
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nr.01/2232 din  02.04.2021   

                                                   

 

                                                                        Domnului Anatolie EȘANU 

              Jurnalist Ziarul de Gardă 

 

 
 

 

Stimate Domnule Anatolie Eșanu,  
 

Cu referire la adresarea Dumneavoastră parvenită în adresa Ministerului Justiției și 

înregistrată sub nr. 467 din 24.03.2021 privind modalitatea de utilizare a vilei/căsuței, 

luate în locațiune de către autoritate/instituție, comunicăm următoarele. 

Căsuța cu destinație locativă este luată în locațiune în mod continuu din anul 2004 

și până în prezent, de rând cu alte autorități publice centrale, acestea fiind utilizate 

conform destinației și conform discreției autorității locatare.     

 Prin urmare se atestă un istoric îndelungat de locațiune, iar atacurile produse și 

direcționate evident selectiv sunt justificate, în special în contextul actualității, a 

multitudinii de viziuni și scopuri, care aduc în denaturare principiul obiectivității.  

 Grație faptului că aceste căsuțe sunt luate în locațiune în mod constant, acest fapt 

asigură un control mai strict și consolidat asupra neadmiterii degradării/distrugerii 

bunurilor statului, în același timp, în același timp permițând achitarea salariilor angajaților 

locatorului.  

Având în vedere că căsuța are destinație locativă, cu dotări și capacitate de cazare, 

fiecare autoritate o folosește conform destinației, asigurând-i și întreținerea, cu implicarea 

efectuării achitării anumitor plăți comunale.        

 Totodată, este de menționat că în anul 2019 cuantumul plății pentru vila/căsuță au 

constituit 179 431, 35 lei, iar pentru anul 2020 – 175 102, 44 lei. 

Precizăm, că chiar și în contextul situației epidemiologice precare care a fost 

confirmată pe parcursul anului 2020 și continuă și în 2021, bunurile statului urmează a fi 

întreținute, pentru a nu fi admise degradarea/distrugerea lor.  

Mai mult ca atât, ținem să menționăm că prevederile Convenției Europene a 

Drepturilor Omului, precum și legislația națională garantează fiecărui cetățean al 

Republicii Moldova dreptul la respectarea vieții private şi de familie, și nici un interes, 

avansarea în rating, precum și alte favoruri, nu pot permite și nici nu pot fi admise atât 

timp cât atentează la drepturile și libertățile omului, prin subminarea onoarei și demnității. 

 

 Cu respect, 
 

 

Secretar de stat             Alexandru PLEȘCA 
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