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06 iulie 2022 Nr. DJ-04/209-1031 

la nr. 251/2022 din 14.06.2022 
 

Domnului Vitalie IORDACHI, 

Președinte al A.O. „Juriștii pentru Drepturile Omului” 

e-mail:  info@lhr.md  

 

Stimate Domnule Președinte, 

 
La cererea AO „Juriștii pentru Drepturile Omului” nr. 251/2022 din 14.06.2022 

prin care se solicită eliberarea informațiilor oficiale/de interes public, Consiliul 

Concurenței prezintă informațiile solicitate, după cum urmează 

1. Informația privind lista integrală a conducătorilor/membrilor structurilor de 

conducere și a conducătorilor de secții, direcţii şi direcţii generale cu indicarea, per 

fiecare persoană în parte, în conformitate cu art. 10 – 21/1 din Legea privind sistemul 

unitar de salarizare în sectorul bugetar nr. 270/2018, a salariului de bază; sporului 

lunar pentru gradul profesional; sporului lunar pentru deţinerea titlului ştiinţific şi/sau 

ştiinţifico-didactic; sporului lunar pentru deţinerea titlului onorific; sporului pentru 

performanţă; premiilor unice; premiului anual pentru anul 2021, se prezintă atașat în 

Anexa 1.  

 Este de menționat, că pe parcursul anului 2021, Consiliul Concurenței nu a 

acordat spor de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile; 

sporurilor  pentru munca suplimentară, pentru munca de noapte şi/sau pentru munca 

prestată în zilele de sărbătoare nelucrătoare şi/sau în zilele de repaus; spor pentru 

participare în proiecte de dezvoltare finanţate din surse externe; spor de compensare 

pentru munca prestată în condiţii de risc sporit pentru sănătate.  

Totodată, ținem să atenționăm că informațiile prezentate constituie date cu 

caracter personal cu accesibilitate limitată și urmează a fi prelucrate cu 

respectarea prevederilor art. 4 din Legea privind protecția datelor cu caracter 

personal nr. 133/2011. 

2. Informația privind lista contractelor de achiziție publică de bunuri, servicii și 

lucrări de valoare mică, ale căror valoare depășesc suma de 10.000 lei pentru bunuri, 

servicii și lucrări, fără taxa pe valoarea adăugată, încheiate în anul 2022, în 

conformitate cu Regulamentul privind achizițiile publice de valoare mică, aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 665/2016, care include data încheierii contractului, 
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părțile contractante, obiectul achiziției publice și valoarea contractului, se prezintă 

atașat în Anexa 2. 

3. Cât privește informația privind subsidiile/granturile/donațiile acordate 

persoanelor juridice în anii 2021 – 2022, inclusiv informații privind beneficiarul, baza 

legală, statutul juridic și data semnării/acordării per fiecare subsidiu/grant/donație în 

parte, Vă informăm că în perioada nominalizată, Consiliul Concurenței nu a beneficiat 

de subsidii/granturi/donații. 

 

Anexe:  

1.Anexa 1 – Informație referitor la remunerarea muncii conducătorilor / membrilor structurilor de 

conducere și șefilor direcțiilor din cadrul Consiliului Concurenței pentru anul 2021 – 2 file; 

2. Anexa 2 - Lista contracelor de achiziție publică încheiate în anul 2022 de către Consiliul 

Concurenței – 2 file. 

 

 

Cu respect, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexei Gherțescu  

Președinte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ex. Elena Sedlețchi, controlor principal de stat 

022273443 
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