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În atenția responsabililor Băncii Naționale a Moldovei
 
Bună ziua,
 
Pentru o mai bună informare a publicului, am vrea să vă solicităm respectuos informații suplimentare despre sistemul de salarizare a persoanelor
care exercită funcții de demnitate publică în cadrul Băncii Naționale a Moldovei (BNM), inclusiv guvernatorul Sergiu Cioclea, și despre
reformarea acestui sistem, dacă a avut loc, de când dl. Cioclea este guvernator.
 
Din declarațiile de avere și interese personale depuse de dl. Cioclea la Autoritatea Națională de Integritate rezultă că veniturile sale din salariul
primit de la BNM aproape s-au dublat în 2017 față de 2016: 1251789.69 MDL pentru 12 luni în 2017 față de 508663,85 pentru 9 luni și 11 zile în
2016.

Cum și din ce motive a fost majorat salariul guvernatorului BNM?
De ce s-a stabilit anume această majorare și nu alta, care au fost criteriile?
Ce venituri a realizat BNM în 2017 (situația rezultatului global la 31 decembrie 2017, inclusiv profitul disponibil pentru distribuire)?
Există angajați ai BNM care sunt remunerați mai bine decât guvernatorul Cioclea? Cine sunt aceștia și cât au primit în 2017?
Conform legii, Comitetul executiv al BNM decide asupra remunerării personalului scriptic al Băncii Naţionale în conformitate cu legislaţia.
Din Comitet, face parte și guvernatorul BNM. În cazul dlui Cioclea, cine concret a luat decizia de majorare?

Într-un interviu acordat Ziarului de Gardă la finele lui 2016, dl. Cioclea sugera că este nemulțumit de sistemul de remunerare de la
BNM. „Sistemul de remunerare al BNM este arhaic şi complicat. La un salariu lunar de bază, relativ modest, se adaugă tot felul de suplimente.
Acestea vin înşirate în timp, în aşa fel că un începător la BNM urmează să recupereze diverse fracţiuni ale venitului său lunar timp de un an! Este
practic imposibil să convingi o persoană dintr-o firmă privată să accepte un astfel de sistem de remunerare. Din această cauză, mulţi specialişti
refuză. Luni la rând, omul umblă să se împrumute, iar când vin banii, întoarce datoriile. Voi propune schimbarea cât mai repede a acestui sistem,
pentru a asigura normalizarea veniturilor”, declara Cioclea.

A fost reformat sistemul de remunerare de la BNM în perioada mandatului de guvernator al dlui Cioclea?
În ce a constat reforma, dacă s-a realizat?
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Având în vedere interesul public sporit pentru toate aspectele care țin de situația sectorului bancar, inclusiv activitatea BNM, sperăm că această
solicitare de informație va fi examinată expeditiv și că vom primi răspunsul cât mai curând.
 
Mulțumim anticipat!
 
Cu respect,

Alexandru Eftode, 
Broadcaster, Moldova Svc. 
RFE/RL, Prague 
+420 22112 3043
+420 723682943
www.europalibera.org 

eftodea
Highlight




