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Stimate domn,

Având în vedere termenul limită de 15 iunie pentru completarea si depunerea declaraţiei de avere|jjdeSiar|ţie^de 

interese, prevăzut la art. 4 alin. (2) clin Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor ş i defhpitaţUpr 

publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 

Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, în vederea optirriizării procesului 

de completare şl depunere al declaraţiilor de avere şi de interese, precum şi a/îmbunătăţirii fluxului de transmitere al 

acestora: către Agenţia Naţională de Integritate, vă aducem la cunoştinţa uimitoarele aspecte? \

>  Persoanele care au obligaţia declarări) averii şi a intereselor sunt cele prevăzute de art. 1 din Legea nr. 176/2010 

privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

144/2007 ppvind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru

> Declaraţiile de avere şi de interese se pot întocmi în format electronic utilizând formularele existente pe site-ul 

AqeritieTtwvw.inteqritate.eu, secţiunea),Formulare eiectroniqeţe-Fonms)’’, aşa cum sunt prevăzute îri Anexele nr. 1 

şi 2 din Legea nh 176/2010 şi vof cuprinde tpate datele si informaţiile solicitate de formular, /  /  /

>  Conform prevederilor ârt. 5 alin. (2) din actul normativ sus-menţionat declaraţiile .de avere şi de interese pot fi

depuse: ”(...) i) alte categorii de persoane prevăzute de lege - ia persoana desemnată de şeful compartimentului 

de resurse umane sau. după caz, de şeful secretariatului din cadrul autorităţilor publice, instituţiilor publice sau 

unităţilor din care fac parte -.  ' Ţ  ~ ................v  • .

> Termenele de depunere a declaraţiilor de avere şi de interese sunt prevăzute de art. 4 coroborat cu art. 7 din 

Legea nr. 176/2010. De asemenea) menţibnăm’că perŞ'Qanel&câre au completat într-un mod necorespunzător 

sau cu deficienţe declaraţiile de avere şi de interese au posibilitatea rectificării acestora în termenul prevăzut de 

art. 7 din actul normativ anterior menţionat. Rectificarea poate fi solicitată de către persoana responsabilă sau la 

iniţiativa declarantului.

>  Atribuţiile persoanelor responsabile cu implementarea declaraţiilor de avere şi de interese sunt prevăzute de art. 

6 din Legea nr. 176/2010.
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De asemenea, Agenţia Naţională de Integritate pune la dispoziţia persoanelor responsabile cu implementarea 

declaraţiilor de avere şi de interese adresa de e-mail suportDAI@integritate.eu la care pot solicita informaţii, iar inspectorii 

de integritate vor oferi răspunsurile necesare strict cu privire la modul de completare şi depunere al declaraţiilor.

> în declaraţiile de avere trebuie menţionate toate veniturile realizate în anul fiscal anterior, iar în situaţia în 

care există clauze de confidenţialitate privind veniturile, se va solicita, în scris, Agenţiei Naţionale de 

Integritate anonimizarea acestora.

Totodată, vă aducem la cunoştinţă-faptuT că persoanele care au obligaţia declarării averii şi intereselor pot

consulta pe site-ul Agenţiei www,inteciritaie,eO -Secţiunea Ghiduri- ̂  Ghid de completare ai declaraţiilor de avere şi de

interese” .

> Conform art. 29 alin. (1) din Legea nr. 176/2010 pentru modificarea şi completarea altor acte normative 

"nerespectarea termenului pentru depunerea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de Interese ori nedeclararea 

cuantumului veniturilor realizate sau declararea acestora cu trimitere la. alte înscrisuri constituie contravenţie şi 

se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 2.000 lei. Aaentia poate declanşa din oficiu procedura de
/  /  r': /  s / \  \  \  \  \

evaluare”. /  /  /\ j ; ]\
Având în vedere /âspectele de rnai sus, vă solicităm sprijinul ,ln vederea diseminării informaţiilor către 

entităţile/institutiile subordonate, coordonate sau care se afla sub autoritatea dumneavoastră şi, în acest sens, vă 

transmitem, în format' electronic,Af0miulareîe .’’Dec/araf/e de avere ş i Declaraţie de interese”, \Ghidul de completare a 

declaraţiilor de avere şi de interese", precum şi "Ghidul privind incompatibilităţiie şi conflictele de interese’’.

 r 7
în vederea clarificării modului de completare şi depunere a declaraţiilor de avere şi interese puteţi 

contacta următoarele persoane; ' ' )  \  ;; ) /  ( °   ̂ /  /  / r  /  /

•  Irispedtor de integritate AlinaGules Şţariciu telefon 0372069869, interior 151 /

•  Inspector de integritate Lucia Guliman telefon 0372069869, interior 156 /  /CC: 7
sau la adresa de"•■email: supolrtDAI@inteqritate.eudisponibilă pe site-ul v/vw/integrifăieteu dedicată persoanelor

desemnate din cadrul Instituţiilor precum şi tuturor persoanelor interesate.
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Cu deosebită consideraţie,
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