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Ministerul Sănătăţii, Muncii şi
Protecţiei Sociale

Prin prezenta, Vă comunicăm că Centrul Naţional Anticorupţie cu susţinerea
şi implicarea PNUD Moldova prin suportul proiectului „Lupta cu corupţia prin
consolidarea integităţii în Republica Moldova”, finanţat de Ministerul Afacerilor
Externe al Norvegiei a dezvoltat un nou mecanism de prevenire a corupţiei platforma „reLAWed” care are drept scop oferirea posibilităţii tuturor persoanelor
să se implice în procesul de perfecţionare a cadrului legal naţional şi poate fi
utilizată prin accesarea paginii web oficiale www.relawed.cna.md
Prin intermediul Platformei „reLAWed”, a fost recepţionată semnalarea
nr.IDOOOOlO din 04.02.2021 parvenită prin intermediul Sistemului Informaţional
„reLAWed", în conformitate cu prevederilor art.73 din Constituţia Republicii
Moldova, art.23 alin.(2) al Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art.21
lit.e) al Legii nr.136/2017 cu privire la Guvern, pct.38 din Hotărârea Guvernului
nr.610/2018 pentru aprobarea Regulamentului Guvernului, pct.6 sbpct.3) şi pct.7
subpct.l) din Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului
Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr.694/2017, pct.6 sbpct.l) din Hotărârea Guvernului nr.696/2017 cu privire la
organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, Vă expediem pentru
examinare, în limitele competenţei funcţionale, propunerile de operare a unor
modificări la Hotărârea Guvernului nr.837/2016 pentru aprobarea Regulamentului
privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în
sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală. In special, se relevă
examinarea oportunităţii de a modifica cadrul legal regulator în partea ce ţine de
stabilirea cuantumului suplimentului pentru cumularea de funcţii.
în context, se remarcă că Platforma „reLAWed” a fost lansată de PNUD şi
CNA în vederea creării unui mecanism de prevenire a corupţiei, ţinând cont de
obiectivele stipulate în Strategia Naţională de integritate şi anticorupţie pentru anii
2017-2020 şi în obiectivul nr.16 al Agendei pentru Dezvoltare Durabilă, care
stabilesc prerogativa creării unor instituţii eficace, responsabile şi favorabile
incluziunii, la toate nivelurile.
Totodată, în corespundere cu obiectivul Platformei „reLAWed” ca: orice
persoană să poată semnala asupra unor norme/acte' normative defectuoase ale
cadrului normativ pertinent, care pot determina apariţia riscurilor de corupţie,
Centrul Naţional Anticorupţie este responsabil de examinarea semnalării respective

şi în dependenţă de necesitate propunerile respective să le transmită după
competenţă pentru o evaluare a posibilităţii operării modificărilor respective la
cadrul normativ propus.
Adiacent, solicităm să fim informaţi despre acţiunile întreprinse şi deciziile
adoptate într-un termen rezonabil.
Anexă: semnalarea nr.ID000009 din 04.02.2021 - 1 (una) filă.
Pagina web: www.relawed.cna.md
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Descrieri cazul fevitati date cu caracter personal)
Conform HG 837/20216
242. Cuantumul suplimentului pentru cumularea de funcţii se stabileşte de părţile contractului
individual de muncă, în funcţie de volumul real de lucrări executate, dar nu poate fi mai mic de 50%
şi, respectiv, nu poate depăşi 100% din salariul de funcţie stabilit conform vechimii minime în
specialitate pentru funcţia vacantă, temporar vacantă sau temporar absentă.
Conform Codului Muncii art. 156
(2) Cuantumul sporurilor pentru cumularea de profesii (funcţii) se stabileşte de părţile contractului
individual de muncă, dar nu poate fi mai mic decît 50 la sută din salariul tarifar (salariul funcţiei) al
profesiei (funcţiei) cumulate. Plata sporului pentru cumularea de profesii (funcţii) se efectuează fără
restricţii, în limitele mijloacelor destinate retribuirii muncii.
(3) Mărimea concretă a sporuiui pentru îndeplinirea obligaţiilor de muncă ale salariatului temporar
absent se stabileşte în funcţie de volumul real de lucrări executate, dar nu poate depăşi 100 la sută
din salariul tarifar sau de funcţie ai salariatului absent. în cazul în care obligaţiile salariatului
temporar absent sînt îndeplinite de mai mulţi salariaţi, cuantumul sporuiui se stabileşte proporţional
cu volumul lucrărilor executate de fiecare din ei, în limitele salariului tarifar sau de funcţie al
salariatului absent
Exemplu:
Persoana absentă are o vechime în specialitate de la 10 la 20 de ani.
Persoana care înlocuieşte persoana absent are o vechime în specialitate mai mult de 20 de ani.
Astfel conform CM sporul/suplimentul urmează a fi achitat în calitate de cotă procentuală din salariul
persoanei absente, adică din salariul stabilit pentru vechimea în specialitate de la 10 la 20 de ani.
Conform HG 837/2016 sporui/suplimentul urmează a fi achitat în calitate de cotă procentuală din
salariul minim în specialitate, adică din saiariu stabilit pentru vechimea în specialitate până la 10 ani.
Consider că art/ 24,2 din HG 837/2016 contravine unui act normatyiv superior, adică CM.
Propuneţi redactare act / document (opţional)
242. Cuantumul suplimentului pentru cumularea de funcţii se stabileşte de părţile contractului
individual de muncă, în funcţie de volumul real de lucrări executate, dar nu poate fi mai mic de 50%
şi, respectiv, nu poate depăşi 100% din salariul tarifar sau de funcţie pentru funcţia vacantă,
temporar vacantă sau temporar absent, dar nu mai mică decât salariul tarifar sau de funcţie ai
persoanei ce îndeplineşte funcţia vacantă, temporar vacantă sau temporar absent.

