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GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

   HOTĂRÎRE nr. ____ 

din   ______________ 2022 

Chișinău 

 

Cu privire la modificarea și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului 

 

       În conformitate cu prevederile Legii nr. 1432/2000 privind modul de stabilire şi 

reexaminare a salariului minim (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 21-

24, art. 79), cu modificările ulterioare și Legii salarizării nr. 847/2002 (Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2002, nr. 50-52, art. 336), cu modificările ulterioare, Guvernul 

HOTĂRĂȘTE: 

1. Hotărârea Guvernului nr. 743/2002, cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu 

autonomie financiară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 79-81 art. 841), 

cu modificările ulterioare se modifică după cum urmează: 

1) La pct. 1, textul „Coeficienții de multiplicitate recomandați pentru stabilirea 

salariilor de funcție ale personalului încadrat în unități, conform anexei nr.4;” se 

exclude; 

2) La pct. 2
1
 și pct. 3, cuvintele „cuantumul minim garantat al salariului în sectorul 

real” se substituie cu cuvintele „salariul minim pe țară”; 

3) La pct. 5, cuvintele „poate varia de la mărimea întreită pînă la mărimea încincită a 

salariului mediu lunar” se substituie cu cuvintele „nu poate depăși tre salarii medii 

lunare”; 

4) La pct. 7, cuvîntul „șase” se substituie cu cuvîntul „trei”, iar ultima propoziție se 

modifică și va avea următorul conținut: „Se interzice acordarea de premii, sporuri la 

salariu sau alte plăţi de stimulare conducătorii întreprinderilor monopoliste, 

întreprinderilor de stat şi celor cu capital majoritar de stat nerentabile”; 

5) La pct. 13
3
, cuvîntul „șase” se substituie cu cuvîntul „trei”; 

6) Anexa nr. 4, Coeficienţii de multiplicitate recomandaţi pentru stabilirea salariilor de 

funcţie ale personalului încadrat în unităţi, se abrogă. 

7) Anexa nr. 8 se modifică și va avea următorul cuprins: 

LISTA 

autorităţilor şi instituţiilor publice de reglementare, certificare, 

supraveghere şi control cu autonomie financiară 

 

1. Ministerul Economiei: 

Instituția Publică Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova 

(MOLDAC) 

Instituția Publică Institutul Național de Metrologie 



Instituția Publică Institutul de Standardizare din Moldova 

Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor 

Mici şi Mijlocii 

Instituția Publică Unitatea de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de 

Ameliorare a Competitivității 

2. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale: 

 Instituția Publică Fondul de Investiții Sociale din Moldova 

 Instituția Publică Unitatea Consolidată pentru Implementarea și 

Monitorizarea Proiectelor în Domeniul Energeticii 

Instituția Publică Unitatea de Implementare a Proiectului de Construcție a 

Locuințelor pentru Păturile Socialmente Vulnerabile II 

Instituția Publică Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112 

Instituția Publică Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio 

Unitatea de Implementare a Grantului Acordat de Agenția Austriacă pentru 

Dezvoltare 

Unitatea de Implementare a Proiectelor de Aprovizionare cu Apă și 

Canalizare 

Instituția Publică Agenția de Dezvoltare Regională Nord 

Instituția Publică Agenția de Dezvoltare Regională Sud 

Instituția Publică Agenția de Dezvoltare Regională Centru 

Instituția Publică Agenția de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia 

3. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare: 
Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Tehnică „Intehagro”; 

Î.S. „Centrul de Standardizare şi Stabilire a Calităţii Nutreţurilor şi Produselor 

Cerealiere”; 

Î.S. „Centrul de Standardizare şi Experimentare a Calităţii Producţiei de 

Conserve”; 

Î.S. „Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz 

Fitosanitar şi a Fertilizanţilor”; 

Î.S.  „Centrul Elaborări Economice şi de Producţie”; 

Î.S. „Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice”; 

Î.S. „Centrul Naţional de Verificare şi Certificare a Producţiei Vegetale şi 

Solului”; 

Î.S. „Centrul de Stat pentru Certificarea Materialului Semincer” 

Serviciul de Stat  „Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor 

de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților. 

Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea şi Expertizarea Proiectelor şi 

Construcţiilor”. 

4. Ministerul Mediului: 

Agenția de Mediu 

Agenția „Moldsilva” 

Agenția „Apele Moldovei” 

Agenția pentru Geologie şi Resurse Minerale 

Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare şi Radiologice 

Instituția Publică Unitatea de Implementare a Proiectelor în Domeniul 

Mediului 



Serviciul Hidrometeorologic de Stat 

5. Ministerul Sănătății,  

Comitetul Naţional de Expertiză Etică a Studiului Clinic 

Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate 

6.Ministerul Finanțelor: 
Instituţia publică „Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe” 

Instituția publică „Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării” 

7. Cancelaria de Stat 
Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică” 

Instituția publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică 

Instituția publică „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” 

Instituția Publică „Palatul Republicii” 

Instituţia publică „Pensiunea din Holercani” 

8. Ministerul Educației și Cercetării: 

Instituţia publică „Fondul special pentru manuale” 

Instituția Publică „Mold-Didactica” 

Î.S. ,,Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale” 

9. Ministerul Culturii: 

Întreprinderea de Stat Organizaţia Concertistică şi de Impresariat „Moldova-

Concert” 

Întreprinderea de Stat Teatrul Epic de Etnografie şi Folclor „Ion Creangă” 

Muzeul de Istorie a Evreilor din Republica Moldova 

Revista „Alunelul” 

Revista „Florile dalbe” 

Revista „Noi” 

10. Ministerul Muncii și Protecției sociale: 

Instituţia publică „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și 

Reabilitare” 

        11. Instituţia Publică „Agenţia Servicii Publice” 

 

 

2. La pct. 566 din Hotărârea Guvernului nr. 583/2006 cu privire la aprobarea Statutului 

executării pedepsei de către condamnați (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, 

nr. 91-94 art. 676), cu modificările ulterioare, cuvintele „salariul minim pe țară” se 

substituie cu „50% din salariul minim pe țară” 

  

3. La pct. 13 din Metodologia acordării facilităţilor tinerilor specialişti cu studii medicale şi 

farmaceutice plasaţi în câmpul muncii în mediul rural, aprobată prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 1345/2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 188-191 

art. 1386), cu modificările ulterioare, textul „0,5 din mărimea salariului minim stabilit 

oficial pe ţară” se substituie cu textul „500 lei”. 

4. Punctul 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 550/2014 „privind stabilirea cuantumului 

salariului minim pe ţară” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 185-199 

art. 596), va avea următorul cuprins: 



     „1. Se stabileşte, cu începere de la 1 iulie 2022, salariul minim pe ţară în cuantum de 

3500 lei lunar pentru un program complet de lucru de 169 de ore (în medie pe lună), ceea 

ce reprezintă 20,71 lei pe oră.”. 

 

5. Hotărârea Guvernului nr. 165/2010 cu privire la cuantumul minim garantat al salariului 

în sectorul real (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 35 art. 219), cu 

modificările ulterioare, se abrogă. 

 

6. Prezenta hotărâre intră în vigoare la 01 iulie 2022. 

 
  

  

  

    Prim-ministru              Natalia GAVRILIȚA 

    Contrasemnează:  

                                            

          
    Ministrul muncii  

    și protecției sociale               Marcel SPATARI        

 

    Ministrul finanțelor                                                                    Dumitru BUDEANSCHI 
 



NOTĂ INFORMATIVĂ 
la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea și abrogarea unor 

hotărâri ale Guvernului 

 

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 

     Proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la modificarea și abrogarea unor hotărîri ale 

Guvernului” este elaborat de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale. 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ și finalitățile 

urmărite 

Proiectul hotărârii Guvernului este elaborat în temeiul Legii nr. 1432/2000 privind 

modul de stabilire şi reexaminare a salariului minim și Legii salarizării nr. 847/2002. 

Scopul proiectului este de a unifica salariul minim pe țară și operarea unor modificări ce 

ține de cuantumul lunar total al salariului și al premiilor conducătorilor întreprinderilor de 

stat, întreprinderilor cu capital majoritar de stat și al întreprinderilor monopoliste. 

La moment nu avem o claritate referitor la salariul minim stabilit pe țară, fiind stabilite 

mai multe salarii minime (în sectorul real, sectorul bugetat ș.a.), iar salariul minim stabilit 

prin Hotărârea Guvernului 550/2014 nu este unul aplicabil, este necesară unificarea și 

stabilirea unui salariu minim pe țară pentru toate sectoarele atât public cât și privat. 

Totodată se atestă o diferențiere mare între salariile conducătorilor întreprinderilor de 

stat, întreprinderilor cu capital majoritar de stat şi întreprinderilor monopoliste și salariații 

din aceste întreprinderi, astfel se propune modificarea cuantumurilor lunare ale salariilor, cât 

și a premiilor pentru conducătorii întreprinderilor de stat, întreprinderilor cu capital 

majoritar de stat şi întreprinderilor monopoliste. 
    

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 

armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene 

Proiectul hotărîrii Guvernului nu conține norme privind armonizarea legislației naționale 

cu legislația Uniunii Europene, precum și norme incompatibile cu prevederile legislației 

naționale și ale legislației Uniunii Europene. 

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

      Proiectul hotărîrii Guvernului este elaborat în scopul de a unifica salariul minim 

minim pe țară și propune operarea unor modificări în cuantumul lunar al salariului 

conducătorilor întreprinderilor de stat, întreprinderilor cu capital majoritar de stat și al 

întreprinderilor monopoliste cu pînă la trei salarii medii lunare în ansamblu pe unitatea 

condusă. 

      Prin prezentul proiect, se propune abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 165/2010 cu 

privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real și modificarea 

Hotărîrea Guvernului nr. 550/2014 privind stabilirea cuantumului salariului minim pe 

ţară, care de la 01 iulie 2022 va fi de 3500 lei pentru un program complet de lucru de 

169 de ore (în medie pe lună) ceea ce prezintă 20,71 lei pe oră. 

Astfel, atât în sectorul bugetar cât și cel real se va utiliza și aplica salariul minim pe 

țară, care se va stabili și eexamina de Guvern, în modul prevăzut de legislație, după 

consultarea partenerilor sociali, în funcţie de creşterea sumară anuală a indicelui 

preţurilor de consum şi a ratei de creştere a productivităţii muncii la nivel național. 

De asemenea, se operează modificări la unele acte normative, în scopul ajustării 

acestora: Metodologia acordării facilităţilor tinerilor specialişti cu studii medicale şi 

farmaceutice plasaţi în câmpul muncii în mediul rural, aprobată prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1345/2007 și Hotărârea Guvernului nr. 583/2006 cu privire la aprobarea 

Statutului executării pedepsei de către condamnați. 

 



 

      Prin modificarea Hotărârii Guvernului nr. 743/2002, cu privire la salarizarea 

angajaților din unitățile cu autonomie financiară, se propune de a limita cuantumul 

lunar total al salariului conducătorilor întreprinderilor de stat, întreprinderilor cu capital 

majoritar de stat și al întreprinderilor monopoliste cu până la trei salarii medii lunare în 

ansamblu pe unitatea condusă, astfel se va diminua discrepanța excesivă dintre salariul 

conducătorului și salariul  altor categorii de angajați.  

Totodată propunem abrogarea Anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 743/2002. 

     
5. Fundamentarea economico-financiară 

      Implementarea prevederilor proiectului nu necesită mijloace financiare suplimentare. 

6. Modul de încorporare  a actului în cadrul normativ în vigoare 

        Implementarea prevederilor proiectului necesită elaborarea altor acte normative. 

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului 

       În scopul respectării prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul 

decizional, proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la modificareași abrogarea unor hotărîri 

ale Guvernului” este plasat pe pagina web oficială a Ministerului Muncii și Protecției Sociale 

(www.social@gov.md), directoriul „Transparență”, secțiunea „Proiecte supuse consultărilor 

publice”. 

 

Au avizat pozitiv proiectul fără obiecții și propuneri:  

 

Au avizat proiectul negativ: 

8. Constatările expertizei anticorupție 

 

9. Consultările expertizei de compatibilitate 

Proiectul hotărîrii Guvernului nu conține norme privind armonizarea legislației naționale 

cu legislația Uniunii Europene, precum și norme incompatibile cu prevederile legislației 

naționale și ale legislației Uniunii Europene. 

10.  Constatările expertizei juridice 

 

11.  Constatările  altor expertize 

 

 

               Ministru                                                     Marcel SPATARI 
 

http://www.social@gov.md/


 

 20.04.2022 nr. 04/1369  

 

CERERE 

privind  înregistrarea de către Cancelaria de Stat a proiectelor  

de acte normative care urmează a fi anunțate în cadrul ședinței secretarilor generali  

 

nr.

d/o 

Criterii de înregistrare Notă autorului 

1. Tipul și denumirea proiectului Hotărârea Guvernului „Cu privire la 

modificarea și abrogarea unor  hotărâri 

ale Guvernului” 

2. Autoritatea care a elaborat proiectul Ministerul Muncii și Protecției Sociale 

3. Justificarea depunerii cererii (indicația 

corespunzătoare sau remarca precum că 

proiectul este elaborat din inițiativa 

autorului). 

Proiectul este elaborat la inițiativa 

Ministerului  Muncii și Protecției 

Sociale 

4. Lista autorităților și instituțiilor a căror 

avizare este necesară 

Ministerul Economiei  

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării 

Regionale 

Ministerul Finanțelor 

Ministerul Agriculturii și Industriei 

Alimentare 

Ministerul Justiției 

Ministerul Apărării 

Ministerul Educației și Cercetării 

Ministerul Culturii 

Ministerul Afacerilor Interne 

Ministerul Sănătății 

Ministerul Mediului 

Centrul Național Anticorupție 

Confederația Națională a Sindicatelor 

Confederația Națională  a Patronatului 

Biroul Național de Statistică 

5. Termenul-limită pentru depunerea 

avizelor/expertizelor 

10 zile lucrătoare 

6. Numele, prenumele, funcția și datele de 

contact ale persoanei responsabile de 

promovarea proiectului 

Alexandru Ghețu, Șef  direcția politici 

în domeniul raporturilor de muncă,  

tel. 022 262 175 

alexandru.ghetu@social.gov.md 

 

Gherceac Irina, consultant principal, 

 
 

 

MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE AL REPUBLICII MOLDOVA 
 

MINISTRY OF LABOR AND SOCIAL PROTECTION OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 
 

str. Vasile Alecsandri 2, MD-2009, mun. Chişinău 

Tel. +373 22 268 883, +373 22 268 816;  e-mail: secretariat@social.gov.md  web: https://social.gov.md 

 

A 

mailto:alexandru.ghetu@social.gov.md
mailto:secretariat@social.gov.md
https://social.gov.md/


Direcția politici în domeniul raporturilor 

de muncă, 

tel. 022-262 151 

irina.gherceac@social.gov.md 

7. Anexe (proiectul actului care se solicită a 

fi înregistrat, nota informativă cu 

documentele de însoțire) 

1. Proiectul de hotărâre 

2. Nota informativă 

8. Data și ora depunerii cererii  

9. Semnătura 

Ministru   Marcel SPATARI 

 

 

mailto:irina.gherceac@social.gov.md



