
                    proiect 

                     
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

       HOTĂRÎRE Nr. _____ 
                                       din _________________     

 
     privind aprobarea Listei funcţiilor din cadrul Centrului Naţional 

Anticorupţie şi gradelor speciale ce le corespund  
 

   
În temeiul art.18 alin. (3) şi art. 20 alin.(4) din Legea cu privire la Centrul 

Naţional Anticorupţie, nr. 1104-XV din 06 iunie 2002, Guvernul adoptă prezenta 
hotărîre. 

  
 

 Art.1. – Se aprobă: 

 Lista funcţiilor din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie şi gradelor speciale 
ce le corespund, conform anexei nr. 1; 

 Condiţiile de corespundere a gradelor militare şi speciale gradelor speciale ale 
Centrului Naţional Anticorupţie, potrivit anexei nr. 2. 

 Art. 2. – La aprobarea, după caz, modificarea schemei de încadrare a 
personalului Centrului Naţional Anticorupţie, se vor utiliza exclusiv titlurile 
funcţiilor şi gradele speciale ce le corespund, prevăzute în anexa nr. 1.   

 Art. 3. – Angajarea sau numirea colaboratorilor în funcţii pentru care se 
conferă grade speciale se va realiza cu respectarea condiţiilor prevăzute de Legea 
cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie, nr. 1104-XV din 06 iunie 2002 şi 
prezenta Hotărîre. 
 
 Art. 4. - În corespundere cu  funcţia  deţinută,  colaboratorilor  Centrului li se  
pot  conferi maximum gradele speciale incluse în anexa nr. 1.   
 
 

  Art. 5. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 
 
 

PRIM-MINISTRU AL REPUBLICII MOLDOVA 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                            Anexa nr.1 
la Hotărîrea Guvernului nr.  

                                                                                                                din    _________________ 
 
 

LISTA 
funcţiilor din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie 

 şi gradelor speciale ce le corespund 
 
  

Nr. Titlul funcţiei Cerinţe specifice minime pentru ocuparea 
funcţiei 

Gradul special 
maxim 

1 2 3 4 
 

I.  Efectivul de comandă suprem: 
1. Director - conform prevederilor Legii nr. 1104-XV din 

06.06.2002 cu privire la Centrul Naţional 
Anticorupţie şi Legii nr. 199 din 16.07.2007 cu 
privire la statutul persoanelor cu funcţii de 
demnitate publică. 

   General-colonel 
 

2. Director adjunct - conform prevederilor Legii nr. 1104-XV din 
06.06.2002 cu privire la Centrul Naţional 
Anticorupţie 

General-maior 

 

II. Efectivul de ofiţeri superiori: 

      
        1. Funcţii de conducere: 
1. Şef direcţie generală - 5 ani de experienţă profesională în domeniul 

juridic sau economic  
 

Colonel 

2 Şef-adjunct direcţie 
generală 

- 5 ani de experienţă profesională în domeniul 
juridic sau economic  

3. Şef direcţie, şef Serviciu 
Prevenirea şi combaterea 
spălării banilor  

- 5 ani de experienţă profesională în domeniul 
juridic sau economic  

4. Şef adjunct direcţie, şef-
adjunct Serviciu Prevenirea 
şi combaterea spălării 
banilor 

- 4 ani de experienţă profesională în domeniul 
juridic sau economic 

5 Şef direcţie în cadrul 
direcţiei generale 

- 4 ani de experienţă profesională în domeniul 
juridic sau economic 

6. Şef secţie - 4 ani de experienţă profesională în domeniul 
juridic sau economic 

7. Şef adjunct secţie - 3 ani de experienţă profesională în domeniul 
juridic sau economic 

8. Şef secţie/ serviciu în 
cadrul direcţiei generale    
 

- 4 ani de experienţă profesională în domeniul 
juridic sau economic 

9. Şef secţie/ serviciu în 
cadrul direcţiei  
 

- 3 ani de experienţă profesională în domeniul 
juridic sau economic 

Locotenent-
colonel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        2. Funcţii de execuţie: 
1. Ofiţer superior de urmărire 

penală pentru cazuri 
excepţionale 

- 5 ani de experienţă profesională în domeniul 
juridic 

2. Ofiţer superior de urmărire 
penală  

- 3 ani de experienţă profesională în domeniul 
juridic 

3. Ofiţer superior de 
investigaţii pentru cazuri 
excepţionale 

- 5 ani de experienţă profesională în domeniul 
juridic 

4. Ofiţer superior de 
investigaţii  

- 3 ani de experienţă profesională în domeniul 
juridic sau economic 

5. Inspector principal - 5 ani de experienţă profesională în domeniul 
juridic sau economic 

6. Inspector superior - 3 ani de experienţă profesională în domeniul 
juridic sau economic 

7. Expert principal judiciar - conform prevederilor Legii nr. 1086 din 
23.06.2000 cu privire la expertiza judiciară, 
constatările tehnico-ştiinţifice şi medico-legale; 
- 5 ani de experienţă profesională în domeniu; 
- deţinerea gradului „superior de calificare” în 
domeniul expertizei judiciare 

8. Expert superior judiciar - conform prevederilor Legii nr. 1086 din 
23.06.2000 cu privire la expertiza judiciară, 
constatările tehnico-ştiinţifice şi medico-legale; 
- 3 ani de experienţă profesională în domeniu; 
- deţinerea gradului „I de calificare” în 
domeniul expertizei judiciare 

Maior 

III. Efectivul de ofiţeri inferiori: 
1. Ofiţer de urmărire penală 

2. Ofiţer de investigaţii 
 

3. Inspector 

 
- specializare în domeniul juridic sau economic  

4. Expert judiciar              - conform prevederilor Legii nr. 1086 din 
23.06.2000 cu privire la expertiza judiciară, 
constatările tehnico-ştiinţifice şi medico-legale. 

Căpitan 

IV. Efectivul de subofiţeri: 
1. Specialist coordonator - studii medii de specialitate; 

- pregătire militară. 
Plutonier major 

2. Specialist  - studii medii de specialitate; 
- pregătire militară. 

Plutonier major 

 
Notă: În lista funcţiilor Centrului Naţional Anticorupţie sunt funcţii de conducere şi 

funcţii de execuţie care necesită studii corespunzătoare cerinţelor specificate în fişa 
postului şi care întrunesc cerinţele legale de angajare. 

 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

                                                                                         Anexa nr.2 
la Hotărîrea Guvernului nr.  

                                                                                                                din __________________ 
 

 
Condiţiile de corespundere a gradelor militare şi speciale  

gradelor speciale din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie 
 
1. Se stabileşte că persoanelor angajate din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie în 

funcţii de subofiţeri şi ofiţeri, care deţin grade militare sau grade speciale conferite de către alte 
autorităţi publice, li se conferă grade speciale echivalente gradelor colaboratorilor Centrului.  

2. Gradele speciale din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie corespund gradelor militare 
şi speciale din alte autorităţi, după cum urmează: 

 
Gradul special 

 din cadrul Centrului  
Gradul militar sau special din cadrul 
Ministerului Apărării,  organelor 
securităţii statului, afacerilor 

interne şi sistemului penitenciar 

Gradul de clasificare                         
şi gradul militar special  
al organelor procuraturii 

1 2 3 

 plutonier   plutonier - 
 plutonier major   plutonier major - 
 locotenent   locotenent jurist de rangul III ;  

locotenent de justiţie 
 locotenent major   locotenent major jurist de rangul II; 

locotenent major de justiţie 
 căpitan   căpitan jurist de rangul I;  

căpitan de justiţie 
 maior   maior consilier juridic de rangul III ; 

maior de justiţie 
 locotenent-colonel   locotenent-colonel consilier juridic de rangul II ; 

locotenent-colonel de justiţie 
 colonel   colonel consilier juridic de rangul I ; 

colonel de justiţie 

 

 

 

  

 

 

 

 


