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Chișinău 
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Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii  

nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar 

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

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege 

pentru modificarea Legii 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 Legii nr. 270/2018  

privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

Art. I. – 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. La articolul 10 alineatul (2), după liniuța ,,- spor pentru participare în 

proiecte de dezvoltare finanțate din surse externe” se completează cu o liniuță 

nouă cu următorul cuprins: 

„- spor pentru realizarea sarcinilor prioritare în contextul implementării 

cerințelor de aderare la Uniunea Europeană;”. 

2. Se completează cu articolul 20
1
 cu următorul cuprins: 

„Articolul 20
1
. Spor pentru realizarea sarcinilor prioritare în contextul 

implementării cerințelor de aderare la Uniunea Europeană 

(1) Pentru implicare nemijlocită în realizarea sarcinilor prioritare în 

contextul implementării cerințelor de aderare la Uniunea Europeană, personalul 

din autoritățile publice poate beneficia de un spor în mărime de până la 75 % din 

salariul de bază. 

(2) Modul de stabilire a sporului se aprobă de către Guvern. ”. 

3. În anexa nr. 3 tabelul 1 poziția A1041 coloanele a 3-a și a 4-a, cifrele 

,,106” și ,,8,98” se substituie cu cifrele ,,121” și ,,12,29”; 

4. În anexa nr. 4 tabelul 2: 

 coloanele a 3-a și a 4-a poziția B6013, cifrele ,,92” și ,,6,70” se substituie 

cu cifrele ,,99” și ,,7,76”, poziția B6002,  cifrele ,,83” și ,,5,55” se substituie cu 

cifrele ,,89” și ,,6,30”, poziția B6009 , cifrele  ,,70” și ,,4,23” se substituie cu 

cifrele ,,80” și ,,5,22”, poziția B6010, cifrele  ,,67” și ,,3,98” se substituie cu 

cifrele ,,78” și ,,5,00”, poziția B6011, cifrele  ,,65” și ,,3,81” se substituie cu 

cifrele ,,76” și ,,4,80”, poziția B6012, cifrele  ,,61” și ,,3,51” se substituie cu 

cifrele ,,74” ,,4,60”, poziția B6017, cifrele ,,73” și ,,4,51” se substituie cu cifrele 

,,78” și ,,5,00”; 

după poziția B6017 se introduce poziția B6022 cu următorul cuprins: 

 

„B6022 Specialist principal 75 4,70”; 

 

notele se completează cu punctul 6  cu următorul cuprins: 

„6. Clasele de salarizare pentru funcțiile de ,,Șef al oficiului teritorial” și 

,,Contabil-șef” din municipiile Chișinău și Bălți al Consiliului Național pentru 
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Asistență Juridică Garantată de Stat se majorează cu 2 clase de salarizare 

succesive față de cea stabilită în tabel pentru funcțiile respective.”. 

5. La anexa nr. 7 la tabelul 1 în note la punctul 12
1
, după cuvântul 

,,psiholog” se introduc cuvintele ,,cadru didactic de sprijin”, iar cuvintele ,,din 

structurile de asistență psihopedagogică” se exclud. 

6. În anexa nr. 9 la tabel poziția G6031, cifrele ,,37” și ,,2,12” și poziția 

G6032, cifrele ,,34” și ,,1,99” se substituie, respectiv, cu cifrele ,,44” și ,,2,46”. 

7. La anexa nr. 10 la tabel în note la punctul 9 se completează cu textul:  

,,- cu 12 clase de salarizare – pentru șoferii (conducătorii auto) ai Bazei 

auto a Cancelariei de Stat.”. 

 

Art. II. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 septembrie 2022. 

 

 

Preşedintele  Parlamentului 

 

 

 

 

 

 








