
 

 

 
 

SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI 

ȘI SECURITATE CIBERNETICĂ 

 

 
03.08.2021             nr. 1.4/1133/44-21 

La nr.  __________________ 

 

Doamnei Natalia ZAHARESCU,  

Reporter Moldova Curată 

 

 

 

Stimată doamnă Zaharescu,  

 

Prin prezenta, în ordinea solicitării Dvs. cu privire la Sistemul 

Informaţional Automatizat e-Integritate (SIA e-Integritate), I.P. Serviciul 

Tehnologia Informaţiei și Securitate Cibernetică (în continuare IP STISC) 

informează. 

SIA “e-Integritate” în prezent este administrat de către IP STISC, aceasta 

asigurînd mentenanța, securitatea şi dezvoltarea acestuia, în conformitate cu 

contractele încheiate cu Posesorul Sistemului, Autoritatea Națională de 

Integritate (în continuare ANI) și potrivit prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 

183/2019 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informaţional 

automatizat “e-Integritate” și Hotărîrii Guvernului nr. 228/2020 pentru 

aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi funcționarea Sistemului 

informaţional automatizat “e-Integritate”.  

În decembrie 2018, ANI a contractat IP STISC pentru prestarea unui 

complex de servicii privind extinderea și ajustarea de funcțional pentru Sistemul 

Informațional e-Integritate. Astfel, serviciile de extindere și ajustare a 

funcționalului au fost prestate la solicitarea ANI și potrivit specificației 

serviciilor și listei de activități aferente extinderii și ajustării de funcțional  pentru 

Sistemul Informațional Automatizat e-Integritate al ANI. Serviciile de 

dezvoltare prestate prevedeau extinderea câmpurilor suplimentare ale registrului 
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declarațiilor de avere şi interese personale, în vederea aducerii acestuia în 

concordanță cu prevederile cadrului normativ în vigoare, Legea nr. 122/2018 

privind avertizorii de integritate.  

Mai mult,  comunicăm că în aprilie 2019, IP STISC a informat ANI despre 

existența deficiențelor tehnice ale Sistemului, informând totodată și despre 

necesitatea întreprinderii unor pași ce țin de reingineria sistemului, întru 

asigurarea continuității funcționării acestuia.  

Cu referire la întrebările dvs. comunicăm: 

1. Referitor la funcționalitățile sistemului care nu mai sunt operaționale, 

comunicăm că la moment, către IP STISC nu au fost raportate careva deficiențe 

tehnice cu privire la funcționarea  SI “e-Integritate”.  

Prin contractele semnate în perioada 2018 - 2020, IP STISC s-a obligat să 

presteze în favoarea ANI servicii de mentenanță adaptivă și perfectivă a SIA e-

Integritate, conform activităților prevăzute în Termenii de referință destinați 

ajustării SIA e-Integritate, și servicii de administrare tehnică a SIA e-Integritate. 

Astfel, la solicitarea posesorului SIA e-Integritate (ANI), sistemul a fost 

continuu dezvoltat și extins pe parcursul anilor 2018-2020, potrivit cerințelor 

înaintate și termenilor de referință prezentați, în scopul îmbunătățirii acestuia. 

Respectiv, informăm că IP STISC nu a efectuat extinderi de funcțional și nu a 

modificat funcționalitățile Sistemului la inițiativa sa, acestea fiind efectuate doar 

la solicitarea posesorului, în strictă conformitate cu contractele încheiate în acest 

sens, fapt discutat inclusiv la ședința comună din octombrie 2019 a 

reprezentanților ANI, Agenția de Guvernare Electronică, IP STISC și Banca 

Mondială.  

2. Revizuirea algoritmului de repartizare aleatorie în cadrul SIA e-

Integritate este necesară întru definirea unui algoritm bazat pe criterii de risc și 

complexitate, experiență în domeniu a inspectorilor de integritate implicați, 

precum  și eventualele incompatibilități ale acestora, deoarece astfel cum a fost 

expus și în scrisoarea IP STISC adresată Consiliului de Integritate, algoritmul de 

repartizare a sesizărilor utilizat în prezent de către Sistem constă în determinarea 

inspectorului de integritate care are cele mai puține sesizări în statut  nou și în 

lucru și repartizarea sesizării către inspectorul respectiv.  

3. Referitor la posibilitatea intervenției abuzive la repartizarea aleatorie în 

cadrul SIA e-Integritate, comunicăm că la repartizare participă toți utilizatorii 

activi cu rol de inspectori de integritate, fapt care exclude posibilitatea 

intervenției abuzive. Cît privește stabilirea cazurilor de intervenție abuzivă 

informăm că aceasta nu ține de competența IP STISC.  



 

 

4. Dacă este posibilă sau este necesară o evaluare independentă a SIA e-

Integritate, astfel cum a propus Banca Mondială, comunicăm că primordial este 

necesară evaluarea proceselor interne privind stabilirea criteriilor de verificare 

automatizată a declarațiilor de avere și interese personale, inclusiv printr-un 

mecanism care va arăta analiza în timp a acestora și ulterior evaluarea Sistemului 

informaţional, astfel cum a fost agreat în cadrul ședinței comune dintre 

reprezentanții ANI, Agenția de Guvernare Electronică, IP STISC și Banca 

Mondială.  

 

 

Cu respect,  

 

 

Director                                                                      Serghei POPOVICI 

 

 

 

 
 
 


		2021-08-03T12:04:26+0300
	Moldova
	MoldSign Signature




