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NOTA INFORMATIVĂ 
la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la completarea Hotărîrii 

Guvernului nr.78 din 21 februarie 1994 
 
 
1. Denumirea autorului şi, dup caz, a participanților la elaborarea proiectului 
 Autor al proiectului este Centrul Naţional Anticorupţie.  
 
2.  Cauzele care au condiţionat elaborarea proiectului și finalitățile urmărite 
 
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr.78 
din 21 februarie 1994 a fost elaborat în scopul asigurării implementării 
prevederilor art.421 alin.(2) din Legea nr.1104/2002 cu privire la Centrul Naţional 
Anticorupţie, care prevede că  perioada de serviciu în cadrul Centrului în calitate 
de colaborator al subdiviziunii specializate cu risc sporit pentru viaţă şi sănătate 
se include în vechimea în muncă specială care acordă dreptul la pensie şi se 
calculează de la coeficientul 1 la 1,5 conform legislaţiei în vigoare. 
 
Avînd în vedere riscul major pentru viaţă şi sănătate la care sunt supuși 
colaboratorii Centrului care activează în cadrul subdiviziunilor cu destinație 
specială se propune ajustarea cadrului normativ subordonat legii la prevederile 
Legii nr.1104/2002, stabilind unele garanții sociale colaboratorilor Centrului 
astfel, încît acestea să compenseze efortul şi responsabilităţile lor şi să fie pe 
măsura statutului şi funcţiilor pe care le exercită.  
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 
armonizarea legislației naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 
N/a 
4.  Principalele prevederi din proiect 
 
Pentru realizarea atribuțiilor prevăzute la art.4 din Legea nr.1104-XV din 
06.06.2002 cu privire la Centrul Național Anticorupţie, Centrul (care include 
personal cu statut special) dispune de subdiviziuni cu destinație specială, care, au 
misiunea de a  preveni şi combate corupţia prin efectuarea şi asigurarea operativ-
tehnică a măsurilor speciale de investigaţie şi acţiunilor de urmărire penală, 
precum şi prin efectuarea testării integrităţii profesionale.  
În prezent colaboratorii subdiviziunilor cu destinaţie specială din cadrul Centrului, 
identitatea cărora constituie secret de stat și care realizează activitate specială de 
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investigaţie în condiţii de risc sporit pentru viaţa şi sănătate, nu beneficiază de 
înlesnirile la vechimea în muncă specială care acordă dreptul la pensie, deşi acest 
fapt este prevăzut în Legea nr.1104/2002.  
Colaboratorilor din cadrul subdiviziunilor respective li se acordă un statut special 
în baza îndatoririlor și riscurilor majore la care sunt supuși datorită naturii 
serviciului ce îl exercită, şi anume:  

- pericol pentru viaţă şi sănătate; 
- contact direct cu subiecţii testării/risc de identificare şi supunere a acestora 

la răfuieli psihice şi fizice; 
- pericol de reţinere; 
- lipsa posibilităţii de a beneficia de servicii publice care sunt prestate de către 

potenţiali subiecţi ai testării; 
- cariera profesională limitată; 
- afectarea stării psihoemoţionale; 
- limitarea participării la manifestaţii social culturale/ modul de viaţă retras; 
- pericol pentru membrii familiilor angajaţilor. 

Totodată, este necesar de menționat că factorul de stres și risc sporit pentru viața și 
sănătatea acestora este iminent, programul de muncă este prelungit și neechilibrat 
care induce involuntar schimbarea regimului de viață într-un mod nefavorabil, atît 
pentru angajat, cît și pentru membrii familiilor acestora. 
Din aceste considerente, se impune necesitatea acordării acestei categorii de 
colaboratori (care activează în cadrul subdiviziunilor speciale) a unui sistem de 
garanții sociale și privilegii diferite de cele acordate întregului corp de ofițeri ai 
Centrului.  
De asemenea, semnalăm că subdiviziunile cu destinație specială din cadrul 
Centrului, exercită, în principiu aceeași activitate ca şi subdiviziunile cu 
destinaţie specială ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii 
Moldova, Poliţiei de Frontieră, Ministerul Afacerilor Interne şi Serviciului de 
Protecţie şi Pază de Stat.  
Actualmente, colaboratorii care activează în cadrul subdiviziunilor cu destinaţie 
specială din cadrul Centrului Național Anticorupție sunt dezavantajați în raport 
cu agenții publici care activează în cadrul subdiviziunilor cu destinaţie specială 
ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, Poliţiei de 
Frontieră, Ministerul Afacerilor Interne şi Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat.  
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Pentru implementarea eficientă a prevederilor Legii nr.1104/2002, precum şi în 
scopul asigurării unei echităţi în ceea ce privește garanțiile sociale acordate 
colaboratorilor subdiviziunilor cu destinație specială din cadrul Centrului 
Național Anticorupție se propune ca la calcularea vechimii în muncă pentru 
stabilirea pensiei acestei categorii de colaboratori să se acorde următoarea 
înlesnire: o lună și jumătate de vechime în muncă pentru o lună de serviciu. 
Modificările propuse sunt indispensabile pentru fortificarea şi consolidarea 
capacităţilor de combatere a corupţiei şi de urmărire penală a Centrului. 
 5. Fundamentarea economico-financiară 

 
Implementarea prevederilor proiectului presupun cheltuieli financiare 
suplimentare.  Art.7 alin.(1) pct.4) lit.a) şi lit.a1) din Legea nr.245-XVI din 
27.11.2008 cu privire la secretul de stat prevede că efectivul, forțele, conţinutul, 
planurile, organizarea, finanţarea şi asigurarea tehnico-materială, […] constituie 
informaţii atribuite la secret de stat. Din aceste considerente, careva date referitor 
la mijloacele financiare necesare pentru implementarea prevederilor proietului nu 
pot fi prezentate.  
 
 6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 
 
Арrоbarea proiectului nu va genera modificări în textul altor acte normative.  
 
 7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului  
Proiectul necesită a fi consultat cu autoritățile publice  Serviciul de Informații și 
Securitate, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției, Ministerul Sănătății, 
Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Finanțelor și alte părți interesate. 
 
 
 
Director adjunct                                                                     Lidia CHIREOGLO                     


