
Integritatea
în Republica Moldova

Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) a colectat 
informaţii din 873 de acte emise de Autoritatea Naţională de 
Integritate (ANI) în perioada 2018-2022 și a analizat toate 
hotărârile Curţii Supreme de Justiţie (CSJ) ce vizează 
integritatea demnitarilor și a funcţionarilor publici.

Controalele efectuate de ANI

Cine sunt cei care încalcă regimurile de integritate?

58% din actele emise de ANI în perioada 2018-2022 
denotă încălcarea unui regim de integritate.

Declararea averii

Incompatibilităţi

Conflicte de interese

Limitări și restricţii

Doar 8% din abaterile constatate de ANI 
se referă la nedeclararea averii.

26% din controale
48% din controale

25% din controale

1%  din controale

230 de verificări / 40 de încălcări depistate (17%)

213 verificări / 152 de încălcări depistate (71%)

418 verificări / 308 încălcări depistate (73%)

12 verificări / 8 încălcări depistate (66%)

172 de consilieri 
locali și raionali

25 de inspectori 
(poliţie, vamali, fiscali)

80 de conducători de 
instituţii de învăţământ

59 de funcţionari 
publici

57 de 
primari

51 de conducători ai 
instituţiilor publice

16 conducători 
de raion

16 deputaţi 5 procurori 5 judecători15 conducători de 
instituţii medicale publice
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În perioada 1 iulie 2018 – 1 martie 2022, CSJ a soluţionat irevocabil
31 de cauze ce vizează integritatea demnitarilor și a funcţionarilor publici.

din actele ANI ce vizează 
demnitari de rang înalt
au fost anulate de judecători

din actele ANI ce vizează 
funcționarii de rând
au fost anulate de judecători

Incompatibilităţi
12 cauze examinate

Conflicte de interese
19 cauze examinate

Nedeclararea averii
0 cauze examinate

Hotărârile CSJ în cauzele de integritate

Faptul că niciun dosar privind nedeclararea averii nu a ajuns la 
CSJ denotă că procesul de examinare a acestor tipuri de cazuri 

este anevoios sau că soluțiile se tergiversează intenționat.

Circa 50% din abaterile constatate vizează primari și consilieri locali, 
în timp ce demnitarii de rang înalt sunt vizați doar în 6% din cazuri.

31
42% din actele de constatare ale ANI 

au fost anulate de CSJ
58% din actele de constatare ale ANI
au fost menţinute de CSJ13 18

% 34%

Acest infografic este finanţat printr-un grant oferit de Departamentul de Stat al 
Statelor Unite ale Americii. Opiniile, constatările și concluziile formulate aparţin 
CRJM și nu reflectă în mod necesar poziţia Departamentului de Stat al Statelor Unite 
ale Americii. 
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