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PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

 

LEGE 

 

pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 

 

 

 Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

Articolul I. – Legea nr. 155 din 21 iulie 2011 pentru aprobarea 

Clasificatorului unic al funcţiilor publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2011, nr. 164-165, art. 480), cu modificările ulterioare, se modifică și se 

completează după cum urmează: 

 - în anexă la Capitolul II, Secțiunea a II-a. ,,Autorități din subordinea 

organelor centrale de specialitate ale administrației publice și din subordinea altor 

autorități administrative centrale” (aparatul central și subdiviziunile teritoriale), 

codul funcției ,,B 27” cu conținutul acestuia, se exclude.  

Articolul II. – Legea nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare 

a funcţionarilor publici (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 63, art. 

213), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după 

cum urmează: 

1. La articolul 6 alineatul (4) litera b), după cuvintele ,,(controlor, 

controlor-revizor, inspector)” se completează cu sintagma ,, ,consilier de 

probațiune”, iar după cuvintele ,,prevenirii şi combaterii corupţiei,” se completează 

cu cuvintele ,,de control al subiecţilor probaţiunii, precum şi” . 

2. În anexa nr. 2: 

-  la rubrica ,,Autorităţile publice subordonate ministerelor şi altor 

autorităţi administrative centrale”, codurile funcţiilor ,,B 27, C 46, C 47 și C 48” cu 

conținutul acestora, se exclud.  

-  după rubrica ,,Serviciul Vamal” se completează cu o nouă rubrică cu 

următorul conținut: 

  

Inspectoratul Național de Probațiune 

  B 25 Director  22 – 

  B 35 Şef inspecție teritorială – 20 

  B 35 Şef subdiviziune teritorială – municipiul Chişinău – 

18, alte teritorii – 16 

  B 30 Şef direcţie 18 – 



  B 32 Şef secţie 17 – 

  B 33 Şef secţie în cadrul direcţiei 16 – 

  B 34 Şef serviciu 15 – 

  C 43 Inspector principal 15 14 

  C 44 Inspector superior 14 13 

  C 45 Inspector 13 12 

  C 46 Consilier de probaţiune principal – 14 

  C 47 Consilier de probaţiune superior – 13 

  C 48 Consilier de probaţiune – 12 

  C 50 Specialist principal 15 – 

  C 51 Specialist superior 14 – 

  C 52 Specialist 13 – 

 

Articolul III. – (1) Guvernul, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare 

a prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege. 

(2) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2017.  

        

 

PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI  

 

 


