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Stimate domn,
Ca urmare a adreselor dumneavoastră înregistrată la ANAF - Serviciul Comunicare, Relații
Publice și Mass - Media cu nr. A_RPC 354/444/2021, vă comunicăm următoarele:
Entitatea AEROFLOT – Reprezentanță (CUI 6320110) este reprezentanța în România
a companiei AEROFLOT PJSC RUSIA, companie deținută de Guvernul rus în proporție de
57,34%.
În cadrul organelor de conducere ale entității AEROFLOT PJSC RUSIA se regăsesc 3
persoane supuse sancțiunilor internaționale respectiv, președintele consiliului de
administrație VITALY GENNADYEVICH SAVELYEV, președintele consiliului de conducere
MIKHAIL IGOREVICH POLUBOYARINOV și membru al consiliului de administrație SERGEY
VIKTOROVICH CHEMEZOV.
Din analiza informaţiilor din bazele de date la care ANAF are acces, se confirmă
faptul că AEROFLOT PJSC este controlată indirect de persoanele menționate mai sus.
Astfel, au fost puse în aplicare prevederile art. 2 din Regulamentul (UE) nr.
269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință
integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei conform cărora ”se
îngheață toate fondurile și resursele economice care aparțin, se află în proprietatea ori
posesia sau sunt controlate de orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism sau
de persoane fizice sau juridice, entități sau organisme asociate acestora, astfel cum
figurează în lista din anexa I.
Măsurile luate vizează disponibilitățile aflate în conturile bancare active ale AEROFLOT
Reprezentanță, controlată indirect de persoanele fizice listate VITALY GENNADYEVICH
SAVELYEV, MIKHAIL IGOREVICH POLUBOYARINOV și SERGEY VIKTOROVICH CHEMEZOV,
deschise la banca Raiffeisen Bank SA, respectiv:

- RO60RZBR0000060015045177;
- RO62RZBR0000060003770249;
- RO85RZBR0000060002407567,
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așa cum reiese din Ordinul președintelui ANAF de blocare a fondurilor şi resurselor
economice care se află în proprietatea ori posesia sau sunt controlate direct sau indirect
de entitatea AEROFLOT Reprezentanță, nr. 420/16.03.2022, publicat în Monitorul Oficial nr
262/17.03.2022.
Totodată, precizăm că, în procesul de luare a deciziilor privind punerea în aplicare
a sancțiunilor internaționale, autoritățile competente efectuează toate cercetările
necesare ținând seama de situație, inclusiv dacă este nevoie de consultarea autorităților
competente din orice alt stat.
Menționăm că art.20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008
reglementează obligația de confidențialitate în sensul că informațiile deținute în legătură
cu persoanele sau entitățile desemnate pot fi transmise numai în condițiile prevăzute de
lege.
Astfel, în conformitate cu art.19 din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.202/2008, ordinul de blocare se publică în Monitorul Oficial al României, dată de la care
informațiile respective devin publice.
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