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GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

H O T Ă R Î R E nr._____ 

din „____” ________________ 2013 

or. Chişinău 

  

Cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului 

 

 
În vederea executării prevederilor art. 21

1 
din Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu 

privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monotorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2006, nr. 35-38, art. 148) şi art. 6 din Legea nr. 48 din 22 martie 2012 privind 

sistemul de salarizare a funcţionarilor publici (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2012, nr. 63, art. 213), 

 
Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 
 

1. Hotărîrea Guvernului nr. 650 din 12.06.2006 privind salarizarea militarilor, 

efectivului de trupă şi corpului de comandă angajaţi în serviciul organelor apărării 

naţionale, securităţii statului şi ordinii publice, cu modificările şi completările 

ulterioare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 91 – 94, art. 692), se 

modifică şi se completează după cum urmează: 

 

1). În tot textul hotărîrii şi în anexele la aceasta cuvintele “Centrul pentru 

Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei”, la orice formă gramaticală, se 

substituie cu cuvintele „Centrul Naţional Anticorupţie”. 

2). Anexa nr. 4 la pct. 2: 

alineatul unic devine subpct. 1)   

se completează cu subpunctele 2) şi 3)  cu următorul conţinut: 

„2). pentru eficienţă în prevenirea şi combaterea corupţiei: 

a) pentru corpul de ofiţeri – în mărime de 1,5 salariu mediu lunar pe economie 

pentru anul precedent; 

b) pentru corpul de subofiţeri – în mărime de 0,8 salariu mediu lunar pe 

economie pentru anul precedent. 

3). Sporul prevăzut la subpct. 2) se stabileşte în conformitate cu criteriile aprobate 

prin act departamental al Centrului.” 

3). Anexa nr. 4 se completează cu un nou punct 3 cu următorul conţinut: 

„3. Pentru director şi director adjunct al Centrului Naţional Anticorupţie se stabileşte 

spor lunar în mărime de 1,5 salariu mediu lunar pe economie pentru anul precedent.”   

 

2. Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 28.05.2012 privind salarizarea funcţionarilor 

publici, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2012, nr. 104 – 108, art. 371), se modifică şi se completează după cum 

urmează: 

 



 

 

1). La pct. 4 al hotărîrii  

cuvintele “Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei”, se 

substituie cu cuvintele „Centrul Naţional Anticorupţie”. 

poziţia doi din tabel se exclude. 

2). După pct. 4 se completează cu un nou punct 4
1 
cu următorul conţinut: 

„Pentru funcţionarii publici din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie, gradele de 

salarizare prevăzute în anexa nr. 2 se majorează cu unu sau două grade.” 

3). În Anexa nr. 2 după poziţia „Aparatele centrale ale ministerelor” se completează 

cu o poziţie nouă cu următorul conţinut: 

 

„Centrul Naţional Anticorupţie 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”  

 

 

 

 

Prim-ministru                                                                                          Iurie LEANCĂ      

 

 
Contrasemnează  

 

Ministrul Finanţelor                                                                                                 Veaceslav Negruţa 

 

B07 Şef direcţie generală, şef subdiviziune teritorială 19 - 

B08 Şef direcţie 18 - 

B09 Şef direcţie în cadrul direcţiei generale 17 - 

B10 Şef secţie 17 - 

B 11 Şef secţie în cadrul direcţiei 16 - 

B 12 Şef serviciu 16 - 

C 10 Consultant principal 15 - 

C 11  Consultant superior 10 - 

C 12 Consultant 8 - 

C 16 Contabil-şef  16 - 

C 20 Specialist principal 8 7 

C 21 Specialist superior 6 5 

C 22 Specialist  3 2 


