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Ion NICOLAEV, inspector de integritate al Inspectoratului de integritate al AutoritAtii

Nalionale de Integritate, examindnd materialele dosarului de control privind respectarea regimului

iuridic al incompatibilitalilor, iniliat in privinla dlui EEanu Vasile Ion,

Eef al Serviciului relalii funciare qi cadastru al Consiliului

A CONSTATAT:
La 15 februarie 2018 in cadrul AutoritAtii Nalionale de Integritate a fost inregistratf,

sesizarea ru'. 130.

La 13 noiembrie 2018, in conformitate cu prevederile ar1. 30 din Legea nr.13212016 ctt

privire la Autoritatea Nalional[ de Integritate, sesizarea a fost repartizatd, aleatoriu prin sistemul

electronic de distribuire a sesizf,rilor.

Potrivit sesizdrii, dl EEanu Vasile ar fl admis incdlcarea regimului juridic al

incornpatibilitalilor prin delinerea simultan[ a func]iei publice de qef al Serviciului rela]ii firnciare

qi cadastru al Consiliului raional TeleneEti gi a calitalii de administrator al SRL "CVITES-AGRO".

in confbnnitate cu prevederile art.31 alin. (1) din Legea nr. 1.3212016 cu privire la
Autoritatea Nalionald de Integritate inspectorul de integritate a verificat prealabil sesizarea in urma

cdreia a stabilit cf, sesizarea respectd condiliile de formd gi conlinut, conline informalii suficiente

Ei concludente referitor la problema abordatd ce permit a bdnui cd dl EEanu Vasile a admis

incdlcarea regimul juridic al incompatibilitafilor.

La\4 noiembrie 2018, in conformitate cuprevederile art.3l din Legea nr. 13212076 ctr

privire la Autoritatea Nalional[ de Integritate, prin procesul-verbal de iniliere a controlului nr.

13 8/08, in privinla dlui Eqanu Vasile, qef al Serviciului relalii funciare gi cadastru al Consiliului

raional TeleneEti, a fost iniliat controlul privind respectarea regimului juridic al incompatibilitdlilor

in cadrul cdruia s-a verificat legalitatea delinerii/exercitArii simultane a funcliei publice de gef al

Serviciului relalii funciare Ei cadastru al Consiliului raional Teleneqti Ei a calitSlii de administrator

al SRL "CVITES-AGRO",
Prin scrisoarea nr. 04-0811456 din 15 noiembrie 2018, care conform avizului de receplie

nr. DS2035062154AS a fost receplionatdla lg noiembrie 2078, dl Eqanu Vasile a fost informat

despre inilierea in privinla sa a controlului privind respectarea regimului juridic al

incornpatibilitAfllor qi despre drepturile prevdzute la art. 33 din Legea 13212016 cu privire la

Autoritatea Nalionald de Integritate,

raional TeleneEti,



in temeiul art.20 alin. (1) lit. b), art.32 alin. (3) qi art. 37 alin. (2) din Legea nr. 13212016

cu privire la Autoritatea Nafional[ de Integritate inspectorul de integritate a solicitat preqedintelui

raionului Telene;ti Ei conducerii Agenliei servicii publice informalii ;i documente necesare

desfEqur[rii controlului.

in cadrul controlului inspectorul de integritate a stabilit cd in conformitate cu prevederile

art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 13312016 privind declararea averii Ei intereselor personale, ca

urmare a exercitdrii funcliei de qef al Serviciului relalii funciare Ei cadastru al Consiliului raional

Telene;ti, dl Eqanu Vasile este subiect al declardrii averii qi intereselor personale.

Declaralia de avere Ei interese personale anual[, pentru anul2017 , a depus-o in termen.

in compartimentul "cote-p[rfi/acJiuni in capitalul social al unui agent economic" diu

declaralie dl Eqanu Vasile a indicat c[ deline 100% din capitalul social al SRL "CVITES-AGRO",

Potrivit informaliilor publice de pe pagina web r,r,w\:.Utz49t!tfd dl Eqanu Vasile este

fondator qi administrator al SRL "CVITES-AGRO".
Prin scrisoarea nr. 05/01-3500 din26 noiembrie 2018, inregistratd in cancelaria Autoritatii

cu nr. 2275 din 28 noiernbrie 2018, conducerea Agenliei servicii publice a informat cd dl Eqanu

Vasile ftgveazd in Registrul de stat al persoanelor juridice Ei intreprinzdtorrlor individuali in

calitate de administrator;i asociat unic al SRL "CVITES-AGRO",

Prin scrisoarea nr. 02-071470 din22 noiembrie 2018, inregistratd in cancelaria Autoritalii
cu nr. 2467 din 08 decembrie 2018, preqedintele raionului TeleneEti a informat cd prin decizia

Consiliului raional Teleneqti nr.3l16 din 04.08 .2016 dl EEanu Vasile a fost numit in funcfia publicd

de qef al Serviciului relalii funciare Ei cadastru al Consiliului raional TeleneEti.

Punctul de vedere al persoanei supuse controlului:
in vederea asigr,rrdrii respectdrii dreptului la apdrare, prin scrisoarea nr. 04-0811456 din 15

noiembrie 2018, care conform avizului de receplie nr. DS2035062154AS a fbst receplionatdlal,9

noiembrie 2018, dl E;anu Vasile a fost invitat la sediul AutoritAlii Nalionale de Integritate pentru

a-Ei prezenta punctul de vedere asupra obiectului controlului.

La04 decembrie 2018 dl Eqanu Vasile aprezentat in scris punctul de vedere in care a

indicat cd la 19 ianuarie 2015 a fondat SRL "CVITES-AGRO" pe care a administrat-o pindla29
noiembrie 2018.

Prin decizia privind inregistrarea modificdrilor datelor din Registrul de stat al persoanelor

jtrridice din 04 decembrie 2018. emisd in temeiul deciziei sale din 29 noiembrie 2018, dna I
I, a fost desemnat[ administrator al SRL "CVITES-AGRO".

Prin decizia Consiliului raional Teleneqti nr.3l1r6 din 04 august 2016 a fost numit in func{ia

publica de Eef al Serviciului relalii funciare Ei cadastru al Consiliului raional Telenegti.

Comunicd cd in perioada 04 august 2016 - 29 noiembrie 2018 ?n care a exercitat simultan

funclia publicd de qef al Serviciului relalii funciare qi cadastru al Consiliului raional TeleneEti qi

ca.litatea de administrator al SRL "CVITES-AGRO", intreprinderea nu a desfEqurat activitatea de

intreprinzdtor.

Considerd cd nu a incdlcat prevederile art.25 din Legea nr. 158/2008 cu privire la firr-rclia

publica ;i statutul funclionarului public ce reglementeazd incompatibilitA{ile generale pentru

ftrnc{ia public[ deoarece in perioada 19 ianuarie 2015 - 29 noiembne 2018, in care a delinut

simultan funclia public[ de qef al Serviciului rela]ii funciare ;i cadastru al Consiliului raional

Teleneqti qi calitatea de administrator al SRL "CVITES-AGRO", intreprinderea nll a desfbEurat

activitatea de intreprinzdtor.



Aprecierea inspectorului de integritate:

La 19 ianuarie 2015 dl EEanu Vasile a fondat Societatea cu rdspundere limitatd "CVITES-

AGRO", cod fiscal care are ca obiect de activitate cultura plantelor cerealiere,

tehnice gi a plantelor furajere, fabricarea produselor de mordrit, comerlul cu ridicata a cerealelor,

seminlelor qi furajelor pentru animale, comerful cu amdnuntul in standuri qi piefe Ei alte tipuri de

comerf cu amdnuntul neefectuate prir"r magazine.

in perioada 19 ianuarie 2015 - 29 noiembrie 2018 dl EEanu Vasile pe l6nga calitatea de

unic fondator al SRL "CVITES-AGRO" 3 de{inut si calitatea de administrator al acestei

intreprinderi.

Prin decizia din29 noiembrie 20 1 8 dl E;anu Vasile s-a eliberat din func{ia de administrator

al SRL "CVITES-AGRO" qi a angajat in aceastd funclie pe dna 

-

Prin decizia Consiliului raional Teleneqti m.3l16 din 04 august 2016 dl Eqanu Vasile a fbst

numit in funclia public[ de Eef al Serviciului relalii funciare gi cadastru al Consiliului raional

Telenegti.

Inspectorul de integritate observd cd incepAnd cu data de 04 august 2016 (data nuruirii dlui

E;anu Vasile tn.funclitt publicii c{e ;q/-al Serviciului relalii .funciu"e ;i cadastru al Consiliului

raional Telene;ti ) gi pin[ la data de 29 noiembrie 2018 (data eliberdrii dlui E;anu Vasile din

fi.rncliu cJe udntinistrator al SRL "CVITES-AGRO" ;i angajdrii tn aceastd.funclie a clnei I
Il dl Eqanu Vasile a delinut/exercitat simultan funclia publicd de Eef al Serviciului relalii

funciare qi cadastru al Consiliului raional TeleneEti gi calitatea de adrninistrator al SRL "CVITES-

AGRO".
i, 

"o.espunderc 
cu dispozifiile art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 13312016 privind

declararea averii qi a intereselor personale, dl EEanu Vasile, ca urmare a exercitdrii funcliei publice

de qef al Serviciului relafii funciare ;i cadastru al Consiliului raional Telene;ti, este subiect al

declardrii averii qi intereselor personale.

Conforrn prevederilor art. 16 din aceeaqi Lege subiectul declardrii se afld intr-o stare de

incompatibilitate in cazul in care pe ldnga funclia publicd sau de demnitate publicd deline/exercitd

simultan o altl func{ie, calitate sau activitate, fapt care este interzis prin Constitulia Republicii

Moldova qi/sau prin alte acte legislative.

Potrivit art.25 alin.(2r)qi alin.(6) dinLegeanr. 158/2008cuprivirelafuncliapublicaqi
statutul funclionarului public, funclionarul public nu este in drept sd desfbEoare activitate de

intreprinziitor, cu exceplia calitalii de fondator al societdlii comerciale.

Situalia de incompatibilitate prevdzutdla alin(2), (2t), (2'), (23) qi (4) urmeaza sd inceteze

pe parcursul unei luni din momentul apariliei acesteia. Dacd nu a eliminat situalia de

incompatibilitate in termenul previzut, funcfionarul public este destituit din funclie.

Conlbrm art. 64 alin. (1) lit. c) din aceeaqi Lege persoana/organul care are competenla

legald de numire in funclie va dispune destituirea din funclia public[ printr-un act administrativ

dacd s-a ivit un motiv legal de incompatibilitate, iar funclionarul public nu aclioneazd pentru

incetarea acesteia in termenul stabilit de prezenta lege.

in conformitate cu prevederile art.2 alin. (2) din Legea nr. 13512007 privind societdlile cu

rdspundere limitatd societatea iEi exercit[, de 1a data constituirii, drepturile qi obliga{iile sale prin
intermediul admini stratorului.

Potrivit art. 69 alin. (2) din aceeaqi Lege administrator poate fi nurnai o persoand fizicd
majo16, cu oapacitate deplini de exerciliu. Administrator nu pot fi persoane cdrora, prin lege sau

hotdrAre judec[toreascd, le este interzisd de]inerea funcliei de administrator sau a unei alte funclii
care acordd dreptul de dispozilie asupra bunurilor materiale, precum qi persoane cu antecedente
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penale nestinse pentru infi"acfiuni contra patrimonir.rlui, infracjiuni economice, infrac{iuni s[vArqite

de persoane cu funclie de rdspundere sau de persoane care gestioneazd organrzaln comerciale.

in cor.rpundere cu dispoziliile art, I alin. (1) din Legea nr. 84511992 cu privire la

antreprenoriat Ei intreprinderi antreprenoriat este activitatea de fabricare a producfiei, executare a

lucrdrilor gi prestare a serviciilor, desfE;uratd de cet6{eni qi de asocialiile acestora in mod

independent, din proprie inifiativd, in numele lor, pe riscul propriu qi sub rdspunderea lor

patrimoniald cu scopul de a-qi asigura o sursf, permanentd de venituri, iar conform art. 2 alin. (1)

din antreprenor poate fi orice cetdlean al Republicii Moldova care nu este ingrddit in drepturi, in

nrodul stabilit de prezenta Lege qi de alte acte legislative.

in conlbrmitate cu art. 4 alin. (1) din aceea$i Lege fondatorul este in drept de a transmite,

pe bazd de contract, o parte sau toate atribuliile de efectuare a activitalii de antreprenoriat

managerului-qefO de intreprindere, iar conform art.6 alin.(1) intreprinderea, in conformitate cu

legislalia in vigoare, are dreptul si practice, sub firm[ proprie, activitate de antreprenoriat.

Potlivit art. 60 alin. (1) Cod civil capacitatea de folosin![ (capacitatea de a avea drepttu'i

;i obligayii) a persoanei juridice se dobdndeqte la data inregistrdrii de stat gi inceteaz[ Ia data

radierii ei din registrul de stat, iar conform aft.61, alin. (1) persoana juridicd iqi exercitS, de la data

constituirii, drepturile gi iEi executa obliga{iile prin administrator.

Inspectorul de integritate observd cd societatea cu rdspundere limitatd dobdndeqte

capacitatea de exerciliu din data desemndrii administratorului. PAn[ 1a desemnarea

adrninistratorului, societatea nu iqi poate desfrEura activitatea de intreprinzdtor.

Inspectorul de integritate remarc[ cd adrninistratorul societdli cu rdspundere limitatd este

in dlept sd desfdqoare activitatea de antreprenoriat/de intreprinzdtor iar persoana care exercitd o

funclie publici nu este in drept sf, desfdEoare o asemenea activitate.

Astf.el, dl EEanu Vasile, in calitatea sa de qef al Serviciului rela{ii funciare Ei cadastru al

Consiliului raional TeleneEti, nu este in drept sd desfrEoare activitate de intreprrnzdtor pe cind in

calitatea sa de administrator al SRL "CVITES-AGRO" este in drept sd desfdgoare o asemenea

activitate.

Prin delinerea simultand a func{iei publice de Eef al Serviciului relalii funciare qi cadastru

al Consiliului raional Teleneqti qi a calitdlii de administrator al SRL "CVITES-AGRO", ce-i

permite deslbqurarea activitdlii de antreprenoriat, dl EEanu Vasile s-a aflat in stare de

incompatibilitate nesolufionatd in termenul legal.

Inspectorul de integritate menlioneazd, cd, dl Eqanu Vasile avea obligalia de a soluliona

starea de incompatibilitate, manifestatd prin delinerea/exercitarea simultand a funcliei publice de

qef al Serviciului relalii funciare qi cadastru al Consiliului raional Teleneqti gi a calit[1ii de

administrator al SRL "CVITE,S-AGRO", prin demisionarea din funclia de qef al Serviciului relalii
frmciare qi cadastru al Consiliului raional TeleneEti sau din calitatea de administrator al SRL

"CVITES-AGRO", in termen de 30 de zile de la aparilia incompatibilitAtii, termen care a inceput

sd curg[ din 04 august 2016.
Inspectorul de integritate aprectaz[ ca fiind nefondat argumentul dlui Eganu Vasile cd nu a

inc[lcat prevederile art.25 din Legea nr. 158/2008 cu privire la.funclia publicir;i statutul

Junclionarului public ce reglerrenteazd incompatibilitalile generale pentru funclia publicd

deoarece, in perioada delinerii simultane a funcliei publice de Eef al Serviciului relalii funciare Ei

cadastru al Consiliului raional Teleneqti gi a calit5lii de administrator al SRL "CVITES-AGRO",
intreprinderea nu a deslbEurat activitatea de intreprinzdtor.
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Inspectorr,rl de integritate subliniazd cd pentru existenla stdrii de incompatibilitate este

necesar ca persoana s[ delind/sd exercite simultan o funcliei publica qi calitatea de administrator

al societalii comerciale ce-i permite desldEurarea activitdlii de intreprrnzdtor.

Potrivit art. 40 alin. (1) din aceeagi Legea din momentul in care actul de constatare a

inc[lcdriiregimului juridic al incompatibilit[lilor r[mine definitiv, Autoritatea sesizeazd,in termen

de 15 zile, conducerea organiza(iei publice sau a autorit[1ii responsabile de nut-nirea in func{ie a

subiectului declardrii in vederea incet[rii manclatului acestuia, a raporturilor de muncd sau de

serviciu ale acestuia.

Conform prevederilor art.23 alin. (3) Ei (6) din Legea 13312016 privind declararea averii

qi intereselor personale, constatarea stdrii de incompatibilitate nesolulionata constituie temei

pentru ?ncetarea mandatului, a rapofiurilor de muncd ori de serviciu ale subiectului deciardrii.

Subiectul declardrii eliberat sau destituit din functie pentru incf,lcarea regimuluijuridic al

incompatibilitalilor este decizut din dreptul de a mai exercita o funclie publica sau o funclie de

demnitate publicd, cu exceplia funcliilor electorale, pe o perioadd de 3 ani de la data eliberdrii sau

destituirii din funclia publicl ori de demnitate public[ respectiv[ sau din data incetdrii de drept a

mandatului sdu. Dacd persoarla a ocupat o funclie eligibild, ea nu mai poate ocupa aceeaqi funclie

pe o perioada de 3 ani de la incetarea maudatului.

Din aceste ralionamente, in conformitate cu prevederile art. 19,35-38 Ei 40 din Legea

13212016 cu privire la Autoritatea Nafionald de Integritate, aft. 23 ahn. (3), (6), (7) qi (8) din Legea

\3312016 privind declararea averii qi intereselorpersonale Ei art. 25 ahn. (Z') qi alin. (6) qi art. 69

alin. (2) din I-egea nr. 158/2008 cu privire la funcJia publicd;i statutul funclionarului public,

inspectorul de integritate,-
coNCLU ZIONE AZA ;r OnCInn :

l. Se constatd cd dl EEanu Vasile, prin delinerea/exercitarea simultan[ a funcliei publice de

Eef al Serviciului relalii funciare Ei cadastru al Consiliului raional Teleneqti qi a calit61ii de

adrninistrator al SRL "CVITES-AGRO", s-a aflat in stare de incompatibilitate nesolulionatd in
termenul legal prin ce a inodlcat regirnul juridic al incompatibilitalilor.

2. Se sesizeazd Consiliul raional Telenegti, in termen de l5 zile din momentul in care actul

de corrstatare va rdm0ne definitiv, in vederea destituirii dlui EEanu Vasile din func{ia publica de

qef al Serviciului relalii funciare si cadastru al Consiliului raional TeleneEti.

3. Se decade dl Eqanu Vasile din dreptul de a exercita func{ii publice qi funclii de den-rnitate

public[, cu excep]ia funcfiilor electorale, pe o perioad[ de 3 ani din data destituirii din funclia
public[ de qef al Serviciului relalii funciare qi cadastru al Consiliului raional Telenegti sau din data

r[m6nerii definitivd a actului de constatare ori din data rdrn6nerii definitivd si irevocabild a

hotardrii judecdtoreEti prin care se confirmd existenla stdrii de incompatibilitate.

4. Se inscrie dl Eqanu Vasile in Registrul de stat al persoanelor care au interdiclie de a

ocupa o funclie public[ sau de demnitate publica din data destituirii din funclia publica de gef al

Serviciului relalii funciare Ei cadastru al Consiliului raional Telenegti sau din data rf,mAnerii

definitivd a actului de constatare ori din data rdmAnerii definitivd Ei irevocabild a hotlrArii

.judecdtoreqti prin care se confirmd existenla st[rii de incompatibilitate.

5. Se aduce la cunoqtinla dlui Eqanu Vasile actul de constatare Ei se informeazd despre

dreptul de a-l contesta, in termen de 15 zile de la primirea acestuia, in instanla de contencios

administratir,.



6. Se publicd actul de constatare r[mas definitiv pe pagina web oficiald a Autoritdtii cu

respectarea legislaliei privind protectia datelor cu caracter personal.

Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate Ion NICOLAEV


