
 

Proiect 

 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 

 

HOTĂRÎRE nr. _________ 

din ____________________ 2015 

Chișinău 

 

Cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor 

 ce se operează în unele hotărîri de Guvern 

 

 

 

  GUVERNUL HOTĂRĂȘTE: 

1. Se aprobă modificările și completările ce se operează în unele hotărîri de  

Guvern (se anexează). 

2. Se stabilește că cheltuielile ocazionate de punerea în aplicare a prezentei  

hotărîri vor fi suportate din contul mijloacelor alocate pentru anul respectiv. 

 

 

 Prim-ministru                                                         Valeriu Streleț 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  Aprobate prin 

Hotărîrea Guvernului 

nr. ____ din ________ 2015 

 

 

Modificările și completările 

ce se operează în unele hotărîri de Guvern 

 

1. Alineatul doi al punctului 7 din anexa nr. 4 la Hotărîrea Guvernului nr. 

381 din 13 aprilie 2006 „Cu privire la condițiile de salarizare a personalului din 

unitățile bugetare” (Monitorul oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.66-69, art. 

431), cu modificările și completările ulterioare, după cuvintele „la prezenta anexă” se 

completează cu cuvintele „precum și pentru bibliotecarii și bibliografii din Biblioteca 

Națională, Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă” și Camera Națională a 

Cărții”. 

 

2. Hotărîrea Guvernului nr. 650 din 12 iunie 2006 „Privind salarizarea 

militarilor, efectivului de trupă și corpului de comandă angajați în serviciul organelor 

apărării naționale, securității statului și ordinii publice” (Monitorul oficial al 

Republicii Moldova, 2006, nr. 91-94, art. 692), cu modificările și completările 

ulterioare, se  modifică după cum urmează: 

1) la punctele 4 și 9 sintagma „efectivul de trupă și corpul de comandă al  

Serviciului de Protecție și Pază de Stat” se substituie cu sintagma „ofițerii de protecție 

ai Serviciului de Protecție și Pază de Stat”; 

2) anexa nr. 1: 

a) compartimentul I „Efectivul de ofițeri” din tabelul nr. 2 va avea următorul 

cuprins: 

Funcția Categoria de salarizare 

              I Efectivul de ofițeri 

Comandant (rector) Academia Militară 21 

Comandant brigadă 20; 21 

Comandant regiment 19; 20 

Comandant batalion, divizion independent 18; 19 

Comandant batalion, divizion 17; 18 

Comandant companie 16; 17 

Comandant pluton 15; 16 

Șef direcție 20; 21 

Șef secție 17; 18; 19 

Șef: serviciu, secțiune, birou; specialist 

principal 

16; 17; 18 

Specialist superior, specialist 15; 16; 17 

 

b) se completează cu tabelul nr. 3 cu următorul conținut: 



 

 

„Tabelul nr. 3 

Categoriile de salarizare 

pentru funcțiile de bază ale corpului de ofițeri  

din organele administrativ-militare ale Armatei Naționale 

 

Funcția Categoria de salarizare 

 pe grupe 

 I II III 

Comandant Centru militar teritorial 20 19 18 

Șef secție 18 18 17 

Șef serviciu (secțiune), medic 17 17 16 

Specialist 16 16 15 

Nota. La grupa I se raportează centrele militare teritoriale din municipiile 

Chișinău, Bălți și din UTA Găgăuzia (Gagauz-Yeri), la grupa II – alte centre militare 

teritoriale, cu excepția Centrului militar teritorial Taraclia, care se raportă la grupa III.” 

3) anexa nr. 6 va avea următorul cuprins: 

„Anexa nr. 6 

la Hotărîrea Guvernului 

 nr. 650 din 12 iunie 2006 

 

Condițiile de salarizare 

și salariile de funcție pentru ofițerii de protecție ai 

Serviciului de Protecție și Pază de Stat 
1. Salariile de funcție pentru ofițerii de protecție ai Serviciului de Protecție și 

Pază de Stat se stabilesc conform tabelului din prezenta anexă. 

2. Ofițerii de protecție ai Serviciului de Protecție și Pază de Stat beneficiază, 

suplimentar la sporurile, suplimentele și indemnizațiile prevăzute în prezenta hotărîre, 

de spor pentru efectuarea serviciului în condiții deosebite. 

 Sporul pentru efectuarea serviciului în condiții deosebite se stabilește ofițerilor 

de protecție angajați direct în activitatea de protecție și pază, în mărime de pînă la 50% 

din salariul de funcție, iar pentru ceilalți ofițeri de protecție ai Serviciului de Protecție 

și Pază de Stat – în mărime de pînă la 35% din salariul de funcție. 

3. Pentru activitatea în condiții extremale și de risc ofițerilor de protecție li 

se stabilește un spor în mărime de pînă la 25% din salariul de funcție. 

4. Pentru activitate în condiții  nefavorabile și legate de factorul uman 

ofițerii de protecție beneficiază de un spor în mărime de pînă la 25% din salariul de 

funcție. 

 

Tabel 

Salariile de funcție  

pentru ofițerii de protecție ai 



 Serviciului de Protecție și Pază de Stat 

 

Funcția Grila de salarii, lei 

Șef direcție generală 1850-2600 

Șef direcție 1700-2450 

Șef secție 1600-2350 

Șef serviciu 1500-2250 

Ofițer principal, inspector principal, specialist principal 1350-2000 

Ofițer superior, inspector superior 1200-1800 

Ofițer, inspector, specialist 1100-1650 

Subofițer 1000-1500” 

 

4) anexa nr. 8 se expune după cum urmează: 

                                                                           „Anexa nr. 8 

la Hotărîrea Guvernului 

nr. 650 din 12 iunie 2006 

 

Sporurile pentru gradele militare (speciale) ale  

militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă al organelor 

 apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice 

 și serviciului de salvare 
  

Gradul militar (special) 
Sporurile 

lunare 

(lei) 

General de corp,  general-colonel al Serviciului de Protecție și Pază de Stat, 

general-colonel de poliție, general-colonel al serviciului intern, general-colonel al 

serviciului de salvare 

800 

General de divizie, general-locotenent al Serviciului de Protecție și Pază de Stat, 

general-locotenent de poliție, general-locotenent al serviciului intern, general-

locotenent al serviciului de salvare 

700 

General de brigadă, general-maior, general-maior al Serviciului de Protecție și 

Pază de Stat, general-maior de poliție, general-maior de justiție, general-maior al 

serviciului intern, general-maior al serviciului de salvare 

600 

Colonel; colonel: al Serviciului de Protecție și Pază de Stat , de poliție, de justiție, 

al serviciului intern, al serviciului de salvare 

500 

Locotenent-colonel; locotenent-colonel: al Serviciului de Protecție și Pază de Stat, 

de poliție, de justiție, al serviciului intern, al serviciului de salvare 

450 

Maior; maior: al Serviciului de Protecție și Pază de Stat , de poliție, de justiție, al 

serviciului intern, al serviciului de salvare 

400 

Căpitan; căpitan: al Serviciului de Protecție și Pază de Stat, de poliție, de justiție, 350 



al serviciului intern, al serviciului de salvare 

Locotenent-major; locotenent-major: al Serviciului de Protecție și Pază de Stat, de 

poliție, de justiție, al serviciului intern, al serviciului de salvare 

300 

Locotenent; locotenent: al Serviciului de Protecție și Pază de Stat, de poliție, de 

justiție, al serviciului intern, al serviciului de salvare 

275 

Sublocotenent: sublocotenent: de poliție, de justiție, al serviciului intern, al 

serviciului de salvare 

250 

Plutonier-adjutant; plutonier-adjutant: al Serviciului de Protecție și Pază de Stat, 

de poliție, de justiție, al serviciului intern, al serviciului de salvare 

225 

Plutonier-major; plutonier-major: al Serviciului de Protecție și Pază de Stat, de 

poliție, de justiție, al serviciului intern, al serviciului de salvare 

200 

Plutonier; plutonier: al Serviciului de Protecție și Pază de Stat, de poliție, de 

justiție, al serviciului intern, al serviciului de salvare 

175 

Sergent-major; sergent-major:  de poliție, de justiție, al serviciului intern, al 

serviciului de salvare 

150 

Sergent; sergent: de poliție, de justiție, al serviciului intern, al serviciului de 

salvare 

125 

Sergent-inferior; sergent-inferior: de justiție, al serviciului de salvare; caporal: de 

poliție, al serviciului intern 

100” 

 

 5) anexa nr. 14: 

a) punctul 5 va avea următorul cuprins: 

„5. Militarilor Forțelor Armate eliberați din serviciul militar prin contract în 

temeiul art. 35 alin. (3), lit. a), b)-d) și h) din Legea nr. 162-XVI din 22 iulie 2005 li se 

acordă o indemnizație unică în mărimile și modul prevăzute în art. 19 al legii indicate, 

iar ofițerilor de protecție ai Serviciului de Protecție și Pază de Stat în mărimea și 

modul stabilit de art. 38 al Legii nr. 134-XVI din 13 iunie 2008.”; 

b) în punctul 6
3
 cuvintele „al Serviciului de Protecție și Pază de Stat” se 

substituie cu cuvintele „ofițerilor de protecție ai Serviciului de Protecție și Pază de 

Stat”. 

 

3. Hotărîrea Guvernului nr. 47 din 12 ianuarie 2007 „Cu privire la 

salarizarea angajaților organizațiilor de drept public din sfera științei și inovării 

finanțate de la bugetul de stat” (Monitorul oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 

10-13, art. 62), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se 

completează după cum urmează: 

1) Punctul 11 va avea următorul cuprins: 



„11. Cercetătorilor științifici și conducătorilor organizațiilor de drept public 

din sfera științei și inovării, inclusiv conducătorilor de subdiviziuni științifice, li se 

plătește lunar sporul pentru vechimea în muncă de cercetare științifică, calculat în 

procente față de salariul de funcție, în următoarele mărimi: 
 

Vechimea în muncă Mărimea sporului în % față de 

 salariul de funcție 

                De la 2 pînă la 5 ani 15 

                De la 5 pînă la 10 ani 20 

De la 10 pînă la 15 ani 30 

De la 15 pînă la 20 ani 35 

De la 20 pînă la 25 ani 40 

                25 ani și mai mult 50 
 

În vechimea în muncă de cercetare științifică pentru categoria indicată de 

personal se include: 

a) perioada de muncă în organizația de drept public din sfera științei și 

inovării în funcții ce țin de activitatea științifică; 

b) perioada de muncă în alte organizații de drept public din sfera științei și 

inovării în funcții ce țin de activitatea științifică; 

c) perioada de muncă în cadrul corpului profesoral didactic din instituțiile de 

învățămînt superior; 

d) perioada de rezidențiat (internatură) și secundariat clinic – pentru 

cercetătorii în medicină și farmacologie; 

e) perioada de doctorat și postdoctorat cu întrerupere de la serviciu – pentru 

posesorii de grade științifice; 

f) perioada de muncă în funcții elective, precum și perioada de activitate în 

funcții de conducere și în calitate de specialiști în Centrul sindical național – ramural; 

g) perioada participării la acțiunile militare pentru apărarea integrității și 

independenței Republicii Moldova a persoanelor civile detașate în interes de serviciu și 

a voluntarilor care au participat la acțiunile militare din zona conflictului militar; 

h) perioada de muncă peste hotarele țării, la delegarea de către organizațiile 

de drept public din sfera științei și inovării, dacă acestei perioade i-a precedat 

nemijlocit munca într-o organizație de drept public din sfera științei și inovării, urmînd 

apoi angajarea în același sistem; 

i) perioada concediului plătit parțial pentru îngrijirea copilului pînă la 

atingerea vîrstei de 3 ani. 

Modul de stabilire a vechimii în muncă, de calculare și plată a sporului pentru 

vechime în muncă pentru cercetătorii științifici se efectuează în condițiile prevăzute în 

Regulamentul cu privire la modul de calculare a perioadei de muncă, în vederea 

acordării sporului pentru vechime în muncă personalului din unitățile bugetare, 

salarizat în baza Rețelei tarifare unice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 801 din 

20 iulie 2007 (pct. 9-17 din Regulament).” 
 

2) se completează cu punctul 11
1
 cu următorul conținut: 



„11
1
. Alte categorii de personal din organizațiile de drept public din sfera 

științei și inovării (cu excepția muncitorilor și personalului auxiliar de deservire) 

beneficiază de spor lunar de vechime în muncă conform prevederilor Regulamentului 

cu privire la modul de calculare a perioadei de muncă, în vederea acordării sporului 

pentru vechime în muncă personalului din unitățile bugetare, salarizat în baza Rețelei 

tarifare unice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 801 din 20 iulie 2007.” 

 

 

Prim-ministru 

 

 

 

Valeriu STRELEȚ 

Contrasemnează:  

Ministrul muncii, protecției sociale 

 și familiei 

Mircea BUGA 

 

 

Ministrul finanțelor 

 

 

Anatol ARAPU 

 


