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Asociația Obștească „Juriștii pentru Drepturile Omului”, 
dnei Diana BUTNARU,  
str. Vlaicu Pîrcălab,2, of. 13, MD-2009, mun. Chișinău 
 
Stimată doamnă Butnaru,  

Cu referire la scrisoarea nr. 95/2021 din 25.06.2021, Banca Națională a Moldovei (pe text și 
BNM) vă transmite informație aferentă subiectelor abordate: 

1. Salarizarea angajaților Băncii Naționale a Moldovei nu se efectuează în baza Legii 
nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, dar în conformitate 
cu Legea salarizării nr. 847/2002 şi cu Regulamentul privind salarizarea angajaților Băncii 
Naționale a Moldovei, aprobat de către Consiliul de supraveghere al Băncii Naționale a 
Moldovei.  

De asemenea, vă informăm că datele cu caracter personal ale angajaților BNM sunt 
prelucrate în conformitate cu Legea privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 
133/2001 și Codul muncii  al Republicii Moldova nr. 154/2003, pentru îndeplinirea 
obligaţiilor și drepturilor BNM în calitate de angajator în domeniul dreptului muncii.  

În acest sens vă informăm că în conformitate cu art. 92 al Codului muncii  transmiterea 
datelor cu caracter personal ale salariaților este restricționată și poate fi efectuată cu 
acordul scris al angajatului. 

De asemenea, menționăm că art. 11 din Legea nr. 982/2000 privind accesul la informaţie 
obligă furnizorul de informații să respecte limitările accesului la informaţie, prevăzute de 
legislaţie, în scopul protejării informaţiei confidenţiale, vieţii private a persoanei şi 
securităţii naţionale. 

Adițional vă comunicăm că în conformitate cu art.3 alin.(1) lit. e1) din Legea nr. 133/2016 
privind declararea averii şi a intereselor personale, membrii Consiliului de supraveghere, 
ai Comitetului executiv şi angajații Băncii Naționale a Moldovei sunt subiecți ai declarării 
averii și a intereselor personale. Respectiv, informația privind veniturile salariale în cadrul 
BNM este conținută în declarația de avere şi interese personale, publicată pe pagina oficială 
a Autorității Naționale de Integritate pe adresa www.ani.md. 
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2. Planul de achiziţii publice şi raportul de monitorizare privind executarea 
contractelor de achiziții publice se publică, în conformitate cu cerințele actelor normative 
în vigoare, pentru fiecare an de gestiune pe pagina web-oficială a BNM: www.bnm.md, la 
rubrica ,,Transparență”.  

Toate procedurile de achiziție desfășurate potrivit art.46 din Legea nr.131/2015 privind 
achiziţiile publice pot fi accesate direct pe platforma SIA „RSAP” M-Tender: 
https://achizitii.md/ro/. Totodată, BNM remite pentru publicare în BAP, anunțurile, 
deciziile și dările de seamă aferente fiecărei proceduri de achiziție, iar informația dată poate 
fi accesată la următorul link: https://tender.gov.md/ro/bap. 

Informaţia cu privire la sumele atribuite pentru fiecare contract realizat în această perioadă 
separat poate fi accesată la următorul link: https://tender.gov.md/ro/bap. Este de menționat 
că toate plățile efectuate se încadrează în sumele contractelor semnate și nu au depășit 
sumele alocate. 

3. Banca Națională a Moldovei, conform art. 71 alin. 1 lit. a) al Legii cu privire la Banca 
Națională a Moldovei nr. 548/1995, nu poate acorda subsidii / granturi / donații sau altă 
formă de asistență financiară, identificată ca fiind activități interzise Băncii Naționale a 
Moldovei. Astfel în anii 2020-2021, Banca Națională a Moldovei nu a acordat subsidii / 
granturi / donații persoanelor juridice sau fizice. 

 

Urmare celor expuse mai sus, Banca Națională a Moldovei își exprimă disponibilitatea și 
deschiderea pentru furnizarea oricăror informații care nu excedează cerințele legale. 

Cu respect,  

 

Octavian ARMAȘU 
Guvernator 

ex. T. Prisăcaru 
tel. 022 82 22 58 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adițional vă comunicăm că prezentul răspuns poate fi contestat la Comitetul executiv al Băncii 

Naționale a Moldovei (mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru, 1) prin depunerea unei cereri prealabile 

în termen de 30 de zile de la data comunicării și, ulterior, a acțiunii în instanța de judecată 

competentă (Judecătoria Chișinău, s. Râșcani, str. Kiev 3) în termen de 30 de zile de la data 

comunicării deciziei cu privire la cererea prealabilă. 


		2021-07-01T15:26:38+0300
	Moldova
	MoldSign Signature




