
Proiect 

 
GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

H O T Ă R Â R E nr._______ 

din __________________2022 

Chișinău 

 

Pentru modificarea Regulamentului privind salarizarea  

angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate  

în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală, 

 aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.837/2016 

------------------------------------------------------------------ 
   

În temeiul art. 7 și art. 252 din Legea salarizării nr.847/2022 (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 50-52, art. 336), cu modificările 

ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

1.Regulamentul privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-

sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală, 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 837/2016 (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2016, nr. 204-205, art.906), cu modificările ulterioare, se modifică 

după cum urmează: 

1) pct. 29 se abrogă; 

2) anexa nr.1 va avea următorul cuprins:  

 „Anexa nr. 1 

la Regulamentul privind salarizarea  

angajaţilor din instituţiile medico-sanitare 

publice încadrate în sistemul asigurării  

obligatorii de asistenţă medicală 

 

Categoriile de angajați 

Salariul de 

funcție                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

lunar 

Personal cu studii superioare 

Medici:   

Medici medicină de familie   

cu o vechime în specialitate de pînă la 10 ani  12610 

cu o vechime în specialitate de 10-20 ani  13730 

cu o vechime în specialitate mai mare de 20 ani  14850 

Medici specialiști antrenați în asistența medicală urgentă prespitalicească   

cu o vechime în specialitate de pînă la 10 ani  10070 

cu o vechime în specialitate de 10-20 ani  11070 



cu o vechime în specialitate mai mare de 20 ani  

 12110 

Medici specialiști antrenați în: serviciul de ftiziopneumologie; serviciul 

HIV/SIDA; serviciul morfopatologie (sau anatomopatologie); serviciul 

prelevare și procesare a organelor, țesuturilor și celulelor umane de la 

cadavru; serviciul de medicină nucleară    

cu o vechime în specialitate de pînă la 10 ani  16130 

cu o vechime în specialitate de 10-20 ani  17140 

cu o vechime în specialitate mai mare de 20 ani  18150 

Medici specialiști antrenați în serviciul de psihiatrie și narcologie   

cu o vechime în specialitate de pînă la 10 ani  12500 

cu o vechime în specialitate de 10-20 ani  13500 

cu o vechime în specialitate mai mare de 20 ani  14520 

Medici specialiști de profil chirurgical care operează,  medici endoscopiști, 

medici anesteziologi-reanimatologi din:   

-instituțiile de nivel republican, municipal și regional  

cu o vechime în specialitate de pînă la 10 ani  12110 

cu o vechime în specialitate de 10-20 ani  13490 

cu o vechime în specialitate mai mare de 20 ani  14850 

-instituțiile de nivel raional  

cu o vechime în specialitate de pînă la 10 ani  10850 

cu o vechime în specialitate de 10-20 ani  12090 

cu o vechime în specialitate mai mare de 20 ani  13300 

Alți medici specialiști și farmaciști  
  

cu o vechime în specialitate de pînă la 10 ani  10850 

cu o vechime în specialitate de 10-20 ani  11730 

cu o vechime în specialitate mai mare de 20 ani  12610 

Medici rezidenți 10070 

Alți specialiști din domeniul sănătății (asistenți medicali, chimiști medicali, 

biologi medicali, biochimiști în laborator, fizeoterapeuți, logopezi, tehnicieni 

radiologi, optometriști, etc.) și din alte domenii antrenați în prestarea 

serviciilor medicale (psihologi, psihopedagogi, ingineri biomedicali, 

bacteriologi, etc)  

cu o vechime în specialitate de pînă la 10 ani  10070 

cu o vechime în specialitate de 10-20 ani  10680 

cu o vechime în specialitate mai mare de 20 ani  11350 

Personal cu studii profesional-tehnice de specialitate 
  



Asistenți medicali ai medicilor medicină de familie; asistenți medicali din 

asistența medicală urgentă prespitalicească; asistenți medicali comunitari  
  

cu o vechime în specialitate de pînă la 10 ani  7460 

cu o vechime în specialitate de 10-20 ani  8130 

cu o vechime în specialitate mai mare de 20 ani  8820 

Asistenți medicali, tehnicieni și asimilați din domeniul sănătății antrenați  în: 

serviciul de ftiziopneumologie; serviciul HIV/SIDA; serviciul morfopatologie 

(sau anatomopatologie); serviciul prelevare și procesare a organelor, 

țesuturilor și celulelor umane de la cadavru; serviciul de medicină nucleară 
  

cu o vechime în specialitate de pînă la 10 ani  9030 

cu o vechime în specialitate de 10-20 ani  10050 

cu o vechime în specialitate mai mare de 20 ani  11050 

Asistenți medicali, tehnicieni și asimilați din domeniul sănătății antrenați în 

serviciul de psihiatrie și narcologie   

cu o vechime în specialitate de pînă la 10 ani  7020 

cu o vechime în specialitate de 10-20 ani  7940 

cu o vechime în specialitate mai mare de 20 ani  8850 

Alți asistenți medicali, tehnicieni și asimilați din domeniul sănătății   

cu o vechime în specialitate de pînă la 10 ani  6100 

cu o vechime în specialitate de 10-20 ani  6900 

cu o vechime în specialitate mai mare de 20 ani  7680 

Personal de îngrijire   

Personal de îngrijire antrenat în: serviciul de ftiziopneumologie; serviciul 

HIV/SIDA; serviciul morfopatologie (sau anatomopatologie); serviciul prelevare și 

procesare a organelor, țesuturilor și celuleor umane de la cadavru; serviciul de 

medicină nucleară                                                                                                                                    

5080 

Personal de îngrijire antrenat în serviciul de psihiatrie și narcologie 4690 

Personal de îngrijire 4220 

Personal administrativ-gospodăresc 

Specialiști cu studii superioare 10000 

Specialiști cu studii profesional-tehnice de specialitate 8450 

Funcționari administrativi  7090 

Conducători de autoambulanțe din asistența medicală urgentă prespitalicească, 

conducători de autosanitare din serviciul AVIASAN 5540 

Muncitori calificați (categoria de calificare III-VI) 5540 

Muncitori necalificați 4220 

 



 Note:  

1. Salariile de funcţie lunare ale medicilor, farmaciştilor cu funcţii de conducere (şefi 

secţie, serviciu, laborator, subdiviziune), specialiştilor principali – medici şi farmacişti, 

medicilor superiori (principali) din serviciul de urgenţă se stabilesc cu o majorare de 10-50 la 

sută.  

11. Salariile de funcție lunare ale șefilor de departamente-medici se stabilesc cu o 

majorare de 50-90 la sută față de salariul corespunzător funcției de medic, conform 

specialității și vechimii în specialitate deținute. 

2. Salariul de funcţie lunar al asistentului medical-şef al instituţiei se stabileşte cu o 

majorare de 10-50 la sută la funcţia de asistent medical, cu excepţia asistenților medicali-șefi 

prevăzuţi în nota la anexa nr. 3.  

3. Salariile de funcţie lunare ale personalului cu studii medii profesional-tehnice de 

specialitate cu funcţii de conducere (asistent medical superior) se stabilesc cu o majorare de 5-

30 la sută a salariului de funcţie stabilit asistenţilor medicali.  

4. Salariile de funcţie lunare ale specialiştilor principali și specialiştilor-şefi care nu 

sînt medici se stabilesc cu o majorare de 10-50 la sută.  

5. Salariile de funcţie pentru conducătorii adjuncţi care nu sînt medici se stabilesc cu 

5-30 la sută mai mici decît salariile de funcţie lunare prevăzute pentru conducătorii serviciilor/ 

subdiviziunilor respective. 

51. Salariile de funcţie lunare ale personalului medical (medici şi personal medical cu 

studii profesional-tehnice de specialitate) încadrat în serviciul AVIASAN se stabilesc cu o 

majorare de 10-50 la sută. 

6. Salariul de funcţie lunar se modifică şi se plăteşte cu începere de la data de 1 a lunii 

următoare celeia în care s-a înregistrat vechimea prevăzută la tranşa respectivă.” 

3) în anexa nr.2: 

a) la pct.1 cuvintele „Personal medical mediu” și „Personal medical 

inferior”, și textul „Șoferi ai unității de transport sanitar (ambulanțe și 

autosanitare)”  la orice formă gramaticală se substituie cu cuvintele “Personal cu 

studii profesional-tehnice de specialitate”, “Personal de îngrijire” și textul 

“Conducători de autoambulanță” la forma gramaticală corespunzătoare. 

a) la pct. 4 alin. 2 va avea următorul cuprins: 

“Suplimentul pentru munca de noapte prestată de conducătorii de 

autoambulanțe din serviciul AVIASAN se stabilește în mărimile prevăzute 

pentru conducătorii de autoambulanțe din asistența medicală urgentă 

prespitalicească”.  

4) anexa nr.3 va avea următorul cuprins:  
 

„Anexa nr. 3 

la Regulamentul privind salarizarea  

angajaţilor din instituţiile medico-sanitare 

publice încadrate în sistemul asigurării  

obligatorii de asistenţă medicală 
 



Volumul 

mijloacelor 

financiare 

acumulate anual 

(mil. lei) 

Salariul de funcție 

lunar al directorului, 

medicului-șef, șefului 

Salariul de funcţie lunar al 

vicedirectorilor- medici; 

adjuncţilor- medici ai 

directorului/medicului-

șef/șefului; vicedirectorului 

nursing 

Salariul de funcţie lunar al 

vicedirectorilor-nemedici; 

adjuncţilor (nemedici) ai 

directorului/medicului-

şef/şefului; şefilor de 

departamente (nemedici); 

contabilului-şef; şefului 

serviciului economic-

financiar 

până la 5,0 13 540 x x 

de la 5,0 până la 

10,0 
15 470 13 540 10 150 

de la 10,0 până la 

20,0 
17 410 15 470 11 000 

de la 20,0 până la 

30,0 
18 370 16 430 11 850 

de la 30,0 până la 

40,0 
19 330 17 410 12 690 

de la 40,0 până la 

50,0 
20 290 18 370 13 520 

de la 50,0 până la 

60,0 
21 250 19 330 14 370 

de la 60,0 până la 

70,0 
22 230 20 290 15 220 

de la 70,0 până la 

85,0 
23 190 21 250 16 070 

de la 85,0 până la 

120,0 
24 160 22 230 16 910 

de la 120,0 până 

la 170,0 
25 120 23 190 17 760 

de la 170,0 până 

la 250,0 
26 080 24 160 18 600 

mai mult de 250,0 
27 060 25 120 19 450  

 

Notă: 

Salariile de funcţie ale asistenţilor medicali-şefi din instituţiile medico-sanitare publice 

cu 500 şi mai multe paturi se stabilesc cu 15-30 la sută mai mici decît salariile de funcţie ale 

directorului, medicului-şef, şefului (coloana 2).” 

 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare de la 01 octombrie 2022. 
 

Prim - ministru                                                             NATALIA GAVRILIȚĂ 

 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul sănătății                                                             Ala Nemerenco 

 

Ministrul finanțelor                                                         Dumitru Budianschi                                                            

 



NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărârii Guvernului „Pentru modificarea  

Regulamentului privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-

sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență 

medicală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.837/2016” 

 

 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

Proiectul Hotărîrii Guvernului „Pentru modificarea Regulamentului privind 

salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în 

sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr.837/2016” a fost elaborat de Ministerul Sănătății. 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile 

urmărite 

Proiectul în cauză este elaborat în contextul realizării acțiunei nr.10.5.4 din 

Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022. 

Scopul de bază al proiectului constă în majorarea salariilor de funcție ale 

personalului angajat în instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul 

asigurării obligatorii de asistență medicală. 

Nivelul de salarizare actual al personalului din instituțiile medico-sanitare rămîne 

în continuare nemotivant, acest fapt contribuind la fluctuația și exodul cadrelor 

din sistemul medical, instituțiile medicale confruntându-se cu un deficit major de 

cadre în activitatea lor. Respectiv, în condițiile actuale apare necesitatea 

majorării nivelului de salarizare al personalului din instituțiile medico-sanitare 

publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală. 

Totodată, ca urmare a aprobării unui nou Clasificator al Ocupaţiilor din 

Republica Moldova (CORM 006-2021), a apărut necesitatea ajustării categoriilor 

de angajați la clasificatorul nou aprobat. 

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

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

Proiectul respectiv nu are scop armonizarea legislației naționale cu legislația 

Uniunii Europene 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Proiectul nominalizat prevede: 

 Majorarea, începînd cu 1 octombrie 2022, a salariilor de funcție lunare 

pentru personalul din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în 

sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală, specificat în anexa 

nr.1 la prezentul Regulament, cu +10% și cu +5,5% pentru personalul de 

conducere specificat în anexa nr.3 la prezentul Regulament.  

 Ajustarea categoriilor de angajați, ca urmare a aprobării unui nou 

Clasificator al Ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-2021). 

 Excluderea prevederilor pct.29 din Regulament, care este determinată de 



faptul că, lucrul organizator-metodic la nivel republican este inclus în 

atribuțiile funcționale atît ale conducătorilor instituţiilor, cît şi adjuncţilor 

acestora. 

5. Fundamentarea economico-financiară 

Sub aspect financiar, cheltuielile necesare pentru punerea în aplicare a 

proiectului în cauză, începînd cu 1 octombrie 2022, vor fi acoperite din contul 

fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală aprobate prin Legea 

nr.262/2022 pentru modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de 

asistență medicală pe anul 2022 nr.207/2021. 

Cheltuielile necesare aferente majorărilor salariilor de funcții propuse în proiect 

se estimează la circa 72 152,1 mii lei lunar, sau pentru 3 luni ale anului 2022 

(octombrie - decembrie) la circa 216 456,2  mii lei. 

Totodată este necesar de menționat că la estimarea cheltuielilor FAOAM pe anul 

2023 și respectiv pentru anii 2024-2025, conform CBTM 2023-2025, s-a ținut 

cont de acoperirea cheltuielilor aferente majorărilor salariilor de funcție pentru 

personalul din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării 

obligatorii de asistență medicală, care se vor implementa de la 1 octombrie 2022.  

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

Anunțul privind inițierea elaborării proiectului „Pentru modificarea 

Regulamentului privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare 

publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală, aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr.837/2016” a fost plasat pe particip.gov.md.   

https://particip.gov.md/ro/document/stages/anunt-privind-initierea-elaborarii-

proiectului-hotararii-guvernului-pentru-modificarearegulamentului-privind-

salarizarea-angajatilor-din-institutiile-medico-sanitare-publice-incadrate-in-

sistemul-asigurarii-obligatorii-de-asistenta-medicala-aprobat-prin-hotararea-

guvernului-nr8372016/9538    

7. Constatările altor expertize 

 

8. Constatările expertizei juridice 

 

9. Constatările expertizei anticorupţie 

 

 

 

Secretar general                                                               Lilia GANTEA     

   

 

https://particip.gov.md/ro/document/stages/anunt-privind-initierea-elaborarii-proiectului-hotararii-guvernului-pentru-modificarearegulamentului-privind-salarizarea-angajatilor-din-institutiile-medico-sanitare-publice-incadrate-in-sistemul-asigurarii-obligatorii-de-asistenta-medicala-aprobat-prin-hotararea-guvernului-nr8372016/9538
https://particip.gov.md/ro/document/stages/anunt-privind-initierea-elaborarii-proiectului-hotararii-guvernului-pentru-modificarearegulamentului-privind-salarizarea-angajatilor-din-institutiile-medico-sanitare-publice-incadrate-in-sistemul-asigurarii-obligatorii-de-asistenta-medicala-aprobat-prin-hotararea-guvernului-nr8372016/9538
https://particip.gov.md/ro/document/stages/anunt-privind-initierea-elaborarii-proiectului-hotararii-guvernului-pentru-modificarearegulamentului-privind-salarizarea-angajatilor-din-institutiile-medico-sanitare-publice-incadrate-in-sistemul-asigurarii-obligatorii-de-asistenta-medicala-aprobat-prin-hotararea-guvernului-nr8372016/9538
https://particip.gov.md/ro/document/stages/anunt-privind-initierea-elaborarii-proiectului-hotararii-guvernului-pentru-modificarearegulamentului-privind-salarizarea-angajatilor-din-institutiile-medico-sanitare-publice-incadrate-in-sistemul-asigurarii-obligatorii-de-asistenta-medicala-aprobat-prin-hotararea-guvernului-nr8372016/9538
https://particip.gov.md/ro/document/stages/anunt-privind-initierea-elaborarii-proiectului-hotararii-guvernului-pentru-modificarearegulamentului-privind-salarizarea-angajatilor-din-institutiile-medico-sanitare-publice-incadrate-in-sistemul-asigurarii-obligatorii-de-asistenta-medicala-aprobat-prin-hotararea-guvernului-nr8372016/9538
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MINISTERUL SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA 

 
Nr.16/3062 din 06.09.2022 

 

  

   

CERERE 

  privind înregistrarea de către Cancelaria de Stat a proiectelor de acte 

care urmează a fi anunțate în cadrul ședinței secretarilor generali de stat   
 

Nr.crt. Criterii de înregistrare Nota autorului 

 
1. Tipul și denumirea proiectului  Proiectul Hotărârii Guvernului „Pentru modificarea 

Regulamentului privind salarizarea angajațiloir din 

instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul 

asigurării obligatorii de asistență medicală, aprobat prin 

Hotărârei Guvernului nr.837/2016” 

2. Autoritatea care a elaborat 

proiectul  

Ministerul Sănătății      

3. Justificarea depunerii cererii  

(indicația corespunzătoare sau 

remarca precum că proiectul 

este elaborat din inițiativa 

autorului) 

Proiectul în cauză este elaborat în contextul realizării  

acțiunii nr.10.5.4 din Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022. 

4. Lista autorităților și instituțiilor 

a căror avizare este necesară 
- Ministerul Finanțelor, 

- Compania Națională de Asigurări în Medicină,   

-  Federația Sindicală „Sănătatea”,  

-  Ministerul Justiției, 

-  Centrul Național Anticorupție. 

5. Termeul-limită pentru 

depunerea avizelor/expertizelor 

 Se solicită examinarea proiectelor în termen de 5 zile. 

6. Numele, prenumele, funcția și 

datele de contact ale persoanei 

responsabile de promovarea 

proiectului   

Luminița Necoara, 

Consultant principal, Direcția politici de buget și 

asigurări medicale, tel.: 022 26-88-04 

email: luminita.necoara@ms.gov.md. 

7.  Anexe (proiectul actului care 

se solicită a fi înregistrat, nota 

informativă cu documentele de 

însoțire) 

- Proiectul Hotărârii Guvernului „Pentru 

modificarea Regulamentului privind salarizarea 

angajaților din instituțiile medico-sanitare publice 

încadrate în sistemul asigurări obligatorii de asistență 

medicală, aprobat prin Hotărârii Guvernului 

nr.837/2016”; 

- Nota informativă. 

8. Data și ora depunerii cererii  

9. Semnătura  

Ministru, 

Ala NEMERENCO 
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