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La nr.  din   

 

Consiliul de Integritate 
 

 
 

Cu referire la demersul Dvs., privind verificarea sistemului informațional ”e-

Integritate” asupra corectitudinii repartizării aleatorie a sesizărilor, Vă informăm 

despre următoarele. 

Agenția de Guvernare Electronică (AGE) în parteneriat cu Autoritatea 

Națională de Integritate (ANI), a elaborat sistemul informațional „e-Integritate” ce 

urma să asigure depunerea online a declarațiilor de avere și interese personale, 

accesarea acestora în mod public, precum și verificarea automatizată a declarațiilor 

prin utilizarea datelor externe din registre de stat relevante. De menționat, că 

sistemul ”e-Integritate” a fost dezvoltat din fondurile Proiectului „e-Transformare 

a Guvernării”, gestionat de AGE și finanțat din creditul Băncii Mondiale, fiind 

implementat în baza Acordului de colaborare între AGE și ANI. 

Luând în considerare faptul că sistemul informațional „e-Integritate” a fost 

finalizat, în conformitate cu prevederile Acordului de colaborare menționat, AGE 

a transmis sistemul informațional la balanța ANI pentru ca aceasta să asigure 

lansarea sistemului în exploatare industrială. De menționat că, ANI a recepționat 

în gestiune sistemul informațional „e-Integritate”, în baza Actului de transmitere și 

facturii fiscale seria EWAB nr.000968510 din 07.06.2017 și l-a lansat în exploatare 

industrială în ianuarie 2018. 

Astfel, având în vedere cele expuse, Vă informăm că Agenția de Guvernare 

Electronică nu deține în gestiune sistemul informațional „e-Integritate” și nu 

are responsabilități de administrare tehnică a sistemului, prin urmare nu putem 

da curs solicitării Dvs. de verificare a sistemului asupra corectitudinii repartizării 

aleatorie a sesizărilor.  

Totodată, este de menționată că potrivit pct. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 

228 din 10.04.2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și 

funcționarea Sistemului informațional automatizat „e-Integritate, administrarea 

tehnică a Sistemului informațional automatizat „e-Integritate” se pune în sarcina 

Instituției publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate 

Cibernetică”. 

Suplimentar, având în vedere participarea AGE la elaborarea inițială a 

sistemului informațional „e-Integritate”, cu titlu de informare, vă prezentăm mai 

jos regulile care au fost puse la baza creării modulului de repartizare aleatorie: 
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1. Sistemul ”E-Integritate” oferea funcționalitatea de repartizare 

automatizată a declarațiilor spre control către utilizatorii cu rol de Inspector de 

integritate înregistrați în sistem (indiferent daca sunt autentificați sau nu în 

momentul declanșării repartizării aleatorie), ca urmare a sesizărilor depuse de 

persoane fizice sau juridice interesate și sesizărilor din oficiu ca rezultat al 

verificărilor automatizate efectuate de sistem. 

2. Sistemul ”E-Integritate” atribuia aleatoriu declarațiile spre control și 

ținea cont de numărul de cazuri de control în lucru la fiecare Inspector pentru a 

asigura un număr egal de cazuri pentru fiecare Inspector. 

3. În cazul suspendării raporturilor de serviciu ale inspectorilor de 

integritate, pe un termen ce depășea 30 de zile lucrătoare, administratorul de sistem 

putea exclude inspectorii aflați în asemenea circumstanțe de la repartizarea 

aleatorie. Funcționalitatea de excludere a inspectorilor din repartizarea aleatorie a 

fost dezvoltată în scopul evitării tergiversărilor la desfășurarea cazurilor de control. 

Pentru validarea excluderii Inspectorului  de la repartizarea aleatorie, 

administratorul de sistem trebuia să consemneze în sistem dovada oferită de 

departamentul resurse umane al ANI (privind lipsa Inspectorului de la serviciu pe 

un termen mai mare de 30 de zile) și aprobarea președintelui ANI. 

4. La repartizarea aleatorie a cazului de control de către sistemul ”E-

Integritate”, Inspectorul avea posibilitatea să accepte sau să se recuze de la acest 

caz. Funcționalitatea de auto recuzare permitea evitarea conflictelor de interese în 

cazul când subiectul declarării pasibil controlului se află în relații de rudenie cu 

Inspectorul și/sau se afla în alte circumstanțe de recuzare. Pentru recuzarea cazului, 

Inspectorul trebuia să descrie motivul recuzării, în caz contrar procedura de 

recuzare nu se admitea. Recuzarea propriu-zisă se accepta de către utilizatorul cu 

rol de Președinte /vicepreședinte al ANI, fapt ce declanșa repartizarea aleatorie 

repetată cu excluderea Inspectorului recuzat din lista Inspectorilor susceptibili 

repartizării aleatorii. 

În același timp, având în vedere că de la preluarea sistemului informațional 

„e-Integritate”, ANI a asigurat diverse modificări în sistemul informațional, nu 

excludem că modulul de repartizare aleatorie nu mai aplică regulile sus-descrise ci 

alte reguli actualizate.  

 

Vă mulțumim și suntem la dispoziția Dvs. pentru orice clarificări care vă sunt 

necesare în continuare. 

  

Cu respect,        

 

Director adjunct                                                          Gheorghe Ursoi 
 
Ex. Dumitru Postu 
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