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COMISIA
NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE 

A REPUBLICII MOLDOVA

НАЦИОНАЛЬНАЯ
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КОМИССИЯ

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

                                                     
MD-2068, mun. Chişinău, str. Alecu Russo,1

tel.: (373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, www.cni.md, e-mail: info@cni.md

ACT DE CONSTATARE

Nr.02/70

mun. Chişinău                                                                        22 mai 2014

Comisia Națională de Integritate, în componența președintelui Anatolie Donciu, 
vicepreşedintelui Victor Strătilă, a membrilor Leonid Morari şi Vera Lupu, examinînd 
materialele controlului privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării 
veniturilor şi proprietății admis de către Alexandru Raţă, procuror al raionului Străşeni, 
a constatat următoarele:

Conform prevederilor lit. f), alin.1, art.3 al Legii privind declararea şi controlul 
veniturilor şi al proprietății persoanelor cu funcţii de demnitate publică, judecătorilor, 
procurorilor, funcționarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere, 
Alexandru Raţă este subiect al declarării veniturilor şi proprietății.

Controlul a fost iniţiat la 20.03.2014, în baza autosesizării, ca urmare a 
articolului publicat în ziarul de gardă referitor unor pretinse încălcări a declarării 
veniturilor şi proprietăţii.

Fiind informat la data de 21.03.2014 despre iniţierea procedurii de control, 
Alexandru Raţă, nu a participat la efectuarea controlului şi nici nu a prezentat 
explicațiile sale precum şi careva copii ale actelor considerate a fi necesare pentru 
procedura de control.

În declarația cu privire la venituri şi proprietate pentru anul 2012, depusă la data 
de 04.02.2013, Alexandru Raţă a indicat doar veniturile obţinute din salariu de la locul 
de muncă de bază în mărime de 85539,00 lei, fapt confirmat de informaţia din baza de 
date a serviciului fiscal.

În vederea verificării veridicității datelor din declaraţie, au fost solicitate 
informații suplimentare de la autoritățile competente, deținătoare de registre de stat.

Conform răspunsului parvenit de la Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, 
nr.36/01-08/645 din 10.04.2014, s-a stabilit că Alexandru Raţă, contrar celor declarate, 
nu a indicat în declaraţia cu privire la venituri şi proprietate bunurile imobile deţinute, 
cu valoarea totală estimată de 870 854 lei:
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Bun 
imobil

Cod cadstral Adresa Suprafaţa Valoarea 
cadastrală

Data 
obţinerii

Titular

Teren 8001108.296 r-nul Străşeni, 
or.Străşeni, str.M. 
Volontir, 3

0,06 ha 53 816 lei 25.04.2006 Al-dru Raţă

Construcţi
e

8001108.296.01 r-nul Străşeni, 
or.Străşeni, str.M. 
Volontir, 3

95,1 m.p. 694 824 lei 29.12.2008 Al-dru Raţă

Construcţi
e

8001108.296.02 r-nul Străşeni, 
or.Străşeni, str.M. 
Volontir, 3

64,1 m.p. 122 214 lei 29.12.2008 Al-dru Raţă

De asemenea, conform informației bazei de date a ÎS „Cadastru”, s-a stabilit că 
bunurile imobile deţinute cu nemerele cadastrale 8001108.296 şi 8001108.296.01 au 
fost ipotecate în baza contractului de gaj încheiat cu BC „Moldova-Agroindbank” SA, 
la data de 05.05.2006, pentru suma de 115000 (una sută cincisprezece mii) lei, cu 
termen de scadenţă 25.04.2021. 

Astfel, se constată că, Alexandru Raţă nu a indicat în declarație datoria existentă, 
la data completării, faţă de BC „Moldova-Agroindbank” SA, care urma a fi declarată la 
capitolul VI „Datorii”.

Totodată, conform răspunsului parvenit de la BC „Moldova-Agroindbank” SA, 
nr.22004/460 din 07.04.2014, Alexandru Raţă nu a declarat conturile bancare deţinute:

1. 2259103134, deschis în lei moldoveneşti, rulaj pe anul 2012 de 7530,00 lei, 
sold la 31.12.2012 – 4,22 lei;

2. 2252570172, deschis în lei moldoveneşti, rulaj pe anul 2012 de 17586,50 lei, 
sold la 31.12.2012 – 0,26 lei.

Suplimentar, conform bazelor de date disponibile, s-a stabilit că Alexandru Raţă 
nu a declarat calitatea de fondator a soţiei sale, Tatiana Raţă, în SC „Mazbo-Com” 
SRL, cod fiscal 1003600121145, şi SC „Gala Modei” SRL, cod fiscal 1009600001223. 

Alte divergenţe în datele indicate în declaraţia cu privire al venituri şi proprietate 
nu au fost stabilite. 

Din materialele acumulate se constată încălcarea regimului juridic al declarării 
veniturilor şi proprietăţii de către Alexandru Raţă, procuror al r-lui Străşeni, exprimată 
prin:

1. Nedeclararea imobilelor deţinute în or. Străşeni, r-nul Străşeni, str.M. 
Volontir, 3, cu numerele cadastrale 8001108.296; 8001108.296.01 şi 
8001108.296.02;

2. Nedeclararea conturilor bancare deţinute de Alexandru Raţă în BC „Moldova-
Agroindbank” SA, nr. 2259103134 şi 2252570172;

3. Nedeclararea calităţii de fondator a soţiei sale, Tatiana Raţă, în SC „Mazbo-
Com” SRL, cod fiscal 1003600121145, şi SC „Gala Modei” SRL, cod fiscal 
1009600001223;

4. Nedeclararea datoriei faţă de BC „Moldova-Agroindbank” SA;
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Avînd în vedere cele expuse, luînd în considerație prevederile p.27, 28, 49, 51 al 
Regulamentului Comisiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Legea cu privire la 
Comisia Naţională de Integritate, nr.180 din 19.12.2011 şi art.14, alin.(3) al Legii privind 
controlul veniturilor şi proprietății persoanelor cu funcţii de demnitate publică, 
judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici şi a unor persoane cu funcție de 
conducere, nr.1264-XV din 19.07.2002, art.270 Cod Procedură Penală, Comisia:

D I S P U N E:

1. Suspendarea controlului privind încălcarea regimului juridic al declarării 
veniturilor şi proprietăţii, admis de către Alexandru Raţă, procuror al raionului 
Străşeni;

2. Sesizarea Procuraturii Generale, privind indicarea intenţionată în declarația cu 
privire la venituri şi proprietate a cet. Alexandru Raţă a datelor incomplete, 
pentru examinare prin prisma art.3521 Cod Penal al Republicii Moldova.

3. Comunicarea Actului de constatare cet. Alexandru Raţă.

Președinte al Comisiei                                  Anatolie DONCIU


