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Subprefect,

Vă supunem atenţiei obligaţiile lega.le referitoare la completarea şi depunerea electronică de către persoaneleprevăzute

la art. 1 alin. (1) pct. 1-38 din Legea nr. 176/2010, a declaraţiilor de avere si de interese prin Intermediul
platformei e-DAI, lansată de către Agenţia Naţională de Integritate încă din luna mai 2021, în situaţia în care acestea nu
au fost implementate la nivelul instituţiei pe care o coordona~.

Context:
Prin intrarea în vigoare a Legii nr. 105/2020 a fost stabilit cadrul legal privind modalitatea de completare
digitală a declaraţiilor de avere şi de interese.

şi

depunere

Astfel, până la data de 31 decembrie 2021, declaraţiile de av!re şi de Interese vor putea fi completate şi transmise
electronic, certificate cu semnătură electronică calificată. ln continuare, declaraţiile vor fi remise ANI utilizând
modulule-DAI disponibil pe pagina de Internet a Agenţiei, respectiv la adresa https://dal.integritate.eu/. În cazul
în care deponentul nu deţine încă o astfel de semnătură, acesta poate, doar pe parcursul anului 2021, completa
şi transmite declaraţiile scanate prin platforma e-DAI, cu semnătură olografă.
După cum bine ştlti, înrolarea în platforma e-DAI se poate face fără deţinerea unei semnături electronice
calificate. Cu toate acestea, începând cu 01 ianuarie 2022, este necesară deţinerea unei semnături electronice
calificate atât de către persoana re~ponsabllă, pentru îndeplinirea obligaţiilor legale, cât şi de către deponent,
pentru completarea şi depunerea declaraţiilor.

În acest context, vă aducem la cunoştinţă o serie de considerente şi atribuţii aflate în sarcina conducătorilor entităţilor
din care fac parte persoanele aflate sub incidenţa Legii nr. 176/2010, precum şi a persoanelor responsabile cu
implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi de interese:

Obligaţiile conducător/lor entităţilor :

✓ să

desemneze, printr-un act administrativ, persoanele responsabile cu implementarea prevederilor legale
privind declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese, în cazul în care acestea nu au fost desemnate;
✓ să asigure, până la data de 31 decembrie 2021, certificate calificate pentru semnătură electronică, pentru
fiecare deponent din cadrul entităţii (obligaţie instituită prin art. III din Legea nr. 105/2020).

