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Cu privire la completarea anexei nr.3 

la Hotărîrea Guvernului nr.381 din 13 aprilie 2006  

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

 

Guvernul  HOTĂRĂŞTE: 
 
 

1. Anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.381 din 13 aprilie 2006 „Cu privire 

la condițiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare” (Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2006, nr.66-69, art.431), cu modificările și completările 

ulterioare, se completează după cum urmează: 

1) punctul 8 se completează cu litera k) cu următorul cuprins: 

„k) personalului Centrului Național de Transfuzie a Sîngelui – spor lunar 

pentru promovarea donării de sînge voluntară și neremunerată în mărime de 40 la 

sută din salariul de funcție”; 

2) se completează cu punctul 8¹ cu următorul cuprins: 

„8¹. În legătură cu volumul sporit de muncă în condițiile realizării reformei 

instituționale, personalul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Agenției 

Medicamentului și Dispozitivelor Medicale și al Consiliului Național pentru 

Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă poate beneficia de plăți de 

stimulare în limita cheltuielilor de personal aprobate autorităților pentru anul 2018. 

 Modul și condițiile de acordare a plăților de stimulare se stabilesc prin act 

intern, emis de către directorii autorităților menționate. 

 Plățile de stimulare au un caracter temporar și se vor anula odată cu 

elaborarea noilor condiții de salarizare, în contextul sistemului unitar de salarizare 

în sectorul bugetar.” 

 

2. La intrarea în vigoare a prezentei hotărîri, se abrogă Hotărîrea Guvernului 

nr. 759 din 3 decembrie 1993 „Cu privire la încurajarea donării de sînge în 

Republica Moldova”, cu modificările ulterioare. 
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3. Prevederile prezentei hotărîri se aplică începînd cu data de 1 iunie 2018.  

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul sănătății,  

muncii și protecţiei sociale    Svetlana Cebotari 

 

Ministrul finanţelor     Octavian Armaşu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la modificarea şi completarea 

Hotărîrii Guvernului nr.381 din 13 aprilie 2006

Proiectul este elaborat de către Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.

L Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ si
finalităţile urmărite

Asigurarea şi îmbunătăţirea continuă a sănătăţii populaţiei şi dezvoltarea 
sistemului de sănătate este o strategie prioritară a Guvernului Republicii 
Moldova. Realizarea prevederilor trasate în Strategia naţională de sănătate 
publică în mare măsură depinde de competitivitatea şi responsabilitatea ce şi-o 
asumă personalul de specialitate şi nivelul standardelor profesionale de serviciu. 
Totodată, una din problemele stringente rămâne nivelul insuficient de salarizare 
a personalului implicat în serviciul de sănătate publică.

Necesitatea sporirii salarizării specialiştilor Agenţiei Naţionale pentru 
Sănătate Publică rezidă în primul rând din faptul, că salariul de bază al acestora 
este cel mai mic din sistemul sănătăţii. Totodată, rolul şi importanţa specialiştilor 
a crescut semnificativ, în mare parte prin apariţia noilor direcţii de activitate, 
cum ar fi supravegherea maladiilor netransmisibile, promovarea sănătăţii, 
urgenţele de sănătate publică, etc., fapt determinat de vectorul european de 
dezvoltare a ţării.

De asemenea, specialiştii în sănătate publică efectuează supravegherea, 
evaluarea şi cercetarea factorilor de mediu în raport cu starea de sănătate a 
populaţiei şi impactul acestora asupra sănătăţii, inclusiv în baza rezultatelor de 
supraveghere sanitară a staţiilor de epurare, sistemelor de canalizare, gestionarea 
deşeurilor, inclusiv celor toxice, centralelor termice, depozitelor angro, unităţi 
care comercializează produse chimice, etc. Un rol important le revine medicilor 
igienişti la participarea în comun cu medicii epidemiologi în cercetarea cazurilor 
de toxiinfecţii alimentare, bolilor diareice acute, tuberculoză (TBC) şi alte boli 
infecţioase provocate de produsele alimentare, apă, fiind supuşi la te! riscurilor 
de sănătate determinate de factorul biologic.

Rezultatele unei analize privind exodul specialiştilor cu studii superioare şi 
studii medii de specialitate din domeniul sănătăţii publice denotă că, părăsesc 
serviciul preponderent persoanele tinere şi apte de muncă, inclusiv cei care deja 
deţin categorii de calificare profesională şi au o vechime în muncă, respectiv: - 
până la 10 ani - 15%, între 11-20 ani -  11,6%. La baza acestui exod de personal, 
în primul rând stau motivele de ordin economic, sau nesatisfacerea angajaţilor de
condiţiile si nivelul de remunerare a muncii.» *

în acest context este foarte important de a crea un mecanism de salarizare şi 
motivare profesională a specialiştilor adecvat sarcinilor majore, competenţelor şi 
profesionalismului înalt în activitate. în condiţiile actuale este toarte dificil de a 
motiva tinerii specialiştii de a activa în serviciu, şi reducerea exodului masiv de



prod

specialişti tineri - absolvenţi 
sectorului de sănătate.

Astăzi, salariul tarifar al 
1540 lei, iar a unui lucrător me<jl 
lei.

Cu aceleaşi probleme pri 
angajaţii Agenţiei Medicamentă 
Consiliului Naţional pentru Detb 

îmbunătăţirea condiţiilor
i *

cadrul Agenţiei Naţionale pentiîu 
Dispozitivelor Medicale, al 
reorientarea sistemului de să: 
medicale costisitoare spre m 
prevenire şi profilaxie a maladî 
sistemul de sănătate a mijloac 
asupra bugetului ţării produsă, 
premature (în vârstă aptă de m 

De asemenea, exigenţele 
organizare a donării de sân 
promovarea valorii actului de 
baza autoasigurării ţării cu 
şi situaţii excepţionale, fiinc 
Parlamentului European şi reco 

Promovarea donării de sân 
a luat amploare începând cu a 
donări, iar în anul 2015 acest i 
în această perioadă, totuşi îr.
donatori care sunt condiţionaţi

*

Cota donărilor sistematice (p 
indicator a fost de 10,6%). Acţi 
donării de sânge, necesită a 
societate să se creeze un simt 
de produse sanguine, iar cei 
activităţi este personalul Centr 
de sânge/componente sanguin(s 
tării, iar Centrul National de 
responsabilitate organizează p 
primă (sânge/componente s 
sanguine şi eliberate în regii|n 
acordarea asistenţei hemotran 

Actualmente salarizarea 
Transfuzie a Sângelui şi, ac 
Sângelui se realizează după urn)i 

1. HG nr.381/2006 
din unităţile bugetare” cu modli

din sectorul de sănătate publică în alte domenii a

uncă)
Şi

unui tânăr specialist medic în domeniu constituie 
ical cu studii medii de specialitate -  este de 1410

ivind nivelul scăzut al salariilor se confruntă şi 
lor şi Dispozitivelor Medicale, precum şi cei ai 
rminarea Dizabilitălii şi Capacităţii de Muncă, 
de salarizare personalului de specialitate din 

Sănătate Publică şi Agenţiei Medicamentelor şi 
cbărui principiu fundamental de activitate este 
nătate de la metodele de tratament şi îngrijiri 
etode cost-eficiente de promovare a sănătăţii, 
iilor, ar contribui la o economie esenţială pentru 
elor băneşti, la diminuarea poverii economice 
de nivelul înalt al morbidităţii şi mortalităţii 

în rândul populaţiei.
reglementările internaţionale şi europene faţă de 

de/plasmă, consolidarea eforturilor societăţii în 
(ponarea sângelui voluntar şi neremunerat, stau la 

use sanguine, necesare pentru urgenţe medicale 
clar stipulate în Directivele Consiliului şi 

mandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, 
ge voluntare şi sistematice în Republica Moldova 

2005, constituind 13,5% din numărul total de 
ijdicator a atins 70%. Deşi s-au întreprins acţiuni 

structura donărilor prevalează donatorii-rude, 
i de suferinţa (boala) rudei sau apropiatului său. 

^rmanente) este de 19,6% (în anul 2013 acest 
ivitatea de încurajare, promovare şi organizare a 
fi fortificată şi realizată permanent, a st lei ca în 
e solidaritate pentru cei cc au nevoie în transfuzii 
ai pregătiţi şi indicaţi pentru realizarea acestor 

ijilui Naţional de Transfuzie a Sângelui. Donatorii 
sunt o sursă crucială a resurselor de sănătate a 

Transfuzie a Sângelui cu un grad sporit de 
rbcesul de promovare, recrutare, recoltare materie 
anguine), ulterior fiind prelucrată în produse 

non-stop instituţiilor medico-sanitare, pentru 
^fuzionale pacienţilor.
personalului angajat anterior în Centrele de 

tjaalmente, în Centrul Naţional de Transfuzie a 
ătoarele acte normative: 

privire la condiţiile de salarizare a personalului 
ificările şi completările ulterioare, care pune în

n

Cu



aplicare Legea nr.355/2005 ”Cu privire la sistemul de salarizare în sectorul 
bugetar”;

2. HG nr.759/1993 ”Cu privire la încurajarea donării de sânge în 
Republica Moldova”.

In conformitate cu prevederile HG nr.759/1993, elaborată şi pusă în aplicare 
întru executarea Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova despre punerea în 
aplicare a Legii privind donarea de sânge nr. 1459/1993, începând cu anul 1993 
şi până în prezent, personalului din instituţiile serviciului de sânge ce recoltează 
sânge şi produce preparate în baza acestuia, a fost planificat, aprobat şi achitat 
spor la salariu în mărime de 40% din fondul de salarizare.

Actualmente, în temeiul Legii cu privire la salarizarea în sectorul bugetar, 
toate condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare urmează a 11 
reflectate în HG nr.381/2006, respectiv prevederile HG nr.759/1993 necesită a 11 
transferate HG nr.381/2006, în redacţie nouă.

Modificările propuse au ca scop reglementare tuturor condiţiilor de 
salarizare a personalului Centrului Naţional de Transfuzie a Sângelui într-o 
singur act normativ, va spori eficienta în încurajarea şi promovarea donării de 
sânge/componente sanguine.

In acest sens, se propun completări la anexa nr. 3,1a HG nr. 381 /2006.
Menţionăm că, urmare a realizării HG nr.410/2015 ”Cu privire la 

reorganizarea unor instituţii” Centrul Naţional de Transfuzie a Sângelui este 
unica instituţie din Republica Moldova specializată în domeniul recoltării 
sângelui/componentelor sanguine, producerea componentelor, preparatelor 
biomedicale şi diagnostice sanguine, ce corespunde politicelor implementate de 
Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale în domeniul managementului 
asistenţei hemotransfuzionale la nivel naţional.

2. Principalele prevederi, locul actului în sistemul de acte normative, 
evidenţierea elementelor noi

f

Principalele prevederi şi elemente noi care se propun spre aprobare în 
conţinutul proiectului respectiv, vizează aspecte privind stabilirea unor plăţi de 
stimulare/ spor la salariu pentru angajaţii Agenţiei Naţionale pentru Sănătate 
Publică, Agenţiei Medicamentelor şi Dispozitivelor Medicale, Consiliului 
Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă şi petru 
angajaţii Centrului Naţional de Transfuzie a Sângelui (spor care anterior se 
achita în baza HG nr.759/1993).

Astfel, se propune, pentru personalul Agenţiei Naţionale pentru Sănătate 
Publică, Agenţiei Medicamentelor şi Dispozitivelor Medicale şi Consiliului 
Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă stabilirea 
unor plăţi de stimulare în limita cheltuielilor de personal, în legătură cu volumul 
sporit de muncă în condiţiile realizării reformei instituţionale

Modul şi condiţiile de acordare a plăţilor de stimulare se va stabili prin act 
intern de către directorii autorităţilor menţionate, plăţile de stimulare avînd un 
caracter temporar şi, respectiv, se vor anula odată cu elaborarea noilor condiţii de



salarizare în contextul sistemului unitar de salarizare în sectorul bugetar.
Intru evitarea unor eventuale discordanţe între actele legislative, prin 

proiectul înaintat, se propune de a reglementa într-o singură HG toate condiţiile 
de salarizare a personalului Centrului Naţional de Transfuzie a Sângelui. Aşadar 
se propune de a completa punctul 8 din anexa nr.3 la HG nr.381/2006 cu un 
punct nou k) cu următorul cuprins:

,,k) personalului Centrul Naţional de Transfuzie a Sângelui - spor lunar în 
mărime de 40 la sută calculat din salariul de funcţie.” ,

Concomitent, se propune abrogarea HG nr.759/1993, care prevede plata 
acestui spor, în aceeaşi mărime (40%), în scopul stimulării personalului, ce 
recoltează sînge şi produce preparate în baza acestuia.

3. Descrierea gradului de compatibilitate a prevederilor proiectului cu 
legislaţia Uniunii Europene

Prezentul proiect nu contravine legislaţiei Uniunii Europene.

4. Fundamentarea economico-financiară
în conformitate cu HG nr.05/2017, în subordinea Ministerului Sănătăţii, 

Muncii şi Protecţiei Sociale a fost instituită Agenţia Naţională pentru Sănătate 
Publică prin fuziunea a 39 de instituţii medicale: Centrul Naţional de Sănătate 
Publică, 36 Centre de Sănătate Publică municipale şi raionale, Centrul Naţional 
de Management în Sănătate, Consiliul de Evaluare şi Acreditare în Sănătate, care 
în total aveau un efectiv -  limită de personal în număr de 2864,75 de unităţi. 
Totodată, potrivit Legii nr. 175/2017 pentru modificarea şi completarea unor 
acte legislative, Agenţia a preluat funcţiile de control asupra activităţii de 
întreprinzător în domeniul sănătăţii care anterior erau exercitate de către Agenţia 
Transplantului, Inspectoratul farmaceutic, Comitetul permanent de control 
asupra drogurilor.

Subsidiar, prin HG nr.1090/2017, pentru Agenţie a fost stabilit efectivul 
limită de personal în număr de 1560 de unităţi. Respectiv, reducerea unităţilor va 
contribui la economisirea surselor financiare, care ulterior vor li îndreptate 
pentru motivarea personalului Agenţiei.

Costul estimativ al cheltuielilor de personal pentru Agenţia Naţională pentru 
Sănătate Publică, inclusiv cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărîri 
va constitui circa 64 003,1 mii lei (10 667,2 mii lei*6 luni), care se încadrează în 
alocaţiile aprobate în anul 2018 la capitolul cheltuieli de personal 150 143,6 mii 
lei.

în conformitate cu prevederile HG nr.759/1993, începând cu anul 1993 şi 
până în prezent, personalului din instituţiile serviciului de sânge ce recoltează 
sânge şi produce preparate în baza acestuia, a fost planificat, aprobat şi achitat 
spor la salariu în mărime de 40% din fondul de salarizare.

Respectiv, implementarea prevederilor proiectului în cauză nu necesită 
cheltuieli financiare suplimentare din bugetul de stat, întrucât aceste plăţi de 
stimulare se vor calcula şi achita din contul şi în limita mijloacelor financiare 
preconizate pentru retribuirea muncii pe anul respectiv.



5. Rezultatele scontate
Scopul acestor modificări este îmbunătăţirea condiţiilor dc salarizare a 

personalului de specialitate din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Sănătate 
Publică, Agenţiei Medicamentelor şi Dispozitivelor Medicale, Consiliului 
Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă, precum şi 
excluderea interpretărilor duble şi actualizarea actelor normative în vigoare, prin 
stabilirea unor reglementări clare, în aprecierea condiţiilor de salarizare a 
personalului Centrului de Transfuzie a Sângelui.

în contextul celor menţionate mai sus, considerăm oportună şi necesară 
aprobarea proiectului propus.

Svetlana CEBOTAKIMinistru


	Hotarirea.pdf
	Nota informativa.pdf



