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Anexa nr.1 

la ordinul ANI nr.44  

                                                                                                         din 04.06.2018 

 

REGULAMENTUL  

privind organizarea şi funcționarea Inspectoratului de integritate  
(cu modificările operate prin Ordinul ANI nr.6 din 14.02.2019) 

 

Secțiunea I.  

Dispoziții generale 

  

1. Regulamentul privind organizarea şi funcționarea Inspectoratului de integritate (în 

continuare – Regulament) este elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 

132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate şi stabilește modul de 

organizare şi funcționare a Inspectoratului de integritate.   

2. Inspectoratul de integritate este o subdiviziune a Autorității Naționale de 

Integritate (în continuare - Autoritate), cu statut de direcție generală, formată din 

funcționari publici cu statut special, responsabilă de controlul declarațiilor de avere 

și interese personale și de controlul respectării regimurilor juridice al averii și 

intereselor personale, al conflictelor de interese, al incompatibilităților și al 

restricțiilor.  

3. Inspectoratul de integritate se călăuzește în activitatea sa de Constituția Republicii 

Moldova, legile Republicii Moldova, Regulamentul intern al Autorității, 

Metodologia de efectuare a controlului averii și al intereselor personale și privind 

respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților și al 

restricțiilor, aprobată prin ordinul Autorității precum şi de prezentul Regulament.  

4. Inspectoratul de integritate își coordonează activitatea și se subordonează 

administrativ președintelui Autorității, iar în lipsa acestuia – vicepreședintelui 

Autorității.   

5. Principiile care guvernează activitatea Inspectoratului de integritate sunt: 

legalității, independenței, imparțialității, profesionalismului, transparenței, 

confidențialității, celerității, integrităţii, egalității, dreptului la apărare şi al bunei 

administrări.  

 

Secțiunea II. 

Organizarea activității Inspectoratului de integritate 

6. Inspectoratul de integritate este format din șeful Inspectoratului, desemnat de către 

preşedintele Autorității, inspectorii de integritate și derivatele acestora (inspector 

de integritate, inspector superior de integritate și inspector principal de integritate).  
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7. Inspectorii de integritate, trebuie să corespundă cerințelor specifice, stipulate în 

Legea nr. 132/2016, sunt numiți şi eliberați din funcție de către președintele 

Autorității. 

8. Șeful Inspectoratului de integritate exercită următoarele atribuții: 

▪ conduce, organizează, coordonează, controlează și răspunde de 

activitatea subdiviziunii; 

▪ participă la elaborarea proiectelor actelor normative interne; 

▪ stabilește obiectivele individuale și evaluează performanțele profesionale 

individuale ale angajaților din subordine; 

▪ elaborează și revizuiește fișele de post ale angajaților din subordine; 

▪ asigură aplicarea corectă a prevederilor legislației în activitatea 

Inspectoratului; 

▪ verifică și coordonează proiectele actelor elaborate în cadrul 

subdiviziunii; 

▪ asigură respectarea disciplinei de muncă și a Normelor interne de 

conduită și etică din cadrul Autorității de către angajații din subordine; 

▪ coordonează cererile de concediu de odihnă și asigură realizarea 

graficului concediilor de odihnă pentru angajații din subordine; 

▪ întocmește tabelele de pontaj lunar pentru angajații din subordine; 

▪ prezintă propuneri privind relațiile cu instituțiile și organizațiile din țară 

și de peste hotare; 

▪ analizează și promovează propunerile și inițiativele angajaților din 

subordine; 

▪ raportează în fața președintelui Autorității, despre activitatea desfășurată. 

9. În cazul absenței șefului Inspectoratului de integritate, atribuțiile acestuia sunt 

delegate unuia din inspectorii principali, angajat în cadrul Inspectoratului, în 

condițiile legii. 

10.  Inspectorii de integritate exercită atribuțiile specificate în Legea nr. 132/2016 și 

cele care le-au fost delegate prin fișa postului.  

11. Toate activitățile funcției exercitate, sunt coordonate de către inspectorii de 

integritate cu șeful Inspectoratului de integritate. 

12. Inspectoratul de integritate întreţine corespondenţă cu autorităţile administraţiei 

publice centrale şi locale, organizaţii şi instituţii guvernamentale şi non 

guvernamentale din ţară şi de peste hotare, în limita competențelor atribuite prin 

lege. 

13. Inspectoratul de integritate își desfășoară activitatea în colaborare cu 

subdiviziunile structurale din cadrul Autorității. 
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Secțiunea III.  

Misiunea, sarcinile principale și drepturile Inspectoratului de integritate   

 

14. Inspectoratul de integritate are misiunea de a asigura integritatea în exercitarea 

funcției publice sau funcției de demnitate publică și prevenirea corupției prin 

realizarea controlului averii și al intereselor personale și privind respectarea 

regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților și al restricțiilor. 

contribui la realizarea obiectivelor strategice ale Autorității prin asigurarea juridică 

a activității şi respectarea uniformă a legislației.  

15. Sarcinile principale ale Inspectoratului de integritate sunt: 

a) asigurarea controlului averii şi al intereselor personale;  

b) asigurarea controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de 

interese și soluționarea conflictelor de interese; 

c) asigurarea controlului privind respectarea regimului juridic al 

incompatibilităților; 

d) asigurarea controlului privind respectarea regimului juridic al restricțiilor; 

e) ținerea Registrului de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o 

funcție publică sau o funcție de demnitate publică. 

16. Inspectoratul de integritate are dreptul: 

a) să solicite informațiile necesare pentru realizarea atribuțiilor de control al 

averilor și intereselor personale, privind respectarea regimului juridic al 

conflictelor de interese, al incompatibilităților și al restricțiilor,  de la 

persoanele supuse controlului, de la alte persoane fizice și de la cele juridice; 

b) să acceseze on-line, gratuit, registrele de stat ale organizațiilor, indiferent de 

tipul de proprietate și forma juridică de organizare a acestora, în exercitarea 

atribuțiilor de serviciu; 

c) să prelucreze date cu caracter personal în exercitarea atribuțiilor de control și 

să asigure confidențialitatea și securitatea acestora, inclusiv după încetarea 

activității de control; 

d) să solicite de la subdiviziunile structurale ale Autorității, suportul necesar 

pentru exercitarea atribuțiilor sale;  

e) să participe la adunările convocate de președintele Autorității, în grupuri de 

lucru cu entități publice, la cursuri de instruire, la conferințe, la seminare, la 

mese rotunde și la alte activități, organizate în Republica Moldova și în 

străinătate, la care se discută chestiunile ce ţin de practica aplicării legislaţiei în 

domeniul de competență al Inspectoratului de integritate, cu condiția delegării 

pentru participare; 

f) să exercite alte drepturi, prevăzute de legislaţia Republicii Moldova. 
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Secțiunea IV.  

Atribuțiile, responsabilitățile și răspunderea Inspectoratului de integritate  

 

17. Inspectoratul de integritate are următoarele atribuţii:  

a) primește, colectează, centralizează și procesează date și informații cu privire la 

situația averii existente pe durata exercitării demnităților și funcțiilor publice, a 

incompatibilităților și a conflictelor de interese privind persoanele care ocupă 

funcții sau demnități publice; 

b) controlează declarațiile de avere și interese; 

c) efectuează controlul depunerii în termen a declarațiilor de avere și interese 

personale; 

d) constată, în condițiile legii, diferențele substanțiale dintre averea dobândită şi 

veniturile obţinute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, 

concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatului, a funcţiei publice 

sau de demnitate publică în aceeaşi perioadă; 
e) constată conflictele de interese și incompatibilitățile persoanelor ce ocupă 

demnități ori funcții publice; 
f) întocmește acte de constatare în cazul în care în urma controlului identifică 

elemente de încălcare a legislației privind regimul juridic al averii și intereselor 

personale, al conflictelor de interese, al incompatibilităților, al restricțiilor; 

g) examinează și soluționează conflictele de interese; 

h) sesizează organizația publică în care activează subiectul declarării sau 

autoritatea responsabilă de numirea în funcție a acestuia în vederea încetării 

mandatului, a raporturilor de muncă ori de serviciu ale acestuia; 

i) sesizează organele competente, în cazul în care identifică alte tipuri de 

încălcări ale legislației, care nu țin de competența Autorității; 

j) constată contravenţii, examinează cauze contravenționale și aplică sancțiuni 

contravenționale; 

k) oferă consultanță organizațiilor publice și subiecților declarării în domeniul de 

activitate al Inspectoratului; 

l) eliberează certificate de integritate, la solicitarea motivată a conducătorilor 

entităților publice sau a persoanelor fizice care candidează pentru ocuparea 

funcțiilor publice eligibile; 

m) aplică, în cadrul procedurilor de control sau ca urmare a acestora, sancțiuni și 

ia măsurile procedurale prevăzute de lege și Metodologia de efectuare a 

controlului averii și al intereselor personale și privind respectarea regimului 

juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților și al restricțiilor; 

n) ține și duce evidența în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a 

ocupa o funcție publică sau o funcție de demnitate publică; 

o) ține și duce evidența în Registrul declarațiilor privind conflicte de interese; 
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p) identifică și evaluează riscurile asociate obiectivelor/activităților de bază; 

q) implementează și realizează eficient şi eficace în toate procesele de bază 

activități de control preventiv (ex-ante), curent sau de detectare (ex-post); 

r) ține registrul riscurilor, elaborează descrieri grafice și/sau narative ale 

proceselor de bază; 

s) alte activități prescrise de lege și de actele normative interne.”   

18.  Inspectoratul de integritate colaborează constant cu Direcția juridică a Autorității, 

potrivit procedurilor prevăzute în Metodologia de efectuare a controlului averii și 

al intereselor personale și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de 

interese, al incompatibilităților și al restricțiilor, inclusiv: 

▪ coordonarea proiectelor actelor de constatare emise de către inspectorii 

de integritate. Coordonarea constă în emiterea de către Direcția juridică a unor 

recomandări scrise legate de formularea și argumentarea juridică corectă și 

suficientă, fără a se interveni pe dispozitivul proiectului actului de constatare;  

▪ formularea de către Direcția juridică a cererilor pe cauzele privind 

averile nejustificate constatate, în baza actelor de constatare ale inspectorilor de 

integritate, către instanţele de judecată competente, spre examinare, în vederea 

dispunerii confiscării averii nejustificate sau, după caz, a valorii acesteia;  

▪ formularea de către Direcția juridică a cererilor pe cauzele privind 

averile nejustificate constatate, în baza actelor de constatare ale inspectorilor de 

integritate, către instanţele de judecată competente, în vederea aplicării măsurilor 

de asigurare pe perioada examinării cauzelor civile (interdicții de înstrăinare a 

bunurilor); 

▪ formularea de către Direcția juridică a cererilor către instanţele de 

judecată competente, pe cauzele privind conflictele de interese constatate, în baza 

actelor de constatare ale inspectorilor de integritate, care au fost contestate în 

instanța de judecată, în vederea aplicării, ca măsură de asigurare, a suspendării, pe 

durata procesului, a actului administrativ emis/adoptat sau a actului juridic încheiat 

direct ori prin intermediul unei persoane terțe, sau a deciziei luate;   

▪ formularea de către Direcția juridică,  în termen de 3 luni, către 

instanţele de judecată competente, a cererilor de chemare în judecată pe cauzele 

privind conflictele de interese constatate, în baza actelor de constatare ale 

inspectorilor de integritate rămase definitive, privind declararea nulității absolute a 

actului administrativ emis/adoptat sau a actului juridic încheiat direct ori prin 

persoane terțe, sau a deciziei luate cu încălcarea dispoziţiilor legale privind 

conflictul de interese; 

▪ reprezentarea de către Direcția juridică a Autorității în instanța de 

judecată, în cadrul procesului contravențional. 

19. Inspectorii de integritate sunt direct responsabili de calitatea și termenul de 

realizare a controalelor gestionate și de actele întocmite.   
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20. Inspectorii de integritate poartă răspundere disciplinară, contravențională, civilă 

sau penală, după caz, în conformitate cu legislația. 

 

Secțiunea V.  

Lucrul cu datele cu caracter personal,  

inclusiv cu cele atribuite la secret de stat 

 în cadrul Inspectoratului de integritate 

 

21. În cadrul procedurilor de control, inspectorii de integritate sunt obligați să asigure 

confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal și a informațiilor 

atribuite la secret de stat, în corespundere cu prevederile Legii nr. 133 din 

08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, Legii nr. 245 din 

27.11.2008 cu privire la secretul de stat și Hotărârea Guvernului RM nr. 1123 din 

14.12.2010 privind aprobarea Cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu 

caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de 

date cu caracter personal.  

22. Date cu caracter personal, sunt acele care direct sau indirect identifică o persoană 

fizică, în special prin referire la un număr de identificare (cod personal), la unul 

sau mai multe elemente specifice proprii identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, 

economice, culturale sau sociale, se împart în două categorii: obişnuite şi speciale. 

Categoria obişnuită o constituie informaţia care dezvăluie: numele şi prenumele; 

sexul; data şi locul naşterii; cetăţenia; IDNP; imaginea; vocea; situaţia familială; 

situaţia militară; datele de geolocalizare/datele de trafic; porecla/pseudonimul; 

datele personale ale membrilor de familie; datele din permisul de conducere; datele 

din certificatul de înmatriculare; semnătura; datele din actele de stare civilă; 

numărul dosarului de pensie; codul personal de asigurării sociale (CPAS); codul 

asigurării medicale (CPAM); numărul de telefon/fax; numărul de telefon mobil; 

adresa (domiciliului/reşedinţei); adresa e-mail; formarea profesională – diplome – 

studii; caracteristicile fizice. Categoria specială a datelor cu caracter personal o 

constituie informaţia care dezvăluie originea rasială sau etnică, convingerile 

politice, religioase, privind starea de sănătate sau viaţa intimă, precum şi cele 

privind condamnările penale ale unei persoane fizice. 

23.  Nu sânt publice şi constituie informaţii cu acces limitat datele conținute în 

declarațiile de avere și interese personale, referitoare la numărul de identificare 

atribuit subiectului declarării, domiciliul și numărul de telefon al subiectului 

declarării, numele, prenumele, anii de naștere, adresele şi numerele de identificare 

ale membrilor de familie și ale concubinului/concubinei lui, adresele şi numerele 

cadastrale ale bunurilor imobile, numerele de înmatriculare ale bunurilor mobile, 

numerarul în monedă națională sau valută străină care nu face obiectul depunerilor 
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financiare, numerele conturilor bancare, bunurile sub formă de metale sau pietre 

prețioase, obiectele de artă și de cult, obiectele ce fac parte din patrimoniul cultural 

național sau universal, colecțiile de artă, de numismatică, de filatelie, de arme și 

semnătura subiectului declarării. 

24. Constituie secret de stat informaţiile protejate de stat în domeniul apărării 

naţionale, economiei, ştiinţei şi tehnicii, relaţiilor externe, securităţii statului, 

asigurării ordinii de drept şi activităţii autorităţilor publice, a căror divulgare 

neautorizată sau pierdere este de natură să aducă atingere intereselor şi/sau 

securităţii Republicii Moldova. 
25. Declarațiile ofițerilor de informații şi securitate şi ale ofițerilor de investigații, din 

cadrul subdiviziunilor cu misiuni speciale ale Ministerului Afacerilor Interne, 

Ministerului Apărării, Centrului Național Anticorupție, Serviciului de Informații și 

Securitate, Serviciului de Protecție și Pază de Stat, Departamentului instituțiilor 

penitenciare al Ministerului Justiției și Serviciului Vamal nu sânt publice, 

identitatea acestei categorii de subiecți ai declarării fiind atribuită la categoria 

informațiilor ce constituie secret de stat. 
26. Inspectorii de integritate, cărora le-au devenit cunoscute date şi informaţii care nu 

sânt publice ori care constituie secret de stat, secret bancar, secret comercial sau 

fiscal sânt obligați să nu divulge aceste informaţii în timpul exercitării funcţiilor 

lor, precum şi după încetarea acestora. 
27. Inspectorii de integritate vor asigura confidențialitatea și protecția datelor 

specificate în pct. 26, în cadrul controalelor de specialitate, la etapele de: a) 

prelucrare, stocare și utilizare a datelor și informațiilor din bazele de date, 

accesarea cărora necesită autentificarea inspectorului; b) prelucrare, stocare și 

utilizare a datelor și informațiilor solicitate și acumulate în cadrul procedurilor de 

control, pe suport de hârtie; c) prelucrare, stocare și utilizare a datelor și 

informațiilor conținute în declarațiile de avere și interese personale pe suport de 

hârtie, a celor conținute în dosarele de control, de nomenclatură și de arhivă ale 

Autorității. 

28. Prin prelucrarea de date cu caracter personal se subînțelege orice operaţiune sau 

serie de operaţiuni care se efectuează asupra datelor și informațiilor, prin mijloace 

automatizate sau neautomatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, 

stocarea, păstrarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea 

prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, 

ștergerea sau distrugerea. 

29. Prin baze de date se subînțeleg: registrul de stat al unităților de transport; registrul 

de stat al populației; registrul bunurilor imobile; sistemul informațional al 

Serviciului fiscal de stat; sistemul informațional al Departamentului poliției de 

frontieră; sistemul informațional E-Integritate; alte baze de date la care Autoritatea 

are acces potrivit acordurilor încheiate. 
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30. Datele cu caracter personal care fac obiectul prelucrării de către inspectorii de 

integritate trebuie să fie: prelucrate în  mod corect şi conform prevederilor legii; 

colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime, iar ulterior să nu fie 

prelucrate într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; adecvate, pertinente şi 

neexcesive în ceea ce priveşte scopul pentru care sânt colectate și/sau prelucrate 

ulterior; exacte şi, dacă este necesar, actualizate. Datele inexacte sau incomplete 

din punctul de vedere al scopului pentru care sânt colectate şi ulterior prelucrate se 

şterg sau se rectifică; stocate într-o formă care să permită identificarea subiecţilor 

datelor cu caracter personal pe o perioadă care nu va depăşi durata necesară 

atingerii scopurilor pentru care sânt colectate şi ulterior prelucrate. Stocarea 

datelor cu caracter personal pe o perioadă  mai mare, în scopuri statistice, de 

cercetare istorică sau ştiinţifică, se va face cu respectarea garanţiilor privind 

prelucrarea datelor cu caracter personal, prevăzute de normele ce reglementează 

aceste domenii, şi numai pentru perioada necesară realizării acestor scopuri. 

31. La accesarea datelor cu caracter personal din bazele de date, consimțământul 

subiecților declarării, membrilor familiei acestuia, concubinului/concubinei și a 

persoanelor aflate la întreținere, indicați în declarația de avere și interese 

personale, nu este necesar în cazul în care, în privința subiectului declarării a fost 

inițiată o procedură de control. În cadrul verificării prealabile a sesizării, din bazele 

de date enumerate la pct. 29, poate fi accesată informația doar din sistemul 

informațional E-Integritate. 

32. La prelucrarea datelor cu caracter personal disponibile, inspectorul de integritate 

este obligat să ia măsurile organizatorice și tehnice necesare pentru 

confidențialitatea și protecția acestora împotriva distrugerii, modificării, copierii, 

răspândirii, precum și împotriva altor acțiuni ilicite, măsuri menite să asigure un 

nivel de securitate adecvat în ceea ce privește riscurile prezentate de prelucrare și 

caracterul datelor prelucrate. 

33. În cadrul procedurilor de control, inspectorul de integritate, la necesitate, poate 

imprima și anexa la dosarul de control informații ce conțin date cu caracter 

personal, din bazele de date disponibile.  
34. Toate accesările operate în bazele de date disponibile vor fi luate la evidență de 

către inspectorii de integritate, în registre speciale, în care se va indica: baza de 

date accesată; numele persoanei a cărei date cu caracter personal au fost accesate; 

temeiul accesării; data accesării; specificări despre informația imprimată; 

semnătura inspectorului. Registrele specificate vor fi numerotate, cusute, sigilate și 

luate la evidență cu număr de inventar în secretariatul Autorității.  

35. Este interzisă reproducerea fără temei legal a datelor cu caracter personal, 

vizualizate sau imprimate din bazele de date, de către inspectorii de integritate, 

prin multiplicare, copiere, fotografiere, alte modalități, precum și divulgarea 

acestora.  
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36. La finalizarea lucrului cu bazele de date, inspectorul de integritate se va deloga din 

sistem, evitând vizualizarea datelor cu caracter personal de către alți inspectori de 

integritate sau terțe persoane. 

37. Demersurile scrise ale inspectorilor de integritate, vor fi expediate adresaților de 

către secretariatul Autorității, din numele acestuia.  

38. Demersurile scrise ale inspectorilor de integritate, în care se conțin date cu caracter 

personal sau care conțin informaţii cu acces limitat, în partea de jos a paginii, în 

chenar, vor conține mențiunea despre acest fapt și despre eventuala răspundere în 

caz de divulgare. 

39. Informația recepționată de către secretariatul Autorității, în urma demersurilor 

înaintate de către inspectorii de integritate, va fi înregistrată și transmisă 

inspectorului solicitant, fără a fi transmisă conducerii Autorității și vizată de către 

aceasta, fără a fi admisă divulgarea acesteia alor inspectori de integritate sau 

persoane terțe. 

40. Informațiile ce conțin date cu caracter personal vor fi anexate la dosarul de control, 

cu introducerea imediată a acestora în borderoul documentelor ce se păstrează în 

dosar. 

41. Subiectul declarării în privința căruia se derulează o procedură de control, are 

dreptul să ia cunoștință cu materialele dosarului, în condițiile legii, personal sau 

prin reprezentantul împuternicit, fără să-i fie eliberate copii de pe acestea. 

42. Se interzice de a reproduce fără temei legal documentele recepționate în cadrul 

dosarului de control, inclusiv a celor care conțin date cu caracter personal, de către 

inspectorii de integritate, prin multiplicare, copiere, fotografiere, alte modalități. 

43. În timpul absenței de la locul de muncă (pauză de masă, concediu, etc.), 

inspectorul de integritate va asigura confidențialitatea și păstrarea informațiilor ce 

conțin date cu caracter personal, prin plasarea documentelor pe suport de hârtie 

(dosarelor de control) în safeul metalic repartizat inspectorului, încuiat, cu 

aplicarea sigiliului la sfârșitul zilei de muncă și prin blocarea cu parolă a accesului 

la calculatorul personal.  

44. Varianta electronică a tuturor actelor întocmite de către inspectorul de integritate, 

în cadrul unui dosar de control, va fi nimicită sau actele vor fi depersonalizate 

(prin radierea datelor cu caracter personal și a informaţiilor cu acces limitat), 

imediat, la momentul rămânerii definitive a actului de constatare.  

45. Toate actele întocmite de către inspectorul de integritate și cele recepționate în 

cadrul unui dosar de control, pe hârtie (materialele sesizării/autosesizării, 

declarația de avere și interese personale, proces-verbal de inițiere a controlului sau 

de refuz al inițierii controlului, demersurile oficiale, răspunsurile primite la 

demersurile înaintate, actul de constatare, alte documente anexate la dosar), sunt 

scanate de către inspectorul de caz și încărcate în dosarul electronic respectiv de 

control, pe parcursul emiterii sau parvenirii acestora. 
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46.  La expirarea unui an de zile de la rămânerea definitivă a actului de constatare și 

realizarea acțiunilor prescrise prin actul de constatare, dosarul de control pe suport 

de hârtie este transmis de către inspectorul de integritate în arhiva Autorității, în 

baza unui proces-verbal de predare - primire. 

 

Secțiunea VI. 

Dispoziții finale  

 

47. Inspectoratul de integritate nu solicită și nu primește dispoziţii, inclusiv de la 

președintele sau vicepreședintele Autoritatii, referitoare la controalele privind 

averea și interesele personale, privind respectarea regimului juridic al conflictelor 

de interese, al incompatibilităților și al restricțiilor, aflate în gestiunea sa. 
 

 


