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Asociaţia Obştească  

„Juriştii pentru Drepturile Omului” 

                                                                                          e-mail: info@lhr.md 

 

Prin prezenta, Casa Naţională de Asigurări Sociale a examinat cererea de acces 

la informaţii nr. 91/2021  din 25.06.2021 și comunică următoarele. 

1. Informaţia cu privire la conducătorii Casei Naţionale de Asigurări Sociale, 

precum şi conducătorii de secţii/direcţii/direcţii generale este publică şi plasată pe 

pagina-web oficială www.cnas.md, compartimentul „Despre CNAS”. 

Salarizarea angajaţilor Casei Naţionale de Asigurări Sociale se efectuează în 

conformitate cu legislaţia privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar. Astfel, 

salariul de bază al angajaţilor este stabilit în temeiul Anexei nr.3 din Legea                   

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

În același timp, conform prevederilor Legii nr. 133/2016  privind declararea 

averii şi a intereselor personale, funcţionarii publici din cadrul Casei Naţionale de 

Asigurări Sociale sunt subiecţi al declarării averii şi a intereselor personale, 

prezentînd,  în acest sens, declaraţii corespunzătoare. Astfel, datele despre venitul 

obţinut de la locul de muncă sunt parte componentă a declaraţiilor prenotate, şi îl 

puteţi vizualiza, per fiecare persoană în parte, din portalul declaraţiilor de pe pagina-

web oficială a Autorității Naţionale de Integritate.  

2. Cu privire la documentele şi informaţiile solicitate din domeniul achizițiilor 

publice, informăm că acestea sunt publice şi le puteţi vizualiza pe pagina-web oficială 

www.cnas.md, compartimentul „Achiziţii publice”. 

3. Cu privire la acordarea persoanelor juridice în anii 2020-2021 a subsidiilor, 

granturilor, donațiilor, informăm că, Casa Naţională de Asigurări Sociale nu le 

acordă.  

 

Director general                             Elena ŢÎBÎRNĂ 
 

 

 

 

 

Ex: A. Mamulat  

Tel. (022) 257-835 

  Сasa Naţională de  Asigurări Sociale  

a Republicii Moldova 

 

 

Национальная Касcа Социального 

Страхования  Республики  Молдова 

 

2028,  mun. Chişinău,  str. Gh. Tudor, 3 
tel./fax:  73-51-81 tel.:  25-78-25 
c/f 1004600030235 
IBAN   MD84TRPFAH518710A01691AA 
 

  2028, мун. Кишинэу, ул. Георге Тудор, 3 
тел./факс : 73-51-81  тел. :  25-78-25 
ф/к  1004600030235 
IBAN   MD84TRPFAH518710A01691AA 
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