
NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea  

Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea  

Sistemului informațional automatizat „e-Integritate” 

 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

       Necesitatea elaborării Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea 

sistemului informațional automatizat „e-Integritate”  (în continuare – Regulamentul) se 

circumscrie în scopul realizării Programului strategic de modernizare tehnologică a 

guvernării (e-Transformare), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 710/2011, a cărui 

obiectiv general constă în, faptul ca până în anul 2020 Guvernul să devină mai 

transparent, mai performant şi mai receptiv datorită investiţiilor inteligente în tehnologiile 

informaţionale şi utilizării masive a acestora în sectorul public.  

Potrivit pct. 24 din Planul de acțiuni pe anul 2014 pentru implementarea Programului 

strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare), aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 1096/2013, declararea electronică a averilor și intereselor 

personale este o parte integrantă a guvernării electronice.  

De asemenea în scopul realizării acțiunilor descrise supra, la 15 martie 2019 a fost 

aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 183 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al 

Sistemului informațional automatizat „e-Integritate”. 

Astfel, în acest context, Ministerul Justiției în comun cu Autoritatea Națională de 

Integritate a elaborat proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea 

Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea sistemului informațional 

automatizat „e-Integritate”. 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite 

         Proiectul Regulamentului a fost elaborat în scopul implementării Legii nr. 467/2003 

cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat, Legii nr. 132/2016 cu 

privire la Autoritatea Națională de Integritate, Legii nr. 133/2016 privind declararea 

averii și intereselor personale. 

Regulamentul este elaborat în vederea implementării conceptului Sistemului 

informațional automatizat „e-Integritate” (în continuare – SIA „e-Integritate”)  și 

reglementării conținutului, modului de organizare și funcționare a acestuia. 

SIA „e-Integritate” propune, în primul rând, o soluție informatică de depunere 

electronică a declarațiilor de avere și interese personale (colectarea electronică a 

declarațiilor) și, în al doilea rând, o soluție informatică de verificare automatizată a 

declarațiilor depuse prin reutilizarea surselor de date externe din cadrul registrelor de stat 

relevante și de gestiune electronică a dosarelor de control al averilor (privind respectarea 

regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și 

limitărilor). 

SIA „e-Integritate” include soluții informatice destinate gestiunii subiecților care au 

interdicție de a ocupa funcții publice sau de demnitate publică. Pentru a asigura accesul 

public la datele Registrului de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție 
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publică sau de demnitate publică, sistemul este integrat cu pagina web oficială a 

Autorității Naționale de Integritate, unde utilizatorii cu acces anonim pot să acceseze 

datele cu caracter public din acest registru. 

Utilizarea SIA „e-Integritate” permite Autorității simplificarea procedurilor de 

arhivare, verificare și analiză automată a declarațiilor de avere și interese personale și 

facilitează accesul electronic al cetățenilor și instituțiilor interesate la informațiile de 

interes public. 

În acest context, proiectul Regulamentului stabilește cerințele de bază pentru 

implementarea noilor tehnologii informaționale în activitatea Autorității Naționale de 

Integritate.  Acesta trasează scopurile, sarcinile şi funcțiile sistemului „e-Integritate”, 

structura organizațională necesare pentru declararea online a averilor și intereselor 

personale, obiectele informaționale şi lista datelor care se păstrează în sistem, 

infrastructura tehnologică şi măsurile de asigurare a securității şi protecției informației. 

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidențierea elementelor noi 

           Prezentul proiect stabilește mecanismul de funcționare a sistemului informațional 

destinat depunerii online a declarațiilor de avere și interese personale, precum și modul de 

organizare a conținutului informațional. 

 Proiectul delimitează subiecții raporturilor juridice în domeniul dezvoltării și 

utilizării Sistemului informațional automatizat „e-Integritate” fiind reglementate 

atribuțiile acestora. 

Scopul Sistemului informațional automatizat „e-Integritate” și a Regulamentului 

propriu-zis constă în formarea Registrului electronic al subiecților declarării averii și 

intereselor personale, a Registrului de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o 

funcție publică sau de demnitate publică, precum și implementarea mecanismelor de 

depunere a declarațiilor de avere și interese personale, verificării averilor, intereselor 

personale și conflictelor de interese, a incompatibilităților şi restricțiilor, în conformitate 

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

Legii nr. 133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale. 

Compatibilitatea și deschiderea sistemului de a fi interoperabil cu alte sisteme 

informaționale, reprezintă o prioritate a politicii Guvernului înserată în textul 

Regulamentului. 

Drept urmare, SIA „e-Integritate” asigură interacțiunea și schimbul de date prin 

intermediul platformei guvernamentale de interoperabilitate MConnect cu următoarele 

resurse informaționale automatizate: Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat 

al populației”; Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al unităților de 

drept”; Sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat; Sistemul informațional 

automatizat „Registrul Bunurilor Imobile”;  Sistemul informațional automatizat 

„Registrul de stat al transporturilor”, Sistemul informațional integrat al Inspectoratului 

General al Poliției de Frontieră; alte sisteme informaționale automatizate, considerate 

necesare pentru implementarea  și dezvoltarea SIA „e-Integritate”. 

Regulamentul reflectă temeiurile și procedura acordării, suspendării/revocării 

drepturilor de acces la  SIA „e-Integritate”, precum și regimul juridic de utilizare a datelor 



3 

din sistem, în scopul evitării riscului de accesare neautorizată a datelor sistemului. 

Informația conținută în SIA „e-Integritate” se divizează în: 1) informații publice din 

declarațiile de avere și interese personale și Registrul de stat al persoanelor care au 

interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, accesibile pe portalul 

public al SIA „e-Integritate”; 2) informații cu acces limitat prevăzute de alin. (2) al art. 9 

din Legea nr. 133/2016 privind declararea averilor și a intereselor personale. 

Accesul la resursele informaționale ale SIA „e-Integritate” este segmentat pentru  

utilizatorii interni ai SIA „e-Integritate” și utilizatorii externi. 

Utilizatori interni ai SIA „e-Integritate” sunt posesorul, administratorul sistemului și 
administratorul tehnic, persoana autorizată a Autorității, ale căror drepturi de acces sunt 

definite în acte normative.  

Posesorul are acces cu drept de vizualizare a datelor din SIA „e-Integritate”, în 

limita scopului și atribuțiilor legale prevăzute de Legea nr. 132/2016 cu privire la 

Autoritatea Națională de Integritate și Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a 

intereselor personale. 

Prezentul proiect reglementează și atribuțiile posesorului SIA „e-Integritate” în 

domeniul asigurării respectării dreptului la protecția datelor cu caracter personal. În acest 

sens, în conformitate cu prevederile Cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu 

caracter personal, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1123/2010, Autoritatea 

Națională de Integritate urmează să adopte măsurile tehnice şi organizatorice necesare 

pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva distrugerii, modificării, blocării, 

copierii, răspîndirii, precum şi împotriva altor acţiuni ilicite.  

De asemenea, în procesul de prelucrare a  datelor cu caracter personal trebuie să se 

țină cont de aspectul necesar, adecvat, relevant şi nu trebuie să fie excesive în raport cu 

scopurile pentru care sunt colectate sau prelucrate ulterior. 

Posesorul în persoana Autorității Naționale de Integritate are obligația să genereze 

şi să păstreze înregistrările de audit ale securităţii pentru operaţiunile de prelucrare a 

datelor cu caracter personal, în conformitate cu Cerinţele faţă de asigurarea securităţii 

datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de 

date cu caracter personal, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1123/2010. În acest 

context, pentru respectarea acestei obligații, se va institui registrul manual sau electronic 

care va conţine scopul, temeiul legal, data/ora prelucrării datelor cu caracter personal, 

categoriile de date prelucrate, identitatea utilizatorului, legătura de cauzalitate dintre 

subiectul de date accesat şi materialele aflate în gestiune, înregistrările de audit ale 

operaţiunilor si rezultatele acestora vor putea fi accesate de Centrul Naţional pentru 

Protecţia datelor cu Caracter Personal şi puse la dispoziţie acestei entităţi în scopul 

investigării potenţialelor încălcări ale regimului de prelucrare/protecţie a datelor cu 

caracter personal.  

Utilizatori externi ai SIA „e-Integritate” sunt furnizorii și utilizatorii anonimi. 

Subiectul declarării în calitate de furnizor al SIA „e-Integritate” poate vizualiza și 

modifica datele din propriile declarații depuse, prin depunerea declarației rectificate în 

termen de 30 de zile de la data expirării termenului-limită pentru depunerea declarației. 
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Declarația inițială și declarația rectificată se păstrează în SIA „e-Integritate”. 

Datele din SIA „e-Integritate” fac parte din categoria datelor care necesită a fi 

protejate. Asigurarea securității, confidențialității și a integrității datelor prelucrate în 

cadrul SIA „e-Integritate” se efectuează de către subiecții cu drepturi de acces la sistem cu 

respectarea strictă a cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la 

prelucrarea acestora. 

Proiectul propune reglementarea expresă a măsurilor de asigurare a protecției și 

securității informației conținute în SIA „e-Integritate”, identificând obiectele ce necesită a 

fi protejate și metodele de protecție, inclusiv cele de contracarare a pericolelor 

informaționale.  

De asemenea, proiectul conține prevederi privind auditul extern și intern al 

sistemului, cât și prevederi ce vizează responsabilitatea și răspunderea pe care o poartă 

subiecții sistemului. 

Controlul intern privind organizarea și funcționarea SIA „e-Integritate” se 

efectuează de către posesor. Controlul extern asupra respectării cerințelor privind crearea, 

ținerea, exploatarea și reorganizarea SIA „e-Integritate” se efectuează de către instituții 

abilitate și certificate în domeniul auditului. 

SIA „e-Integritate” se înregistrează în Registrul resurselor și sistemelor 

informaționale de stat și în Registrul de evidență a operatorilor de date cu caracter 

personal. 

Proiectul de asemenea, propune reglementarea expresă a măsurilor de asigurare a 

protecției și securității informației conținute în sistem, identificând obiectele ce necesită a 

fi protejate și metodele de protecție, inclusiv cele de contracarare a pericolelor 

informaționale. 

Arhitectura Sistemului este concepută după schema-tip a infrastructurii 

informaționale a sistemului informațional automatizat. 

De asemenea, prezentul proiect conține și unele modificări la Conceptul tehnic al 

Sistemului informațional automatizat SIA „e-Integritate” aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 183/2019. Modificările incluse în proiect vizează concretizarea unor 

procedee de căutare a declarațiilor de avere și interese personale depuse de subiecții 

declarării, în acest sens fiind modificat pct. 31 din Concept. Alte modificări se referă la 

excluderea criteriului „raionul” din informația în regim public sau în regim intern de 

utilizare de către Autoritatea Națională de Integritate, întrucât declarația de avere nu 

conține criteriul „raionul”. 

Hotărîrea Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea 

și funcționarea Sistemului informațional automatizat „e-Integritate” va intra în vigoare 

din momentul publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.  

Potrivit art. 56 alin. (3) din Legea 100/2017 cu privire la actele normative (în 

continuare – Legea nr. 100/2017)  „Intrarea în vigoare a actelor normative poate fi 

stabilită pentru o altă dată doar în cazul în care se urmăreşte protecţia drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale ale omului, realizarea angajamentelor internaţionale ale 

Republicii Moldova, conformarea cadrului normativ hotărîrilor Curţii Constituţionale, 
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eliminarea unor lacune din legislație sau contradicţii între actele normative ori dacă există 

alte circumstanţe obiective.”.  

În condițiile enunțate, potrivit art. 7 alin. (1) din Legea nr. 133/2016 cu privire la 

declararea averilor și intereselor personale „Subiectul declarării este obligat să depună 

declarația în formă electronică prin intermediul serviciului electronic disponibil pe pagina 

web oficială a Autorității Naționale de Integritate, în conformitate cu modelul prevăzut în 

anexa nr. 1.”. Mai mult ca atât, termenul până la care are loc depunerea declarației de 

avere și interese personale anuale este de 31 martie.  

De asemenea, art. 25 alin. (2) din aceeași lege stabilește că la  intrarea în vigoare a 

prezentei legi, Guvernul va asigura Autorității Naționale de Integritate interoperabilitatea 

datelor dintre sistemul electronic de declarare on-line e-Integritate și registrele de stat și 

cele private. 

Astfel, în scopul asigurării implementării neîntârziate cât mai eficiente a 

prevederilor legale consacrate de Legea nr. 133/2016 cu privire la declararea averilor și 

intereselor personale, și creării unui sistem informațional funcțional se propune ca 

prezentul proiect să intre în vigoare din momentul publicării acestuia în Monitorul Oficial. 

4. Fundamentarea economică-financiară  

         Implementarea prezentului proiect nu necesită cheltuieli financiare suplimentare din 

bugetul de stat, dat fiind faptul că Sistemul informațional automatizat „e-Integritate” a 

fost creat cu suportul Băncii Mondiale. 

          Implementarea proiectului în sensul dezvoltării și menținerii funcționalității 

Sistemului „e-Integritate”  se va realiza din contul și în limita bugetului de stat, planificat 

în Cadrul Bugetar pe Termen Mediu pentru anii 2020-2022, precum și din alte surse în 

conformitate cu legislația în vigoare. 

În acest sens, pentru anul 2020 în scopul asigurării mentenanței  SIA „e- 

Integritate” au fost planificate 1 450 000 lei. Pentru asigurarea mentenanței  SIA „e- 

Integritate” pentru anul 2021 au fost estimate mijloace financiare în sumă de 1 700 000 lei 

și pentru 2022 – 1 900 000 lei. 

5. Modul de încorporare a proiectului în sistemul actelor normative 

Pentru implementarea prevederilor prezentului proiect nu va fi necesară 

modificarea altor acte normative. 

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind 

transparenţa în procesul decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web oficială a 

Ministerului Justiţiei www.justice.gov.md, compartimentul Transparenţa decizională, 

directoriul Proiecte de acte normative remise spre coordonare.  

Proiectul nominalizat a fost înregistrat la Cancelaria de Stat cu nr. unic de 

înregistrare 710/MJ/2019, fiind supus procedurii de avizare și consultare publică cu toți 

subiecții interesați. Toate avizele recepționate au fost incluse în sinteza obiecțiilor și 

propunerilor aferentă proiectului, iar obiecțiile și propunerile invocate de participanții la 

avizare au fost analizate de Ministerul Justiției prin argumentele de rigoare.  

Totuși, în vederea respectării principiului transparenței în procesul decizional 

http://www.justice.gov.md/
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proiectul Regulamentului a fost supus reavizării în conformitate cu prevederile pct. 201 

din Regulamentul Guvernului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 610/2018.  

În acest sens, toate obiecțiile și propunerile recepționate au fost incluse în sinteza 

obiecțiilor și propunerilor aferentă proiectului, însoțite de argumentele autorului. 

7. Constatările expertizei anticorupție 

Întru respectarea dispozițiilor art. 34 alin. (1) din Legea nr. 100/2017 cu privire 

la actele normative (în continuare – Legea nr. 100/2017), Cancelaria de Stat, prin 

scrisoarea nr. 18-23-8175 din 21 noiembrie 2019 a remis spre expertizare concomitent 

cu consultările publice proiectul actului normativ. 

Prin scrisoarea nr. 06/2-7691 din 6 decembrie 2019, Centrul Național 

Anticorupție a comunicat despre faptul că nu a efectuat expertiza anticorupție, invocînd 

prevederile art. 28 alin. (4) din Legea nr. 82/2017. 

Nu pot fi reținute argumentele invocate de Centrul Național Anticorupție, întrucît 

dispozițiile Legii nr. 100/2017 în partea ce ține de elaborarea actor normative este una 

specială în raport cu dispozițiile Legii nr. 82/2017, iar în conformitate cu art. 1 din 

Legea nr. 100/2017, se stabilesc categoriile şi ierarhia actelor normative, principiile și 

etapele legiferării, etapele şi regulile elaborării proiectelor actelor normative, cerinţele 

de bază faţă de structura şi conţinutul actului normativ, reguli privind intrarea în 

vigoare și abrogarea actului normativ, privind evidenţa şi sistematizarea actelor 

normative, procedeele tehnice aplicabile actelor normative, precum și reguli privind 

interpretarea, monitorizarea implementării prevederilor şi reexaminarea actului 

normativ.  

Mai mult, în conformitate cu art. 5 alin. (3) din Legea nr. 100/2017, normele 

juridice speciale sunt aplicabile în exclusivitate anumitor categorii de raporturi sociale 

sau subiecţi strict determinaţi. În caz de divergenţă între o normă generală şi o normă 

specială, care se conţin în acte normative de acelaşi nivel, se aplică norma specială.  

Prin urmare, Centrul Național Anticorupție urma să prezinte raportul de expertiză 

anticorupție în termenul stabilit de Cancelaria de Stat, fapt omis de acesta. 

 

Ministru  

Fadei NAGACEVSCHI
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