
Proiect 

 

HOTĂRÂRE Nr. 

din  

cu privire la aprobarea proiectului de lege 

pentru modificarea unor acte normative 

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege pentru 

modificarea unor acte normative 

 
  
PRIM-MINISTRU                                      Natalia GAVRILIȚA 
  
Contrasemnează: 

 

Ministrul justiției                                                Sergiu Litvinenco 

 

Ministrul muncii  

și protecției sociale                                             Marcel Spatari 

 

 



Proiect 

 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

LEGE 

pentru modificarea unor acte normative 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

Articolul I – Legea salarizării nr. 847/2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2002, nr. 50-52 art. 336) cu modificările ulterioare se modifică după cum urmează: 

1. La articolul 2, textul „cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real - 

valoarea minimă obligatorie a retribuţiei muncii garantată de către stat pentru munca prestată de 

salariaţi în sectorul real;” se substituie cu textul „cuantumul salariului minim pe țară - valoarea 

minimă obligatorie a retribuţiei muncii garantată de către stat pentru munca prestată de 

salariaţi;”. 

2. La articolul 3
2 

alineatul 4, cuvintele „cuantumul minim garantat al salariului în 

sectorul real” se substituie cu cuvintele „salariul minim pe țară”. 

3. La articolul 11, textul „cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real,” se 

exclude. 

4. La articolul 12: 

a) în denumirea articolului, textul „și a cuantumului minim garantat al salariului în 

sectorul real” se exclude; 

b) alineatul 1, va avea următorul cuprins: 

          „(1) Salariul minim pe țară se stabileşte și se reexaminează 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.”; 

c) la alineatul 4 și 5, cuvintele „minim garantat al salariului în sectorul real” se 

substituie cu cuvintele „salariului minim pe țară”. 

5. La articolul 14, alineatul 2 va avea următorul cuprins: 

          „(2) Salariul tarifar pentru categoria I de calificare (de salarizare),  în sectorul real, 

se stabileşte prin negocieri colective la nivel de ramură, în mărime cel puţin egală sau care 

depăşeşte cuantumul salariului minim pe țară, stabilit anual prin hotărâre de Guvern, iar la nivel 

de unitate din ramurile respective – în mărime care să nu fie mai mică decât cuantumul stabilit la 

nivel de ramură.”; 

          iar la alineatul 4, cuvintele „minim garantat al salariului în sectorul real” se 

substituie cu cuvintele „salariului minim pe țară”. 

6. La articolul 23: 

a) la alineatul 2, cuvintele „poate varia de la mărimea întreită la mărimea încincită a 

salariului mediu lunar” se substituie cu cuvintele „nu poate depăși trei salarii medii lunare”; 

b) la alineatul 4, cuvîntul „șase” se substituie cu cuvîntul „trei”. 

7. La articolul 24, în denumirea articolului și la alineatul 1, cuvintele „şi ale 

societăţilor pe acţiuni” se substituie cu textul „, întreprinderilor cu capital majoritar de stat şi 

întreprinderilor monopoliste”, iar cuvintele „trei salarii minime” se substituie cu textul „0,5 din 

mărimea salariului minim pe țară”. 

8. Se completează cu art. 25
2 

cu următorul cuprins: 

„25
2 

Salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul 

asigurării obligatorii de asistenţă medicală
 
 

Salarizarea angajaţilor încadraţi în instituţiile medico-sanitare publice încadrate în 

sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, a colaboratorilor catedrelor clinice ale 



Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” se efectuează în modul 

stabilit de Guvern. ”. 

9. La articolul 33, alineatul 3, cuvintele „minim garantat al salariului în sectorul 

real” se substituie cu cuvintele „salariului minim pe țară”. 

 

Articolul II – Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2003, nr. 159–162, art. 648), cu modificările ulterioare, se modifică după 

cum urmează: 

1. La articolul 129, textul „cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real,” se 

exclude; 

2. Articolul 134 se abrogă. 

3. La articolul 136
1
, cuvintele „cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real” 

se substituie cu cuvintele „salariului minim pe țară”. 

4. La articolul 157, alineatul 2, cuvintele „cuantumul minim garantat al salariului pe 

unitate de timp în sectorul real” se substituie cu cuvintele „salariul minim pe țară 

stabilit pe unitate de timp” 

 

Articolul III. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la 01 iulie 2022. 

(2) Guvernul și autoritățile publice centrale, în termen de 6 luni de la data publicării 

prezentei legi, vor aduce actele lor normative în concordanță cu prezenta lege, vor elabora și 

aproba actele normative necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei legi, precum 

și vor prezenta, după caz, Parlamentului propuneri privind aducerea legislației în concordanță cu 

prezenta lege. 

 

 

PREȘEDINTELE   PARLAMENTULUI                                                                                           
 

 



NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul legii pentru modificarea unor acte normative 

 

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

proiectului 

     Proiectul legii „pentru modificarea unor acte normative” este elaborat de către 

Ministerul Muncii și Protecției Sociale. 

- Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ și finalitățile 

urmărite 

Având în vedere că 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. 

Deasemenea prin acest proiect ne propunem reglementarea salarizării angajaţilor 

din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii 

de asistenţă medicală.   

      Proiectul legii este elaborat în scopul : 

- unificării salariului minim pe țară; 

- 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; 

- reglementarea salarizării angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice 

încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală.   

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

armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene 

Proiectul legii nu conține norme privind armonizarea legislației naționale cu 

legislația Uniunii Europene, precum și norme incompatibile cu prevederile legislației 

naționale și ale legislației Uniunii Europene. 

3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

Proiectul legii este elaborat în scopul unificării salariului 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. 

Conform prevederilor articolului 3 din Legea salarizării nr.847/2002, unităţile 

economice din sectorul real al economiei naţionale aplică, pentru organizarea salarizării 

angajaţilor, sistemul tarifar şi/sau sisteme netarifare de salarizare. 

Pentru ambele sisteme de salarizare, statul reglementează retribuirea muncii 

salariaţilor din unităţi, indiferent de tipul lor de proprietate şi forma de organizare 



juridică, prin stabilirea cuantumului minim garantat  al salariului în sectorul real. 

Astfel ne propunem ca retribuirea muncii salariaţilor din unităţi, indiferent de 

tipul lor de proprietate şi forma de organizare juridică să nu fie mai mică decât salariul 

minim pe țară stabilit de Guvern. 

În articolul  23 din Legea salarizării nr.847/2002  este reglementat cuantumul 

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

majoritar de stat și al întreprinderilor monopoliste. Articolul prevede că cuantumul 

lunar total al salariului conducătorilor întreprinderilor respective poate varia de la 

mărimea întreită la mărimea încincită a salariului mediu lunar în ansamblu pe unitatea 

condusă.  

Astfel, norma actuală garantează  pentru conducătorul întreprinderii de stat un 

salariu în mărimea, de cel puțin, întreită a salariului mediu lunar în ansamblu pe 

unitatea condusă, indiferent care sunt rezultatele economico-financiare ale 

întreprinderii. 

Propunerea de a limita cuantumul lunar total 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 va 

diminua discrepanța excesivă dintre salariul conducătorului și salariul altor categorii de 

angajați.  

Astfel, se propune modificarea articolului 24 din Legea salarizării, cu limitarea 

indemnizaţiei lunare pentru reprezentanții statului în organele de conducere, de pînă la 

0,5  din mărimea salariului minim pe ţară.  

Legea salarizării se completează cu art. 25
2
, care va reglementa salarizarea 

angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării 

obligatorii de asistenţă medicală. 

Modificările operate la articolele 129,134,136
1
, 157 din Codul muncii nr. 

154/2003 sunt întru aducerea în concordanță cu prevederile noi a proiectului înaintat. 

4. Fundamentarea economico-financiară 

      Implementarea prevederilor proiectului nu necesită mijloace financiare 

suplimentare. 

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

        Implementarea prevederilor proiectului necesită elaborarea altor acte normative. 

6. Avizarea și consultarea publică a proiectului 

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

procesul decizional, proiectul legii „pentru modificarea unor acte normative” 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: 

7. Constatările expertizei anticorupție 

 

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


8. Consultările expertizei de compatibilitate 

Proiectul legii nu conține norme privind armonizarea legislației naționale cu 

legislația Uniunii Europene, precum și norme incompatibile cu prevederile legislației 

naționale și ale legislației Uniunii Europene. 

9.  Constatările expertizei juridice 

 

10.  Constatările  altor expertize 

 

 

 

 

                Ministru                                                    Marcel SPATARI 
 

 



 

20.04.2022  nr. 04/1370 

 

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 

aprobarea proiectului de lege pentru  

modificarea unor acte normative” 

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



