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La punctul 1. „Asigurarea angajării şi promovării agenţilor publici pe bază de merit şi de 
integritate profesională”, pe perioada de referinţă a fost organizate concursuri publice în 
cadrul cărora au fost angajate 6 persoane în Misiunile Diplomatice şi 6 persoane în aparatul 
Central al MAEIE. 1 persoană a fost angajată prin transfer din altă instituţie publică (de la 
CNA), care anterior a deţinut funcţie publică. Celelalte persoane angajate sunt funcţionari 
publici debutanţi. Persoanele au fost supuse testului de integritate profesională de către SIS, 
înregistrând rezultate pozitive. Contestaţii depuse împotriva rezultatelor concursurilor 
publice nu au fost înregistrate. Numărul de agenţi publici angajaţi/reconfirmaţi în funcţii 
ca urmare a verificării conform Legii nr. 271/2008 privind verificarea titularilor şi a 
candidaţilor la funcţii publice – 11.     

La punctul 2. „Asigurarea respectării regimului de incompatibilităţi, de restricţii în 
ierarhie şi de limitare a publicităţii”, pe perioada de referinţă nu au fost înregistrate cazuri 
de incompatibilităţi şi restricţii în ierarhie, nu au fost adresări la ANI cu privire la încălcarea 
regimului respectiv şi la limitarea publicităţii. Nu au avut loc nici cazuri de suspendări din 
funcţie pe aceste motive. 

La punctul 3. „Asigurarea respectării regimului declaraţii averilor şi intereselor personale”, 
în perioada de referinţă, potrivit Legii 133/2016 funcţionarii publici au depus electronic, 
pe site-ul ANI, declaraţii de avere şi interese personale. Responsabilitatea depunerii 
declaraţiilor o poartă persoana care o depune. În cadrul MAEIE este desemnată 1 persoană 
responsabilă de evidenţa registrului electronic al instituţiei privind funcţionarii pasibili de 
depunerea declaraţiilor cu privire la venituri şi interese personale ale funcţionarilor publici. 
Registrul electronic este completat la zi.    

La punctul 4. „Asigurarea respectării regimului conflictelor de interese şi neadmiterea 
favoritismului”, în perioada de referinţă nu au fost înregistrate încălcări de acest gen şi nici 
sesizări la adresa ANI. 

La punctul 6. „Asigurarea neadmiterii denunţării şi tratării influenţelor 
necorespunzătoare”, pe perioada respectivă nu au avut loc asemenea cazuri, nefiind 
înregistrate denunţări la SIS şi CNA.  

La punctul 8 „Asigurarea intoleranţei faţă de incidentele de integritate”, numărul de 
sancţiuni disciplinare aplicate în legătură cu incidentele de integritate – 0. Numărul 



sesizărilor depuse de către conducătorii entităţilor la autorităţile anticorupţie – 0. Numărul 
de suspendări din funcţii ale agenţilor publici inculpaţi pentru infracţiuni de corupţie ori 
conexe corupţiei – 1.   

La punctul 10. “Asigurarea respectării accesului la informaţii de interes public”, pe 
parcursul perioadei de referinţă MAEIE a expediat 54 de răspunsuri în scris şi peste 100 de 
răspunsuri telefonice apelanţilor, la diverse întrebări. Refuzuri şi plângeri/petiţii nu au fost 
înregistrate.   

  

 


