
 

 

 

 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 
 

din                                        2022 

Chișinău 
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Cu privire la  aprobarea proiectului de lege pentru modificarea 

articolului 27 din Legea nr. 270/2018 privind sistemul 

unitar de salarizare în sectorul bugetar  

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

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege 

pentru modificarea articolului 27 din Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar 

de salarizare în sectorul bugetar. 

 

 

 

Prim-ministru     NATALIA GAVRILIȚA 
 

 

Contrasemnează: 

 

 

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi 

 

 

Ministrul justiției     Sergiu Litvinenco  
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Proiect 

 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

LEGE 

pentru modificarea articolului 27 din Legea nr. 270/2018 

privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

  

Art. I. – Articolul 27 din Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de 

salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, 

nr. 441-447, art. 715), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. Titlul va avea următorul cuprins: ,,Garanții salariale pentru personalul 

din unitățile bugetare”. 

2. Alineatul (2) va avea următorul cuprins: 

,,(2) În cazul în care, pentru unii salariaţi din unităţile bugetare, prin 

aplicarea prezentei legi, salariul lunar calculat pentru o funcţie cu durata normală 

a timpului de muncă este mai mic decât 3 500 de lei, aceştia vor beneficia de 

plăţi compensatorii. Plata compensatorie se determină ca diferenţă dintre 3 500 

de lei şi salariul lunar calculat în condiţiile prezentei legi şi se recalculează 

proporţional timpului efectiv lucrat.” 

  

Art. II. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, iar plățile 

compensatorii prevăzute la art. I se vor calcula începând cu 1 mai 2022. 

 

 

Președintele Parlamentului  

 



 

 
NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul de lege pentru modificarea articolului 27 din Legea nr. 270/2018 
privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar 

 

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

Autorul proiectului este Ministerul Finanțelor, care este desemnat responsabil de 
politica în domeniul salarizării în sectorul bugetar.  

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și 
finalitățile urmărite 

Proiectul de lege vizează modificarea Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de 
salarizare în sectorul bugetar și este elaborat în vederea majorării mărimii plății 
compensatorii, ca măsura de susținere a salariaților cu venituri mici, prin majorarea 
acesteia în sectorul bugetar de la 3100 de lei la 3500 de lei, în contextul reexaminării 
cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real de către Guvern. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca 
scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene 

Proiectul nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii 
Europene. 

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

Până la intrarea în vigoare a sistemului nou de salarizare (01.12.2018) circa 20% din 
angajați din sectorul bugetar (40 mii persoane) au avut un salariu mediu mai mic decât 
2000 lei, sub minimul de existență. 

Odată cu implementarea noului sistem de salarizare în sectorul bugetar potrivit Legii 
nr.270/2018 au fost prevăzute unele garanții privind asigurarea menținerii salariilor 
personalului din sectorul bugetar. 

Garanțiile specificate la articolul 27 din Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar 
de salarizare în sectorul bugetar, inclusiv și cele stipulate la alin. (2), au fost prevăzute ca 
măsuri compensatorii de protecție socială întru garantarea și menținerea salariilor 
personalului unităților bugetare reieșind din cuantumul minim necesar de asigurare 
socială stabilit pe țară și în dependență de situația economică și posibilitățile financiare. 



Or, stabilirea unei norme legale neacoperite financiar poate încălca principiul 
sustenabilității bugetului ceea ce nu poate fi admis. 

Reieșind din prevederile menționate, precum și din posibilitățile reale ale bugetului 
de stat, anual se examinează cuantumul salariului minim garantat în sectorul bugetar, 
ținând cont de valoarea minimului de existență raportat pentru anul respectiv, astfel având 
tendința de majorare a acestuia, în anul 2020 fiind în mărime de 2000 lei, pentru anul 
2021 în sumă de 2200 lei iar pentru anul 2022 prin Legea nr.204/2021 cu privire la 
modificarea unor acte normative, cuantumul a fost majorat în sumă de 3100 lei. 

Prin urmare, modificarea înserată în prezentul proiect de lege se referă la majorarea 
cuantumului plății compensatorii de la 3100 lei la 3500 lei, în cazul în care, pentru unii 
salariaţi din unităţile bugetare, prin aplicarea prezentei legi, salariul lunar calculat pentru 
o funcţie cu durata normală a timpului de muncă, este mai mic decît 3500 de lei, aceştia 
vor beneficia de plăţi compensatorii. Totodată, pentru asigurarea unui conținut clar al 
prevederilor legale, s-a ținut cont de propunerea Ministerului Justiției și a Confederației 
Naționale  a Sindicatelor din Republica Moldova, ca în redacția art.27 a Legii nr.270/2018 
să se intervină cu o normă generală, ce stipulează că garanția minimă de 3500 de lei se 
aplică tuturor angajaților din sectorul bugetar, indiferent de data angajării acestora. 

 
5. Fundamentarea economico-financiară 
Proiectul legii implică mijloace financiare în mărime de 136,0 mln lei,  care vor 

fi acoperite din fondul prevăzut în bugetul de stat, întru asigurarea prevederilor cadrului 
normativ privind salarizarea în sectorul bugetar. 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 
Implementarea stipulărilor proiectului va necesita modificarea corespunzătoare 

a Hotărârii Guvernului nr.1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 
270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. 

7. 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 a fost plasat 
pe pagina web oficială a Ministerului Finanțelor (www.mf.gov.md), directoriul 
„Transparența decizională”, secțiunea „Procesul decizional”. 

Concomitent, acesta a fost avizat de autoritățile interesate, iar obiecțiile și 
propunerile formulate au fost examinate și, după caz, luate în considerație la definitivarea 
proiectului (Sinteza obiecțiilor și propunerilor se atașează). 

 
 

http://www.mf.gov.md/


8. Constatările expertizei anticorupție 

Proiectul a fost supus expertizei anticorupție (raport de expertiză anticorupție 
nr.06/2-2566 din 04.05.2022), de către Centrul Național Anticorupție în conformitate cu 
art. 35 din Legea nr. 100/ 2017 cu privire la actele normative.  

 
9.     Constatările expertizei juridice 

Proiectul a fost supus expertizei juridice conform avizului Ministerul Justiției nr. 
04/3806 din 26.04.2022. 

 
 

MINISTRU                                                   Dumitru BUDIANSCHI 
 

 

 
 

 
 

 




