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In atenţia conducătorilor instituţiilor de învăţământ general

Direcţia generală educaţie, tineret şi sport reaminteşte subiecţilor declarării averii
şi intereselor personaleţfuncţionari publici, directori si directori adjuncţi) despre
obligativitatea depunerii declaraţiilor anuale în perioada 01 ianuarie - 31 martie. Astfel,
potrivit art. 7 al Legii nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii şi intereselor
personale, subiectul declarării este obligat să depună declaraţia în formă electronică prin
intermediul serviciului electronic disponibil pe pagina web oficială a Autorităţii
Naţionale de Integritate, semnând-o în formă electronică, prin utilizarea semnăturii
electronice emise cu titlu gratuit, prin intermediul Centrului de Telecomunicaţii Speciale,
în modul stabilit de Guvern.
Declaraţia în formă electronică se consideră recepţionată de Autoritatea Naţională
de Integritate dacă subiectul declarării primeşte recipisa electronică de confirmare a
acceptării acesteia.
In cazul în care subiectul declarării constată că a introdus în declaraţie date
incomplete sau eronate, acesta este obligat să rectifice declaraţia depusă. în acest caz,
declaraţia iniţială şi declaraţiile rectificate sunt păstrate separat prin intermediul
serviciului electronic disponibil pe pagina web oficială a Autorităţii Naţionale de
Integritate.
Atragem atenţia dumneavoastră asupra consecinţelor de ordin legal, în caz de
neconformare:
Sancţiunea contravenţională conform art. 302 Cod contravenţional al Republicii
Moldova, în cazul nedepunerii declaraţiilor de avere şi interese personale de către
subiecţii declarării - amenda contravenţională de la 60 la 90 unităţi convenţionale (de la
, 3000 lei la 4500 lei) şi în cazul depunerii tardive a declaraţiilor de avere şi interese
personale de către subiecţii declarării - amenda contravenţională de la 30 la 60 unităţi
convenţionale (de la 1500 lei la 3000 lei).
Iniţierea unui control al averii şi al intereselor personale de către Autoritatea
Naţională de Integritate, în privinţa subiecţilor declarării, pe durata exercitării
mandatelor, a funcţiilor publice şi de demnitate publică, în cazul nedepunerii sau
depunerii tardive a declaraţiilor de avere şi interese personale sau dacă se constată lipsa
unor date din declaraţia de avere şi interese personale (art. 28 alin. (3) din Legea nr.
132/2016).
încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu a subiectului
declarării, în cazul nedepunerii declaraţiei de avere şi interese personale în termen de 30
de zile de la recepţionarea demersului inspectorului de integritate sau în cazul .refuzului
de a o depune (art. 27 alin. (8) din Legea nr. 132/2016).
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Ghidurile video şi textuale, privind depunerea pas-cu-pas aid ^IaM ţiilo A ^Ă Ă re
şi interese personale în formă electronică, privind configurarea diş^p^i'iv^^#,cpăptd^artc
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