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Stimată Doamnă PAVLOV, 

 

Ulterior examinării demersului Dumneavoastră nr. 93/2021 din 25 iunie 2021, Vă 

comunicăm următoarele. 

1. În anexa nr. 1 la prezenta scrisoare este oferită lista integrală a conducătorilor 

subdiviziunilor Aparatului Președintelui Republicii Moldova, cu indicarea, pentru fiecare 

funcționar în parte, a salariului de funcție și suplimentelor achitate conform Legii nr. 

270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.  

De asemenea, Vă aducem la cunoștință faptul că funcționarii Aparatului Președintelui 

Republicii Moldova nu beneficiază de sporuri: de compensare pentru munca prestată în 

condiții nefavorabile; de compensare pentru munca prestată în condiții de risc sporit 

pentru sănătate; pentru munca suplimentară, pentru munca de noapte și pentru munca 

prestată în zilele de sărbătoare nelucrătoare şi/sau în zilele de repaus. 

Inclusiv, în cadrul instituției prezidențiale nu au fost și nici nu sunt proiecte de 

dezvoltare finanțate din surse externe, în temeiul cărora funcționarii ar putea să beneficieze 

de spor pentru participare în cadrul acestor proiecte. 

Totodată, precizăm faptul că achitarea primei anuale se face în temeiul hotărârii 

Guvernului. Pentru anul 2020 și anul 2021 astfel de hotărâri nu au fost emise, respectiv, 

angajații Aparatului Președintelui nu au beneficiat, pentru anii în cauză, de prime anuale. 

2. Adițional, anexat, Vă prezentăm copiile Planului Aparatului Președintelui 

Republicii Moldova privind achizițiile de mărfuri, lucrări și servicii pe anul 2020 și anul 

2021, inclusiv Darea de Seamă privind monitorizarea executării contractelor de achiziții 

publice ale Aparatului Președintelui Republicii Moldova pentru anul 2020.  

Referitor la Darea de Seamă privind monitorizarea executării contractelor de achiziții 

publice pentru anul 2021, Vă aducem la cunoștință că aceasta va fi perfectată doar după 

încheierea anului bugetar 2021. Totodată, menționăm că această informație, conform 

principiului transparenței, este una de acces public și poate fi găsită pe pagina web oficială 

a Președinției Republicii Moldova: https://www.presedinte.md/, la compartimentul 

ADMINISTRAȚIA PREZIDENȚIALĂ, rubrica Achiziții publice. 

3. Subsecvent, Vă aducem la cunoștință faptul că, potrivit Legii finanțelor publice și 

responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014, Aparatul Președintelui Republicii Moldova 

este finanțat de la bugetul de stat și nu poate acorda subsidii/granturi/donații din sursele 

bugetului de stat către persoane fizice sau juridice.  

Cu respect, 

Rozalina ALBU, 

Secretar general 

adjunct 

 
Doamnei  Steluța PAVLOV, 

Director de proiect Asociația Obștească „Juriști pentru Drepturile Omului”, 

str. Vlaicu Pârcălab 2, of.13, mun. Chișinău 
ex.A.Mihailuta  
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