
 

                              Proiect 

 

 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

 
HOTĂRÎRE  nr. ___________ 

 

din ____  _____________ 2015 

 

 

 

 

 

privind aprobarea proiectului de lege  

pentru modificarea și completarea unor acte legislative  

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

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege 

pentru modificarea și completarea unor acte legislative. 

 

 

 

Prim-ministru      

 

 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul justiţiei                Vladimir CEBOTARI 

  

 Ministrul finanțelor     Anatol ARAPU 

 

 Ministrul economiei    Stephane Christophe BRIDE 

 

Ministrul muncii,  

protecției sociale și familiei   Mircea BUGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proiect 

Lege 

pentru modificarea și completarea unor acte legislative  

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

 Art. I. – În anexa nr. 2 din Legea nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul 

de salarizare a funcţionarilor publici (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2012, nr. 63, art. 213), cu modificările și completările ulterioare, compartimentele 

”Aparatele centrale ale ministerelor” și  „Unitățile de audit intern” se modifică și 

vor avea următorul cuprins: 

 
  

Aparatele centrale ale ministerelor 

Secretar de stat 22 – 

Șef direcție generală 19 – 

Șef direcție 18 18 

Șef direcție în cadrul direcției generale 18 – 

Șef secție 16 16 

Șef secție în cadrul direcției 16 16 

Șef serviciu 16 16 

Consultant principal 15 – 

Consultant superior 14 – 

Consultant 13 – 

Specialist principal 12 12 

Specialist superior 9 9 

Specialist 7 7 

 

   

Unităţile de audit intern 

 În autorităţile 

publice autonome 

În ministere şi alte 

organe centrale de 

specialitate 

În autorităţile 

subordonate 

ministerelor şi altor 

organe centrale de 

specialitate şi în 

municipiul Chişinău 

În subdiviziunile 

teritoriale şi 

autorităţile publice 

locale de nivelul doi 

şi în municipiul 

Bălţi 

Titlul funcţiei codul 

funcţiei 

gradul de 

salarizare 

codul 

funcţiei 

gradul de 

salarizare 

codul 

funcţiei 

gradul de 

salarizare 

codul 

funcţiei 

gradul de 

salarizare 

Auditor intern principal C04 

C17 

11 C36 15 C43 9 C55 7 

Auditor intern superior C05 

C18 

10 C37 14 C44 7 C56 5 

Auditor intern C06 

C19 

8 C38 13 C45 6 C57 4 

 

Art. II. – Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul 

de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, 

nr. 35-38, art. 148), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după 

cum urmează: 

1. Anexa nr. 8: 



a) în pct. 1 din rubrica „Note”, cuvintele „și din ministere” se exclude; 

b) Rubrica „Note” se completează cu pct. 1
1
 cu următorul cuprins: 

„1
1
. Salariile de funcţie pentru personalul de deservire tehnică din ministere 

se majorează cu 40% faţă de cele indicate în prezenta anexă.”. 

 

2. Anexa nr. 12 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 
Salariile funcţiei (în lei) pentru personalul din cabinetul 

persoanelor cu funcţii de demnitate publică   

 

 Funcţia de demnitate publică  

Funcţia 

din 

cabinetul 

persoanei 

cu funcţie 

de 

demnitate 

publică 

Preşedinte al  

Parlamentului,  

Preşedinte al  

Republicii  

Moldova,  

Prim-ministru 

Prim-

viceprim-

ministru 

vicepreşedinte  

al 

Parlamentului, 

viceprim-

ministru, 

ministru 

preşedinte al  

fracţiunii  

parlamentare,  

deputat în 

Parlament, 

secretar  

general al 

Guvernului 

director 

general 

al autorităţii 

administrative 

Şef de 

cabinet cu 

statut de:  

     

direcție 6800 6200 5900 4500 - 

secţie 6600 6000 5700 4300 3400 

serviciu 6500 5900 5600 4200 3300 

Consilier  6500 5900 5600 4200 3300 

Asistent  4200 4000 3800 3600 3000 

Secretar  3400 3200 2900 2600 2300 

 

 

Art. III. - Prezenta lege intră în vigoare de la 1 ianuarie 2016. 

 

Art. IV. - Guvernul, în termen de 4 luni de la data publicării prezentei legi, 

va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege. 

   

 

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI 

 


