
                         
     Ministerul Finanțelor                  

       
Prin prezenta, Vă comunicăm că Centrul Național Anticorupție cu susținerea 

și implicarea PNUD Moldova prin suportul proiectului „Lupta cu corupția prin 

consolidarea integității durabile în Republica Moldova”, finanțat de Ministerul 

Afacerilor Externe al Norvegiei a dezvoltat mecanismul de prevenire a corupției – 

platforma „reLAWed” care are drept scop oferirea posibilității tuturor persoanelor 

să se implice în procesul de perfecționare a cadrului legal național și poate fi 

utilizată prin accesarea paginii web oficiale www.relawed.cna.md  

Astfel, prin intermediul Platformei „reLAWed” a fost recepționată semnalarea 

nr. ID000086 prin care au fost notificate unele prevederi din Legea nr.270/2018 

privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.  

 Autorul semnalării invocă existența unor norme confuze și neclare prin care 

sun stabilite salarii diferențiate în raport cu unele funcții care exercită atribuții 

echivalente și asemănătoare, ceea ce încalcă principiul nediscriminării, echității și 

coerenței stabilit de aceeași lege.  

În corespundere cu obiectivul Platformei „reLAWed” – orice persoană să 

poată semnala asupra unor norme/acte normative defectuoase ale cadrului normativ 

pertinent, care pot determina apariția riscurilor de corupție, Centrul Național 

Anticorupție este responsabil de examinarea semnalării respective și, în 

dependență de necesitate, propunerile respective să le transmită după competență 

pentru o evaluare a posibilității operării modificărilor respective în cadrul normativ 

propus. 

În acest sens, Vă informăm că urmare a examinării acestei solicitări, Centrul 

Național Anticorupție consideră oportun înaintarea spre examinare a notificării 

respective prin prisma competenței. 
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În final, ținând cont de faptul că potrivit prevederilor punctului 6 subpunctul 8 

din Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.696/2017 care statuează că Ministerul 

Finanțelor realizează funcțiile sale în domeniul salarizării în sectorul bugetar, 

solicităm respectuos examinarea cadrului legal invocat în vederea expunerii 

privind necesitatea operării modificărilor respective în raport cu examinarea 

semnalării înaintate. 

În acest context, solicităm respectuos să fim informați despre acțiunile 

întreprinse și deciziile adoptate în termen rezonabil. 

 

Anexă:  

semnalarea nr.ID000086 – 1 (una) filă. 
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#ID000086 - LP270/2018 

privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar 

Instituția emitentă 
Parlamentul 
Tip Act 
Lege 
Nr. Act 
LP270/2018 
Data emiterii 
Noi, 23, 2018 
Articol 
— 
Aliniat 
— 
Literă 
— 
Descrieți cazul (evitați date cu caracter personal) 
În anexa nr.3 a Legii nr.270 din 23 noiembrie 2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul 
bugetar poziția A2114 Asistent judiciar – pentru funcția respectivă din cadrul judecătoriilor este 
stabilită clasa de salarizare 70, iar pentru funcția similar poziția A2128 consultant al procurorului din 
procuraturile teritoriale este stabilită clasa de salarizare 73. 
Urmează ca nivelul de salarizare al funcției de asistent judiciar din cadrul judecătoriilor trebuie să fie 
cel puțin egal cu nivelul de salarizare al funcția de consultant al procurorului din procuraturile 
teritoriale, or condițiile de accedere în funcțiile respective și obligațiile atribuite sunt cel puțin 
echivalente. 
Concluziile date rezidă din faptul că Clasificatorul unic al funcțiilor publice (Legea nr.155 din 21-07-
2011) stabilește, la Secţiunea a III-a Secretariatul Curţii Constituţionale şi autoritatea judecătorească 
poziția C26 Asistent judiciar și poziția C25 Consultant al procurorului, atribuții echivalente și 
asemănătoare. 
În acest context nu se respectă principiul de nediscriminare, echitate și coerență, în sensul asigurării 
tratamentului egal și a remunerării egale pentru muncă de valoare egală (art.3 alin.(1) lit. b) din 
Legea nr.270 din 23 noiembrie 2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar). 
În același sens de menționat este faptul că pentru salarizarea pentru funcțiile de asistent judiciar din 
cadrul Curților de Apel (poziția A2116), asistent judiciar din cadrul Curții Supreme de Justiție (poziția 
A2112) este echivalată cu salarizarea pentru funcția de consultant al procurorului din cadrul 
Procuraturii Generale (poziția A2113). 
Propuneți redactare act / document (opțional) 
Anexa nr.3 a Legii nr.270 din 23 noiembrie 2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul 
bugetar poziția A2114 Asistent judiciar clasa de salarizare să fie indicată 73, coeficientul de 
salarizare 4,51. 
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