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Deputat în Parlamentul 
Republicii Moldova

 
Centrul Național Anticorupție 

 
În conformitate cu art. 20 şi 22 din Legea Nr. 39 din  07.04.1994 despre statutul 

deputatului în Parlament, vă solicit respectuos să vă expuneți asupra riscului de corupție 
a așa-ziselor „proiecte salariale” – practica angajatorilor de a-și obliga de facto angajații 
să își primească în grup salariile la o bancă pe care o decid primii.  

Conform datelor de la Trezoreria de Stat, lunar prin transfer (adică pe conturile 
de carduri) se achită aproximativ 822 milioane lei salarii pentru funcționari, după cum 
urmează: 

• Bugete locale de nivelul 1 (primării) - 150,3 milioane lei 
• Bugete locale de nivelul 2 (raioane) - 335,8 milioane lei 
• Bugetul de Stat (ministere, agenții) - 335,9 milioane lei. 

Aici nu figurează salariații de la autoritățile aflate la autofinanțare (cum ar fi 
Agenția Servicii Publice, Banca Națională a Moldovei, ANRE, CNPF, etc). Am putea 
estima un flux lunar de un miliard de lei lunar, canalizați în mod centralizat și 
netransparent. Situația în care șefii de autorități decid în mod netransparent spre ce 
bancă să direcționeze aceste fluxuri financiare constituie un risc de corupție. Aceeași 
situație, cu mărimea fluxurilor financiare de care nu dispunem, există și în sectorul 
privat.  

Țin să atrag atenția că aceste fluxuri financiare, bani publici, au fost direcționate 
în condiții netransparente spre unele bănci care erau preferate de o guvernare sau alta 
(Fincombank, Victoriabank, Banca de Economii, Mondindconbank). Aceste permutări 
de fluxuri financiare au fost totdeauna interpretate de societate drept interese ascunse.  

Țin să menționez că această practică a proiectelor salariale este inexistentă în 
absoluta majoritate a țărilor cu economii funcționale. În mod normal, fiecare angajat are 
libertatea de a decide în ce bancă comercială are încredere cu banii săi. 

Date fiind cele de mai sus, rog respectuos să vă expuneți asupra riscului de 
corupție a proiectelor salariale, în forma în care acestea sunt implementate la moment.  

Solicit prezentarea informației privind acțiunile întreprinse cât mai curând, dar nu 
mai târziu de termenii prevăzuți în legislație.  

  
 

Cu respect, 

Dumitru Alaiba 
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