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- Cancelaria de Stat 
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ADRESARE 
privind sistemul de salarizare în cadrul APL 

 
Stimate Dle Prim-ministru, 
Stimate Dle Ministru,  
 
Situația actuală în domeniul salarizării este una extrem de gravă  în cadrul administraţiei publice locale (APL). Sistemul 
actual de remunerarea din cadrul APL fiind unul depășit, nemotivant și necorelat cu principiile autonomiei locale al salarizării 
în domeniul administrației publice. Acest sistem blochează atragerea și/sau menținerea cadrelor pregătite în domeniul 
administrației, precum și realizarea corespunzătoare a multiplelor competențe care sunt puse pe umerii APL. 

 Situația este foarte critică și chiar CATASTROFALĂ, sistemul de APL fiin confruntat tot mai mult cu un flux și lipsă tot mai 
mare de cadre. Daca într-o perioadă scurtă de timp nu se produc schimbări majore pe aceasta direcție,  atunci fără careva 
dubii, orice efort al Guvernului orientat spre implementarea reformelor ambițioase anunțate, va fi sortit eșecului și puținele 
oportunități existente în prezent vor fi ratate.  Sperăm că acest lucru se conștientizează la cel mai înalt nivel. 

În acest context, CALM vine în mod repetat cu un set o propuneri de soluții de ordin conceptual și legislativ, bazate pe 
realitățile existente și principiile autonomiei local, care permit fără resurse finnciare importante de la bugetul de stat, de a 
schimba situația în domeniul remunerării spre bine și rapid, cel puțin la nivelul APL. Astfel, reducând aria necesară de 
intervenție pentru autorităților centrale.  Soluțiile propuse de CALM pornesc de la cadrul legal național și internațional din 
domeniul APL în vigoare și asigură ajustarea sistemului de salarizare la acest cadrul legal, inclus la principiile autonomiei 
locale și descentralizării.  Problemă, pentru care Republica Moldova de zeci de ani este criticată din parte Consiliului Europei, 
in  toate rapoartele de monitorizare.    

În special, CALM vine cu următoarele propuneri de ordin conceptual şi practic:  

1) Transpunerea în cadrul legal din domeniul salarial a principiului consituțional și prevederilor Cartei Eurpene a 
Autonomiei locale potrivit căruia, administraţia publică set compusă din două părţi componente care sunt organizate 
si funcţionează autonom în condiţiile legii: 1) Administraţia publică centrală şi 2) Administraţia publică locală (APL).  
Salarizarea reprezintă un element al organizării activităţii şi nu poate fi rupt de la aceasta, deoarece creează 
distorsiuni, de cele mai multe ori negative în activitatea eficientă a unor sau altor entităţi publice.   

2) Este necesar de a avea un sistem de salarizare descentralizat la nivelul APL, pentru a fi, în sfârşit, în „armonie” cu 
prevederile constituționale şi internaționale în domeniu.  De asemenea,, aceasta rezultă din specificul activității APL 
care sunt foarte diferite sub aspectul resurselor materiale, financiare și economice, care au venituri proprii diferite și 
pot și trebuie să posede dreptul de avea politici locale proprii și diferențiate de cadre, inclusiv slarizare. In 
dependentă de resurse și necesitățile  locale; 

3) Luând în considerație faptul că noul sistem de salarizare încă este în faza de conceptualizare și va necesita mai mult 
timp pentru a produce efecte, se propune eliminarea tuturor barierelor de ordin tehnic în domeniul acordării premiilor 
în cadrul APL, inclusiv asigurarea dreptului conducătorlilor APL de a beneficia de premii de rând cu funcționarii din 
subordine. Formulările actuale care acordă acest drept APL, sunt confuze și contradictorii, iar în consecință 
inaplicabile.  Unica condiție: venituri proprii și decizia APL.  Iar pentru conducătorii APL - stabilirea dreptului din oficiu 
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la premii, odată cu acordarea premiilor tuturor funcționarilor din subordine  (a se vedea proiectul de modificări 
legisaltive anexat);  

4) Se impune asigurării unei diferențieri între remunerația conducătorilor APL prin stabilirea unor adausuri la salariu în 
conformiytate cu anumite criterii obiective (numărul de mandate, valoarea proiectelor atrase, numărul de proiecte 
etc. ); 

5) Este necesară decentralizarea reală a organigramei și statelor de personal în vederea acordării dreptului deplin și 
exclusiv APL să stabilească categoria de specialiști necesare, termenele de angajare, forma de angajare (contract 
public sau civil), remunerația, etc. 

6) Ar fi necesar liberalizarea și acordarea dreptului deplina APL în vederea aplicării contractului de prestări de 
servicii/sau altor contracte civile în APL, inclusiv în cazul lipsei de specialiști, eșuării concursurilor de angajare, lipsei 
de interes pentru funcțiile publice scoase la concurs, etc.  De asemenea ar fi necesar de acordat dreptul APL de a 
coopera în domeniul prestării serviciilor administrative: contabilitate, achiziții, juridice, IT, etc.  (inclusiv atunci când 
un specialist acorda servicii pentru mai multe primării sau cooperare inter-municipală în domeniul prestării serviciilor 
administrative - contabilitate comună....). În prezent, la acest capitol exitând confuzii și limitări legale. 

7) Recunoaterea valorilor actuale de salarizare în APL prevăzute în lege pentru conducătorii și funcționarii din APL, 
drept valori minimale garantate. Aceste valori, putând fi mărite în dependență de venituri, rezultate, realizări, 
perfomanță și alte criterii stabilite de către consiliile locale în baza unor reglementări interne;    

8) Creșterea valorii actuale minimale a salariilor persoanelor cu funcții de demnitate publică și funcționarilor din APL cu 
cel puțin 50%. Totodată pentru primăriile mici și care nu au venituri suficiente proprii (de exemplu până la 3000 
locuitori), se propune ca remunerația persoanoanelor cu funcții de demnitate publică să fie acordată cu statut de 
indemnizație. În același timp, acestor persoane să li se permită exercitarea de alte activități remunerate, in afara 
orelor de muncă, suplimentar la activităţile didactice și științifice.  

9) Recunoașterea expresă a dreptului conducătprilor APL, de a participa în proiecte realizate în calitate de 
coordonatori, manageri, experți etc., în vederea suplinirii veniturilor sale;  

10) Asigurarea unui sistem de salarizare trebuie să fie obiectiv şi competitiv, adică să aibă la bază salariul mediu pe 
economie.  În caz contrar va continua să existe tentația de economisi resursele bugetare, în ultimă instanță în dauna 
serviciilor populației. 

Prin urmare, luând în considerație cele menționate mai sus, CALM propune un proiect de lege pe care il anexăm la acest 
demers. De asemenea, cerem convocarea în regim de urgență a Comisiei Paritare în vederea discutării și definitivării 
propunerilor respective, precum și a altor probleme actuale cu care se confruntă APL.  

Vă mulțumim anticipat,  

Cu respect, 
Viorel FURDUI 
Director Executiv al  CALM 

 

Anexa nr. 1 Proiectul legii privind modificare unor acte legislative  
Anexa nr. 2 Nota informativă la proiectul de lege 

        
Executor: V. Rusu, expert CALM, tel. 22 35 09 
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Anexa nr. 1  

 
Proiect 

LEGE 
pentru modificarea și completarea unor acte legislative 

 
 
Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 
 
Art. I. – 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 ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 

“Art.1. – (1) Prezenta lege reglementează modul, condiţiile de salarizare şi mărimile salariilor persoanelor cu funcții de 
demnitate și personalului din autorităţile publice, instituţiile şi organizaţiile finanţate de la bugetul public naţional, denumite în continuare 
unităţi bugetare.  Pentru autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile şi organizaţiile finanţate de la bugetul local prevederile 
prezentei legi reprezintă standarde minime de salarizare şi remunerare. 

(2) Prevederile prezentei legi se aplică persoanelor cu funcţii specifice apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii 
publice, precum şi persoanelor angajate pe bază de contract individual de muncă în unităţile bugetare centrale și locale.  

(3) Prezenta lege stabilește modul, condiţiile de salarizare şi cuantumurile minimale (garantate) ale salariilor persoanelor 
cu funcții de demnitate publică și personalului (fără statut de funcționari public) din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale, 
instituţiilor şi organizaţiilor finanţate de la bugetul public local.  

(4) Autoritățile publice locale deliberative, în dependență de resursele financiare disponibile, sunt în drept să stabilească 
modalități și condiții de salarizare şi stimulare suplimentare celor prevăzute în prezenta lege.”. 

2. La articolul 2 alineatul (1), sintagma ”(cu excepția persoanelor cu funcții de demnitate publică)” se exclude. 

3. La articolul 6 alineatul (1) va avea următorul cuprins: 

„(1) Persoanele care deţin funcţii de demnitate publică (cu excepția celor cu statut de magistrat) au dreptul, pentru 
activitatea desfăşurată, la un salariu lunar la un salariu lunar stabilit conform anexelor nr.2 şi 3, precum și, în cazurile prevăzute la art. 1 
alin. (3) şi (4), la premii adaosuri, sporuri, recompense şi suplimente la salariu cu titlu de stimulare sau compensare.”. 

4. Articolul 7 va avea următorul cuprins: 

„Art.7. – Salariile specificate la art.6 se modifică prin lege sau conform legii.”. 

5. La articolul 8 alineatul (3) va avea următorul cuprins: 

„(3) Persoanele care deţin funcţii de demnitate publică din cadrul administraţiei publice locale beneficiază de un premiu 
anual în cuantum de 3 salarii lunare, în dependenţă de performanţe şi resursele financiare disponibile. Premiul în cauză se acordă în 
baza unui regulament aprobat prin decizia consiliului local respectiv.”. 

6. La articolul 28 alineatul (1) va avea următorul cuprins: 

„(1) Consiliile au dreptul de a majora salariile salariaţilor unităţilor sferei sociale din localităţile rurale şi oraşe din contul 
veniturilor suplimentare obţinute la executarea bugetului local.”. 

7. La anexa nr. 2: 

denumirea anexei va avea următorul cuprins: 

„Salariile lunare ale persoanelor cu funcţii de demnitate publică, ocupate prin mandat obţinut în urma alegerilor”; 

nota de la anexă se completează cu două alineate noi cu următorul cuprins: 

„Cuantumurile salariilor prevăzute în prezenta anexa pentru persoanele cu funcții de demnitate publică din cadrul autorităţilor 
publice locale reprezintă valori minimale garantate și pot fi modificate în creștere prin decizia autorităților administraţiei publice locale 
deliberative. 

Persoanele cu funcții de demnitate publică din cadrul autorităţilor publice locale care dețin mai multe mandate beneficiază de 
adausuri în formă de cote procentuale la salariul lunar pentru fiecare mandat deținut: 10% din salariu pentru al doilea mandat, 20% 
pentru al 3-lea mandat, 30% pentru al patrulea și 50% pentru fiecare mandat următor.”. 

8. Notele din Anexa 8 se completează, în final, cu nota 31, cu următorul cuprins: 
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„31. Cuantumurile salariilor prevăzute în prezenta anexa pentru persoanele care efectuează deservirea tehnică și asigură 
funcţionarea autorităţilor administraţiei publice locale reprezintă valori minimale și pot fi modificate prin decizia autorităților publice locale 
deliberative.”. 

9. Anexa 10 se completează, în final, cu notă cu următorul cuprins: 

„ Notă: 

Cuantumurile salariilor prevăzute în prezenta anexa pentru angajații ramurilor sferei bugetare, finanţaţi din bugetele locale, 
reprezintă valori minimale și pot fi modificate prin decizia autorităților publice locale deliberative, în dependenţă de resursele financiare 
disponibile”. 

10. Notele din Anexa 11 se completează, în final, cu nota 31, cu următorul cuprins: 

„31. Cuantumurile salariilor prevăzute în prezenta anexa pentru cadrele didactice, finanţate din bugetele locale, reprezintă 
valori minimale și pot fi modificate prin decizia autorităților publice locale deliberative, în dependenţă de resursele financiare disponibile”. 

Art. II. – La articolul 67 alineatul (2) din Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului 
public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.230–232, art.840) după cuvintele „autorităţile publice specificate în anexa nr.1” 
se introduc cuvintele „ , cu excepţia autorităţilor administraţiei publice locale, ale unităţii teritoriale autonome cu statut special şi serviciile 
descentralizate ale acestora,”  

Art. III. – 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 ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

1. Articolul 2 se completează cu litera a1) cu următorul cuprins: 

„a1) autonomiei locale și descentralizării serviciilor publice, principii conform cărora autorităților administraţiei publice locale 
li se recunoaște dreptul exclusiv și prioritar la autonomie organizatorică, la politici proprii de cadre și remunerare (salarizare) a 
personalului său, inclusiv dreptul de a de a decide în mod independent privind structura, statele de personal și sistemul de remunerare, 
în conformitate cu necesitățile specifice a comunității (lor) locale pe care le administrează și conform posibilităților financiare de care 
dispun.”. 

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins: 

„Articolul 3. Sfera de aplicare a prezentei legi  
(1) Prevederile prezentei legi se aplică funcţionarilor publici din autorităţile publice specificate în anexa nr.1 la Legea 

nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, precum şi funcţionarilor publici cu statut special 
din serviciul vamal şi din serviciul diplomatic. 

(2) Pentru funcţionarii publici din autorităţile publice locale prezenta lege stabilește plafonul minim de salarizare.  
Autoritățile administraţiei publice locale deliberative, în dependență de resursele financiare disponibile, sunt în drept să stabilească 
modalități și condiții de salarizare şi stimulare suplimentare celor prevăzute în prezenta lege.”. 

3. Articolul 5 se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins: 

„(31) Prin derogare de la alin. (2) și (3), autoritățile administraţiei publice locale deliberative pot stabili un sistem propriu și 
complementar de premiere și suplimente conform resurselor financiare disponibile.”. 

4. La articolul 6 alineatul (4) se completează, în final, cu propoziţia cu următorul cuprins: 

„Modul şi condiţiile de majorare a gradelor de salarizare în cadrul administrației publice locale se stabilesc de către autoritățile 
administraţiei publice locale executive și aprobate de către autoritățile administraţiei publice locale deliberative.”. 

5. La articolul 9 alineatul (5) cuvintele „obţinute suplimentar la cele aprobate (rectificate) pentru anul bugetar finalizat” se 
exclud. 

6. La articolul 11 cuvintele „ , care se plătesc din contul economiei mijloacelor pentru retribuirea muncii alocate pe anul 
respectiv” se exclud. 

7. Anexa 3 se completează, în final, cu notă cu următorul cuprins: 

„ Notă: 

Gradele de salarizare prevăzute în prezenta anexa pentru funcţiile publice din autorităţile publice locale reprezintă standarde 
minimale și pot fi modificate prin decizia autorităților publice locale deliberative, în dependenţă de resursele financiare disponibile”. 

Art. IV. – Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanţă cu 
prezenta lege. 

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI 
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Anexa nr. 2  
 

NOTA INFORMATIVĂ 
la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative 

 
Proiectul de Lege este elaborat în vederea asigurării realizării Strategiei Naționale de Descentralizare și a planului de acțiuni 

pentru implementarea acesteia aprobată de către Parlamentul Republicii Moldova la 5 aprilie 2012, prevederilor din Constituția 
Republicii Moldova (art. 109), din Carta Europeană a Autonomiei Locale Recomandării nr. 322 din 2012 a Consiliului Europei, etc.  
Scopul de bază a Proiectului este descentralizarea politicilor şi sistemului de salarizare a personalului din cadrul autorităților şi instituțiilor 
publice la nivel local, ceea ce ar asigura autonomia organizatorică, ca element important al autonomiei locale. 

De asemenea, proiectul dat urmărește scopul de a soluționa o problema extrem de gravă și care se acutizează cu fiecare zi ce 
trece – problema  păstrării/atragerii cadrelor și specialiștilor calificați în administrația publică locală (APL). În prezent, existând un deficit 
extrem de mare de specialiști în APL la toate capitolele: secretari ai consiliilor locale, contabili, ingineri cadastrali etc. În prezent suntem 
în fața situației extrem de complicate în domeniul APL, când mulțimea de sarcini, funcții şi responsabilității impuse de cadrul legal actual 
administrației publice locale, nu pot fi realizat efectiv din cauza lipsei de cadre și specialiști la nivel local.  Totodată, lipsa unui sistem de 
remunerație și stimulare materială  corespunzător reprezintă  una din cauzele principale ale neatractivității funcțiilor din cadrul APL și 
refluxului extrem de mare de cadre din APL.  In rezultat, au de suferit comunitățile locale și fiecare cetățean în parte, din cauza 
incapacității și nivelului scăzut al serviciilor publice prestate de APL.  În afară de aceasta, trebuie de menționat, că sistemul actual de 
salarizare/motivare în domeniul administrației publice locale este unul extrem de depășit și contrar spiritului și literei tuturor documentelor 
de politici, Constituției RM și actelor normative naționale/internaționale cu forță superioară din domeniul descentralizării, autonomiei 
locale a APL.  

În special, analizând prevederile legislaţiei în domeniu prin prisma compatibilității cu principiile fundamentale de organizare și 
funcționare a administrației publice locale (APL), se constată o neconcordanță evidentă cu prevederile naționale și internaționale 
fundamentale care garantează autonomia locală și descentralizarea serviciilor publice.  

În acest sens, trebuie menționate următoarele norme care trebuie să fi luate în considerare. 

Carta Europeană a Autonomiei Locale (în vigoare din 1 februarie 1998), în art. 4 stabilește că „competențele încredințate 
colectivităților locale trebuie să fie în mod normal depline şi întregi.   

Fără a prejudicia dispozițiile generale create de lege, colectivitățile locale trebuie să poată defini ele însele structurile 
administrative interne cu care ele înțeleg să se doteze, în vederea adaptării lor la nevoile lor specifice şi cu scopul de a permite o 
gestiune eficace. 

Statutul personalului colectivităților locale trebuie să permit o recrutare de calitate fondată pe principiile de merit şi de 
competentă; în acest scop el trebuie să reunească condițiile adecvate de formare, de remunerare şi de perspectivă de carieră.”. 

Legea privind administrația publică locală, articolele 3, 6, 7, 10 și 14, care dezvoltă prevederile constituționale și cele ale Cartei 
Europene, stabilind expres dreptul APL de a decide în toate problemele locale, inclusiv în privința salarizării personalului structurilor din 
subordine. 

Astfel autoritățile administrației publice locale beneficiază de autonomie decizională, organizațională, gestionară şi financiară, 
au dreptul la inițiativă în tot ceea ce privește administrarea treburilor publice locale, exercitându-și, în condițiile legii, autoritatea în 
limitele teritoriului administrat.  
 În realizarea competențelor lor, autoritățile administrației publice locale dispun de autonomie, consfințită şi garantată prin 
Constituția Republicii Moldova, Carta Europeană a Autonomiei Locale şi prin alte tratate la care Republica Moldova este parte.  

Competențele de bază ale consiliilor locale (art. 14 lit. l)) ţin de aprobarea, la propunerea primarului, a organigramei şi statelor 
primăriei, ale structurilor şi serviciilor publice din subordine, precum şi schema de salarizare a personalului acestora. 

De asemenea, trebuie de menționat că legislația în domeniu conține o serie de prevederi discriminatorii în raport cu administrația 
publică locala, inclusiv ultimele propuneri promovate prin proiectul de Lege elaborat și promovat  de către  Ministerul Justiției, cu  
propuneri de modificare a Legii 48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici și a Legii nr. 355-XVI din 
23.12.2005, care vizează doar aparatele centrale ale ministerelor.   

Prin urmare, propunerile pe care le înaintăm au drept scop de a corela Proiectul dat de lege cu principiile autonomiei locale și 
descentralizării, cu legislația națională și internațională în domeniul respectiv, precum și în scopul eliminării prevederilor discriminatorii în 
raport cu APL.  

Articolele I şi III din Proiect vin cu completări și modificări menite să eficientizeze sistemul de remunerare, premiere și stimulare a 
persoanelor cu funcții de demnitate publică, funcționarilor şi altor angajaţi din cadrul administraţiei publice locale (APL).  Articolele 
respective din Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar şi Legea nr. 48 din 22 
martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici au fost formulate de o manieră care face foarte dificilă sau chiar 
imposibilă acordarea stimulentelor respective, fapt care limitează autonomia locală în aspect organizatoric.  Prin modificările și 
completările incluse în Proiect este prevăzută acordarea plăților respective conform deciziei autorităţii locale deliberative din contul 
resurselor locale disponibile. 
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Art. II din Proiect ajustează Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcționarului public la 
principiile autonomiei locale și de organizare și funcționare a sistemului de administrație publică locală. Astfel, art. 67 din această lege 
prevede obligarea APL de a aviza statele de personal la Cancelaria de Stat, fapt ce reprezintă o sfidare a principiilor constituționale a 
autonomiei locale, în special prevederile art. 6 din Legea privind administrația publică locală, care prevede expres că autoritățile publice 
locale nu se subordonează celor centrale. Această prevedere contravine grav și expres cadrului legal în vigoare, și limitează autonomia 
organizațională a autorităților locale.  Hotărîrea Guvernului nr. 688 care prevedea limite la statele de personal al autorităților locale a fost 
abrogată, însă prevederile art. 67 din Legea nr.158 reprezintă un rudiment care nu a fost adus în concordanță cu situația actuală. 
Completarea propusă este actuală mai ales în contextul noului sistem de finanțe publice locale.  

Proiectul în cauză nu necesită resurse suplimentare de la bugetul de stat. 

Proiectul va avea un impact pozitiv pentru autoritățile administrației publice locale prin creșterea capacității lor de a atrage 
specialiști în serviciul public local.  De asemenea va avea impact pentru imaginea Guvernului și Parlamentului în fața autorităților locale 
și a partenerilor internaționali de dezvoltare, care urmăresc foarte atent evoluțiile din acest domeniu. Dar nu în ultimul rând, impactul 
pozitiv va fi în rândul cetățenilor, care în rezultatul acestei legi, vor beneficia de servicii și asistență mult mai bune și calitative. 

 
 


