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07.07.2021            nr. 1.4/1017/44-21 
La nr. 81/2021 din 25.06.2021 

 

Juriștii pentru Drepturile Omului 
MD-2009, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, nr.2, of. 13 

 

 Prin prezenta, cu referire la demersul nr. 81/2021 din 25.06.2021, prin care solicitați 

prezentarea unor informații, Instituția Publică „Serviciul Tehnologia Informației și 
Securitate Cibernetică” comunică următoarele: 
 1. În conformitate cu statutul Instituției aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

414/2018 cu privire la măsurile de consolidare a centrelor de date în sectorul public 
 şi de raţionalizare a administrării sistemelor informaţionale de stat, aceasta este o Instituție 
publică care activează în baza principiilor de autogestiune, astfel față de aceasta nu este 

aplicabilă Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. 
 Totodată, vă prezentăm anexat Lista conducătorilor/membrilor structurilor de 

conducere și a conducătorilor de secții și direcții, conform Anexei nr. 1. 
 2. Cu referire la informația privind achizițiile publice petrecute de către Instituție, 
menționăm faptul că, pe pagina oficială a Instituției www.stisc.gov.md, este publicată toată 

informația aferentă acestora, în conformitate cu legislația în vigoare. 
 Totodată, vă remitem anexat informația privind sumele finale ale plăților pentru 
contractele realizate în perioada de referință, conform Anexei nr. 2. 

 3. Cu referire la subsidiile/granturile/donațiile acordate, comunicăm că  Instituția nu 
a acordat mijloace financiare sub nici o formă din cele menționate. Totodată, în luna martie 

a anului 2020, salariații Instituției, care au dorit să sprijine și să contribuie la eforturile 
comune de combatere a virusului COVID-19 au donat salariul pentru o zi de muncă pentru 
sistemul medical. 

 

 Anexă: 
- Lista conducătorilor/membrilor structurilor de conducere și a conducătorilor de secții și 

direcții – 1filă; 
- Informația privind sumele finale ale plăților pentru contractele realizate în perioada 2020-

2021 - 3 file; 
 

Cu respect,  

 

Director                                                          Serghei POPOVICI 
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