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Dnei Steluţa PAVLOV
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Inspecţia Financiară a examinat cererea din 24.06.2021 şi solicitarea nr. 67/2021 
din 25.06.2021, înregistrate la intrări cu nr. 1119 din 24.06.2021 şi nr. 1135 din 
28.06.2021, privind prezentarea informaţiilor ce ţine de salariul calculat, premii unice, 
premiul anual, per flecare persoană în parte, a conducătorilor, conducătorilor de secţii, 
direcţii, copia planului anual de achiziţii publice de bunuri, lucrări şi servicii pentru anii 
2020-2021, precum şi copia rapoartelor privind rezultatele procedurilor de achiziţii 
publice desfăşurate în anii 2020-2021, subsidiile/granturile/donaţiile acordate 
persoanelor juridice în anii 2020-2021, inclusiv, beneficiarul, baza legală, statutul 
juridic şi data semnării, şi informează următoarele.

Calcularea plăţilor salariale a angajaţilor Inspecţiei Financiare se efectuează în 
'conformitate cu prevederile Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul 
bugetar nr. 270/2018.

Se menţionează că informaţia ce ţine de salariul calculat, premii unice, premiul 
anual, per flecare persoană în parte, a conducătorilor, conducătorilor de secţii, direcţii, 
conţin date cu caracter personal, iar furnizarea informaţiei solicitate, în lipsa acordului 
fiecărei persoane în parte ar contravine prevederilor Legii privind protecţia datelor cu 
caracter personal nr.133 din 08.07.2011.

în contextul menţionat Inspecţia Financiară este în imposibilitate de a vă prezenta 
informaţia solicitată, totodată, vă informăm că puteţi accesa portalul declaraţiilor de pe 
www.cni.md. pentru obţinerea informaţiilor ce ţine de plăţile salariale obţinute de către 
conducătorii acesteia.

Cu referire la copia planului anual de achiziţii publice de bunuri, lucrări şi servicii 
pentru anii 2020-2021 cât şi copia rapoartelor privind rezultatele procedurilor de 
achiziţii publice desfăşurate în anii 2020-2021, vă informăm că puteţi accesa adresa 
electronică https://if.gov.md/content/achizitii-publice pentru obţinerea informaţiilor 
solicitate.

Cât priveşte, subsidiile/granturile/donaţiile acordate persoanelor juridice în anii 
2020-2021, vă informăm că, în perioada nominalizată Inspecţia Financiară nu a acordat 
careva subsidii/granturi sau donaţii.

Director Alexei SECRIERU
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