
Proiect 
PARLAMENTUL  REPUBLICII  MOLDOVA 

 
L E G E 

pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 
 
 Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 
Art.I. –Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 1997, nr.81, art.667), cu modificările și completările 
ulterioare, se modifică și se completează, după cum urmează: 

1. La art.21, alin. (2) sintagma „la salariul mediu” se substituie cu sintagma 
„din salariul lunar”. 

2. La art.23, alin. (2) sintagma „la salariul mediu de 25 la sută” se 
substituie cu sintagma „de 25 la sută din salariul de funcție”. 

3. Articolul 35 alineatul (7), în final se completează cu sintagma „ , cu 
menținerea salariului mediu la locul de muncă de bază.” 

 
Art.II – În alineatul (2) al articolului 4 din Legea nr.278-XIV din 11 februarie 

1999 privind modul de recalculare a sumei de compensare a pagubei cauzate 
angajaților în urma mutilării sau altor vătămări ale sănătății în timpul exercitării 
obligațiilor de serviciu (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.24-25, 
art.107), sintagma „se prezintă anual de către M inisterul Muncii, Protecției Sociale și 
Familiei spre a fi publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova” se substituie 
cu sintagma „se plasează anual pe pagina web a Biroului Național de Statistică”. 

 
 
 Art. III. - Legea salarizării nr.847-XV din 14 februarie 2002 (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.50-52, art.336), cu modificările și 
completările ulterioare,  se modifică şi se completează după cum urmează: 

1. La articolul 31, în alineatul (3), cuvintele „ , salariul tarifar pentru categoria 
I de salarizare și grilele de salarii ale funcției” se substituie cu cuvintele „și salariul de 
bază (salariul tarifar sau salariul de funcție)”. 

 
2. Articolul 12, se completează cu alineatele  (4) și (5), cu următorul cuprins: 
„(4) Cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real servește drept bază 

pentru diferențierea  salariilor de funcție (salariilor tarifare) în raport cu calificarea, 
gradul de pregătire profesională și competență al salariatului, precum și de gradul de 
răspundere pe care îl implică lucrările (funcțiile) executate și complexitatea lor. 

(5) În cuantumul minim garantat nu se include plata pentru munca 
suplimentară, adaosul pentru munca prestată în program de noapte și sporul pentru 
munca prestată în condiții nefavorabile.” 

 
3. Articolul 14 va avea următorul cuprins: 
„ Articolul 14. Salariul tarifar pentru categoria I de calificare (de 
salarizare) (1) În cazul aplicării sistemului tarifar de salarizare, salariul tarifar pentru 

categoria I de calificare (de salarizare) a rețelei tarifare este componenta principală și 



obligatorie și servește drept bază pentru stabilirea salariilor tarifare și salariilor de 
funcție concrete. 

(2) Salariul tarifar pentru categoria I de calificare (de salarizare) se stabilește: 
a) în sectorul bugetar – prin lege, în mărime egală sau care depășește 

cuantumul salariului minim pe țară; 
b) în sectorul real – prin negocieri colective la nivel de ramură sau de unitate 

economică.” 
 
4.  La articolul 15, din alineatul (2) sintagma „dar nu mai mică de 25% din 

salariul minim pe țară pentru lucrări în condițiile grele și nocive și nu mai mică de 
50% din salariul minim pe țară pentru lucrări în condiții deosebit de grele și deosebit 
de nocive” se exclude. 

 
5. Articolul 19 în final se completează cu cuvintele „ ,ori printr-un act 

administrativ la nivel de unitate.” 
 

6. Articolul 22 după sintagma „art.23” se completează cu sintagma „și art.231”. 
 

61 . La articolul 23, alin. (2) sintagma „poate varia de la mărimea întreită la 
mărimea încincită” se substituie cu sintagma „nu va depăși mărimea întreită”. 

 
7. Se completează cu articolele 231  și 232 cu următorul conținut: 
„Articolul 231. Salarizarea conducătorilor autorităților și instituțiilor 

publice, inclusiv cu statut de întreprindere de stat, de reglementare, certificare, 
supraveghere, monitorizare sau control cu autonomie financiară  (1) Salariile de bază și alte drepturi salariale pentru conducătorii autorităților și 
instituțiilor publice, inclusiv cu statut de întreprindere de stat, de reglementare, 
certificare, supraveghere, monitorizare sau control cu autonomie financiară, 
indiferent de subordinea lor departamentală, se stabilesc în contractele de 
management, încheiate între fondatorul autorității/instituției publice și conducătorii 
respectivi, în modul și în condițiile stabilite de Guvern. 

(2) Cuantumul lunar total al salariului conducătorilor autorităților și instituțiilor 
publice, inclusiv cu statut de întreprindere de stat, de reglementare, certificare, 
supraveghere, monitorizare sau control cu autonomie financiară nu va depăși 
mărimea întreită a salariului mediu lunar în ansamblu de instituția condusă în 
perioada de la începutul anului pînă la luna gestionară. 

(3) În cuantumul lunar total al salariului conducătorilor, limitat în condițiile 
alineatului (2), nu se includ plățile cu caracter unic (premiile unice acordate cu 
prilejul jubileelor, sărbătorilor profesionale, a zilelor de sărbătoare nelucrătoare și 
ajutorul material). 

(4) Mărimea premiului anual și mărimea altor plăți anuale pentru conducătorii 
autorităților și instituțiilor publice, inclusiv cu statut de întreprindere de stat, de 
reglementare, certificare, supraveghere, monitorizare sau control cu autonomie 
financiară nu pot depăși în sumă mărimea a șase salarii de funcție lunare pe an. 

(5) Prevederile prezentului articol se aplică și pentru conducătorii autorităților 
publice de reglementare, aflate sub control parlamentar și activează pe principii de 
autofinanțare.  

 



Articolul 232. Salarizarea angajaților din unitățile de implementare a 
proiectelor (1) Condițiile de salarizare ale angajaților unităților de implementare a 
proiectelor, inclusiv ale conducătorilor, se stabilesc în baza criteriilor aprobate de 
Guvern. 

(2) Cuantumul salariului lunar total al conducătorului unității de implementare 
a proiectelor investiționale nu poate depăși mărimea încincită a salariului mediu pe 
economie realizat în anul precedent anului de gestiune. 

(3) În cazul implementării a mai multor proiecte în cadrul unei unități de 
implementare, salarizarea se va efectua numai din una din sursele de finanțare.”  

 
8. Denumirea articolului 24 și alineatul (1) al acestuia vor avea următorul 

conținut: 
„Articolul 24. Salarizarea persoanelor cu funcții de reprezentare a statului 

/ unității administrativ-teritoriale în întreprinderile de stat / municipale și în 
societățile comerciale cu capital public sau public-privat (1) Persoanele cu funcții de reprezentare a statului / unității administrativ-
teritoriale în întreprinderile de stat/municipale și în societățile comerciale cu capital 
public sau public-privat (membrii consiliului de administrare / consiliului societății; 
membrii comisiei de cenzori; reprezentantul statului / unității administrativ - 
teritoriale) li se stabilesc indemnizații lunare în mărime de pînă la un salariu minim 
pe țară.” 

 
9. Articolul 26, alineatul (2) în final se completează cu cuvintele „și nu pot 

depăși mărimile prevăzute pentru  salariații permanenți atribuiți la aceeași categorie 
din unitatea respectivă.” 

 
10. Alineatul (2) al articolului 27 după cuvîntul „rețineri” se completează cu 

cuvintele „din salariu”. 
 
11. La articolul 29 alineatul (2) se abrogă. 
 
12. La articolul 30: 
1) din alineatul (1) cuvintele „la locul lui de muncă” se exclud; 
2) alineatele (3) și (4) vor avea următorul cuprins: 

„(3) În localitățile urbane plata salariului se efectuează prin virament la contul 
salariatului deschis la prestatorul de servicii de plată, cu achitarea serviciilor 
respective din contul angajatorului. Se acceptă plata salariului în numerar (termen 
limitat de pînă la 3 luni)  în cazul în care prestatorul de servicii de plată care 
deservește salariatul este în incapacitate de activitate (lichidare, reorganizare sau în 
situația în care conturile unității sunt blocate din motive juridice). 

În localitățile rurale plata salariului este posibilă atît prin virament la contul 
salariatului deschis la prestatorul de servicii de plată, cu achitarea serviciilor 
respective din contul angajatorului, cît și în numerar, la locul de muncă al salariatului, 
opțiunea fiind aleasă cu acordul scris al salariatului. 

(4) În cazul decesului salariatului, salariul și alte plăți ce i se cuvin se plătesc 
persoanei recunoscute ca moștenitor.” 

 



13.  La articolul 32 alineatele (2) și (4) se abrogă. 
 

14.  La articolul 34 cuvîntul „băncilor”, la orice formă gramaticală, se 
substituie cu sintagma „prestatorilor de servicii de plată”.   

 
Art.II. – Guvernul în termen de 6 luni: 
- va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea actelor legislative în 

vigoare în concordanță cu prezenta lege; 
- va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege.   
  
 
Președintele  Parlamentului  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Notă informativă 
la proiectul de lege pentru modificarea și completarea 

unor acte legislative 
 

În proiectul de lege  pentru modificarea și completarea unor acte legislative se 
propun modificări la  Legea  salarizării nr.847-XV din 14 februarie 2002, Codul 
electoral și Legea nr.278-XIV din 11.02.1999  privind modul de recalculare a sumei 
de compensare a pagubei cauzate angajaților în urma mutilării sau altor vătămări ale 
sănătății în timpul exercitării obligațiilor de serviciu. 

Conform prevederilor articolului 3 al Legii salarizării nr.847-XV din 14 
februarie 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. 

Ca urmare, unii angajatori stabilesc pentru toți angajații, indiferent de funcția 
deținută, salariul de funcție la nivelul  cuantumului minim garantat al salariului în 
sectorul real, care începînd cu 1 mai 2015 constituie 1900 lei pe lună. Respectiv, ia 
amploare practica negativă de achitare a salariilor în plic. 

Întru diminuarea acestui fenomen, la recomandarea Comisiei Naționale pentru 
Consultări și Negocieri Colective, în Planul de acțiuni privind minimizarea practicii 
de achitare a salariilor în plic și muncii la negru, aprobat prin hotărîre de Guvern, s-a 
inclus ca obiectiv, diferențierea cuantumului minim garantat al salariului în sectorul 
real pe patru nivele, în funcție de complexitatea muncii, nivelul de pregătire și 
calificare a salariaților. 

Un alt obiectiv inclus în planul de  acțiuni sus-numit este sporirea cotei 
înregistrate a salariului, prin extinderea achitării salariilor prin intermediul cardurilor 
de plată și altor instrumente de plată definite conform Legii nr.114 din 18.05.2012 cu 
privire la serviciile de plată și moneda electronică.  

Astfel, în scopul realizării măsurilor  de  minimizare  a practicii de achitare a 
salariilor „în plic” se propun modificările articolelor 12, 14 și 30 la Legea salarizării. 
La art. 15 al Legii salarizării se propune excluderea limitelor minime și maxime ale 
sporului de compensații pentru condiții nefavorabile de muncă în raport cu salariul 
minim, mărimile concrete ale sporurilor urmînd a fi stabilite prin negocieri colective 
în Convenția colectivă nivel național și ramural.  

În art.23  din lege este reglementat cuantumul lunar total al salariului 
conducătorilor întreprinderilor de stat, întreprinderilor cu capital majoritar de stat și al 
întreprinderilor monopoliste. 

Totodată în țară,  în  afară de întreprinderile de stat și societățile pe acțiuni cu 
capital majoritar de stat  –  producătoare de bunuri materiale sau servicii, activează 
instituții publice  sau  autorități publice, care activează în condiții de autogestiune și 
autofinanțare, cu funcții de reglementare a pieței serviciilor, tarifelor și taxelor, 
eliberare a diferitor licențe, certificate, permise, precum și de inspectare, 
supraveghere, monitorizare sau control.  

Spre exemplu,  Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică  –
eliberează licențe pentru desfășurarea activităților ce țin de producerea energiei 
electrice …; supraveghează corectitudinea calculării de către titularii de licențe a 



tarifelor reglementate la energia  electrică și gazele naturale …; supraveghează 
activitatea comercială a participanților la piața energiei electrice și de gaze 
naturale…; supraveghează activitatea comercială a participanților la piața produselor 
petroliere…, etc. Agenția se întreține din contul cotelor stabilite din costul anual al 
energiei electrice, al gazelor naturale furnizate consumatorilor, al produselor 
petroliere principale și al gazelor lichefiate importate. 

Unitățile în cauză:nu produc producție; nu efectuează lucrări; nu acordă 
servicii; nu au sarcina de a realiza un anumit volum de lucru și a dobîndi profit în 
urma vînzării volumului realizat.  

Mai mult ca atît, salariații unor astfel de instituții în mare parte îndeplinesc 
atribuții similare cu obligațiunile funcționale ale funcționarilor publici.  

Astfel, activitatea lor nu poate fi apreciată cu indicatori măsurabili și respectiv 
plafonul salariului  conducătorului  nu poate fi flexibil,  așa cum prevede art.23 din 
lege.  

Totodată, în unitățile indicate nu activează personal cu calificare joasă cu 
retribuție mică, ci doar specialiști de calificare înaltă (experți, inspectori), și astfel, 
decalajul dintre nivelul lor de salarizare și al salariului administratorului în proporție 
de 1:5 nu are temei obiectiv. 

Ca urmare, prin completarea legii cu art. 231propunem reglementarea 
cuantumului  lunar total al salariului  pentru conducătorii acestor instituții, indiferent 
de subordinea lor departamentală, fie sub control parlamentar sau subordonate 
Guvernului sau ministerelor.  Cuantumul lunar total al salariului urmează a fi limitat 
cu mărimea întreită al salariului mediu lunar constituit în ansamblu pe unitatea 
condusă, acest plafon fiind constant de la an la an.  

Spre exemplu, în cazul cînd salariul mediu pe instituție cons tituie 12500 lei, 
salariul maximal posibil al  conducătorului  va constitui 12500x3=37500 lei, iar dacă 
salariul mediu constituie 3500 lei, salariul maximal al directorului ar constitui 10500 
lei – la nivelul salariului viceprim - ministrului.  

Propunerea de uniformizare a principiilor și criteriilor de salarizare în 
autoritățile cu funcții regulatorii și activități non-comerciale este expusă și de Curtea 
de Conturi în hotărîrea sa din 13.06.2014 nr.29.  

La solicitarea unor autorități publice  se  propune  stabilirea normelor de 
constituire a salariului angajaților din Unitățile de implementare a proiectelor. 

Astfel, condițiile de salarizare ale conducătorilor unităților de implementare a 
proiectelor investiționale se  vor  stabili  în baza  criteriilor aprobate de Guvern, iar 
prin lege se limitează cuantumul salariului lunar total al conducătorului unității de 
implementare cu cinci salarii medii pe economie realizat în anul precedent anului de 
gestiune. 

În Raportul de audit cu tematica „Activitatea desfășurată de reprezentanții 
statului, membrii consiliilor societăților comerciale și administratorii acestora este 
comesurabilă cu remunerarea lor?”, aprobat prin hotărîrea Curții de Conturi   nr.17 
din 19.06.2015, s-a constatat că unele persoane  cu statut de reprezentant al statului în 
organele de conducere ale întreprinderilor de stat sau membru al consiliului 
societăților pe  acțiuni obțin  venituri  care depășesc cu mult venitul mediu lunar 
obținut din activitatea de bază.  De  exemplu,  un șef de direcție din cadrul unui 
minister, cu un salariu mediu lunar la locul de muncă de bază de 8800 lei, în anul 
2014, a avut un venit mediu lunar din activitatea de reprezentare a statului de 29600 
lei. 



Astfel, la cerințele și recomandările Curții de Conturi se propune modificarea 
articolului  24 din Legea salarizării, cu limitarea  indemnizaţiei  lunare  pentru 
reprezentanții statului în organele de conducere, de pînă la un salariu minim pe ţară. 

Codul electoral stabilește  că, membrilor organelor electorale li se acordă o zi 
liberă  –  în ziua de luni imediat următoare zilei alegerilor, dar fără a fi reglementat 
modul de remunerare pentru această zi.  

Conform prevederilor art.188 din Codul muncii, pentru timpul îndeplinirii 
obligațiilor de stat sau obștești, salariaților li se garantează menținerea locului de 
muncă și a salariului mediu.  Astfel, pentru ca salariul membrilor organelor electorale 
să nu fie diminuat pe motiv că Codul electoral le acordă dreptul la o zi liberă,  în ziua 
de luni imediat după alegeri, se propune completarea respectivă a alin. (7) al art.35 
din Codul electoral. 

Modificarea propusă la art.4 din Legea nr.278-XIV din 11.02.1999  privind 
modul de recalculare a sumei de compensare a pagubei cauzate angajaților în urma 
mutilării sau altor vătămări ale sănătății în timpul exercitării obligațiilor de serviciu 
este una tehnică și nu modifică conținutul normei juridice. 

Punerea în aplicare a prevederilor proiectului nu necesită  alocarea mijloacelor 
financiare. 

 
 

Ministru      Mircea BUGA 


