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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 Hotărârea Guvernului nr. 837/2016 

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

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

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 angajaților din instituțiile medico-

sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală,  

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

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

cum urmează: 

1) la punctul 329, după cuvântul „vacante” se introduc cuvintele „și 

temporar vacante”; 

2) în anexa nr.1 la Regulament: 

a) tabelul va avea următorul cuprins: 

„Salariile de funcție lunare ale personalului  

medical și administrativ-gospodăresc 

 

Categoriile de angajați 
Salariul de 

funcție lunar 
a)  

1 2 

I. PERSONAL MEDICAL 

Medici:    
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1 2 

Medici de familie   

    cu o vechime în specialitate de până la 10 ani 9310 

    cu o vechime în specialitate de 10-20 ani 10140 

    cu o vechime în specialitate mai mare de 20 ani 10970 

Medici din asistența medicală urgentă prespitalicească  

    cu o vechime în specialitate de până la 10 ani 7440 

    cu o vechime în specialitate de 10-20 ani 8180 

    cu o vechime în specialitate mai mare de 20 ani 8940 

Medici antrenați în serviciul de ftiziopneumologie; din sectorul 

spitalicesc, ocupați nemijlocit cu tratamentul HIV/SIDA; din serviciul 

morfopatologie (sau anatomopatologie); din serviciul prelevare și 

procesare a organelor, țesuturilor și celulelor umane de la cadavru; din 

serviciul de medicină nucleară  

    cu o vechime în specialitate de până la 10 ani 11910 

    cu o vechime în specialitate de 10-20 ani 12660 

    cu o vechime în specialitate mai mare de 20 ani 13400 

Medici antrenați în serviciul de psihiatrie și narcologie  

    cu o vechime în specialitate de până la 10 ani 9230 

    cu o vechime în specialitate de 10-20 ani 9970 

    cu o vechime în specialitate mai mare de 20 ani 10730 

Medici de profil chirurgical care operează, medici endoscopiști, medici 

anesteziologi-reanimatologi din:  

- instituții de nivel republican, municipal și regional  

    cu o vechime în specialitate de până la 10 ani 8940 

    cu o vechime în specialitate de 10-20 ani 9960 

    cu o vechime în specialitate mai mare de 20 ani 10970 

- instituții de nivel raional  

   cu o vechime în specialitate de până la 10 ani 7440 

   cu o vechime în specialitate de 10-20 ani 8010 

   cu o vechime în specialitate mai mare de 20 ani 8570 

Alți medici specialiști, farmaciști în instituții de nivel republican, 

municipal și regional  

   cu o vechime în specialitate de până la 10 ani 8010 

   cu o vechime în specialitate de 10-20 ani 8660 

   cu o vechime în specialitate mai mare de 20 ani 9310 

Alți medici specialiști, farmaciști din instituții de nivel raional; 

laboranți în medicină, psihologi, psihopedagogi, logopezi, pedagogi, 

chimiști, biologi, bioingineri medicali, bacteriologi, kinetoterapeuți etc. 

(cu studii superioare nemedicale) din instituțiile medico-sanitare 

publice de toate nivelurile  

   cu o vechime în specialitate de până la 10 ani 7440 

   cu o vechime în specialitate de 10-20 ani 7890 

   cu o vechime în specialitate mai mare de 20 ani 8390 

Personal medical mediu:  
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1 2 

Personal medical cu studii medii de specialitate din asistența medicală 

primară și asistența medicală urgentă prespitalicească; asistent 

medical comunitar  

    cu o vechime în specialitate de până la 10 ani 5510 

    cu o vechime în specialitate de 10-20 ani 6010 

    cu o vechime în specialitate mai mare de 20 ani 6510 

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 și procesare a organelor, 

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

nucleară  

   cu o vechime în specialitate de până la 10 ani 6670 

   cu o vechime în specialitate de 10-20 ani 7420 

   cu o vechime în specialitate mai mare de 20 ani 8160 

Personal medical cu studii medii de specialitate antrenat în serviciul 

de psihiatrie și narcologie  

   cu o vechime în specialitate de până la 10 ani 5190 

   cu o vechime în specialitate de 10-20 ani 5860 

   cu o vechime în specialitate mai mare de 20 ani 6540 

Alt personal medical cu studii medii de specialitate  

  cu o vechime în specialitate de până la 10 ani 4510 

  cu o vechime în specialitate de 10-20 ani 5100 

  cu o vechime în specialitate mai mare de 20 ani 5670 

Personal medical inferior:  

Personal medical inferior, soră econoamă: din serviciul de 

ftiziopneumologie; din sectorul spitalicesc, ocupați nemijlocit cu 

tratamentul HIV/SIDA; din serviciul morfopatologie (sau 

anatomopatologie); din serviciul prelevare și procesare a organelor, 

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

nucleară 

3760 

Personal medical inferior antrenat în serviciul de psihiatrie și narcologie 3460 

Registrator medical, dezinfecționist, soră econoamă 3280 

Personal medical inferior 3120 

    

II. PERSONAL ADMINISTRATIV-GOSPODĂRESC 

Specialiști cu studii superioare 5680 

Specialiști cu studii medii de specialitate 4800 

Funcționari administrativi 4030 

Șoferi autoambulanțe din asistența medicală urgentă prespitalicească, 

șoferi autosanitare din serviciul AVIASAN 4100 

Muncitori calificați (categorii de calificare III-VI) 3150 

Muncitori necalificați 2400”; 
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b) notele se completează  cu punctul 1¹ cu următorul cuprins: 

 „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 stabilit în anexa nr.1, conform specialității și vechimii în specialitate 

deținute.”; 

 

3) în anexa nr.3 la Regulament, tabelul va avea următorul cuprins: 
 

„Salariile de funcție lunare stabilite pentru personalul  

de conducere din instituțiile medico-sanitare publice 
 

 

Volumul 

mijloacelor 

financiare 

acumulate anual 

(mil. lei) 

Salariul de 

funcție lunar al 

directorului, 

medicului-șef, 

șefului 

 

Salariul de funcție lunar 

al vicedirectorilor-

medici; adjuncților-

medici ai directorului/ 

medicului-șef/șefului; 

vicedirectorului nursing 

Salariul de funcție lunar  

al vicedirectorilor-

nemedici; adjuncților-

(nemedici) ai 

directorului/medicului-

șef/șefului;  

șefilor de departamente 

(nemedici); 

contabilului-șef; șefului 

serviciului economic-

financiar 

până la 5,0 10420 x x 

de la 5,0 până la 10,0 11900 10420 6870 

de la 10,0 până la 

20,0 

13400 11900 7450 

de la 20,0 până la 

30,0 

14140 12650 8020 

de la 30,0 până la 

40,0 

14880 13400 8590 

de la 40,0 până la 

50,0 

15620 14140 9160 

de la 50,0 până la 

60,0 

16360 14880 9730 

de la 60,0 până la 

70,0 

17120 15620 10310 

de la 70,0 până la 

85,0 

17860 16360 10880 

de la 85,0 până la 

120,0 

18600 17120 11450 

de la 120,0 până la 

170,0 

19340 17860 12020 

de la 170,0 până la 

250,0 

20080 18600 12590 

mai mult de 250,0 20830 19340 13170”. 
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2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la 1 septembrie 2020. 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor      Serghei PUȘCUȚA 

 

 

Ministrul sănătății, 

muncii și protecţiei sociale    Viorica Dumbrăveanu 
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