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ACT DE CONSTATARE 

Nr. 02/83 

mun. Chișinău                                                                                                       „12” martie 2015 

 

Comisia Națională de Integritate, în componenta președintelui Anatolie Donciu, 

vicepreședintelui Victor Strătilă și a membrului Comisiei Leonid Morari și Vera Lupu adoptă 

prezentul act de constatare, examinând rezultatele controlului, despre eventuala încălcare a 

regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății, admise de către dl Mihail Moldovanu, 

IDNO ----------------- șeful direcției sănătate din cadrul Primăriei mun. Chișinău, a stabilit 

următoarele: 

La 11.12.2014, în adresa Comisiei a parvenit sesizarea Deputatului Parlamentului Republicii 

Moldova Igor Dodon nr. 7841, cu solicitarea de efectuare a controlului declarării veniturilor şi 

proprietății șeful direcției sănătate din cadrul Primăriei mun. Chișinău, Mihail Moldovanu. 

           Din conținutul sesizării rezultă că dl Mihail Moldovanu șefului direcției sănătății al                    

mun. Chișinău, în declarație cu privire la venituri și proprietăți nu a indicat careva bunuri 

imobiliare. 

La 24.12.2015, Comisia conform procesului verbal nr.02/278 a dispus inițierea procedurii de 

control, asupra cazului de admitere a eventualei încălcări a regimului juridic al declarării veniturilor 

și proprietății, în privința dlui Mihail Moldovanu. 

Sub aspect procedural, conformîndu-se prevederilor pct. 44 al Regulamentului Comisiei 

Naționale de Integritate aprobat prin Legea nr.180 din 19.12.2011, Comisia l-a informat pe            

dl Mihail Moldovanu, prin scrisoarea nr.02/2235 din 29.12.2014, despre inițierea procedurii de 

control pe faptul unei eventuale încălcări a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății, 

fiindu-i comunicate drepturile persoanei supuse controlului în conformitate cu pct.48 al 

Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate, ultimul beneficiind de dreptul acordat de a 

prezenta explicații și documente justificative pe care le consideră necesare.  

De menționat că, dl Mihail Moldovanu, șeful direcției sănătate din cadrul Primăriei        

mun. Chișinău, deține calitatea de subiect al declarării veniturilor și proprietății în baza prevederilor 

lit. a), pct.(1), art.3 din Legea nr.1264–XV din 19.07.2002 privind declararea și controlul 

veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, 

procurorilor, funcționarilor publici şi a unor persoane cu funcție de conducere.  

În temeiul prevederilor pct.46 ale Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate aprobat 

prin Legea nr. 180 din 19.12.2011, au fost solicitate prin demersuri oficiale, autorităților 

competente, informații și documente necesare.  
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În rezultatul comparării datelor indicate în declarația cu privire la venituri și proprietate, 

depuse pe propria răspundere la 11.02.2014 și a documentelor recepționate ca răspuns la 

demersurile înaintate și a informației din bazele de date disponibile, s-au stabilit următoarele.  

 

La capitolul I ”Venituri”, subcapitolul 1 „Venitul obținut la locul de muncă de bază”  al 

declarației cu privire la venituri și proprietate, dl Mihail Moldovanu a declarat venitul obținut din 

activitatea sa de șef al direcției sănătate din cadrul Primăriei mun. Chișinău și vice prim ministru 

Republicii Moldova, în mărime totală de 141 619,30 lei (o sută patruzeci și unu mii șase sute 

nouăsprezece lei și 30 bani) ceea ce corespunde fișei de verificare a obligațiunilor privind impozitul 

pe venit din baza de date a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat. 

 

La capitolul II “Bunuri imobile”, dl Mihail Moldovanu a indicat că deține în proprietatea sa 

următoarele bunuri imobile: 

1. Terenuri 

Cod cadastral/ 

adresa 
Categoria 

Anul 

dobândirii 
Suprafața 

Cota-

parte 

Valoarea 

cadastral

ă 

temei juridic proprietar 

---------------- 

mun. Chișinău ,  

s. ------------- 

extravilan 2004 0,1 ha 1 12 055 lei 

Contract de V/C 

nr.3414 din 

12.08.2004 

Mihail 

Moldovanu 

---------------- 

r-nul Telenești ,  

s. ------------- 

extravilan 2002 2,6899 ha 1 4 620 lei 

Contract de V/C 

nr.4409 din 

30.10.2002 

Mihail 

Moldovanu 

------------------- 

r-nul Telenești ,  

s. ----------- 

extravilan 2002 2,6901 ha 1 4 606 lei 

Contract de V/C 

nr.4413 din 

30.10.2002 

Mihail 

Moldovanu 

--------------- 

r-nul Telenești ,  

s. ----------- 

extravilan 2013 5,3798 ha 1 5 000 lei 

Contract de V/C 

nr.2735 din 

20.03.2013 

Mihail 

Moldovanu 

--------------- 

r-nul Telenești ,  

s. --------------- 

extravilan 2013 1,3804 ha 1 1 000 lei 

Contract de V/C 

nr.2736 din 

20.03.2013 

Mihail 

Moldovanu 

----------------- 

mun. Chișinău ,  

str. ----------------- 

intravilan 2006 0,075 ha 1 
568 814 

lei 

Contract de V/C 

nr.1252 din 

23.02.2001 

Mihail 

Moldovanu 

2. Clădiri 

Codul cadastral/ 

Adresa 
Categoria 

Anul 

dobândirii 
Suprafața 

Cota-

parte 

Valoarea 

cadastral

ă 

Temei juridic 
Proprieta

r 

------------------ 

mun. Chișinău, 

 str. ----------------- 

Casă de 

locuit 2001 119 m2 1 
1 567 194 

lei 

Procesul verbal de 

recepție finală nr.001 din 

25.01.2002 

Mihail 

Moldovan

u 

----------------- 

mun. Chișinău, 

 str. ----------------- 

apartamen

t 2003 54,5 m2 1 
306 572 

lei 

Contract de V/C nr. 

12/1104 din 26.07.1995 

Înregistrat la 07.08.2003 

Mihail 

Moldovan

u 

------------------- 

mun. Chișinău, 

 str. ------------------ 

apartamen

t 2003 43,1 m2 1 
242 445 

lei 

Contract de înstrăinare cu 

condiția întreținerii pe 

viață nr.6028 din 

02.09.2003 

Mihail 

Moldovan

u 

------------------- 

mun. Chișinău, 

 str. ----------------- 

apartamen

t 2003 42,8 m2 1 
240 758 

lei 

Contract de înstrăinare cu 

condiția întreținerii pe 

viață nr.3760 din 

01.07.2000 

Mihail 

Moldovan

u 
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Conform  informației prezentate de Agenția Relații Funciare și Cadastru prin scrisoarea 

nr.36/01-08/49 din 16.01.2015 ca răspuns la interpelarea Comisiei nr.02/2247 din 29.12.2014 și 

informației din baza de date a Î.S. “Cadastru”, nu s-au stabilit divergențe la acest capitol  

 

La capitolul III “Bunuri mobile”, dl Mihail Moldovanu a indicat că deține în proprietate sa, 

următorul bun mobil: 

Modelul Tipul modelului 
Anul 

dobândirii 

Anul 

fabricației 

Modul de 

dobândire si 

valoarea 

Nr.de 

înregistrare 
Titularul 

autoturism Subaru 2009 2007 
Contract de V/C 

120 000 lei 
----------------- 

Mihail 

Moldovanu 

 

Conform informației din baza de date „Acces” a Î.S. „CRIS Registru”, nu s-au stabilit 

divergențe la acest capitol. 

 

La capitolul IV “Active financiare”, subcapitolul 1 „Conturi bancare, fonduri de investiții, 

forme echivalente de economisire și investire” dl Mihail Moldovanu a indicat că la data depunerii 

declarației cu privire la venituri și proprietate, deține următoarele active financiare: 

Denumirea instituției Tipul Suma (Valuta) Deschis în anul 
Dobînda/ 

Dividente 
Titular 

”------------------” SA card 1 723,1 Euro 2009 - Mihail Moldovanu 

”------------------” SA card 49 947,21 lei 2011 - Mihail Moldovanu 

”------------------” SA card 82 125,16 lei 2013 - Mihail Moldovanu 

 

În scopul verificării informației de la acest subcapitol, au fost remise interpelări cu 

nr.02/2245 din 29.12.2014 către toate băncile licențiate din Republica Moldova cu solicitarea 

prezentării informației cu referire la eventuala activitate pe piața financiară bancară a dl Mihail 

Moldovanu.  

În rezultatul examinării răspunsurilor de la băncile licențiate din Republica Moldova nu s-

au stabilit divergențe la acest capitol. 

 

La capitolul IV “Active financiare”, subcapitolul 2 „Plasamente, obligațiuni, cecuri, 

cambii, certificate de împrumut, investiții directe în monedă națională sau în valută străină”      

dl Mihail Moldovanu a indicat că la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate, nu 

deține careva plasamente, obligațiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiții directe în 

monedă națională sau în valută străină. 

În scopul verificării informației de la acest subcapitol, au fost remise interpelări cu 

nr.02/2246 din 29.12.2014 către toți registratorii independenți din Republica Moldova.  

Astfel, conform informației prezentate de registratorii independenți, nu s-au stabilit 

divergențe la acest capitol.  

 

La capitolul V “Cota-parte în capitalul social al societăților comerciale”, dl Mihail 

Moldovanu a indicat că, la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate, deține cotă-

parte în următoarele societăți comerciale: 
Denumirea 

întreprinderii 

Sediu, adresa 

juridică 
Tipul de activitate 

Valoarea de 

cumpărare 

Cota de 

participare 
Titular 

”-------------” SRL 
Mun. Chișinău, 

str.-----------. 
Comerț 2 160 lei 40% 

Mihail 

Moldovanu 

”-------------” SRL r-nul Telenești,  Agrară 2 538 47% Mihail 
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s. ----------- Moldovanu 

 

Conform informației parvenite de la Î.S. “Camera Înregistrării de Stat” prin scrisoarea 

nr.05/92/2 din 15.01.2015, nu s-au stabilit divergențe la acest capitol. 

 

La capitolul VI “Datorii” declarantul n-a specificat careva informații despre ipoteci, 

garanții, împrumuturi sau credite. 

            

 

Concluzionând rezultatele controlului efectuat, privind verificarea respectării regimului 

juridic al declarării veniturilor și proprietății de către dl Mihail Moldovanu, șeful direcției sănătate 

din cadrul Primăriei mun. Chișinău, s-a constatat că nu există circumstanțe din care să rezulte 

încălcarea regimului juridic în declarația cu privire la venituri și proprietate a datelor inexacte sau 

incomplete.  

Astfel, analizând circumstanțele descrise prin prisma art. art. 2, 4, 5 ale Legii nr. 1264 din 

19.07.2002 privind declararea și controlul veniturilor și proprietății persoanelor cu funcții de 

demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție 

de conducere și în conformitate cu prevederile pct. pct. 27, 28, 29, 50 și 51 ale Regulamentului 

Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180 din 19.12.2011, Comisia, 

D I S P U N E: 

1. Clasarea cauzei în legătură cu lipsa încălcării regimului juridic al declarării veniturilor și 

proprietății de către dl Mihail Moldovanu, șeful direcției sănătate din cadrul Primăriei mun. 

Chișinău. 

2. Comunicarea actului de constatare dl Mihail Moldovanu. 

3. Informarea petiționarului. 

 

 

 

Președintele Comisiei                                                    Anatolie DONCIU  

 

 

 


