
Proiect 

 

 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

 

HOTĂRÎRE nr. ____ 

 

din _______________2019 

 

 

cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1089/2016 pentru 

aprobarea Regulamentului privind selectarea reprezentanților 

societății civile în Consiliul de Integritate  

--------------------------------------------------------- 

 

În temeiul art. 12 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea 

Națională de Integritate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 245-

246, art. 511), Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Hotărîrea Guvernului nr. 1089/2016 pentru aprobarea Regulamentului 

privind selectarea reprezentanților societății civile în Consiliul de Integritate 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 337, art. 1170) se modifică 

după cum urmează: 

1) punctul 2 se abrogă; 

2) Regulamentul privind selectarea reprezentanţilor societăţii civile în 

Consiliul de Integritate se modifică după cum urmează: 

     a) la punctul 4 cuvintele „Consiliul Național pentru Participare” se 

substituie cu cuvintele „Consiliul Național al ONG-urilor din Republica 

Moldova”; 

     b) la punctul 12: 

     subpunctul 3) cuvintele „și aprobă lista candidaților admiși la concurs” 

se exclud; 

     subpunctul 4) se abrogă; 

     subpunctul 5) se completează cu cuvintele „în baza dosarelor depuse”; 

     c) la punctul 18: 

    subpunctul 1) se completează cu cuvintele „conform modelului aprobat 

de Comisie, care va cuprinde informația privind persoanele apropiate în sensul 

Legii nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii şi a intereselor personale, 

care activează în cadrul Autorității Naționale de Integritate și a Consiliului de 

Integritate”; 

     subpunctul 6) se completează cu textul „ , formulată în condițiile pct. 26
2
 

sbp. 2)”; 



     la subpunctul 8) textul „lit. e)-h) și k)” se substituie cu textul „lit. b), d)-

h), k) și l)”, iar după cuvintele „Autoritatea Națională de Integritate” se 

completează cu textul „ , a condițiilor de integritate”; 

     subpunctul 9) se abrogă; 

     subpunctul 10) se completează cu textul „(forma medicală 086/e 

perfectată după data anunțării concursului)”; 

     la subpunctul 11) textul „conform anexei la Legea nr. 132 din 17 iunie 

2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate” se substituie cu cuvintele 

„conform  modelului din anexa nr. 1
1
 la prezentul Regulament”; 

     subpunctul 12) se completează cu cuvintele „conform modelului aprobat 

de către Comisie”; 

     d) punctul 20 va avea următorul cuprins: 

     „20. Concursul privind selectarea reprezentanților societății civile în 

Consiliul de Integritate se realizează prin intermediul unei selecții a candidaților în 

baza dosarelor depuse.”; 

     e) la punctul 22 subpunctul 3) va avea următorul cuprins: 

     „3) criteriile de evaluare a candidaților;”; 

     f) la punctul 24 textul „sau, drept rezultat al selecţiei candidaţilor în baza 

dosarelor depuse, nu a fost admis un număr de cel puțin 2 candidați,” se exclude; 

 

    g) punctele 25 și 26 vor avea următorul cuprins: 

    „25. În termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de 

depunere a dosarelor de participare la concurs, Comisia: 

    1) solicită Serviciului de Informații și Securitate să verifice și să 

comunice Comisiei dacă candidatul a fost sau nu colaborator operativ, agent sub 

acoperire sau informator al serviciilor de informații pînă în anul 1991; 

    2) solicită de la autorităţile competente eliberarea certificatului de cazier 

privind integritatea profesională, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu 

privire la ţinerea şi utilizarea cazierului privind integritatea profesională a 

agenţilor publici, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 767/2014; 

    3) solicită Autorității Naționale de Integritate să verifice și să comunice 

Comisiei dacă candidatul îndeplinește condițiile prevăzute la art. 12 alin. (3) lit. e), 

f), g) și l) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională 

de Integritate 

    La solicitările remise în adresa autorităților competente prevăzute la sbp. 

1)-3), Ministerul Justiției anexează copia de pe declarația pe propria răspundere a 

candidatului. Rezultatele verificărilor se transmit Comisiei în termen de 10 zile 

lucrătoare de la data solicitării și se atașează la dosarul candidatului. În cazul în 

care se constată că declarația pe proprie răspundere nu corespunde informațiilor 

recepționate în conformitate cu prevederile sbp. 1)-3), Comisia sesizează organele 

competente pentru fals în declarații.  

    26. Comisia, în termen de cel mult 20 zile lucrătoare de la expirarea 

termenului de depunere a dosarelor, selectează și evaluează candidații.”; 



    h) se completează cu punctele 26
1
-26

2
 cu următorul cuprins: 

    „26
1
. Comisia examinează dosarele de participare la concurs pentru 

verificarea întrunirii de către candidați a condițiilor stabilite la art. 12 alin. (3) din 

Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate. 

     26
2
. Candidații care întrunesc condițiile stabilite la art. 12 alin. (3) din 

Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate 

se evaluează de către Comisie conform următoarelor criterii de evaluare de bază: 

    1) reputația în rîndul colegilor, inclusiv autoritatea profesională, ce reiese 

din scrisoarea de recomandare a organizației din care face parte sau cu care 

conlucrează sau, după caz, a unei instituții de învățămînt superior în care 

activează; 

   2) motivația candidatului de a ocupa funcția de membru în Consiliul de 

Integritate, precum și percepția candidatului privind modul de exercitare a 

atribuțiilor de membru al Consiliului de Integritate și eventualele propuneri de 

îmbunătățire a activității Autorității Naționale de Integritate care ar putea fi 

realizate prin prisma atribuțiilor Consiliului prevăzute de lege, formulate în 

scrisoarea de intenție; 

   3) experiența profesională. 

   Comisia poate aplica criterii suplimentare de evaluare a candidaților, cu 

condiția indicării acestora în anunțul cu privire la concurs.”; 

 

   i) punctele 27-33 se abrogă;  

   j) punctele 34-38 vor avea următorul cuprins: 

   „34. Modul în care corespunde candidatul criteriilor prevăzut la pct. 26
2
 se 

apreciază de către fiecare membru al Comisiei cu puncte de la 1 la 5, care se indică 

în tabelul de punctaj, conform anexei nr. 2 la prezentul Regulament. Fiecare 

membru al Comisiei completează propriul tabel de punctaj. Prin însumarea 

punctelor pentru fiecare criteriu se obține punctajul total acordat candidatului de 

către membrul Comisiei. 

   35. Punctajul final al candidatului reprezintă media aritmetică a 

punctajelor totale acordate de fiecare membru al Comisiei și se indică în tabelul de 

punctaj final, conform anexei nr. 3 la prezentul Regulament. 

   36.  Se consideră învingător al concursului candidatul care a acumulat cel 

mai mare punctaj final, dar care nu poate fi mai mic de 3 puncte. În cazul în care 

nici un candidat nu a întrunit punctajul minim, concursul se organizează în mod 

repetat. 

   37. În cazul în care doi sau mai mulți candidați au obținut același punctaj 

final, decizia privind candidatul declarat învingător al concursului se adoptată de 

către membrii Comisiei prin consens. În cazul în care nu s-a ajuns la un consens, 

opțiunile privind candidatul declarat  învingător al concursului se supun votării, 

învingător al concursului fiind considerat candidatul pentru care au votat 

majoritatea membrilor prezenți. În cazul parității de voturi, selectarea candidatului 



declarat  învingător al concursului se va efectua prin tragere la sorți, consemnînd 

faptul respectiv în procesul-verbal. 

   38. Lucrările Comisiei se consemnează în procese-verbale, care se 

semnează de președintele și secretarul Comisiei.”; 

   k) la punctul 39: 

   cuvîntul „interviului” se substituie cu cuvintele „concursului”; 

   după cuvîntul „hotărîre” se completează cu cuvintele „semnată de 

președintele și secretarul Comisiei”; 

   l) se completează cu punctul 40
1
 cu următorul cuprins: 

   „40
1
. Candidatul învingător al concursului urmează să prezinte certificatul 

de cazier detaliat în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării hotărîrii 

Comisiei. Neprezentarea certificatului de cazier detaliat sau constatarea existenței 

circumstanței prevăzute la art. 12 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 132 din 17 iunie 

2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate atrage descalificarea 

acestuia din concurs și declararea  următorului candidat din lista candidaților care 

au promovat concursul drept învingător prin hotărîrea Comisiei, cu respectarea 

prevederilor pct. 36 și 37. În cazul constatării existenței circumstanței prevăzute la 

art. 12 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea 

Națională de Integritate în privința candidatului învingător, Comisia sesizează 

organele competente pentru fals în declarații.”; 

   m) la pct. 43 textul „Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 

10 februarie 2000” se substituie cu cuvintele „Codul administrativ”; 

   n) anexa nr. 1 se completează cu subpunctele 1
1
)-1

6
) cu următorul cuprins: 

   „1
1
) nu sunt supus(ă) unei măsuri de ocrotire judiciară sub forma tutelei; 

   1
2
) nu am antecedente penale, inclusiv stinse și nu am fost absolvit de 

răspundere sau pedeapsă penală, inclusiv printr-un act de amnistie sau de graţiere; 

   1
3
) în privința mea nu există o interdicție de a ocupa o funcţie publică sau 

de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale 

de Integritate; 

   1
4
) nu sunt și nu am fost implicat(ă) în comiterea de fapte care ar putea fi 

calificate ca infracțiuni, evaziune fiscală, acte conexe corupției sau fapte de 

comportament corupțional;  

   1
5
) stilul de viață al meu și al familiei mele corespunde veniturilor 

obținute și indicate în declarațiile de avere şi interese personale; 

   1
6
) nu sunt și nu am fost implicat(ă) în promovarea unor valori, poziții sau 

proiecte care contravin statului de drept”; 

             o) se completează cu anexa nr. 1
1 
cu următorul cuprins: 

 

 „Anexa nr. 1
1
 

la Regulamentul privind 

selectarea  

reprezentanților  societății 

civile 



 în Consiliul de Integritate 

DECLARAŢIE DE INTEGRITATE 
 

Subsemnatul/Subsemnata, ........................................................................................, 

                                   
(numele şi toate prenumele din actul de identitate, precum şi eventualele nume 

anterioare) 

cetăţean al Republicii Moldova, fiul/fiica lui 

.................................................................  
                                                                                                      (numele şi prenumele tatălui) 

și al .................................................. ........ 
 (numele şi prenumele mamei)                                                                                           

 

născut/născută la .................................................. în 

.....................................................,                                                           

     
(ziua, luna, anul)                                               (locul naşterii: 

localitatea/oraşul/municipiul) 

domiciliat/domiciliată în 

...............................................................................................,  
        (domiciliul stabil din actul de identitate)  

legitimat/legitimată cu 

………………………………………………………………...,  
                                                      (tipul, seria şi numărul actului de identitate)  

cod numeric personal (IDNP) ..................................................................................., 

cunoscînd prevederile art. 352
1
 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, 

după luarea la cunoştinţă a conţinutului Legii nr. 132/2016 cu privire la 

Autoritatea Naţională de Integritate, cu modificările ulterioare, declar prin 

prezenta, pe propria răspundere, că: 

- voi notifica imediat Consiliul de Integritate în cazul în care voi avea 

cunoştință de faptul că o persoană apropiată mie a depus cerere de angajare sau 

este angajată în cadrul Autorității Naționale de Integritate;  

- voi notifica imediat Consiliul de Integritate în cazul în care voi avea 

cunoştință despre orice conflict de interese, real, apărut între interesele mele 

personale şi obligaţiile de membru al Consiliului de Integritate; 

- nu sunt și nu am fost implicat(ă) în obținerea unor avantaje (ne)patrimoniale 

nejustificate și nici în cazuri de conflict de interese; 

- nu sunt și nu am fost implicat(ă) în comportamente de încălcare a moralei 

publice în exercitarea unor funcții publice; 

- nu sunt și nu am fost implicat(ă) în promovarea unor valori, poziții sau 

proiecte care contravin statului de drept. 

                                                                            

    (data) .................                                               (semnătura)................. ”; 

             p) la anexa nr. 2 cuvîntul „Întrebarea” se substituie cu cuvîntul „Criteriul”. 

         



  2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova. 

 

PRIM-MINISTRU  

      

Contrasemnează:   

           Ministrul justiției  

 
 


