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ACT DE CONSTATARE
nr.263118

mun. Chi;in5u 16 august 2021

Inspector superior de integritate in cadrul Inspectoratului de Integritate al Autoritdtii
Nalionale de Integritate, Serghei Ple;ca, examindnd materialele controlului privind respectarea
regimului juridic al declardrii averii $i intereselor nale de citre functionarul vamal dna
Ludmila Oan

in temeiul art.19lit. b), lit. g) qi lin6nd cont de
prevederile art. 35 din I-egea cu privire la Autoritatea Nalionald de Integritate nr. 132 din 17

iunie 2016,

CONSTATA:

La 10 august 2020, in terneiul art. 30 alin. (1) din Legea cu privire la Autoritatea Nalionala
de Integritate nr. I 32 drn 17 iunie 2016, a fbst distribuiti aleatoriu sesizarea nr. 2394 din 06
aprilie 2020 Serviciului Vamal, potrivit cdreia, inspectorul principal din cadrul biroului vamal
Centru, dna I-udrnila Oanfa, in perioada anilor 2017-2019 nu a indicat in declarafia de avere gi

interese personale veniturile oblinute de cdtre so!, in schimb a indicat cotele-pdrfi delinute in
cadrul SRL Lozcoz gi SRL Nichi-Schimb.

Inspectorul stabileEte cd obiectul procedurii iniliate vizeazd. conformitatea declardrii averii

Ei a intereselor personale de cf,tre subiectul vizat in circumstan{e in care s-a depistat cd acesta

ar define cote-pdrfi in capitalul social al unor entitati private Ei nu a inclus date cu privire la
veniturile sofului in declarafii.

In scopul identificdrii existenlei sau inexistenlei incdlcdrii regimului juridic al declardrii
averii Ei a intereselor personale, in baza procesului-verbal nr. 425118 din 25 august 2020,
procedura administrativd a fost primitd spre instrumentare pe fbnd in conformitate cu procedura
speciald prevdzutd in Legea cu privire la Autoritatea Nafionald de Integritate nr. 132 din 17

iunie 2016, in limitele exiger-rlelor Codului adrninistrativ.
Prin comunicarea scris[ a inspectorului nr. 04-1813907 din 25 august 2020, expediatd la locul

de servicin, inspectorul a inforrnat subiectul despre inilierea in privinla sa a controlului privind
respectarea regimului juridic al declardrii averii Ei intereselor personale, precum si despre
drepturile prevdzute la art. 33 din Legea cu privire la Autoritatea Nafionald de Integritate nr.
132 din 17 iunie 2016.

tn perioada controlului, intru documentarea stdrii de fapt, inspectorul a solicitat Ei prirnit
informaliile necesare controlulr"ri de la persoane frzice Ei juridice.

Atenlie! Docunrentul conline datc cu caracter personal. prcluclatc de opelatolul inregistrat'in Registrul de eviden{6 al

operatorilor de clate ou caracter personal cu nr. 0000069. l)rclucrarea ulterioald a acestor clate poate tl eleotuatd numai ir.r

conditiile clc l-cgca privincl datelor su carirctcr lnr. 133 din 08.07.20 ll



in aceeaqi perioadd, intru documentarea stdrii de fapt, inspectorul a consultat qi extras date
din SIA ,,e-Integritate", Banca centrald de date a cadastrului, SIA ,,Intrare Autorizat6", SIA
RSP, SIA RST.

Probele ce servesc la constatarea faptelor qi circumstanfelor cazului:
1) Sesizarea nr.2394 din 06 aprilie 2020 a Serviciului Vamal;
2) Fi;6 de repartizare aleatorie din 14 august 2020;
3) Proces-verbal de iniliere a controlulfi nr. 425118 din 25 august 2020;
4) Comunicarea suisd a inspectorului nr. 04-1813907 din 25 august 2020, prin care se

confirm6 informarea subiectului cu privire la inilierea controlului qi despre drepturile de
care dispune in cadrul acestuia;

5) Comunicarea scris[ a inspectorului nr. 04-1813906 din 25 august 2020, prin care se

confirmd informarea autorului sesizdrii despre rezultatul verificdrii prealabile a
materi alulu i pr ezentat;

6) Pro"g!:rgl!el@ audiere din 13 noiembrie 2020 a cet. LudmilaOanla, a.

potrivit cdreia, in cadrul Serviciului Vamal
activeazd din data de l1 iulie 2018, p6nd in prezent. Declard c[ oficial se afld in relalie de

- 

din data a.I. Din data de 02 octombrie 2017 nu
locuie;te cu soful impreund nici intr-o casd. La intretinere are fiica I .ur.
locuieEtecueaperlnanentpeadresa_,lacasapa.in1itonsai.Nelocuind
cu solul impreund nu cunoaEte veniturile lui din activitdlile sale (case de schimb valutar,4
unitaf). Informa{ia integrald despre bunurile qi veniturile solului nu le cunoaqte absolut
deloc. De cdnd este angajat6 a Serviciului Vamal l-a intrebat cAnd a depus declaralia la
ANI, telefonic, care este venitul lui lunar, la ce i-a rdspuns cd el tot declar6 la Inspectoratul
Fiscal (darea de seamd), indemndnd-o sd qi-o ia de-acolo.

7) Proces-verbal de audiere din 17 noiembrie 2020 acet. f, a.n.
dom. potrivit c[ruia dr-ra Ludmila Oan]a este so!ia
sa aproximativ din anul2016. In luna august 2018 relalia de cdsdtorie figura doar pe hdrtie
locuind separat, iar copilul la intrelinerea ambilor. Din 2018, pdnd in prezent a fost intrebat
despre veniturile sale de cAteva ori de cdtre sofie, dar nu-Ei aminteqte cdnd anume. Cu
privire la venituri i-a comunicat cd informalia este la Fisc, deoarece nu-i leagd nimic afard
de copilul comun. Adaugd cd in timpul cel mai apropiat relalia de cdsdtorie va fi incetatd.
Declard c[, chiar dacd ii solicita informa]ia cu privire la veniturile sale intr-o manierd mai
convingdtoare, nu primea informalia respectivd dat fiind cd aceasta este proprietatea sa
personald oblinutd legal qi declaratd la organele competente.

8) Hotdrdrea din 23 noiembrie 2018 a Judecdtoriei Strdqeni, sediul Cdldraqi, prin care se

confirmd existenla litigiilor de familie intre dna Ludmila Oan{a qi d I.
9) Rdspunsurile societdlilor de investilii qi de registru prin care se confirmd cd subiectul

controlului qi membri familiei acestuia nu figureaz6 in registrele delindtorilor de valori
mobiliare deservite;

10)R6spunsurile instituliilor financiare ,,Banca Comerciald Romdnd Chiqin[u" S.A., BC
,,Energbank" S.A., BC ,,Eximbank" S.A., BC ,,Mobiasbancd - OTP Group" S.A., Banca
de Finan(e qi Comerf" S.A. (Fincombank), BC ,,Moldindconbank" S.A, BC ,,ProCredit
Bank" S.A., prin care se confirmd lipsa in perioada de referinld a contractelor bancare (de
depozit, de cont curent, de credit, etc.), tranzacliilor incheiate qi/sau aflate in derulare,
transferuri qi/sau plali primite/efectuate in monedd nalionald qi/sau in valutd strdind in
cadrul operaliunilor valutare, inclusiv prin conturile interne ale bdncii, carduri qi
operaliunile valutare efectuate cu utilizarea acestora (solduri, rulaje, operaliuni derulate,
participarea la licitaliile de plasare a valorilor mobiliare de stat in calitate de dealeri primari
din contul subiectului Ei membri familiei acestuia, cutiilor/casetelor de valori,

Aten(ie! Documcntul conline clate cu caracter personal, prelucrnte cle operiitorul inregistrat in l{egistrul de eviclen(i al
operatorilor de datc cu cillacter personal cu nr. 0000069. I'reluclalea ulterioarf, a acestor date poate fi ef-cctuath nurrai in

ilcprevdzutecleLegeaprivindprotectiadatclorcucaracterpersonal nr. 133ciin08.07.20 ll.



depunerile/retragerile de numerar in/din conturile bancare, care aparfin altor persoane decAt

titulalul, delinerea sau oblinerea dividendelor ori veniturilor din instrdinarea sall delinerea
valorilor mobiliare pe numele subiectului;

11)Rdspunsul institu{iei llnanciale BC,,EuroCreditBank" S.A. nr. 1865 din 05 martie 2021,
prin care se confirmf, c6, in perioada de referin!6, subiectul controlului a avut trei conturi
curente deschise cu soldul ,,0" $i lIrd operaliuni financiar-bancare;

12)Rdspunsul instituliei financiare BC ,,Comer{bank" S.A. nr. 1939 din 09 marlie 2021,prin
care se confirmd c5, in perioada de referinf[, subiectul controlului a efectuat cinci
operaliuni de depunere in numerar in contul F'CP Extremum SRL in mdrime totald de
13 805 MDL;

13)Rispunsul instituliei financiare BC,,Victoriabank" S.A. nr.2099 din ll martie 2021,prin
care se confirm[ c[, in perioada de ref'erin!6, a definut un cont cnrent qi card fdr[ rulai $i
balan!a negativd;

14) Raspunsul institr"rliei f-rnanciare BC ,,Moldova-Agroindbank" S.A. nr. 2492 din l9 rnartie
2021, cu anexe, prin care se confirmd cd, in perioada de referinfd, subiectul controlului a

delinut urmdtoarele conturi bancare:
a) cont nr.
b) cont nr.
c) cont nr.

(MDL), deschis la 16 februarie2016, frr6 rulaj si soldul ,,0";
(MDL), deschis la 05 noiembrie 2015, fErd rulaj qi soldul ,,0";

12 (MDL), deschis la 24 octombrie 2016, fird rulaj qi soldul
neschimbat 10,29 MDL;

d) cont nr. 

- 

(MDL), deschis la l3 iulie 2018, ce include p151ile salariale in
perioada de referinld in mdrime totald de 210 27 5,05 MDL;

15)Rdspunsul F$P Extremum SRL nr. 2999 din 02 aprilie 2021, cu anexe, din care rezultdcd,,
in perioada de referinfd, subiectul controlului a virat in contul entitA$i cinci sume bdne;ti
in mdrime totald de 13 805 MDL, preciz6nd cd sumadat[,reprezintd, pldli lunare pentru
arenda spaliului comercial de cdtre . Totodatd compania concretizeazd. cd,

cu dna Ludmila Oanfa nu are nici un fel de rela]ii financiar-comerciale, iar in cadrul acelor
cinci pl6fi ultima a intervenit in calitate de intermediar deoarece este o practicd des intdlnitd
c6nd arendaEul incredinteazd, altei persoanei plata arendei in circumstanfe in care nu se
poate deplasa la o bancl sau din alte considerente;

16)Rdspunsul Serviciului Vamal nr. 9018 din 23 noiembrie 2020, cu anexs, prin care se

confirmd c5:
a) Prin Ordinul SV nr. 665-p din 10 iulie 2018, subiectul controlului este angajatd in

funclia de specialist principal in Sec(ia management personal in cadrul Biroului Vamal
Centru, incepdnd cu 1 1 iulie 2018;

b) Prin Ordinul SV nr. 989-p din26 octombrie 2018, subiectul controlului este transferatd
temporar in funclia de inspector principal in Seclia management personal in cadrul
Biroului Vamal Centru, incepdnd cu 01 noiembrie 2018, cu eliberarea din funclia
anterioard;

c) Prin Ordinul SV nr. 31430-p din 2l decembrie 2018, subiectului controlului este
confirmatS in funclia in cadrul Biroului Vamal Centru, incepdnd cu 2l decembrie 201 8;

d) Prin Ordinul SV nr. 815-p din25 august 2020, subiectul controlului este transferati in
funcfia de inspector principal in Seclia management personal in cadrul Biroului Vamal
Centru, incepdnd cu 04 septembrie 2020, cu eliberarea din funcfia ocupatd temporar
anterior;

l7)Rdspunsurile entitdfilor private SRL Starnet Solufii, SA Moldtelecom, SRL Biroul de
Credit, SRL Infodebit Credit Report;

18) Extras din Registrul de Stat al Populafiei din l8 noiembrie 2020, prin care se confirmd cd
in perioada de referinfd, subiectul controlului a avut in locafiune trei autovehicule de model
f-EiI

Atenlic! Docun-rcntul conline clate cu caraclor pcrsonal. prcluclate dc opcrntorul inregistlat in R.egistrul dc cvidcn{ir al
opcratorilor dc date cu cilracter pelsonal cu nr. 0000069. Prcluorarea ulterioarf, a acestor date poate 1l cf-cctuatd numai itr
conditiile prcvirzutc cle vind protectia datclor cu caracter nr. 133 din 08.07.201 l.



19)Declarafiile de avere qi interese personale depuse cdtre dna Ludmila Oanla la angajare qi
anuale pentru anii 2018-2019;

20) Fiqele de verificare a obligafiunilor privind impozitul pe venit a persoanelor fizice pentru
anii de gestiune 2018-2019, prin care se confirml c5, in perioada declardrii, dna Ludmila
Oanla a obfinut venit anual de la angajatorul Biroul Vamal Centru in sumd de 50 365,37
MDL qi 177 905,97 MDL.

21) Extras din Banca centrald de date a cadastrului, prin are se confirmd lipsa in perioada de
referinld a informaliilor privind drepturi de proprietate asupra bunurilor imobile
inregistrate, inclusiv stinse, ce vizeazd subiectul controlului;

22)Registrul de Stat al Unitdlilor de Drept din 18 noiembrie 2020, prin care se confirmd cd
dna Ludmila Oanla nu figureazd in calitate de fondator al entitdlilor SRL Lozcoz qi SRL
Nichi-Schimb.

Punctul de vedere al persoanei supuse controlului.
Din rezonanla prevederilor art. 32 alin. (6) din Legea cu privire la Autoritatea Nalionald de

Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, rezultd cd, inspectorul de integritate solicitl subiectului
supus controlului informaJii gi dovezi doar in cantl in care se constatd cd persoana supusd
controlului define qi alte bunuri dec6t cele inscrise in declara{ia de avere gi interese personale
ori se constatd diferenfe substanliale intre veniturile declarate qi averea definutd.

Aprecierea inspectorului de integritate.
Conform prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea privind declararea averii qi a intereselor

personale nr. 133 din 17 iunie 2016, controlul averii qi al intereselor personale ale subieclilor
declardrii se efectueazd de cdtre Autoritatea Nafionald de Integritate in conformitate cu Legea
nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Nalional6 de Integritate.

in condiliil e art. 19lit. b) al Legii cu privire la Autoritatea Nalionald de Integritate w. 132
din 17 iunie 2016, controlul averii se efectueazd, de cdtre inspectorii de integritate.

Potrivit prevederilor art.26 din Legea cu privire la Autoritatea Nalionald de Integritate nr.
132 din 17 iunie 2016, controlul averii gi al intereselor personale constd in verificarea
declarafiilor de avere qi interese personale, a datelor gi a informafiilor privind averea existentd,
precum gi a modificdrilor patrimoniale intervenite pe durata exercitdrii mandatelor, a funcfiilor
publice qi de demnitate publicd.

Procedura prevdzutd la art. 32 aliri,. (1)-(2) din Legea cu privire la Autoritatea Nalionali de
Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, stabileqte c5, controlul poate fi efectuat pe durata
exercitdrii mandatelor, a funcliilor publice sau de demnitate publicd qi in decursul a 3 ani dupd
incetarea acesteia, iar dacdpersoana supusd controlului este cdsdtoritd ori se aflE in concubinaj
sau dacd are persoane la intrelinere qi/sau copii minori, verificarea se va extinde gi asupra averii
membrilor de familie sau concubinului/concubinei acesteia.

Fiind audiatdla 13 noiembrie 2020, dna LudmilaOan\a,
a declarat c6, in cadrul Serviciului Vamal activeazd din data de 1l

din data 

-. 

Din data de 02 octombrie 2017 nu locuiegte cu soful impreund nici
intr-o casa. La i,rtr"flrc ure fiica I care locuieqte cu ea'permanent pe adresa str.

din data

la casa pdrinlilor sdi. Nelocuind cu solul impreund nu cunoaqte veniturile lui
din activitdlile sale (case de schimb valutar, 4 unitafi). Informalia integrald despre bunurile qi
veniturile solului nu le cunoaqte absolut deloc. De cAnd este angajatd a Serviciului Vamal l-a
intrebat cdnd a depus declaralia la ANI, telefonic, care este venitul lui lunar, la ce i-a r[spuns

iulie 2018, pdnl in prezeut. Declard cd oficial se afldin relalie de cds[torie cu
din data 

-. 

Din data de 02 octombie2olT nu locuieEte cu solu

cd el tot declard la Inspectoratul Fiscal (darea de seamd), indemndnd-o sf, gi-o ia de-acolo.
Fiind audiat la 17 noiembrie2)2O,i, u.;.IIl, I

Atcn{ic! Documentul conlinc datc cu caractcr pcrsonal, prclucrate de operatorul inrcgistrat in Registrul de cvidenl[ al
operatorilor cle clate cu caractel'pelsonal cu nr. 0000069. Prelucralea ultcriozrri a acestol'date poate fl clcctuatd nurrai in
conditi ile prcvdzr"rtc de ind protectia datelol cu caracter nr. 133 din 08.07.201 l.

a declarat c5, dna Ludrnila Oanta este so{ia sa aproxirlativ din
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arilrl2016.ln luna august 2018 relalia de c[sdtorie figura doar pe hdrtie locuind separat, iar
copilul la intrefinerea ambilor. Din 2018, pdnd in prezent a fost intrebat despre veniturile sale
de cdteva ori de cdtre sofie, dar nu-qi aminteqte cdnd anume. Cu privire la venituri i-a comunicat
cd informalia este la Fisc, deoarece nu-i leagd nimic afard de copilul comun. Adaug[ cd in
timpul cel mai apropiat relalia de cdsdtorie va fi incetat6. Declard c6, chiar dac6 ii solicita
informalia cu privire la veniturile sale intr-o manierd mai convingdtoare, nu primea informalia
respectivd dat fiind cd aceasta este proprietatea sa personal6 oblinutd legal qi declaratd la
organele competente.

Inspectorul noteazd, cd controlul averii presupune o ingerintd semnificativd in viafa privatd
gi de familie a celui vizat, iar inainte de a decide asupra acliunii controlului, in virtutea obligaliei
negative a statului de a nu afecta nejustificat acest drept, inspectorul a analizat dacd, in
circumstanfele constatate in cadrul controlului ingerinfd determinat5 de acfiunile eventualul
controlul complex al averii membrului de familie care de facto duce o viald separatd de familie
ar trece testul proporlionalitdlii conturat in jurisprudenta CTEDO qi Codul administrativ, pentru
atingerea obiectivului propus.

Studiind Ordinele Serviciului Vamal nr.665-p din 10 iulie 2018, nr. 989-p din26 octombrie
2018, nr. 31430-p din2l decembrie 2018 qi nr. 815-p din25 august 2020, inspectorul stabileqte
cd, incepdnd I 1 iulie 2018, dna Ludmila Oanla actiyeazdin cadrul Secfia management personal
in cadrul Biroului Vamal Centru.

La 06 aprilie 2020, conducerea Serviciului Vamal sesizeazd Autoritatea despre posibila
incdlcare a regimului juridic al declardrii averii qi a intereselor personale de cdtre angajatul
Ludmila Oan[a, manifestatd prin neincluderea in declarafiile pentru anii 2017-2019 a datelor
despre veniturile Ei persoanele juridice ce aparfin sofului.

Declarafia de avere;i interese personale la angajare (2017) a fost depusd la 02 august 2018,
anuald pentru anul2018 - la 15 martie 2019 qi anuald pentru anul2019 -la13 februarie 2020.

Jin6nd cont de starea de fapt constatatd in baza alegafiilor autorului sesiz[rii, a celor
declarate de persoanele audiate, avdnd in vedere existenfa litigiilor de familie nesolufionate gi

intruevitareauneiingerin!enejustificateinvia!aprivat6;_,acfiuneaco,i'otuts-l
limitat la averea qi veniturile subiectului controlului, in perioada 11 iulie 2018 - 13 februarie
2019 (tn continuare perioadd de referinld).

Inspectorul re{ine c5, din norma prevdzutd,la afi., 13 lit. i) din Legea cu privire la Serviciu
Vamal nr.302 din2L decembrie 2017, funclionarul vamal este obligat sd depun6, in condiliile
legii, declarafia de avere qi interese personale.

Conform art. 6 alin. (1) din Legea privind declararea averii qi intereselor personale nr. 133
din 17 iunie 201 6, declarafia se depune anual, pdnd in data de 3 1 martie, indicdndu-se veniturile
obfinute de cdtre subiectul declarlrii impreund cu membrii de familie, concubinul/concubina
lui in anul fiscal precedent, de asemenea bunurile definute gi interesele personale prevdzute la
art. 4 alin. (1) lit. b)-m) la data depunerii declaraliei.

La caz, inspectorul constatd c5, exercitdnd funclii publice in cadrul Serviciului Vamal, in
perioada de referinfd, dna Ludmila Oanla a depus declarafiile respective.

Astfel, in corespundere cu prevederile art. 26 qi art. 32 alin. (1) din Legea cu privire la
Autoritatea Nafionald de Integritate nr. 132 din I7 iunie 2016, in procedura de control iniliatd
in privinfa subiectului controlului, inspectorul a re]inut spre verificare declaraliile avute in
vedere supra, datele gi informafiile privind modificdrile patrimoniale intervenite in prioadl de
referintd, precum qi averea existentd in aceeaqi perioadd.

Inainte de a concluziona qi decide, inspectorul aminteqte c5, in conformitate cu prevederile
art.95 alin. (1) Cod administrativ, autoritatea publicd poate renunla la audiere in cazul in care
actul este exclusiv avantajos pentru participant gi nu exist[ participanli cu interese opuse care
sd fie afectali prin actul respectiv.

Atenlie! Documentul conlinc date cu ciilacter personal, prelucrate de operatorul inregistrat in Registrul cle eviden{l al
opertrtorilol' de date cu caractcr personal cu nr. 0000069. Prelucrarca ulterioard a acestor datc poate fl ef'ectuatd nurnai 'ir.r

conditiile previzute de vind cltrte lor cu caractel pelsonal nr. 133 din 08.07.201 L



in atare context, inspectorul de integritate rnenlioneazd cd frnalizarca procedurii
administrative este posibil[ 1]rd punctul de vedere al subiectului controlului, ori prevederile art.

32 alin. (6) din Legea cu privire la Autoritatea NalionalS de Integritate nr. 132 din l7 iunie
2016, stabilesc expres c[, inspectorul de integritate solicitd subiectului suplls controlului
inforrna{ii gi dovezi doar in cazulin care se constatd cf, persoana supusd controlului de{ine gi

alte bunuri dec6t cele inscrise in declara{ia de avere gi ir-rterese personale ori se constatd diferen}e
substanfiale intre veniturile declarate gi averea deJinutd.

A;adar, in rezultatul verificdrii datelor qi inforrnaliilor privind veniturile realizate in perioada
de referinfd qi bunurile dobAndite in aceeaqi perioadd de persoana supusd controlului , in baza
datelor indicate in declaraliile de avere Ei interese personale, pentru anii 2017-2019, a

informaliei cercetate in bazele de date a autoritdlilor publice qi a inforrnaliilor prezentate de

citre persoanele fizice gi juridice ca r5spuns la demersurile inspectorului, s-au stabilit
urmdtoarele.

I. VENITI]RI
in cleclaralia de avere qi interese personale pentru anul 2018, depusd in fbnnat electronic la

l5 rnartie 2019, subiectul a inclus venitul obf inut la locul de muncd in rndrirne de 41 285,97
MDL, iar in declaralia de avere qi interese personale pentru anul 2019, depusila 13 februarie
2020, subiectul a inclus venitul oblinut la locul de muncd in mdrime de 177 907,97 MDL. Alte
date privind venituri oblinute in perioada de referirifd, in declaraliile sus indicate, subiectul nu
a inclus.

Potrivit FiEelor de verificare a obliga{iunilor privind impozitul pc venit pentru anii de
gestitrne 2018-2019, stocate inbaza de date SIA,,lntrare Autorizatd" a Serviciului Fiscal de

Stat, rezultd c6, in anul 2018, subiectul a obfinut venit de la Seviciul Vamal in mdrirne totali de

50365,37 MDL, iar in anul 2019 - de 177 905,97 MDL.
Din datele compilate in Extrasul din contul nr. 22593434377 (MDL), deschis la 13 iulie

2018, ce include pl[1ile salariale ;i alte pl[1i aferente func]iei, rezultd,cd, in perioada de ref-erinfd,

subiectul a oblinut venit legal in mdrime totald de 210 27 5,05 MDL.
Astfel, inspectorul constatd cu certitudine cd, in perioada de referintd, subiectul controlului

avea de declarat veuituri oblinute efectiv din sursele indicate supra in m[rime totald de

210 275.05 MDL.
La caz, se atestd cd subiectul a declarat venitul oblinut majorat nesemnificativ in mdrime de

219 191,94 MDL.

II. CI.IEI,TIJIE,LI
Potrivit Extrasului din Banca centralS de date a cadastrulni la situafia din 18 noiembrie 2020,

se confirm[ lipsa in perioada de referintd a jnfbrmatiilor privind inscrierea sau radierea
informatiei privind drepturi de proprietate asupra bunurilor imobile inregistrate, inclusiv stinse,
ce v izeazd, subiectul controlului.

Conform Extras din Registrul de Stat al Populafiei la situalia din 18 noiembrie 2020, se

confirm[ cd in perioada de referin![, subiectul controlului a avut in locafiune trei autovehicule
de model

Alte bunuri inregistrate oficial pe teritoriul Republicii Moldova asupra cdrora subiectului
declardrii qi mernbrii familiei ar deline drepturi de proprietate, inclusiv transmise altor persoane
cu titlu oneros sau gratuit, in cadrul controlului, nll au fost identificate.

In declarafiile de avere qi interese personale pentru anii 2018-2079, informalia respectiv[ a
fost inclusd.

Atentic! Docurnentul con{ine clatc cu caractet personal. preluclatc dc opcratorul inregistrat iii [{cgistrul de cvidcn!d al
opcratorilor cle date cu cartlotcr pcrsoniil cu nr. 0000069. Prclucralca ulterioala a acestor clatc poate fi elbctLrtitd rrurnai in
condiliile prevZlzLltecle[,cgeaprivincl lrrotec{iadatelorcucalilotorpersonal nr. 133c1in08.07.2011.
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III. DIFERENTA SUBSTANTIALA
AEadar, in rezultatnl procesului de identificare a bunurilor dobAndite Ei cheltuielile realizate

de cdtre subiectul declardrii, inspectorul stabileEte cd ir-r perioada supusd controlului patrimoniul
subiectului nu a suferit modificdri esenfiale, fapt ce afiage dupd sine excluderea expresiilor
matematice in sensul stabilirii difbrenlei substanliale.

IV. INSTRUMENTE FINANCIARE qi INTERESE PERSONAI,E
ExaminAnd informafia prezentati de citre societblile de investilii Ei de registru, inspectorul

constatd cd subiectul controlului 4_t1-- au=figUaljU registrele clientilor societl{ilor a cSror
instrumente financiare le !in.

Potrivit infolmafiei prezentate de cdtre bdncile din Republica Moldova, se atestd cd subiectul
mai deline qi alte AqUtuU bAllArc_decAt cele salariale, insd, in perioada de referinfa, acestea au
avut soldr-rl ,,0" salr negativ.

Din extrasul din Registrul de Stat al Popula{iei din l8 noien.rbrie 2020, se desprinde c5, in
perioada de referin{[, subiectul nu au figurat in calitate de intreprinzdtor individr"ral qi asociat la
societdti cornerciale. precum ;i administrator la entitAlile comerciale inregistrate in Registrul de
stat al persoanelor juridice.

Confonn Extraselor din Registrul de Stat al Unitalilor de Drept din 18 noiembrie 2020, dna
Ludrnila Oan{a nu figureazd in calitate de fondator al entitd{ilor SRL Lozcoz qi SRL Nichi-
Schimb.

V. CONCLUZII
Inspectorul aminteEte c6, in rezonanla Legii privind declararea averii ;i intereselor personale

nr. 133 din 17 iunie 2016, scopul general al prezentei legi constd in instituirea mf,surilor de
prevenire gi de combatere a imbogalirii nejustificate.

Couform notei informative la lege, scopul specific al legii const[ in asigurarea activitdlii
entitStrilor publice intr-o manieri corespunzdtoare principiilor gi criteriilor bunei guverndri,
sporirii probitalii morale a agenlilor publici Ei a prestigiului autorit6trilor publice, prin
interrnediul eficientizdrii mecanismului de declarare al averii qi intereselor personale a
persoanelor care exercitd funclii publice sau de demnitate public5 qi a mernbrilor familiei
acestora.

De regul6, scopul scontat al procedurii de control al averii constd in identificarea dacd
subiectul vizat qi-a declarat averea obfinutd pe perioada exercitdrii funcliilor in sectorul public
qi dac[ intre valoarea averii dobdndite gi veniturile oblinute in aceeagi perioad[ este sau nu o
diferenla substanlialS I 

.

Acest scop derivd din scopul specific al Legii privind declararea averii ;i a intereselor
personale nr. 133 din l7 iunie 2016, in raport cu rnisiunea Autoritd{ii Nalionale de Integritate
de asigurare a integritalii in exercitarea funcliei publice sau funcliei de demnitate publicd si
prevenirea corupliei.

Prin urmare, indeplinind ac{iunile Ei formalitalile procedurale necesare controlului,
inspectorul refine cd scopul scontat al procedurii efectuate a fost atins, iar rezultatele oblinute
denotd c6, intre bunurile dobdndite Ei veniturile oblinute in perioada de referinla UU-941$A
difbrent[ substantial d.

in altd ordine de idei, se reitereazd c5, in confbm-ritate cu preveclerile art. 13 lit. i) din Legea
cu privire la Serviciu Vamal nr. 302 din 21 decembrie 2017, funcfionarul vamal este obligat sd
sd depunS, in condiliile legii, declaralia de avere Ei interese personale.

I diferenld substanliald - diferenfa ce depdgeEte 20 de salarii rredii lunare pe econornie dintre averea dobinditd gi

veniturile obJinute de cdtre subiectul declardrii irnpreund cu rrernbrii f'arniliei, concubinul/concubina pe parcursul
exercitdrii mandatelor sau a furrc(iilor publice ori de derrnitate publicd in aceeaqi perioadS.

Atcnlic! Docutletttul conline clatc cu caracter porsonzrl, prelucrate cle operatorul inrcgistrat in l{egislrul de evidenlh al
operirkrrilor cle clate cu caracter personal cu nr. 0000069. Preluclarea ulterioarl a accstor date poate 1l el'ectuatir numai in
conditiile Drevdzute cle ivind plotec[ia datelor cu caracter nr'. 133 din 0tt.07.201 l.

7



Conform prevederilor art. 5 alin. (1) Ei alin. (a) din Legea privind declararea averii si a
intereselor persouale nr. 166 din 17 iunie 2016, declaralia de avere qi interese personale
reprezintd un 4ct personal $i irevocabil al subiectului declardrii, depus, pe proprie r[spundere,
iar responsabilitatea pentru veridicitatel$i deplin[tatea informaliilor q poartd persoana care o

depune.
L,a caz, Lrnnare a controlului electuat inspectorul nu a identificat circumstanle care ar pune

la indoiald veridicitatea informaliilor incluse in declaraliile subiectului, ori acestea corespund
infbrrnaliilor oficiale. CAt priveEte lipsa informaliei depline in declaralii cattzate de refuzul
menrbrului de familie de a o furniza, inspectorul nu se va expune, ori in situalia dat[ se atest[
lipsa de claritate Ei previzibilitate a conduitei legale in a;a cazuri Ei nici instrumente utile care

ar asigura remedierea in cadrul controlului pendinte nu sunt prevdzute de lege,

Astfel, conducdndu-se de prevederile al't. 19, art.36, afi.34 alin. (4) din Legea cu privire la
Autoritatea Nafionald de Integritate nr. 1 32 din 17 iunie 2016, inspectorul,-

DECIDE:

1. Se inceteazd procedura de control al averii Ei intereselor personale in privinla dnei Ludmila
Oan{a, in circtu-nstan}ele descrise in prezentul act.
2. Se informeazd subiectul controlului cu prezentul act de constatare ;i despre dreptul de a-l
contesta in instanla de contencios adrninistrativ, in termen de l5 zile, de la primirea acestuia, la
.Tudec[toria Chigindu, sediul R6gcani, str. Kiev 3, rnun. ChiEindu.

Inspector superior de integritate Serghei PLE$CA

Atenlie! Docutnentul con{ine clate cu calactcl' pcrsonal, prelucrate dc opcratorul inregistrat in Registlul dc eviden{a al
operatorilor de clate cu caractcr personal cu nr. 0000069. Prelucrarca ultcrioald a acestor clatc poate ll efbotuatd nunrai in
conditiile prevlzute cle Legea privind ploteclia datelor cu caractel' personal nr. I 33 din 08.07.20 I l.


