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NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al 

Sistemului informațional automatizat „e-Integritate” 

 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

       Necesitatea elaborării Conceptului sistemului informational automatizat „e-Integritate” 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, îl constituie faptul ca pînă în 2020 Guvernul să devină mai transparent, mai performant şi 

mai receptiv datorită investiţiilor inteligente în tehnologiile informaţionale 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. În acest context, Ministerul Justiției în comun cu Autoritatea 

Națională de Integritate a elaborat proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea 

Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat „e-Integritate”. 

 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite 

         Proiectul Hotărîrii Guvenului cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului 

informațional automatizat „e-Integritate” (în continuare – concept) 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. 

În acest context, proiectul Hotărîrii Guvenului cu privire la aprobarea Conceptului tehnic 

al Sistemului informațional automatizat „e-Integritate” 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 şi baza normativă, necesare pentru crearea şi punerea în aplicare a sistemului de 

declarare 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. 

Sistemul informaţional automatizat „e-Integritate” reprezintă un sistem informațional 

destinat depunerii, arhivării, verificării şi analizării automate a declarațiilor de avere şi interese 

personale şi facilitării accesului electronic al persoanelor și instituțiilor interesate la informațiile 

de interes public cu respectarea condițiilor Legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu 

caracter personal. 
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3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidențierea elementelor noi 

Proiectul delimitează subiecții raporturilor juridice în domeniul creării, dezvoltării și 

utilizării sistemului informațional automatizat „e-Integritate” fiind reglementate atribuțiile 

acestora. 

Scopul sistemului informațional automatizat „e-Integritate” constă în realizarea sarcinilor 

și politicilor statului în domeniul prevenirii corupției şi implementării 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.  

Obiectivele de bază specifice stabilite pentru sistemul informațional automatizat „e-

Integritate” sunt: 

a) celeritatea depunerii declaraţiilor de avere şi interese personale; 

b) fortificarea capacității instituționale ale Autorității Naționale de Integritate; 

c) facilitarea implicării altor instituții pentru furnizarea automată de date; 

d) facilitarea implementării politicilor anticorupție. 

         Printre principalele sarcini ale sistemului informațional automatizat „e-Integritate” se 

numără: 

a) semnarea şi depunerea în formă electronică a declarațiilor de avere şi interese personale 

de către subiecții declarării; 

b) publicarea datelor cu caracter personal din declarațiile electronice de avere şi interese 

personale în limitele şi condiţiile prevăzute de Legea nr. 133/2016 privind declararea averii şi a 

intereselor personale, inclusiv căutarea declarațiilor electronice de avere şi interese personale în 

baza unor criterii prestabilite de filtrare; 

c) verificarea automatizată a declarațiilor de avere şi interese personale în vederea 

depistării discordanței datelor indicate în declarații cu datele din registrele de stat și alte sisteme 

informaționale; 

d) ținerea Registrului electronic al subiecților declarării averii şi intereselor personale.  

Proiectul de asemenea, propune reglementarea expresă a măsurilor de asigurare a 

protecției și securității informației conținute în sistem, identificînd 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 informaționale a 

sistemului informațional automatizat. 

Sistemul va utiliza serviciile guvernamentale de platformă MPass, MSign, MLog, 

MNotify și va fi găzduit pe platforma tehnologică guvernamentală MCloud. Sistemul se va 

integra cu alte sisteme informaționale sau registre de stat prin intermediul platformei de 

interoperabilitate MConnect. 
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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” este 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 2018-2019, precum și din alte surse în conformitate cu legislația în 

vigoare. 

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 din 13 noiembrie 2008 privind 

transparenţa în procesul decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web oficială a 

Ministerului Justiţiei www.justice.gov.md, compartimentul Transparenţa decizională, 

directoriul Proiecte de acte normative remise spre coordonare. 

 

 

 

 

Secretar de stat                                                               Nicolae EȘANU 

 

http://www.justice.gov.md/

