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Având în vedere informațiile prezentate de mass-media în ultimele zile, potrivit cărora o rețea de persoane a 

înșelat mai mulți primari de pe raza Județului Sălaj, membrii acesteia susținând faptul că dețin calități oficiale în 

cadrul Agenției Naționale de Integritate, în baza acestei aparențe de legalitate determinându-i pe aleșii locali să 

încheie anumite contracte de colaborare, pentru o corectă și completă informare a opiniei publice, facem 

următoarele precizări: 

 

- Inspectorii de integritate nu realizează controale tematice la sediile instituțiilor sau autorităților 

publice.Activitatea administrativă a inspectorilor de integritate se desfășoară exclusiv la sediul Agenției 

Naționale de Integritate din București; 

 

- Potrivit prevederilor legale care normează activitatea Agenției Naționale de Integritate și a procedurilor 

operaționale interne, inspectorii de integritate verifică persoanele care au obligația declarării averilor și a 

intereselor, și nu instituții publice. De asemenea, inspectorii de integritate comunică în scris cu persoanele 

față de care s-a declanșat procedura de evaluare, precum și cu persoanele fizice sau juridice cărora le sunt 

solicitate informații relevante evaluării, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 176/2010; 

 

- Toate documentele emise de inspectorii de integritate poartă însemnele oficiale ale Agenției Naționale de 

Integritate, prevăzute în Manualul de Identitate Vizuală (https://goo.gl/l6NsSy); 

 

- Agenția emite puncte de vedere, în scris, persoanelor fizice sau juridice, cu privire la respectarea dispozițiilor 

legale incidente în baza solicitărilor transmise pe adresa instituției noastre. 

 

Agenția Națională de Integritate atenționează că astfel de practici folosite de rețeaua identificată de 

procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj nu intră în sfera de activitate a inspectorilor 

de integritate și recomandă instituțiilor și persoanelor interesate să verifice la sediul A.N.I. în cazul în care 

au suspiciuni în acest sens, la adresa de e-mail ani@integritate.eu sau la telefon 037 206 98 69. 
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