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Nr.04-22/M-428/22   din 29.06.2022 

 

                                                                       Doamnei Viorica MIJA 

 

Cu privire la solicitarea Dvs., înregistrată în cadrul Autorității Naționale de Integritate 

(ANI) cu nr.M-428/22, prin care solicitați  informațiile ce vizează lista nominală a inspectorilor de 

integritate, cu numărul de dosare monitorizate, în primul trimestru al anului 2022, Vă atașăm 

următoarea listă:  
 

 

 

Subsecvent, la data de 01.04.2022 în gestiunea inspectorilor de integritate se aflau 177 

dosare de control, după cum urmează: 

1. Nicolaev Ion Inspector de integritate principal 

2. Griciuc Ada Inspector de integritate principal 

3. Gorceac Vladislav Inspector de integritate principal 

4. Crețu Ion Inspector de integritate principal 

5. Stavinschi Alexandru Inspector de integritate principal 

6. Popa Sergiu Inspector de integritate principal 

7. Munteanu Alina Inspector de integritate principal 

8. Fetescu Andrian Inspector de integritate principal 

9. Ciubotaru Cristina Inspector de integritate superior 

10. Bardă Virgiliu  Inspector de integritate principal 

11. Rența Victor  Inspector de integritate superior 

12. Ivanov Natalia Inspector de integritate principal 

13. Rusnac Rodion Inspector de integritate superior 

14. Popovici Doina Inspector de integritate superior 

15. Prisacari Cristina Inspector de integritate superior 

16. Pistrui Tatiana Inspector de integritate superior 

17. Boicu Iulia Inspector de integritate superior   

18. Bânzari Alexandru Inspector de integritate superior 

19. Pleșca Tatiana Inspector de integritate superior 

20. Ceban Alexandru Inspector de integritate superior 

21. Hîncu Sergiu Inspector de integritate superior 

22. Butușanu Victoria Inspector de integritate 

23. Olărescu Irina Inspector de integritate 

24. Pogribnoi Vitalie Inspector de integritate 

25. Țîganaș Irina Inspector de integritate 
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- 121 privind controlul averii și interese personale; 

- 20 privind controlul respectării regimului juridic al conflictelor de interese; 

- 34 privind controlul respectării regimului juridic al incompatibilităților; 

- 2 privind controlul respectării regimului juridic al restricțiilor. 

Mai multe detalii cu privire la activitatea ANI în primul trimestru al anului 2022, le găsiți 

în raportul publicat pe pagina electronică https://ani.md. 

 

            Vicepreședinte                                                                                            Lilian CHIȘCA 
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