
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
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Privind aprobarea cuantumului salariului mediu 

 lunar pe economie, prognozat pentru anul 2020 

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

 

În conformitate cu art. 7 alin. (3) din Legea nr. 289/2004 privind 

indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de 

asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 168-170, 

art. 773), cu modificările ulterioare, Guvernul  HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat 

pentru anul 2020, în mărime de 7953 lei, pentru utilizare în modul stabilit de 

legislație. 

 

 
Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul economiei  

și infrastructurii      Anatol Usatîi 

 

 

Ministrul sănătății,  

muncii și protecţiei sociale    Viorica Dumbrăveanu 

  



NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul hotărîrii Guvernului „Privind aprobarea cuantumului 

salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2020”

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea 

proiectului

Proiectul hotărârii Guvernului „Privind aprobarea cuantumului salariului mediu 

lunar pe economie, prognozat pentru anul 2020” este elaborat de către Ministerul 

Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, fiind responsabil de politica salarială în sectorul 

real.___________________________________________________________________

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ şi finalităţile 
urmărite

Proiectul de hotărîre este elaborat în scopul:

- determinării plafonului bazei de calcul a indemnizaţiilor de asigurări sociale;
- calculării contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii de către angajator 

pentru asigurarea socială a angajaţilor săi, care întrunesc condiţiile stipulate în art. 24 
alin.(21) din Legea nr.1164/1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale 

Codului fiscal;

- calculării contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii din ajutorul

material acordat din mijloacele sindicatelor şi patronatelor din sumele ce depăşesc 

salariul mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2020.____________________

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

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi

Proiectul de hotărîre este elaborat în scopul utilizării în modul stabilit de legislaţie a 

cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2020.

În proiect se propune stabilirea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, 

prognozat pentru anul 2020 în mărime de 7953 lei, conform prognozei indicatorilor 

macroeconomici pentru anii 2020-2022, estimate de către Ministerul Economiei şi 
Infrastructurii.___________________________________________________________

5. Fundamentarea economico-financiară

Implementarea prevederilor proiectului nu necesită mijloace financiare 

suplimentare.___________________________________________________________

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 
Implementarea prevederilor proiectului nu necesită elaborarea altor acte normative.

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 
Au avizat pozitiv proiectul fără obiecţii şi propuneri:

Ministerul Economiei şi Infrastructurii
5

Ministerul Finanţelor
5

Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova
5 5

Confederaţia Naţională a Patronatelor din Republica Moldova 
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8. Constatările expertizei anticorupţie

În cadrul procesului de elaborare a proiectului au fost asigurate rigorile de 

transparenţă decizională. Argumentele invocate în nota informativă justifică soluţiile 

proiectului. Prevederile proiectului corespunde interesului public, nu aduc atingere 

drepturilor fundamentale ale omului şi nu conţine factori şi riscuri de corupţie.

9. Constatările expertizei juridice

Obiecţii de ordin conceptual nu sunt.

Ministru Viorica DUMBRĂVEANU
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