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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 din Legea salarizării nr. 847/2002 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2002, nr. 50-52, art. 336), cu modificările ulterioare, 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

1. Regulamentul privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-

sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă 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) tabelul din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins: 

„Salariile de funcție lunare ale personalului medical 

și administrativ-gospodăresc 
 

Categoriile de angajaţi 
Salariul de 

funcţie lunar 
 

1 2 

I. PERSONAL MEDICAL 

Medici:   
Medici de familie  

cu o vechime în specialitate de pînă la 10 ani 7160 

cu o vechime în specialitate de 10-20 ani 7800 

cu o vechime în specialitate mai mare de 20 ani 8440 

Medici din asistenţa medicală urgentă prespitalicească 
 

cu o vechime în specialitate de pînă la 10 ani 5720 

cu o vechime în specialitate de 10-20 ani 6290 

cu o vechime în specialitate mai mare de 20 ani 6880 

Medici antrenaţi în serviciul de ftiziopneumologie; din sectorul 

spitalicesc, ocupaţi nemijlocit cu tratamentul HIV/SIDA; din serviciul 
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1 2 

morfopatologie (sau anatomopatologie); din serviciul prelevare şi 

procesare a organelor, ţesuturilor şi celulelor umane de la cadavru; din 

serviciul de medicină nucleară 

cu o vechime în specialitate de pînă la 10 ani 9160 

cu o vechime în specialitate de 10-20 ani 9740 

cu o vechime în specialitate mai mare de 20 ani 10310 

Medici antrenaţi în serviciul de psihiatrie și narcologie 
 

cu o vechime în specialitate de pînă la 10 ani 7100 

cu o vechime în specialitate de 10-20 ani 7670 

cu o vechime în specialitate mai mare de 20 ani 8250 

Medici de profil chirurgical care operează, medici endoscopişti, medici 

anesteziologi-reanimatologi din: 

 

- instituţii de nivel republican, municipal şi regional 
 

cu o vechime în specialitate de pînă la 10 ani 6880 

cu o vechime în specialitate de 10-20 ani 7660 

cu o vechime în specialitate mai mare de 20 ani 8440 

- instituţii de nivel raional 
 

cu o vechime în specialitate de pînă la 10 ani 5720 

cu o vechime în specialitate de 10-20 ani 6160 

cu o vechime în specialitate mai mare de 20 ani 6590 

Alţi medici specialişti, farmacişti în instituţii de nivel republican, 

municipal şi regional 

 

cu o vechime în specialitate de pînă la 10 ani 6160 

cu o vechime în specialitate de 10-20 ani 6660 

cu o vechime în specialitate mai mare de 20 ani 7160 

Alţi medici specialişti, farmacişti din instituţii de nivel raional; 

laboranţi în medicină, psihologi, psihopedagogi, logopezi, pedagogi, 

chimişti, biologi, bacteriologi, kinetoterapeuţi etc. (cu studii superioare 

nemedicale) din instituţiile medico-sanitare publice de toate nivelurile 

 

cu o vechime în specialitate de pînă la 10 ani 5720 

cu o vechime în specialitate de 10-20 ani 6070 

cu o vechime în specialitate mai mare de 20 ani 6450 

Personal medical mediu: 
 

Personal medical cu studii medii de specialitate din asistenţa medicală 

primară și asistența medicală urgentă prespitalicească; asistent 

medical comunitar 

 

cu o vechime în specialitate de pînă la 10 ani 4240 

cu o vechime în specialitate de 10-20 ani 4620 

cu o vechime în specialitate mai mare de 20 ani 5010 

Personal medical cu studii medii de specialitate: antrenat în serviciul 

de ftiziopneumologie; din sectorul spitalicesc, ocupat nemijlocit cu 

tratamentul HIV/SIDA; din serviciul morfopatologie (sau 

anatomopatologie); din serviciul prelevare şi procesare a organelor, 

ţesuturilor şi celulelor umane de la cadavru; din serviciul de medicină 

nucleară 

 

cu o vechime în specialitate de pînă la 10 ani 5130 

cu o vechime în specialitate de 10-20 ani 5710 

cu o vechime în specialitate mai mare de 20 ani 6280 

Personal medical cu studii medii de specialitate antrenat în serviciul de 

psihiatrie și narcologie 
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1 2 

cu o vechime în specialitate de pînă la 10 ani 3990 

cu o vechime în specialitate de 10-20 ani 4510 

cu o vechime în specialitate mai mare de 20 ani 5030 

Alt personal medical cu studii medii de specialitate 
 

cu o vechime în specialitate de pînă la 10 ani 3470 

cu o vechime în specialitate de 10-20 ani 3920 

cu o vechime în specialitate mai mare de 20 ani 4360 

Personal medical inferior: 
 

Personal medical inferior, soră econoamă: din serviciul de 

ftiziopneumologie; din sectorul spitalicesc, ocupaţi nemijlocit cu 

tratamentul HIV/SIDA; din serviciul morfopatologie (sau 

anatomopatologie); din serviciul prelevare şi procesare a organelor, 

ţesuturilor şi celulelor umane de la cadavru; din serviciul de medicină 

nucleară 

2890 

Personal medical inferior antrenat în serviciul de psihiatrie și narcologie 2660 

Registrator medical, dezinfecţionist, soră econoamă 2520 

Personal medical inferior 2400 

II. PERSONAL ADMINISTRATIV-GOSPODĂRESC 

Specialişti cu studii superioare 5680 

Specialişti cu studii medii de specialitate 4800 

Funcţionari administrativi 4030 

Muncitori calificaţi (categorii de calificare III-VI) 3150 

Muncitori necalificaţi 2400”; 
 

 

2) tabelul din anexa nr. 3 va avea următorul cuprins: 
 

„Salariile de funcţie lunare stabilite pentru personalul  

de conducere din instituţiile medico-sanitare publice 
 

 

Volumul mijloacelor 

financiare acumulate 

anual (mil. lei) 

Salariul de 

funcţie lunar 

al 

directorului, 

medicului-şef, 

şefului 

 

Salariul de funcţie lunar 

al vice/adjuncţilor 

directorului, medicului-

şef, şefului; 

vicedirectorului nursing;  

şefilor de departamente 

– medici 

Salariul de funcţie lunar 

al  vice/adjunctului 

directorului; şefilor de 

departamente 

(nemedici); contabilului-

şef; şefului serviciului 

economic-financiar 

pînă la 5,0 8020 x x 

de la 5,0 pînă la 10,0 9160 8020 6870 

de la 10,0 pînă la 20,0 10310 9160 7450 

de la 20,0 pînă la 30,0 10880 9730 8020 

de la 30,0 pînă la 40,0 11450 10310 8590 

de la 40,0 pînă la 50,0 12020 10880 9160 

de la 50,0 pînă la 60,0 12590 11450 9730 

de la 60,0 pînă la 70,0 13170 12020 10310 

de la 70,0 pînă la 85,0 13740 12590 10880 

de la 85,0 pînă la 

120,0 

14310 13170 11450 

de la 120,0 pînă la 

170,0 

14880 13740 12020 
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de la 170,0 pînă la 

250,0 

15450 14310 12590 

mai mult de 250,0 16030 14880 13170”. 
 

 

2. Prezenta hotărîre va intra în vigoare la 1 aprilie 2020. 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor     Serghei PUȘCUȚA 

 

Ministrul sănătății,  

muncii și protecţiei sociale    Viorica Dumbrăveanu 

  



NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul Hotărârii Guvernului „Pentru modificarea 

Regulamentului privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico- 

sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă 

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 angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în 

sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr.837/2016” a fost elaborat de Ministerul Sănătăţii, Muncii si 

Protecţiei Sociale.________2____________________________________________________________________________________

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

urmărite___________________________________________________________

Proiectul în cauză este elaborat în vederea realizării obiectivului „6.19.
/V

îmbunătăţirea condiţiilor de muncă si motivare corespunzătoare a angajaţilor 
din sistemul de sănătate" din Planul de acţiuni al Guvernului pentru anii 2020

2023, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.636/2019.

Scopul de bază al proiectului constă în majorarea salariilor personalului 

angajat în instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării 

obligatorii de asistenţă medicală._______________________________________

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

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene

Proiectul respectiv nu are scop armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia 

Uniunii Europene___________________________________________________

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi

Conform prevederilor proiectului Hotărîrii Guvernului se propune 

majorarea cu 10% a mărimii salariilor de funcţie ale personalului medical cu 

studii superioare (medici), personalului medical mediu, personalului medical 

inferior, personalului administrativ-gospodăresc si personalului de conducere din 

instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de 

asistenţă medicală.______________ ş____________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Fundamentarea economico-financiară

Sub aspect financiar, cheltuielile necesare pentru punerea în aplicare a a 

proiectului, vor fi acoperite din contul si în limita mijloacelor contractate de către 

instituţiile medico-sanitare publice cu Compania Naţională de Asigurări în 

Medicină, precum si din alte surse de venit, în conformitate cu legislaţia în 

vigoare.

Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului propus se estimează 

pentru anul 2020 la circa 299 019,6 mii lei, resurse financiare planificate în 
cadrul fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
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6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului

Anunţul privind iniţierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului este 

plasat pe site-ul Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, la 

compartimentul Transparenţa, secţiunea proiecte supuse consultărilor publice. 

De asemenea proiectul de Hotărâre a fost plasat pentru consultare publică şi pe 

portalul www.particip.gov.md.

Proiectul în cauză este avizat de către Ministerul Finanţelor, Compania 

Naţională de Asigurări în Medicină, Ministerul Justiţiei, Federaţia Sindicală 

’’Sănătatea şi Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova.
__________________________ ş___________________________5____________ ş__________________________________________________________________________________________________________________

7. Constatările altor expertize_________________________________________

8. Constatările expertizei anticorupţie

9. Constatările expertizei juridice______________________________________

Conform expertizării juridice, argumentele expuse în nota informativă 

reflectă motivul emiterii actului normativ şi cerinţele care au impus intervenţia 
normativă.

Ministru Viorica DUMBRĂVEANU

http://www.particip.gov.md/
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