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Sinteza obiecțiilor și propunerilor Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei 

la proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative 

(în baza avizului prezentat) 

 

Nr. Obiecția/propunerea Opinia Ministerului Justiției 

1. La Art. V din proiect: 

Salarizarea angajaţilor din instituţiile 

finanţate de la buget se efectuează conform 

condiţiilor de salarizare specificate în Legea 

nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la 

sistemul de salarizare în sectorul bugetar.  

Alineatul (2) al Art.l. din Lege stabileşte că. 

prevederile prezentei legi se aplică persoanelor 

care deţin funcţii de demnitate publică (cu 

excepţia celor cu statut de magistrat), 

persoanelor cu funcţii specifice apărării 

naţionale, securităţii statului şi ordinii publice, 

prevenirii şi combaterii corupţiei, precum şi 

persoanelor angajate în bază de contract 

individual de muncă în unităţile bugetare. 

Noţiunea ”unităţile bugetare" înglobează în 

sine toate instituţiile finanţate de la buget, fără ca 

în lege să fie enumerate denumirile concrete ale 

instituţiilor. 

Astfel, nu este necesar de a completa alin. 

(2) al Art. l din Legea 355-XVI din 23 

decembrie 2005 cu sintagma „conducerii şi 

personalului didactic al Institutului Naţional al 

Justiţiei". 

Se acceptă. 

Din art. V a fost exclus pct. 1, celelalte puncte fiind renumerotate în modul 

corespunzător. 

Art. V are următorul cuprins: 

 

”Art. V. – 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 şi completările ulterioare, se completează după cum urmează: 

1. Articolul 24 se completează cu alineatul (2
2
) cu următorul cuprins: 

„(2
2
) Salarizarea conducerii şi personalului didactic din cadrul Institutului Naţional al 

Justiţiei se efectuează în baza salariilor stabilite conform anexei nr.13.” 

2. Se completează cu o anexă nouă, nr. 13, cu următorul cuprins: 

 

„Anexa nr. 13 

 

Salariile lunare ale conducerii şi personalului didactic  

din cadrul Institutului Naţional al Justiţiei 

 

Funcţia Cuantumul 

salariului 

lunar, lei 

Institutul Naţional al Justiţiei 

Director 7000 

Director adjunct 6500 

Personal didactic 3500” 
 

2. La Art. V din proiect: 

Ca parte componentă a legii sus-numite este 

şi anexa nr. 11 în care sînt indicate salariile 

Nu se acceptă. 

Referitor la noțiunea de „personal didactic” remarcăm că în Codul educației se 

utilizează pe larg această noțiune. Astfel, conform art. 117, alin. (1), lit. c) din Cod, la 
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lunare ale cadrelor didactice şi ale corpului 

profesoral din învăţămînt. 

Totodată, atenţionăm faptul că, potrivit 

Codului educaţiei, nu există funcţie de „personal 

didactic". Aceasta este o categorie de personal la 

care se atribuie următoarele funcţii: asistent 

universitar si formator, iar la personalul 

științifico-didactic se atribuie: lector universitar, 

conferenţiar universitar şi profesor universitar. 

Reieşind din acestea, considerăm că salariile 

lunare pentru funcţiile de conducere a Institutului 

Naţional al Justiţiei şi a personalului didactic 

urmează a fi stabilite în anexa nr. 11 la lege, prin 

completarea acesteia cu un compartiment 

separat, după cum urmează: 

 

Institutul National al 

Justiţiei 

Director 4800 

Director adjunct 4560 

Profesor universitar 3600 

Conferenţiar universitar 3240 

Lector universitar, formator 3000 
 

noțiunea de „personal didactic” se atribuie: asistent universitar, formator, maestru de 

concert, maistru de instruire, antrenor. 

Reieșind din faptul că cadrele didactice ale INJ pot activa în calitate de formator 

titular, formator prin cumul și formator ocazional, acesta se încadrează în noțiunea de 

„formator” utilizată la art. 117, alin. (1), lit. c), menționat supra. Drept urmare, 

considerăm noțiunea de „personal didactic” conformă Codului educației 

 

Cu referire la propunerea de a include prevederile referitoare la  salariul conducerii și 

personalului didactic în anexa nr. 11 la Legea nr. 355 din 23.12.2005, menționăm 

următoarele. 

Reieşind din faptul că conform prevederilor art. 2 alin. (4) din Legea privind 

Institutul Naţional al Justiţiei în vigoare (nu suferă modificări) Institutul nu face parte 

din sistemul naţional de învăţămînt şi educaţie,  prevederile referitoare la salarizarea 

conducerii și personalului didactic nu pot fi incluse în anexa nr. 11, care reglementează 

salariile lunare ale cadrelor didactice și ale corpului profesoral din învățămînt. 

Drept urmare, considerăm necesar de a menține actuala redacție a pct. 3 din art. V 

(completarea Legii nr. 355 din 23.12.2005 cu anexa nr. 13, care va prevedea salariile 

conducerii şi personalului didactic din cadrul Institutului Naţional al Justiţiei). 

 

În partea ce se referă la nivelul salariilor propuse, relevăm că ţinînd cont de 

diferenţierea stabilită de Legea privind Institutul Naţional al Justiţiei (excluderea 

Institutului din sistemul naţional de învăţîmînt şi educaţie), precum şi faptul că 

activitatea în cadrul Institutului presupune cunoştinţe  şi din domeniul andragogiei 

(ştiinţa şi practica educaţiei adulţilor) considerăm inoportună propunerea de a modifica 

proiectul de lege în vederea micșorării salariilor  conducerii și personalului didactic al 

Institutului Naţional al Justiţiei. 

Astfel, se susţine în continuarea necesitatea stabilirii unor salarii mai mari decît cele 

stabilite pentru conducere și personalul didactic din învățămînt. 

 

 

 

 

Ministru                                                   Vladimir GROSU 


