
Ce trebuie să știm despre 
CERTIFICATUL DE INTEGRITATE

Certificatul de integritate a fost introdus în legislație în anul 2017, argumentându-se necesitatea 
de creare al unui filtru de integritate pentru viitorii demnitari și funcționari publici. 

CE REPREZINTĂ 
CERTIFICATUL 

DE INTEGRITATE?

Certificatul de integritate este un document oficial care conține informații pentru 
ultimii 3 ani despre averile nejustificate constatate, conflictele de interese consumate 
constatate, restricțiile încălcate constatate, incompatibilitățile nesoluționate 
constatate, limitările încălcate constatate și interdicțiile de a ocupa o funcție publică 
sau de demnitate publică, care rezultă din actele de constatare ale Autorității 
Naționale de Integritate (ANI) sau din hotărârile judecătorești rămase definitive.   

Certificatul de integritate este valabil 3 luni, include informațiile despre hotărârile judecătorești definitive și 
actele de constatare definitive ale ANI, se eliberează în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării. 
Pentru candidații la algerile locale sau parlamentare, certificatul se prezință la Comisia Electorală Centrală sau 
consiliile electorale de circumscripție în termenul de 30 de zile de până la ziua alegerilor.

Toți candidații la alegerile parlamentare (indiferent dacă candidează pe liste de partid sau circumscripții 
electorale) din februarie 2019 și alegerile locale din vara 2019 vor trebui să solicite certificatul.

Certificatele de integritate eliberate de ANI înainte de alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 
vor conține date pentru perioada decembrie 2015 - 2018. În această perioadă, ANI a trecut printr-o reformă 

instituțională și a emis acte de constatare doar în perioada decembrie 2015 - iulie 2016.

Va fi certificatul un veritabil filtru de integritate la alegerile parlamentare și locale din 2019? 

?

IMPORTANT!

IMPORTANT!

CINE ESTE OBLIGAT 
SĂ SOLICITE 

CERTIFICAT DE 
INTEGRITATE?

Persoanele care vor să candideze la o funcție eligibilă (deputat în Parlament 
sau în Adunarea Populară a Găgăuziei, președinte al țării, primar, consilier local, 
bașcan al Găgăuziei).
Conducătorii entităților publice pentru candidații înscriși la concursul de 
angajare. Lista poate fi consultată aici. 

CINE ȘI ÎN CE CONDIȚII 
ELIBEREAZĂ 

CERTIFICATUL DE 
INTEGRITATE?

Certificatele de integritate sunt eliberate de ANI, gratuit.
Solicitantul depune personal sau printr-un împuternicit cu procură 
autentificată notarial, o cerere scrisă, semnată personal și însoțită de copia 
buletinului de identitate. 
Candidații la alegerile parlamentare și prezidențiale depun personal cereri la 
sediul ANI, iar aleșii locali (primari, consilieri, bașcan și deputați în Adunarea 
Populară a UTA Găgăuzia) - la sediile Agenției Servicii Publice. 
Certificatul de integritate se eliberează personal solicitanului, la sediul 
instituției unde a depus cererea.
Detaliile despre locul, modalitatea și procedura solicitării și eliberării 
certificatului de integritate sunt indicate în Regulamentul ANI.

CERTIFICATUL 
DE INTEGRITATE: 

NU este identic cazierului judiciar (eliberat de MAI) sau cazierului de integritate 
(eliberat de CNA), nu oferă informații despre prezența sau lipsa oricăror anteced-
ente penale sau a faptului de urmărire penală deschisă pe numele unui cetățean. 

NU conține informații despre încălcările depistate de ANI la declararea averii, 
a conflictelor personale și incompatibilităților și limitărilor, dacă actele de consta-
tare emise de ANI sunt în proces de lucru și nu sunt definitive. 

NU conține informații despre sentințele judecătorești prin care s-a dispus 
interdicția de a ocupa funcții publice, dacă sentințele nu sunt definitive. 

NU se publică pe pagina web a ANI sau a autorității unde candidatul urmează să 
fie numit în funcție. 

Acest material este publicat în cadrul proiectului „Consolidarea societății civile din Moldova pentru a cere justiție”, 
implementat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova cu sprijinul financiar al Departamentului de Stat al SUA prin 
intermediul Biroului Internațional pentru Justiție Penală și Aplicarea Legii al Ambasadei SUA în Republica Moldova, în 
parteneriat cu Asociația pentru Democrație Participativă „ADEPT”

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=376159
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=376159
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=377849&fbclid=IwAR0dh7FuiB0WCjdlp7p337-LGvHQmJVxRXIfFXw30rmojT0Z9sUzrJYRfEs. 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=377849&fbclid=IwAR0dh7FuiB0WCjdlp7p337-LGvHQmJVxRXIfFXw30rmojT0Z9sUzrJYRfEs. 

