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Prin prezenta, cu referire la proiectul de lege privind sisteiyiul unitar de
salarizare în sectorul bugetar (număr unic 97/MF/2018), Vă comunicăm
următoarele.
Potrivit Convenţiei ONU înipotriva corupţiei, Capitoł 3 Incriminare, investigare
şi repriniare art. 36 „Autorităţi specializate" stipulează că: „Fiecare stat parte
face astfel încît, conform principiilor fundarnentale ale sisteiyiului său juridic, să
existe unul sau mai muite organisme ori persoane specializate în lupta împotriva
corupţiei prin investigaţii şi repriniare. Acest organism sau aceste organisrne ori
aceste persoane îşi vor acorda independenţa necesară, conforrn principiilor
fundarnentale ale sisteiyiuiui juridic al statuiui parte, pentru a putea exercita eficient
funcţiile lor la adăpost de orice influenţă necuvenită. Aceste persoane sau
„

“,

personałui respectivului organism ar trebui să aibăformarea şi resurse/e adecvate
pentru a-i exercita sarcinile". Totodată, art. 6 Organisiiiul sau organismele de
prevenire a corupţiei" prevede că:
[...J Fiecare stat parte acordă acestui
„

‘,

organisin independentă necesară, conform principiilor fundamental e ale s isternului
său juridic, pentru a perrnite exercitarea ef1cientă a funcţiiior la adăpost de orice
influenţă nedorită. Resurse/e materia/e şi personalul specializat necesar, precum ş'i
forinarea de care acest personal poate avea nevoia pentru a-şi exercita funcţiile
trebuie să lefe furnizate".
Sub irnpulsul Celor 20 de Priiicipii Directoare în donieiiiul Lupíei
înipotriva Corupţiei, aprobate de Coiisiliul de Miiiiştri aI Coiisiliului Europei îi,
octonibrie 199 7, care recoiyiandă Statelor Membre “să promoveze specializarea

persoaneior sau organisnielor responsabile cu iupta înipotriva corupţiei ş'i să le
furn izeze aces tora in jloacele necesare formării profes ionale pentru a-ş i îiideplini

sarciniie în mod eficient", rnulte dintre stateie europene şi-au înf1inţat servicii
specializate anticorupţie, altele, care şi-au înf1inţat astfel de servicii înaintea
adoptării principiilor, au constituit o sursă de inspiraţie pentru noile structuri.
Crearea structurilor specializate anticorupţie nu presupune autornat succesui lor
iiyiediat în lupta împotriva corupţiei. Experţii analişti ai acestui dorneniu, cum sunt
cei ai Grupului de State împotriva Corupţiei (GRECO), au evidenţiat o serie de
condiţii fără de care ef1cienţa structurilor anticorupţie ar rămâne un sirnplu
deziderat. Cele mai principalele condiţii pentru structurile anticorupţie sunt
urrnătoarele:
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cadrul iegislativ să fîe clar şi sulprinzător;
independenţă faţă de influenţele şi presiunile politice;
selectarea adecvată apersonalului, urmărindu-se nu doar criterii de pregătire şi
experienţă profesională deosebită, dar, în primul rând, criterii de integritate
morală;
asigui-area fondurilor adecvate şi a echipamentelor necesare funcţionării in
parametri optirni a instituţiei;
răbdare şi perseverenţă în obţinerea rezuitatelor pornind de la ideea că lupta nu
poate f1 câştigată într-o singura zi, ea necesită timp şi resurse umane şi
rnateri ale.
De asemenea, Agenda de Asociere dintre Uniunea Europeană i Republica
Moldova, prevede la componenta Prevenirea şi combaterea corupţiei şi a
conf1ictului de interese, prioritatea: „Consolidai-ea roiului Centrului Naţiona/
Anticorupţie în conibaterea coiupţież cu scopul de a produce rezultate concrete,
stipulează: „Asiurarea faptului că acesta dispune de sufîcient bu,et i personal,
de i-esponsabilităţi clai-e, de coinpetenţe sufîciente i de autononiia necesai-ă,
precum i că este prote/at de influenţe po/itice neiustifîcate şi coopei-ează bine cu
alte instituţii de aplicare a le,ii implicate în coinbaterea corupţiei, în special cu
Procuratura Anticoi-upţie".
La fel Recon,andările privind înibui,ătălirea capacitălilor de iiivestigare a
cazurilor de corupIie, îi strîi,să colaborare cu alte iiistitulii prezentate în
contextul Activităţii 1 .3 a proiectului Twinning “Suport în consolidarea
capacităţilor operaţionale ale organelor de aplicare a legii din RM în dorneniul
prevenirii şi investigării actelor de corupţie" prevede la recornandarea 1. „creşterea
i-esui-seloi- fînanciare, tehnice şi umane ale Centrului Naţional Ánticorupţie şi
Procuraturii Anticoi-upţie şi altoi- oi-gane de drept i-esponsabiie de prevenirea şi
investigai-ea coi-upţiei şi a actelor conexe corupţiei".
Statistica activităţii Procuraturii Anticorupţie şi Centrului Naţional
Anticorupţie conf1rină efectivitatea acestor instituţii şi efortul depus în lupta
împotriva corupţiei. Cu toate acestea, corupţia rărnîne o problemă majoră în
Republica Moldova şi una dintre priorităţile statului.
In acest context, Centrul Naţional Anticorupţie se confruntă cu limitări
bugetare, fapt care afectează ef1cienţa activităţilor acestei instituţii. Este
recornandabil de rnărit fondurile bugetare pentru consolidarea şi îrnbunătăţirea
activităţilor acestei instituţii şi altor organe de drept, care sunt responsabile de
prevenirea şi investigarea corupţiei.
Conforrn art. 14 şi 15 din Legea nr. 1104/2002, angajaţilor Centrului le sunt
aplicate rnăsuri speciale şi unice în felul Ior (testarea integrităţii profesionale,
monitorizarea stilului de viaţă) în vederea responsabilizării rnaxirne a acestora, fapt
ce presupune totodată şi creşterea stirnulării f1nanciare, adică asigurarea unor
salarii proporţionale responsabilităţilor. Remarcărn că aranţiile sociale şi
salai-izarea ma/orată sunt incluse concomitent cu niăsurile de spoi-ire a
responsabilităţiior colaboratorilor Centrului, aspecte ce determină angajarea şi
menţinerea în cadrul Centrului a unor persoane profesioniste şi integre în
exercitarea atribuţiilor şi diminuarea vulnerabilităţii colaboratorilor la riscurile de
corupţie.
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În acest context propunern ca Anexa nr.6 care se referă la Grupul ocupaţional
„Ordine publică şi securitate statului (D)" cornpartimentul ce se referă Ia Centrul
Naţional Anticorupţie să fie expus în urrnătoarea redacţie:
Centrul Naţional Anticorupţie
1 1. Funcii de conducere
D3007 efdirecţie generală
1 13
10,4
D3013 efdirecţie
1 1O
9,77
D3030 efsecţie
108
9,37
D3043 efserviciu
106
8,98
1 .2. Funcţii de execuţie
D3060 Ofiţer superior de urrnărire penală 104
8,62
pentru cazuri excepţionale
D3072 Ofiţer superior de urrnărire penală
103
8,44
D3102 Ofiţer de urmărire penală
102
8,26
D3060 Ofiţer superior de investigaţii pentru 104
8,62
cazuri excepţionale
D3072 Ofiţer superior de investigaţii
1 03
8,44
D3 1 02 Ofiţer de investigaţii
1 02
8,26
D3063 Inspector principal
104
8,62
D3086 Inspector superior
103
8,44
D3 107 Inspector
102
8,26
D3065 Expert principal judiciar
104
8,62
D3090 Expert superiorjudiciar
103
8,44
D3 1 1 1 Expert judiciar
1 02
8,26
D3224 Specialistprincipal
91
6,57
D3134 Specialist superior
90
6.43
D3 148 Specialist (cooi•donator)
89
6,3
.

De asernenea, colaboratorii din cadrul Centrului sunt funcţionarii publici cu
statut special şi sunt respectiv salarizaţi potrivit prevederilor Legii nr.355/2005 şi
Hotărârii de Guvern nr. 650/2006.
Potrivit art.21 alin.(1) din Legea nr.355/2005, militarii, ofiţerii de inforrnaţii şi
securitate, colaboratorii Centrului Naţional Anticorupţie, efectivul de trupă şi
corpul de cornandă angajaţi în serviciul organelor apărării naţionale, securităţii
statului şi ordiriii publice benef2iciază de sporuri la sałariul de bază: f...] pentru
categoria de califîcare.
Potrivit proiectului de lege privind sistemul unitar de salarizare în sectorul
bugetar, sporul pentru categoria de calificare pentru colaboratorii Centrului
Naţional Anticorupţie, nu se rnai regăsete, creîndu-se, de altfel, o discriminare şi
abordare diferenţiată în raport cu funcţionarii publici, deoarece acestora le este
prevăzut acest spor. De asemenea, se creează şi un conflict norinativ cu prevederile
art.24' din Legea nr.1 104/2002 cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie, care
prevede că în funcţie de pregătirea profesională, de vechirnea în muncă, de
cunoştinţele teoretice şi abilităţile practice, se stabilesc următoarele categorii de
calificare pentru colaboratorii Centrului:
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a) specialist de categoria 11;
b) specialist de categoria I;
c) specialist de categorie superioară.
area
Dat fiind că gradele de calificare au drept scop aprecierea şi stirnul
a
perfecţionării profesionale, îmbunătăţirea calităţii şi ef1cienţei muncii, sporire
unui
responsabilităţii în exercitarea atribuţiilor de serviciu, precurn şi aplicarea
nr.2
sistern de rnotivare a colaboratorilor, considerărn necesar cornpIearea Anexei
din proiect care prevede sporul lunar pentru grad profesional cu sporul lunar
pentru categoriile de calif1care colaboratoi•ii Centrului Naţional Anticorupţie, după
curn urrnează:
Grad de calificare pentru colaboratorii Centrului Spor lunar, lei

Naţional Anticorupţie
specialist de categorie superioară
specialist de categoria I
specialist de categoria II

375
350
300

O altă propunere se referă la cornpletarea articolul 1O din proiect, astfel
alineatul (4) să devină alineatul (5), iar alineatul (4) să fie expus îri urrnătoarea
redacţie:
de
„(4) Excepţiile prevăzute la la alin.(3) nu se aplică persoanelor cu funcţie
de
dernnitate publică din cadi-ul Centrului Naţional Anticorupţie, Serviciul
ii,
Informaţii i Securitate, Ministerul Afacerilor Interne, Ministei•ul Apărăr
Sei•viciul de Protecţie i Pază de Stat."
Această propunere reiese din statutul special (ce presupune deţinerea
gradelor rnilitare/speciale) pe care îl au persoanele cu funcţie de demnitate publică
tate,
din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie, Serviciul de Inforrnaţii i Securi
de
Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, Serviciul de Protecţie i Pază
Stat. Prin urrnare, salarizarea acestora trebuie să f1e decentă şi pe rnăsura
responsabilităţilor, deoarece independenţa unei instituţii anticorupţie sau care face
este
parte din organele apărăi•ii naţionale, securităţii statului şi ordinii publice
orice
strâns legată de cea a conducătorului acesteia, care trebuie să fie liber de
presiuni şi influenţe necorespunzătoare.
Avînd în vedere că noua lege de salarizare în sectorul bugetar se propune să
erile ce
intre în vigoare de la O 1 decernbrie 20 1 8 şi faptul că aceasta abrogă preved
a
se referă la ajutorul rnaterial, sernnalărn, neclarităţi ce vizează achitarea acestui
pentru luna decembrie a anului 2018. Dat fiind că rnajoritatea autorităţilor publice
ului VII
au achitat salariaţilor săi ajutorul rnaterial, propunern cornpletarea capitol
al
Dispoziţii tranzitorii şi f1nale cu prevederi ce să stabilească că ajutorul materi
pentru anul 20 1 8 se achită integral.
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