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PROCES-VERBAL DE REFUZ AL INIȚIERII CONTROLULUI 

nr. 357/26 

mun. Chișinău                                                                                                      12 iulie 2022 

         Inspectorul de integritate superior al Inspectoratului de Integritate al Autorității 

Naționale de Integritate, Tatiana Pistrui în baza prevederilor art. 31 din Legea nr. 132 din 17 

iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, verificând prealabil sesizarea nr. 

L-415/22 din 14.06.2022,     

CONSTAT: 

 

         La data de 14.06.2022, în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată 

sesizarea nr. L-415/22 cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al declarării averii 

și intereselor personale de către dna Cebotaru Tatiana, specialist principal Secția management 

economic-financiar și al patrimoniului din cadrul Direcției Învățămînt a Consiliului raional 

Leova (în continuare – specialist principal SMEFP DÎCR Leova). 

        La aceeași dată, în conformitate cu art. 30 din Legea nr. 132/2016 cu privire la 

Autoritatea Națională de Integritate, a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de 

distribuire a sesizărilor. 

         Potrivit sesizării, dna Cebotaru Tatiana nu a declarat veniturile obținute de către 

membrii familiei sale, în declarațiile de avere și interese personale la eliberare din funcție, 

precum și la angajare/numire în funcție, depuse la data de 31.05.2022 și respectiv 07.06.2022.   

         În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la 

Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate în termen de 30 de zile de la 

data repartizării sesizării depuse de o persoană fizică sau persoană juridică, inspectorul de 

integritate efectuează verificarea prealabilă a acesteia. În cadrul verificării prealabile, 

inspectorul de integritate verifică existența aparenței de încălcare a regimului juridic al 

declarării averii și a intereselor personale. Verificarea prealabilă se finalizează cu emiterea de 

către inspector a unui proces-verbal în care se indică motivele și temeiurile de inițiere sau de 

refuz al inițierii controlului averii şi al intereselor personale. 

          În urma examinării sesizării, inspectorul de integritate a constatat că aceasta corespunde 

condițiilor de formă și conținut stabilite în baza art. 75 din Codul Administrativ al RM.   

Conform art. 85 alin. (3) al Codului Administrativ al RM, autoritatea publică trebuie să 

stabilească din oficiu aspectele de fapt ale cazului care face obiectul procedurii, fără a se 

limita la dovezile și afirmațiile participanților. 

         Potrivit datelor din sistemul informațional e-Integritate, dna Cebotaru Tatiana, deține 

calitatea de subiect al declarării averii și a intereselor personale în baza prevederilor art. 3 
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alin. (1) lit. g) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale - 

 funcționarii publici, inclusiv cei cu statut special. 

Conform art. 1 alin. (2) din Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor 

personale, prezenta lege are drept scop instituirea măsurilor de prevenire şi de combatere a 

îmbogățirii nejustificate, a conflictelor de interese, a stărilor de incompatibilitate, precum și a 

încălcării regimului juridic al restricțiilor și limitărilor. 

Astfel, la etapa verificării prealabile, în scopul stabilirii existenței aparenței de 

încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, inspectorul de 

integritate a accesat și procesat informații din baze de date Serviciul Fiscal de Stat, e-Cadastru 

și CNAS, a analizat informațiile din declarațiile de avere și interese personale generate din 

sistemul informațional e-Integritate, ținînd cont de prevederile legislației pertinente în 

vigoare.  

În perioada examinată, inspectorul de integritate a constatat faptul că subiectul 

controlului nu a achiziționat careva bunuri imobile/mobile, ce ar putea genera cheltuieli în 

vederea apariției unei diferențe substanțiale. 

Potrivit art. 2 din Legea 133/2016, diferență substanțială constituie diferența care 

depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea subiectului declarării deținută 

la începutul perioadei în care acesta a devenit subiect al declarării, cumulată cu veniturile 

obținute în această perioadă, inclusiv veniturile membrilor de familie sau al 

concubinului/concubinei, pe de o parte, și averea deținută la începutul verificării, inclusiv 

cheltuielile realizate în această perioadă, pe de altă parte. 

     Cu referire la informația indicată în sesizare precum că dna Cebotaru Tatiana nu a 

indicat în declarațiile de avere și interese personale la eliberare din funcție, precum și la 

angajare/numire în funcție, veniturile membrilor de familie, în cazul dat al soțului, inspectorul 

de integritate notează, de vreme ce se invocă nedeclararea unor venituri aparent legale, 

constatarea acestora în cadrul unui control complex este disproporționată scopului Legii nr. 

133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, or acest venit aparent se clasifică 

în categoria celor legale, factor ce îndepărtează existența unei eventuale diferențe substanțiale 

urmărite. 

         În urma examinării sesizării, a informațiilor din sistemul informațional e-Integritate și 

din informația acumulată la etapa verificării prealabile, inspectorul de integritate nu a stabilit 

existența unei bănuieli rezonabile cu privire la încălcarea regimului juridic de declarare a 

averii și a intereselor personale și/sau o bănuială rezonabilă cu privire la existența unei 

eventuale diferențe substanțiale între averea deținută și veniturile obținute de dna Cebotaru 

Tatiana, specialist principal SMEFP DÎCR Leova, împreună cu membrii de familie.          

           Astfel, în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la 

Autoritatea Națională de Integritate,  

DISPUN: 

 

1. A refuza inițierea controlului averii și al intereselor personale în privința dnei Cebotaru 

Tatiana, specialist principal SMEFP DÎCR Leova. 

2. A informa părțile vizate despre soluția pe caz și publicarea acestuia pe pagina web 

oficială a Autorității. 

 

Inspector de integritate superior                                                                    
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al Inspectoratului de Integritate                                                               Tatiana PISTRUI 
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