
misia Naţională de Integritate s-a confruntat 
şi cu un alt aspect contradictoriu ce ţine de 
aplicarea legislaţiei – cel privind sesizarea 
instanţei de judecată în vederea anulării ac-
telor administrative emise/adoptate, actului 
juridic încheiat sau deciziei luate cu încălca-
rea dispoziţiilor legale privind conflictul de 
interese. 

 În majoritatea cazurilor inițiate de către 
Comisia Naţională de Integritate în instanța 
de judecată în acest sens nu a fost posibil de 
a anula actele juridice încheiate în situaţie de 
conflict de interese, pe motivul că legislația în 
vigoare nu stabilește măsuri de sancționare 
în cazul actelor juridice cu obiect consumabil 

sau acte juridice prestări servicii cu termen 
expirat la data constatării acestor încălcări de 
către CNI or, practica judiciară existentă sta-
bileşte imposibilitatea anulării contractelor 
cu obiect consumabil sau cu executare suc-
cesivă, precum şi repunerii părților în poziție 
inițială. 

O situație problematică se atestă și în cazul 
finalității actelor de constatare privind stările 
de incompatibilitate. Cadrul legislativ privind 
incompatibilităţile nu prevede drept sancți-
une interdicția de a ocupa pe viitor anumite 
funcții sau alte consecințe mai aspre. 

Cele menţionate denotă, încă odată în 
plus, că amendarea cadrului legislativ cu pri-
vire la integritate este o problemă stringen-
tă, iar soluţionarea acesteia este dictată de 
necesitatea consolidării capacităţilor institu-
ţionale ale Comisiei Naţionale de Integritate. 
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Potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare 
privind declararea veniturilor, proprietăţilor, 
intereselor personale şi conflictelor de inte-
rese, subiecţii declarării sunt obligaţi să res-
pecte termenele depunerii declaraţiilor re-
spective, în caz contrar, survine răspunderea 
contravenţională în baza art.3302 și, respectiv, 
art.3132 Cod contravențional. 

În acest sens, membrii Comisiei sunt inves-
tiţi cu împuterniciri de agent constatator, în 
competenţa cărora este inclusă întocmirea 
proceselor-verbale contravenţionale privind 
încălcarea termenelor de declarare a veni-
turilor şi proprietăţii sau a intereselor per-
sonale. Pentru nedeclararea, în termenele 
stabilite de lege, a conflictelor de interese 
procesele-verbale contravenționale urmează 
a fi perfectate de către agenții constatatori ai 
Centrului Național Anticorupție. 

Pe parcursul anilor 2013-2015 membrii Co-
misiei Naţionale de Integritate au întocmit 
406 procese-verbale contravenţionale pen-
tru nedepunerea declaraţiilor în termenele 
stabilite de lege. 

În baza acestora, instanţa de judecată, în 
314 cazuri a adoptat decizii priuvind aplicarea 
amenzilor pentru comiterea contravenției re-
spective. Ca rezultat, în perioada de referință 
suma totală a amenzilor pentru nedepunerea 
declarațiilor a constituit 332 500 lei. 

2013 2014 2015 Total

Procese - verbale 
perfectate 362 12 32 406

Decizii de sancțio-
nare adoptate 208 2 14 314

Suma amenzilor 
aplicate, lei 312000 3000 17500 332500 

Analiza statisticilor înregistrate, în perioa-
da de referință, atestă tendința de descreș-
tere a numărului de contravenţii cu privire la 
nedepunerea declarațiilor. Această situație 
denotă o anumită creștere a responsabilită-
ții și atitudinii corecte a subiecților declarării 
față de obligațiunea de a depune declarațiile 
respective în termenele stabilite.

Totodată, experienţa de 3 ani, în acest do-
meniu, a evidenţiat anumite impedimente şi 
dificultăţi, care au influențat corespunzător 
eficiența activității instituției.

Astfel, sunt de menţionat prevederile ca-
drului legal, care stabilesc termen general de 
prescripţie a răspunderii contravenţionale de 
3 luni de la data comiterii încălcării. În raport 
cu multitudinea de proceduri, care urmează 
a fi realizate în vederea identificării persoa-
nelor care au încălcat legea și constatării fap-
tei contravenționale, acest termen este foar-
te limitat. Ca rezultat, instanța de judecată, 
deseori, stabilind vinovăția contravenienților 
pentru nedepunerea declarațiilor respective 
în termenul stabilit, a încetat anumite proce-
se contravenționale, fapt ce are un puternic 
impact negativ asupra eficienţei activităţii 
Comisiei Naţionale de Integritate.

XI. ACTIVITATEA ÎN PROCEDURILE CONTRAVENȚIONALE
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Comisia Națională de Integritate, fiind   in-
stituția responsabilă de aplicarea standarde-
lor de integritate, a bunelor practici la nivelul 
administrației publice, precum și la descu-
rajarea comportamentelor care generează 
corupție în plan administrativ, realizează mi-
siunea ce-i revine prin cooperarea activă cu 
instituțiile statului.

 Eforturile Comisiei în monitorizarea și res-
pectarea prevederilor legilor privind declara-
rea și controlul veniturilor și proprietății per-
soanelor cu funcții de demnitate publică, ju-
decătorilor, procurorilor, funcționarilor publici 
și a unor persoane cu funcție de conducere 
sunt susținute de către autoritățile deținătoa-
re de registre de stat. Astfel, a fost pus înce-
putul procesului de furnizare on-line a infor-
mațiilor relevante, fiind semnate acorduri de 
colaborare cu următoarele instituții: 

- Întreprinderea de Stat „Centrul Resurse-
lor Informaționale de Stat „Registru”; 

- Întreprinderea de Stat ,,Cadastru”; 
- Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. 
Conlucrarea pe acest segment reprezintă o 

importanță semnificativă grație informațiilor 
transmise și recepționate de către Comisie 
în vederea verificării declarațiilor subiecților 
controlului și depistării încălcărilor. 

Totodată, potrivit atribuțiilor Comisiei con-
sacrate, în Legea nr. 180/19.12.2011 au fost 
identificate și realizate modalitățile legale și 
operaționale de recepționare a informațiilor 
și de la alte instituții publice, inclusiv Banca 
Națională a Moldovei, Comisia Națională a 
Pieței Financiare și Casa Națională de Asigu-
rări Sociale.

Potrivit Legii prenotate, instituțiile, indife-
rent de tipul de proprietate şi forma juridi-
că de organizare sau domeniul de activitate, 
care sunt deținătoare de registre de stat şi 
de informații relevante pentru realizarea atri-
buțiilor Comisiei Naţionale de Integritate în 
fenomenul prevenirii corupției, au fost infor-
mate și invitate să încheie contracte de furni-
zare on-line a informațiilor respective. 

În contextul realizării eficiente a sarcinilor 
ce îi revin, în perioada 2013-2015, Comisia a 
semnat mai multe acorduri de colaborare și 
memorandumuri cu diferite autorități publi-
ce din țară, inclusiv de ocrotire a normelor 
de drept și de alt profil. Printre instituțiile na-
ționale cu care au fost încheiate acorduri de 
colaborare sunt:
�� Serviciul Prevenire și Combaterea Spălării 
Banilor – semnat la 27 septembrie 2013;
��Centrul Național Anticorupție – semnat la 
27 septembrie 2013;
��Centrul Național pentru Protecția Datelor 
cu Caracter Personal – semnat la 7 octom-
brie 2013; 
��Centrul de Guvernare Electronică – sem-
nat la 12 septembrie 2014;
��Academia de Administrare Publică – sem-
nat la 7 octombrie 2014;
��Curtea de Conturi a Republicii Moldova – 
semnat la 21 noiembrie 2014;

Așadar, semnarea Memorandumului de 
Colaborare cu Academia de Administrare 

Publică are drept scop dezvoltarea relațiilor 
bilaterale de parteneriat pe segmentul pre-
venirii comportamentului coruptibil. Acesta 
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stabilește conlucrarea, prin schimbul de in-
formații, în domeniile gestionate, elaborarea 
și realizarea programelor de dezvoltare pro-
fesională pentru autoritățile administrației 
publice la compartimentul Integritatea func-
ționarului public. În acest sens, Comisia Na-
țională de Integritate s-a angajat să delege 
funcționari din cadrul Comisiei în calitate de 
formatori pentru realizarea cursurilor de in-
struire, în timp ce Academia de Administrare 
Publică este responsabilă de introducerea 
tematicilor ce se referă la integritatea funcți-
onarului public în programele de dezvoltare 
profesională a personalului din administrația 
publică.

Conlucrarea dintre aceste două instituții 
include și asigurarea comunicării lucrative 
a Comisiei cu subiecții declarării prin inter-
mediul Academiei, care prin programele de 
dezvoltare profesională, destinate funcțio-
narilor publici din Republica Moldova, facili-
tează corectitudinea completării declarațiilor 
cu privire la venituri și proprietate și a celor 
de interese personale. Memorandumul de 
colaborare a fost încheiat pentru o perioadă 
nedeterminată cu perspectiva realizării unei 
conlucrări prodigioase de lungă durată.

Acordul de Colaborare cu Curtea de 
Conturi a fost semnat în vederea stabilirii 
unor relații de cooperare efective și efici-
ente între Comisia Națională de Integritate 
și autoritatea nominalizată. Acordul în cau-
ză cuprinde anumite direcții de colaborare, 
cum ar fi: schimbul eficient și operativ de 
informații în vederea îndeplinirii atribuți-
ilor legale, reieșind din domeniul specific 
de activitate al fiecărei instituții, asigurarea 
aplicării eficiente a legislației în vigoare în 
vederea prevenirii și descurajării fenome-

nelor corupționale, precum și a faptelor le-
gate de administrarea și utilizarea neregu-
lamentară a resurselor financiare publice.

Realizarea procesului de colaborare, potri-
vit Acordului, urmează să se desfășoare  prin: 

�� schimb de informaţii şi documente pe 
care le dețin instituțiile, de proiecte de 
acte normative şi alte materiale legate de 
activitatea acestora, cu respectarea pre-
vederilor legislaţiei în vigoare;

�� constituirea, la necesitate, a unor grupuri 
consultative de lucru  în vederea creării 
cadrului necesar pentru implementarea 
politicilor şi strategiilor care vizează pre-
venirea corupţiei, promovarea standarde-
lor de integritate, administrarea eficientă 
a patrimoniului public;

�� consultările reciproce asupra unor proble-
me curente apărute în legătură cu pune-
rea în aplicare a legislaţiei din domeniile 
de competenţă ale celor două instituții;

�� organizarea reuniunilor, conferinţelor, ate-
lierelor de lucru şi a seminarelor periodice 
comune cu abordarea subiectelor de inte-
res comun;

�� schimb reciproc de instruiri ale personalu-
lui de către formatorii specializaţi în dome-
niile de activitate de interes comun.

Un proiect de parteneriat strategic, la ni-
vel național, de o impor-
tanță colosală s-a dovedit 
a fi cooperarea cu Centrul 
de Guvernare Electronică 
„E-Guvernare”. În speci-
al, este vorba despre anu-
mite activități comune în 
vederea dezvoltării și con-
solidării bazelor de date informaționale ale 
CNI privind subiecții declarării, colectorii și 
cauzele aflate pe rol în organele de urmărire 
penală și în instanțele de judecată. În ultimă 
instanță, obiectivul principal al colaborării cu 
Centrul „E-Guvernare” l-a constituit elabo-
rarea Sistemului informațional automatizat 
pentru depunerea în regim on-line a declara-
țiilor „E-integritate”. 
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Indubitabil, aspirațiile oricărei instituții pu-
blice sunt orientate spre perfecțiune, spre 
indicatori performanți și spre implementarea 
practicilor avansate.

În această ordine de idei, chiar de la înce-
putul activității, partenerul-cheie al Comisiei 
Naționale de Integritate a 
devenit Agenția Națională 
de Integritate (ANI) a Ro-
mâniei. Cu susținerea și 
suportul acestei instituții, 
Comisia Națională de In-
tegritate a beneficiat de 
exemple faptice în ceea 
ce privește implementarea politicilor de in-
tegritate, a soluțiilor inovative, precum și a 
rezultatelor obținute pe acest segment.

 Evenimentul eminent, care a marcat coo-
perarea interinstituțională dintre aceste două 
instituții, a fost vizita de studiu, din ianuarie 
2013, a 5 angajați ai Comisiei Naționale de 
Integritate la ANI, proiect finanțat de Centrul 
Român de Politici Europene (CRPE). 

În cadrul vizitei au fost studiate mecanis-
mele de implementare a legislației în dome-
niu, bunele practici, Strategia și Planul de 
management ale ANI, politicile de consoli-
dare a capacităților instituționale, proceduri-
le de lucru, precum și metodele de asigurare 
a transparenței instituționale.

Ulterior, pe parcursul următorilor 3 ani, co-
laborarea CNI cu colegii de la ANI, precum 
și cu alte instituții din România cu atribuții de 
prevenire și combatere a corupției, s-a con-
solidat, transformîndu-se într-o cooperare 
strînsă pe bază de reciprocitate şi profesio-

nalism, în vederea schimbului de experiență 
avansată. 

Astfel, în perioada de referință, Agenția 
Națională de Integritate a invitat la București 
15 angajați ai CNI, în cadrul a 5 vizite de stu-
dii și 3 evenimente de interes comun. 

La rîndul său, partea română a delegat 
la Comisia Națională de Integritate mai  
mulți experți pentru pregătirea formatorilor 
în vederea instruirii colectorilor declarațiilor 
cu privire la venituri și proprietăți și de in-
terese personale (Cristian Ghinea și Dragoş 
Dinu, – experți internaționali, Centrul Român 
de Politici Europene). La capitolul asigurării 
măsurilor de eficientizare a activității Comi-
siei Naționale de Integritate prin preluarea 
experienței avansate au venit cu prezentări 
interesante și utile mai mulți angajați ai ANI, 
inclusiv Mihai Fentzel, Ioana Lazar, Silviu 
Popa, Cristinela Grosu ș.a.

Apogeul consolidării relațiilor de colabo-
rare bilaterală, în perioada de referinţă, a 
fost marcat prin semnarea, la 15 septembrie 
2015, a Memorandumului de cooperare din-
tre Comisia Națională de Integritate și Agen-
ția Națională de Integritate a României.

Un alt partener de colaborare este  Comi-
sia Principală de Etică a Lituaniei, care a găz-
duit 7 angajați ai CNI în cadrul a 3 vizite de 
studiu doar pe parcursul anului 2014. Institu-
ția respectivă a oferit necondiționat sprijinul 
său în consolidarea capacităților instituționa-
le ale Comisiei Naționale de Integritate. 
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Totodată, la rîndul ei, instituţia menţionată 
şi-a delegat angajaţi într-o vizită reciprocă de 
studiu la Chişinău în vederea familiarizării cu 
succesele CNI.

În cadrul acestei vizite angajații Comisiei de 
Etică din Vilnus s-au familiarizat cu experiența 
de muncă a Comisiei Naționale de Întegritate.

O altă dimensiune strategică de partene-
riat, în agenda de cooperare internațională, 
a constituit-o Comisia pentru Prevenirea Co-
rupției (CPC) din Republica Slovenia, institu-
ție cu o experiență în domeniu de peste 10 

ani și care a acceptat propunerea Comisiei 
Naționale de Integritate de a oficializa rela-
țiile de colaborare pe domeniul integrității.

Ca rezultat, în perioada 18-19 august 2015, 
în cadrul vizitei delegației Comisiei Naționa-
le de Integritate, în frunte cu președintele, 
Anatolie Donciu, a fost semnat documentul 
Memorandumul de cooperare între cele 
două entități.

Paralel cu semnarea documentului de co-
laborare, reprezentanții Comisiei Naționale 
de Integritate au preluat și unele practici de 
la instituția din Ljubljana.

 Pe itinerarul colaborării sale internaționa-
le, Comisia Națională de Integritate a benefi-
ciat, de asemenea, de asistența și a altor par-
teneri strategici, precum 
Programul Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltare (PNUD), 
Ministerul de Externe al 
Guvernului României, Cen-
trul Român de Politici Eu-
ropene (CRPE).

Astfel, în perioada 2014 – 2015 CNI a be-
neficiat de suportul Programului Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare în cadrul proiectului 
„Consolidarea capacităților Comisiei Nați-
onale de Integritate”. Programul respectiv 
a fost implementat în parteneriat cu Centrul 
Român de Politici Europene și a fost finan-
țat de Ministerul de Externe al Guvernului 
României. Rezulta-
tele acestui proiect 
au fost raportate în 
cadrul ședinței fina-
le a Comitetului de 
Coordonare, care a 
avut loc în august 2015, la sediul Comisiei 
Naționale de Integritate.
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De asemenea, cu suportul PNUD a fost 
elaborat și pachetul de legi cu privire la in-
tegritate, menționat 
anterior.

În urma elaborării 
acestuia și întru sus-
ținerea celor trei proiecte de legi elaborate 
sub egida Ministerului Justiției din Republica 
Moldova, CRPE a lansat studiul „10 proble-
me ale sistemului de integritate publică 
din Republica Moldova”.

Experienţa Agenției Anticorupție din Bel-
grad, instituție cu competențe mult mai ex-
tinse decît cele ale Comisiei Naționale de In-
tegritate, cu referire la segmentul de preve-
nire, de asemenea, a fost în vizorul Comisiei 
Naționale de Integritate în cadrul vizitelor de 

studiu, la care au studiat aspecte specifice 
din activitate, cum ar fi aplicarea măsurilor 
în cazul încălcării Legii cu privire la Agenția 
Anticorupție, ţinerea Registrului proprietăți-
lor funcționarilor publici, cooperarea cu or-
ganizațiile de cercetare și societatea civilă în 
implementarea acțiunilor de prevenire a co-
rupției şi altele. În cadrul acestor proiecte au 
fost elaborate un șir de documente, inclusiv 
Strategia de comunicare a CNI.

Graţie proiectului au fost organizate și fi-
nanțate mai multe vizite de studiu ale repre-
zentanților Comisiei Naționale de Integritate 
la instituții similare din Europa, după cum s- a 
menționat mai sus. Printre destinațiile oferite 
de proiect au fost Agenția Națională de Inte-
gritate din România şi Agenția Anticorupție 
din Serbia, unde alături de funcţionarii Comi-
siei Naţionale de Integritate au acumulat ex-
perienţă şi 3 jurnaliști moldoveni, care scriu 
pe teme de integritate.
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Transparența Comisiei Naţionale de In-
tegritate, precum şi relațiile cu instituțiile 
mass-media din țară și din străinătate sunt, 
indiscutabil, aspecte extrem de importante 
în activitatea instituției. Din aceste conside-
rente, încă de la etapa incipientă de activita-
te, Comisia şi-a asumat o politică de comu-
nicare publică, orientată spre creșterea gra-
dului de conștientizare a populației cu privire 
la obiectul de activitate şi la rezultatele înre-
gistrate de către CNI, consolidarea comuni-
cării în plan național, precum şi la favorizarea 
dialogului cu principalele grupuri de interes.

În acest sens, pe parcursul celor trei ani de 
funcționare a instituţiei, direcţiile principale 
de activitate au fost axate pe informarea des-
pre rezultatele obținute de către angajații 
CNI, avînd drept grup-ţintă societatea civilă 
şi obiectivul de a modela mentalitatea şi per-
ceperea asupra schimbărilor ce urmează a fi 
realizate cu eforturi comune. Nu mai puţin 
important a fost şi scopul de a asigura obţi-
nerea feedback-ului ca urmare a informaţiilor 
comunicate.

Eforturi sporite au fost acordate creării şi 
perfecţionării continue a paginii de Internet 
a Comisiei Naţionale de Integritate – princi-
palul instrument de diseminare a informaţi-
ilor către mediul extern prin îmbunătățirea 
design-ului, diversificarea şi extinderea com-
ponentelor acesteia. 

Merită atenție şi faptul stabilirii unui dialog 
permanent cu societatea prin intermediul 
aplicaţiei „Întrebări frecvente”, instituită 
întru facilitarea informării cu celeritate a per-
soanelor interesate despre aplicarea corectă 
şi coerentă a legislaţiei în domeniu în diverse 
situaţii cu care se confruntă subiecţii declară-
rii, colectorii şi, nu în ultimul rînd, conducăto-
rii de organizaţii şi instituţii, cărora le revine 
un rol important în implementarea standar-
delor de integritate în cadrul serviciului pu-
blic şi ale managementului unor sectoare im-
portante în stat. 

Pagina web a Comisiei Naţionale de Inte-
gritate încorporează şi Portalul public al de-
claraţiilor cu privire la venituri, proprietate şi 
de interese personale, constituit din peste 
330 000 de declaraţii, care este actualizat în 
permanenţă, astfel asigurînd principiul trans-
parenţei declaraţiilor consfinţit prin lege. 

Tradițional, 3 ani consecutiv, în perioada 
ianuarie–martie, Comisia Naţională de Inte-
gritate lansează campanii de informare a su-
biecţilor declarării privind termenul - limită 
de depunere a declarațiilor cu privire la veni-
turi și proprietate şi de interese personale, cu 
referire la cadrul normativ privind modul de 
completare a acestora. 

XI. TRANSPARENŢA ACTIVITĂŢII ŞI RELAŢIILE 
CU PUBLICUL ŞI PRESA
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Ca rezultat, s-a constatat că actul declarării 
devine din ce în ce mai organizat, respectîn-
du-se termenele legale de depunere a de-
clarațiilor, iar calitatea declarării a devenit net 
superioară comparativ cu cea înregistrată în 
primul an de activitate al Comisiei.

 

Urmărind dinamica realizărilor, se atestă o 
încunoștințare activă a informațiilor de inte-
res public prin plasarea pe pagina web a co-
municatelor de presă, a informațiilor despre 
activitatea cotidiană a Comisiei, a rapoartelor 
de activitate etc., în așa mod asigurîndu-se 
deschiderea către societate și mass-media, 
transparența fiind un element managerial 
extrem de important.

Este remarcabil, că în această perioadă, în 
calitate de parteneri ai CNI pe domeniul im-
plementării politicii de comunicare, s-au ofe-
rit mai multe organizații non-guvernamenta-
le de profil, cum ar fi: Centrul de analiză și 
prevenire a corupției, Transparency Interna-
tional Moldova, Asociația Moldova Curată, 
Inițiativa civică pentru un Parlament curat, 
Asociația presei independente, Centrul in-
dependent de jurnalism etc.

Aportul acestora în redarea spectrului de 
probleme cu care s-a confruntat Comisia Na-
ţională de Integritate a fost unul semnificativ: 

publicațiile tematice, multiplicîndu-se nume-
ric și calitativ, au facilitat sesizarea factorilor 
de decizie despre problemele instituției, iar 
în unele cazuri a contribuit la elucidarea şi so-
luționarea acestora.

Pentru contribuția activă în procesul de 
comunicare pe par-
cursul anului 2015, 
Comisia Naționa-
lă de Integritate a 
intrat în „Top-10 
cele mai active 
instituții publice 
la capitolul comu-
nicare”. Acest fapt 
înseamnă o încurajare, dar şi o responsabili-
tate sporită a instituției în ansamblu, conso-
lidînd eforturile tuturor angajaților Comisiei 
Naționale de Integritate pentru a contribui la 
buna imagine a instituției pe plan național și 
internațional. 

Un alt aspect valoros, expus în anul 2015, 
ține de poziția Transparency International re-
feritor la tendința mai multor ONG-uri de a 
realiza sondaje proprii, prin care se încearcă 
de a identifica atitudinea autorităților asupra 
procesului de deschidere către societate și 
mass-media, în special, precum și de a stabili 
procesul de aplicare instituțională a politici-
lor anticorupție, inclusiv în ceea ce ține de 
petiționare și liniile fierbinți. Trebuie remarcat 
atitudinea Comisiei Naționale de Integritate 
față de instituțiile mass-media, în perioada 
celor 3 ani de funcționalitate, pentru o conlu-
crare deschisă privind reflectarea obiectivă, 
echidistantă și non-politizată a activității CNI, 
cu respectarea principiilor de etică profesio-
nală a jurnaliștilor. 
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 Printre activitățile importante realizate în 
primii ani de activitate pot fi remarcate urmă-
toarele: 

O acțiune deosebită, care atestă respecta-
rea de către Comisia Națională de Integritate 
a principiilor de deschidere către societate și 
mass-media, ține de organizarea la 19 decem-
brie 2014 a Zilei ușilor deschise. Evenimentul 
în cauză a constituit un pas important în con-
solidarea relațiilor de colaborare cu parteneri 
de profil, societatea civilă şi mass-media, pre-
cum şi pentru familiarizarea celor interesați cu 
politicile instituționale ale Comisiei.

Este indiscutabilă importanța organizării 
clubului de presă în incinta Comisiei Națio-
nale de Integritate cu susținerea Centrului 
de Investigații Jurnalistice și a Centrului de 
Guvernare Electronică, la care au participat 
reprezentanți ai diferitor instituții și organiza-
ții. În cadrul acestui eveniment a fost lansată 
și analizată varianta preliminară a Sistemului 
de depunere a declarațiilor în regim on-line 
„E-Integritate”.

Necesită de menționat  faptul că instrumen-
tul prin care CNI realizează în practică politica 
de comunicare este Strategia de comunicare 
a Comisiei Naţionale de Integritate, elaborată 
și pusă în aplicare în anul 2014. 

Aceasta fundamentează principiile şi meca-
nismele de comunicare externă şi internă la 
nivelul Comisiei şi are 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 în cadrul proiectului 
„Construirea sprijinului public pentru efor-
turile anticorupție ale Comisiei Naționale 
de Integritate”. 

Aprobarea Strategiei de comunicare a Co-
misiei Naţionale de Integritate a fost preceda-

tă de un sondaj on-line 
cu lideri de opinie și re-
prezentanți ai societă-
ții civile din Republica 
Moldova, care a fost 
administrat în perioa-
da 7 decembrie 2013 –  
30 ianuarie 2014. La 
sondaj au participat prin 
completarea chestio-
narului on-line 43 de respondenți. Totodată, 
s-a aplicat şi metoda cercetării calitative prin 
interviuri de profunzime, la care au participat 
18 reprezentanţi ai mass-media și ai mediului 
asociativ din municipiul Chișinău. 

Rezultatele au servit puncte forte și de re-
per în sporirea calității Strategiei de comuni-
care a CNI.

Este deosebită contribuția presei, organiza-
țiilor non-guvernamentale și a instituțiilor cu 
care colaborează CNI și în contextul consultă-
rilor publice pe marginea proiectului mențio-
nat. Acestea au participat activ la evenimen-
tele care au fost organizate, expunîndu-și 
obiectiv şi tranşant poziția și opiniile vis-a-vis 
de mecanismele de comunicare ce urmau să 
fie aplicate de către Comisia Naţională de In-
tegritate. Printre acestea menționăm:
��Masa rotundă cu genericul „Activitatea 
de comunicare a Comisiei Naţionale de 
Integritate: actualitate şi strategii de vii-
tor”, organizată în parteneriat cu Asocia-
ția Presei Independente din Moldova (14 
februarie 2014);
��Conferința „Consolidarea sprijinului pu-
blic pentru obiectivele Comisiei Naţi-
onale de Integritate” (12 mai 2014). La 
eveniment au participat reprezentanți ai 
autorităților centrale abilitate cu atribu-
ții de control și aplicare a contravenții-
lor (Inspectoratul fiscal Principal de Stat, 
Inspecția Financiară, Curtea de Conturi, 
Agenția pentru Achiziții Publice, Centrul 
Național Anticorupție, Judecătoria Rîș-
cani, Curtea de Apel Chișinău, Curtea 
Supremă de Justiție, Consiliul Superior 
al Magistraturii);
�� Training-ul „Cum comunicăm publicului 
despre conflictele de interese și declarațiile 
de avere? Comunicarea CNI cu mass-me-
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dia și societatea civilă” (13 mai 2014, 
grup-țintă: reprezentanți ai mass-media și 
societății civile din Chișinău);
�� Training-ul „Comunicarea cu societa-
tea civilă și mass-media locală” (6 iunie 
2014, grup-ţintă: reprezentanți ai ONG și 
mass-media din raioane);
��Masa rotundă „Comunicarea Comisiei 
Naţionale de Integritate cu mass-media 
şi societatea civilă. Cum comunicăm pu-
blicului despre conflictele de interese 
și declarațiile de avere?” (ediția a II-a,  
06 iunie 2014). La eveniment au partici-
pat experți anticorupție, reprezentanți ai 
societății civile și mass-media din Repu-
blica Moldova, președintele și membrii 
CNI.

După cum a fost menționat, sub aspectul 
comunicării, este importantă reacția societă-
ţii, or percepția cetățenilor asupra corupţiei şi 
sectoarelor vulnerabile la conflict de interese, 
a veniturilor şi proprietăților nejustificate şi a 
incompatibilităților contează. Întru identifica-
rea nivelului perceperii fenomenelor preno-
tate, în perioada august-septembrie 2015, în 
cooperare cu Serviciul Independent de Soci-
ologie şi Informații „OPINIA”, în cadrul Pro-
iectului PNUD „Consolidarea capacităților 
Comisiei Naţionale de Integritate a Repu-
blicii Moldova”, cu suportul financiar al Mi-
nisterului Afacerilor Externe din România, a 
fost desfășurat un sondaj de opinie publică 
la nivel național, pe un eșantion de 1500 de 
respondenți din 79 de localități.

Din rezultatele sondajului s-au cristalizat 
două tendințe determinante: 

1) nivelul corupţiei în Republica Moldova 
este unul destul de înalt și 

2) corupţia este generată de dorinţa nesă-
buită a demnitarilor şi funcţionarilor de 
îmbogăţire (lăcomie), urmată de contro-
lul insuficient instituţional şi politizarea 
organelor de drept competente.

Totodată, în opinia cetățenilor intervievați, 
Comisia Naţională de Integritate este o insti-
tuţie eficientă de prevenire a corupţiei, dar 
aceasta nu este absolut independentă: per-
sistă presupunerea că ea este subordonată 
partidelor politice. Eficienţa acesteia ar avea 

de cîștigat, dacă ar dispune de un sistem 
avansat al managementului informaţiei.

Respondenţii, de asemenea, consideră că 
pentru tăinuirea veniturilor şi averilor este 
necesar de a înăspri sancţiunile, iar numărul 
cazurilor de nedeclarare a veniturilor şi pro-
prietăţilor se va diminua pe măsura amendării 
cadrului legislativ şi atribuirii Comisiei Naţio-
nale de Integritate a mecanismelor necesare 
pentru contracararea fenomenului în cauză.

Conflictul de interese, în opinia persoa-
nelor intervievate, este persistent în toate 
domeniile, dar mai frecvent se întîlnește în 
procesul angajării, promovării în carieră şi în 
procedura de achiziții publice. Identificarea 
conflictului de interese prezintă dificultăți şi 
nu poate fi depistat după declarația de pusă. 
De regulă, conflictul de interese este sesizat 
post-factum. De asemenea, se propune di-
versificarea şi înăsprirea sancțiunilor pentru 
conflictul de interese. 

În opinia experților participanți la sondaj, 
cadrul legal privind incompatibilitățile este 
defectuos şi există necesitatea modificării 
acestuia, pentru a-l face mai clar şi adecvat 
specificului anumitor funcții. 

În condițiile actuale, CNI nu are posibili-
tate să verifice toți demnitarii şi funcționarii 
publici pe dimensiunea respectării preve-
derilor legale privind incompatibilitatea, de 
aceea comunicarea în vederea încurajării ce-
tățenilor de a sesiza CNI despre situațiile de 
incompatibilitate, devenite cunoscute, este 
extrem de importantă.

Generalizînd rezultatele sondajului, pre-
cum şi alte surse de informații relevante, Co-
misia Națională de Integritate şi-a propus o 
nouă etapă de comunicare, orientată spre 
sensibilizarea beneficiarilor serviciilor publi-
ce, publicitate socială, care să fie accesibilă 
pentru toţi, indiferent de cultura juridică şi în 
care să fie reflectate cele mai tipice situaţii ce 
cad sub incidența legii.

Conceptul acesteia este axat pe ideea că 
pentru fiecare neregulă depistată urmează să fie 
aplicată o sancțiune, indiferent de statutul sau 
rangul demnitarilor sau funcționarilor publici, or 
principiul egalității consfințit în Constituția Re-
publicii Moldova se aplică uniform şi coerent. 
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În contextul aspirațiilor contemporane, ori-
ce instituție statală tinde să implementeze 
tehnologii informaționale avansate în pro-
cesele specifice activității stabilite prin lege. 
Această tendință reprezintă, în fond, un su-
port pentru eficiența, per ansamblu, a insti-
tuției, dar, în același timp, și un factor deter-
minant al progresului tehnologic.

În acest context, Comisia Națională de In-
tegritate şi-a propus introducerea în activita-
te a metodologiilor electronice eficiente de 
management integrat, administrare şi inves-
tigare a declarațiilor colectate. 

În această ordine de idei, în comun cu ser-
viciile specializate în domeniu, a fost institu-
it un sistem centralizat de acces electronic 
al publicului larg la declarațiile cu privire la 
venituri şi proprietate şi la cele de interese 
personale, fapt care a fost consemnat drept 
o contribuție substanțială la aspectul de asi-
gurare a transparenței activității CNI.

Totodată, această acțiune a constituit una 
dintre primele realizări în vederea implemen-
tării Sistemului informațional de manage-
ment integrat al declarațiilor de proprie-
tate şi interese (S.I.M.I.D.P.I.).

Sistemul menţionat a fost dezvoltat pe 
parcursul anilor 2013–2015, încorporînd in-
formaţia privind funcţiile deţinute de subiec-
ţii declarării la nivel naţional, informaţia pri-
vind controale iniţiate şi rezultatele acestora, 
stadiul dosarelor aflate pe rol în instanţa de 
judecată, sancțiunile aplicate de către orga-
nele cu competenţe în domeniu în privinţa 
subiecţilor declarării pentru încălcarea nor-
melor de integritate şi altă informație rele-
vantă domeniului.

Procesul s-a dezvoltat, însă, destul de ane-
voios pe motivul numărului redus de perso-
nal în cadrul aparatului Comisiei Naţionale 
de Integritate şi imposibilității constituirii 
unităţii de e-Transformare. Mai mult, recru-
tarea unui specialist în domeniul tehnologi-
ilor informaţionale, fie şi în bază de contract 

de prestare servicii, a durat mai mult de un 
an, motivul fiind salariul de funcționar public 
neatractiv, precum și cota - limită a sumei re-
munerării muncii contractuale, stabilită prin 
legislaţia în vigoare. 

În pofida dificultăților, au fost întreprinse 
un șir de măsuri întru realizarea obiectivelor 
stabilite.

Astfel, în scopul consolidării Sistemului de 
integritate în Republica Moldova, conduce-
rea CNI a propus elaborarea și punerea în 
aplicare a unui program (soft) informațional 
automatizat pentru depunerea în regim on-li-
ne a declarațiilor de avere și interese perso-
nale. Acest sistem (soft) urma să fie elaborat 
în cadrul Planului de acțiuni pentru imple-
mentarea Programului strategic de moderni-
zare tehnologică a guvernării (e-Transforma-
re) pentru anul 2014.

În această ordine de idei, în baza Acordu-
lui de colaborare între Comisia Națională de 
Integritate și Centrul de Guvernare Electro-
nică, au fost elaborate conceptul respectiv şi 
mecanismele de implementare a acestuia. 

Ulterior, la 26.01.15 a fost semnat contractul 
cu Banca Mondială, în calitate de finanţator 
al proiectului dat, fiind, ulterior, desemnat şi 
agentul economic responsabil de elaborarea 
și implementarea Sistemului. 

În consecință, Sistemul informațional de 
management integrat al declaraţiilor de 
proprietate şi interese (S.I.M.I.D.P.I.) a fost 
integrat în Sistemul automatizat E – Inte-
gritate.

XV. ASPECTE INFORMAȚIONAL - ANALITICE
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În aceste circumstanțe, pe parcursul anului 
2015, reprezentanții Comisiei Naționale de 
Integritate au participat, în calitate de mem-
bri ai grupului de monitorizare a dezvoltării și 
implementării noului sistem E-Integritate, la 
circa 10 ședințe de lucru ale Grupului de lu-
cru responsabil de crearea și implementarea 
subsistemului.

Totodată, au fost desfășurate 5 ședințe co-
mune cu furnizori de date și cu alți parteneri 
de activitate, inclusiv: Serviciul Fiscal, Casa 
Națională de Asigurări Sociale, Serviciul 
Vamal, Poliția de Frontieră, ÎS „Cadastru”,  
ÎS „CRIS „Registru”, ÎS „Fiscservinform”, 
Centrul „E-Guvernare”, Centrul Telecomu-
nicațiilor Speciale în vederea asigurării in-
teroperabilității datelor în cadrul Sistemului 
M-Conect, dar și a metodelor pentru inte-
grarea Sistemului e-Integritate la platforma 
M-Conect.

În această ordine de idei, merită a fi men-
ționat efortul și atitudinea conștiincioasă ma-
nifestate de reprezentanții CNI, care au fost 
responsabili pentru segmentul respectiv de 
activitate. 

În ultimă instanță, impedimentele mențio-
nate au fost depășite cu succes și Sistemul 
respectiv a fost elaborat, urmînd să fie imple-
mentat și să devină operațional din 2017.

Este de remarcat, că Sistemul de declarare 
în regim on-line este unul modern și oportun, 
propune un șir de avantaje atît pentru CNI, cît 
și pentru subiecții declarării, cum ar fi: 

- facilitarea procesului de depunere a de-
clarațiilor prin intermediul tehnologiilor 
informaționale; 

- excluderea erorilor din declarații greșit 
completate sau incomplete prin aplicarea 
unor filtre speciale; 

- reducerea timpului de gestionare a decla-
rațiilor de către angajații Comisiei;

-  sporirea productivității și siguranța infor-
mațiilor și a datelor cu caracter personal; 

- eliminarea necesităților de spații pentru 
arhivarea și păstrarea declarațiilor depuse 
pe suport de hîrtie și alte avantaje de or-
din funcțional și de control al declarațiilor.

Acesta va facilita fluxul automatizat de lu-
cru privind controlul declarațiilor de către 
Comisia Națională de Integritate.

 Mai mult, atît Centrul 
de Guvernare Electro-
nică, cît și reprezentan-
ții Comisiei Naționale 
de Integritate conside-
ră, că  Sistemul va accelera și eficientiza tran-
sferul și procesarea simultană a informațiilor, 
va reduce timpul de gestionare a documen-
telor, va spori productivitatea şi va oferi sigu-
ranța datelor.

Sistemul în cauză a fost apreciat la justa va-
loare şi de către omologii de peste hotare, 
specialişti în domeniul tehnologiilor informa-
ţionale, aflaţi în vizită de studiu la Comisia 
Naţională de Integritate (Cristinela Grosu, 
șef al Serviciului de Tehnologie a Informației, 
ANI din Bucureşti, România, 29 iulie 2015), 
calificînd înalt capacitatea acestuia de gesti-
onare electronică a dosarelor de control.

Specialiștii și experții străini respectivi s-au 
arătat foarte interesați față de acest pro-
gram, constatînd că Sistemul de declarare 
on-line „E-Integritate” al CNI ar putea fi mai 
avansat, mai performant decît cel de la ANI 
din România.

În același context, experta din România a 
mai adăugat că atît Agenția Națională de In-
tegritate, cît și Comisia Națională de Integri-
tate sunt organe care se axează pe preveni-
rea corupției, iar acest sistem de declarare cu 
pre-completarea formularului privind bunuri-
le deținute îndeplinește cu succes funcția de 
prevenire.
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Apariția Comisiei Naţionale de Integritate 
în arhitectura instituțională a Republicii Mol-
dova a reprezentat un proces semnificativ 
pe tărîmul reprimării corupției, precedat de 
realizări importante pe domeniul atribuit în 
competenta instituției. 

În tei ani de activitate a fost creat un impre-
sionant arsenal de instrumente legale pentru 
transparență şi responsabilitate anticorupție, 
concomitent fiind identificate şi anumite im-
pedimente la capitolul eficienței luptei îm-
potriva corupției.

În acest sens, se impun soluții concrete, re-
glementate de lege, care să acționeze con-
stant pentru prevenirea şi sancționarea cazu-
rilor de dobîndire și tăinuire a averilor nejus-
tificate, a celor de conflicte de interese sau 
de incompatibilitate. 

Un prim pas în vederea consolidării siste-
mului național de integritate ar fi fortificarea 
mecanismului de declarare și verificare a ave-
rilor, intereselor personale, conflictelor de in-
terese, incompatibilităților, al cadourilor, prin 
adoptarea pachetului de legi de integritate, 
şi anume a proiectului de Lege cu privire la 
Centrul Național de Integritate; a proiectului 
de Lege cu privire la declararea averii, inte-
reselor personale, conflictelor de interese și 
cadourilor, precum şi a proiectului de Lege 
cu privire la modificarea și completarea unor 
acte legislative.

În același context, urmează să fie dinami-

zată capacitatea administrativă a instituției 
prin intermediul aplicării soluțiilor de ordinul 
tehnologiilor informaționale, care stabilesc 
elaborarea și implementarea platformei de 
depunere on-line a declarațiilor respective la 
nivel de ţară. De rînd cu alte avantaje, acest 
sistem va facilita procedurile de verificare şi 
analiză a datelor cuprinse în declaraţii şi de 
identificare a anumitor aspecte de necorec-
titudine. Totodată, platforma respectivă va 
asigura susţinerea colaborării cu instituţiile 
naţionale, atît cele cu atribuţii în domeniul 
prevenirii şi combaterii corupţiei, cît şi cele 
deţinătoare de registre de stat, în vederea 
furnizării informațiilor relevante pentru Co-
misia Naţională de Integritate.

De asemenea, se preconizează integrarea 
cu fluxul de lucru al dosarelor, inclusiv distri-
buirea aleatorie a materialelor şi punerea la 
dispoziţia categoriilor interesate a informaţii-
lor de interes comun prin extinderea funcțio-
nalităților de tip Portal.

Nu mai puţin importantă este şi instruirea 
subiecților declarării în vederea completării 
noii declaraţii de avere şi interese personale, 
urmînd să fie elaborate şi diseminate Instruc-
țiunile privind modul de completare a decla-
rației cu privire la avere şi interese.

Concomitent şi în mod sistematic, devine 
imperativ de a instrui şi efectivul instituției, or 
procedurile de lucru oferite de noul pachet 
de legi acordă inspectorilor de integritate 
noi împuterniciri şi îi confruntă cu noi provo-
cări. 

Odată adoptat, pachetul de legi menționat 
înaintează o atribuție inedită Comisiei Naţi-
onale de Integritate, care rezidă în sesizarea 
instanței de judecată în vederea confiscării 
civile a averilor nejustificate. Este remarcabil, 
că această procedură va aduce atingere in-
tereselor patrimoniale ale declaranților și, în 
acest scop, se impune selectarea calitativă a 
viitorilor inspectori de integritate, instruirea 
acestora, precum și a judecătorilor care vor 
examina astfel de cazuri.

XVI. PRIORITĂȚI STRATEGICE
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Este necesar de a studia bunele practici ale 
altor state în vederea familiarizării cu meto-
dele avansate de soluționare a cazurilor de 
averi nejustificate, precum și de a prelua ex-
periența progresistă în domeniul respectiv 
pentru îmbunătățirea procedurilor adminis-
trative aplicate în cadrul controalelor.

În această ordine de idei, ar fi binevenită 
dezvoltarea şi, după caz, stabilirea unor noi 
relații durabile de cooperare cu partenerii 
naționali şi instituțiile similare din comunita-
tea internațională, în baza unor acorduri de 
cooperare și asistentă reciprocă în materie 
de interes comun.

 A devenit stringentă și necesitatea identi-
ficării mecanismelor eficiente de verificare a 
averilor deținute de către subiecții declară-
rii, aflați peste hotarele Republicii Moldova. 
Pe această dimensiune ar fi acceptabilă, cel 
puțin la nivel regional, elaborarea și semna-
rea unui act internațional privind asistența 
juridică în materie de verificare a averilor din 
străinătate. În acest domeniu urmează să fie 
implicate autoritățile respective ale statului.

Exercitarea eficientă și obiectivă a sarcini-
lor atribuite de lege Comisiei Naționale de 
Integritate, prin adoptarea deciziilor nepăr-
tinitoare, depinde și de gradul de indepen-
dență a instituției. În acest sens, garantarea 
independenței instituționale, financiare și 
de ordin politic a CNI reprezintă un aspect 
remarcabil pentru asigurarea unor rezultate 
avansate și eficiente.

Efectiv, un anumit segment al acestei prio-
rități poate fi realizat prin legiferarea contro-
lului de audit privind executarea bugetului 

Comisiei Naționale de Integritate de către 
un auditor extern independent și nu de Cur-
tea de Conturi. 

Depolitizarea instituției și asigurarea in-
dependenței acesteia, perfecționarea pro-
cesului decizional de adoptare a hotărîrilor 
pe marginea controalelor efectuate de către 
funcționarii aparatului Comisiei Naționale de 
Integritate sunt sarcini primordiale pentru 
etapa imediat următoare. 

Eliminarea sistemului decizional bazat pe 
activitatea organului colegial, numit pe cri-
terii politice, ar asigura aplicarea uniformă, 
coerentă şi imparțială a prevederilor legale 
referitoare la sancționarea cazurilor de averi 
nejustificate, conflicte de interese şi incom-
patibilități.

Promovarea consecventă a măsurilor-cheie 
pentru etapa succesivă de activitate a insti-
tuției se va realiza prin intermediul Strategiei 
de dezvoltare instituțională a Comisiei Na-
ționale de Integritate în procesul de imple-
mentare practică, pas cu pas, în particular, 
prin intermediul planurilor anuale de acțiuni 
multidimensionale şi bine structurate.

Inevitabil, întru realizarea celor propuse, se 
impun măsuri în vederea solicitării asistenței 
externe şi dezvoltării proiectelor şi progra-
melor în domeniu în comun cu partenerii de 
dezvoltare.
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Stimați colegi,
Iată că anii au început să ocupe pe drept 

tot mai mult loc în cronologia Comisiei Na-
ționale de Integritate. În perioada de raport 
2012 -2015 sunt 3 ani de început de activitate 
a instituției noastre.

Deși au fost puțini, au fost ani deloc ușori. 
Au fost ani în care am învățat împreună să 
creăm, am învățat să greșim și chiar am în-
vățat să învățăm, asta deoarece am creat în 
comun mecanisme noi, am greșit implemen-
tînd mecanismele vechi și am învățat din gre-
șelile noastre.

În acești ani am fost o unitate indivizibilă 
împărțită în muncă, perseverență și respon-
sabilitate, totodată, la fel de paradoxal, am 
fost un sistem alcătuit dintr-un singur ele-
ment – echipa.

O echipă care nu este perfectă, o echipă 
care încă nu s-a consolidat întru totul, o echi-
pă care nu are aceleași puncte de plecare, 
dar care tinde spre o destinație unică – o so-
cietate cu oameni onești și incoruptibili.

Gîndindu-mă la voi, la exponenții acestei 
echipe, înțeleg că, probabil, am greșit atunci 
cînd am ezitat să vă spun că apreciez fiecare 
efort pe care l-ați depus. Nu am avut drep-
tate nici cînd am lăsat mîinile în jos în mo-
mentele grele prin care am trecut împreună, 
la fel cum neechitabil a fost cînd am uitat să 
vă spun un mare și un sincer mulțumesc pen-
tru activitatea voastră conștiincioasă față de 
obligațiunile de serviciu. 

Acum însă, vă spun cu toată fermitatea, că 
ceea ce am obținut pe parcursul a trei ani de 
activitate este, în exclusivitate, meritul dum-
neavoastră.

Vă felicit călduros cu acest prilej și vă do-
resc succese grandioase în activitatea de zi 
cu zi. Să puneți în evidență profesionalismul, 
omenia și demnitatea pe care o aveți, să fiți 
în continuă perfecționare, să vă dedicați lu-
crurilor pe care le faceți, să fiți răbdători și, 
cel mai important, să fiți mereu cei mai in-
tegri.

Cu sentimente alese, 
Anatolie Donciu,  

președinte al Comisiei Naționale  
de Integritate, 

doctor în științe economice,  
conferențiar universitar
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