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MINISTERUL FINANŢELOR 

AL REPUBLICII MOLDOVA 

 

        07.02.2023  nr.   08-06-80  

  La nr. 06/2/703        din    17.01.2023 

 

Referitor la propunerile de amendare a Legii nr.270/2018  

privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar 

 

Centrul Național Anticorupție  
 

Ministerul Finanțelor a examinat semnalarea parvenită Centrului Național 

Anticorupție prin intermediul  platformei „reLAWed”, privind propunerile de amendare a 

Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar și, reieșind din 

funcțiile și drepturile pe domeniile ce îi sunt încredințate, comunică următoarele. 

Ministerul Finanțelor, ca autoritate publică centrală responsabilă de elaborarea și 

promovarea politicii în domeniul salarizării în sectorul bugetar, este permanent în 

identificarea noilor soluții de majorare a salariilor, precum și remedierea carențelor și 

deficiențelor întimpinate în procesul de implementare a prevederilor Legii nr.270/2018 

privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, urmărind asigurarea sustenabilității 

finanțelor publice și în corespundere cu prioritățile stabilite de Guvern. 

Solicitările pe aspectul ce ține de revizuirea condițiilor de salarizare în sectorul 

bugetar vor fi examinate în cadrul procesului de îmbunătățire a conținutului Legii 

nr.270/2018,  cu luarea deciziilor de amendare a cadrului normativ în complex și în funcție 

de disponibilitățile financiare ale bugetului de stat. Adițional ținem să menționăm că potrivit 

principiilor sistemului unitar de salarizare, stabilite la art. 3 din Legea 270/2018, 

ierarhizarea funcțiilor publice are loc în funcție de responsabilitatea, complexitatea și 

importanța activității desfășurate, stabilite în urma evaluării funcțiilor din sectorul bugetar. 

În același timp alin. (2) de la art. 3 menționat supra, prevede realizarea ierarhiei salariilor de 

bază atât între domeniile de activitate, cât și în cadrul aceluiași domeniu în baza evaluării 

funcțiilor. 

Mai mult ca atât, este important de a realiza că, fiecare propunere de amendare a 

cadrului normativ implică resurse financiare suplimentare, iar propunerea dată privind 

modificarea clasei de salarizare din 70 în 73 pentru funcția A2151- Asistent judiciar din 

cadrul judecătoriilor, implică un cost financiar de aproximativ 3.380,0 mii lei anual. 

Actualmente, este dificil de a identifica resurse financiare disponibile pentru alte 

scopuri și măsuri noi, în condițiile în care posibilitățile financiare ale statului sunt afectate 

de criza energetică și gestionarea crizei refugiaților din Ucraina. 

 

Secretar de stat                                                  Vladimir ARACHELOV 
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