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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 participanților 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 investițiilor inteligente în tehnologiile 

informaționale 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 Vamal; 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 

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

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. 

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

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. 

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 
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informaționale a sistemului informațional automatizat. 

 

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. 239/2008 privind transparența în 

procesul decizional, proiectul este plasat pe pagina web oficială a Ministerului Justiției 

www.justice.gov.md, compartimentul Transparența decizională, directoriul Proiecte de 

acte normative remise spre coordonare.  

 

 

  

 

Ministru                                                    Fadei NAGACEVSCHI 
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