DISPOZIŢIE
nr. 1-d din 16 ianuarie 2017

În scopul dezvoltării unei noi politici salariale unitare, echitabile, bazate pe
performanțe și meritocrație în sectorul bugetar, avînd în vedere disfuncțiile atestate în
sistemul de salarizare a angajaților din sectorul bugetar, lipsa unei baze de date
autentice naționale necesare pentru analiza și fundamentarea politicii salariale:
1.
Se instituie grupul de lucru pentru reforma sistemului de salarizare în
sectorul bugetar şi se aprobă componenţa lui nominală, conform Anexei.
2.
Grupul de lucru:
va examina și va formula conceptul de reformă a sistemului de salarizare în
sectorul bugetar pînă la 15 aprilie 2017;
se va convoca la necesitate în componență deplină, pe grupuri sectoriale sau
tematice în conformitate cu problemele identificate;
va coopta, după caz, și alte autorități, persoane, experți în domeniu.
3.
Ministerul Finanțelor:
va elabora formularul și instrucțiunea de completare a acestuia pentru
colectarea datelor primare din instituțiile finanțate de la bugetul de stat și de la
bugetele unităților administrativ-teritoriale pînă la 1 februarie 2017;
va asigura instruirea persoanelor responsabile de completarea formularului,
desemnate prin dispoziții interne ale autorităților publice;
va generaliza informația la nivel național pînă la 20 martie 2017;
va pune la dispoziția grupului de lucru informația generalizată pentru
elaborarea conceptului de reformă a sistemului de salarizare în sectorul bugetar pînă
la 1 aprilie 2017.
4.
Autoritățile publice centrale și locale care au în subordine persoane
juridice cu finanțare de la bugetul de stat și de la bugetele unităţilor administrativteritoriale vor asigura colectarea și generalizarea datelor privind salarizarea
personalului conform modelului și instrucțiunii elaborate de Ministerul Finanțelor și
vor prezenta în adresa acestei autorități informațiile relevante pînă la 20 martie 2017.

5.
Ministerul Economiei, Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii,
Protecției Sociale și Familiei, Biroul Național de Statistică şi Inspectoratul Fiscal:
vor asigura revizuirea și unificarea raportării privind salarizarea la noile
clasificatoare naționale, la necesitățile asigurării informaționale a unui proces eficient
de dezvoltare a politicii salariale, precum și armonizarea cu indicatorii de raportare
comunitară și a Organizației Internaționale a Muncii pînă lă 1 aprilie 2017.
6.
Ministerul Muncii, Protecție Sociale și Familiei în comun cu Ministerul
Finanțelor va asigura:
elaborarea proiectului de lege a salarizării pînă la 1 iulie 2017;
consultarea publică a proiectului de lege privind salarizarea în sectorul bugetar;
promovarea proiectului de lege pentru aprobare elaborat de Grupul de lucru
pînă la 1 octombrie 2017.
7.
Prevederile prezentei dispoziții vor fi aduse la cunoștința conducătorilor
autorităților publice centrale și locale, precum și Confederației Naționale a
Sindicatelor din Moldova.

Prim-ministru

Pavel FILIP
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Anexa
la Dispoziția Guvernului nr._1_
din_16 ianuarie_ 2017
Componența nominală a grupului de lucru pentru
reforma sistemului de salarizare în sectorul bugetar
Stela GRIGORAȘ
Maria CĂRĂUȘ
Mircea BUGA

Viorelia MOLDOVANBATRÎNAC

- ministru al muncii, protecției sociale și familiei,
președinte
- viceministru al finanțelor, vicepreședinte
- consilier principal de stat al Prim-ministrului în
domeniul ocrotirii sănătății și dezvoltării sociale,
secretar
- consilier principal de stat al Prim-ministrului pe
politici societale

Elena CERNEI

- viceministru al muncii, protecției sociale și
familiei
- viceministru al educației

Liliana IAȘAN

- viceministru al sănătății

Igor ȘAROV

- viceministru al culturii

Oleg BABIN

- viceministru al afacerilor interne

Ala NEGRUȚĂ

- vicedirector, Biroul Național de Statistică

Sergiu SAINCIUC

Nicolae GARAZ

- vicepreședinte, Confederația Națională a
Sindicatelor din Moldova
- președinte, Federația Sindicală ,,Sănătatea” din
Republica Moldova
- vicepreședinte, Federația Sindicală a Educației și
Științei din Republica Moldova
- Președinte, Sindicatul Lucrătorilor din Cultură

Mihai LAȘCU

- Președinte, Federația Sindicatelor ,,SINDLEX”

Vlad CANȚÎR

Ala LIPCIU

- Președinte, Federația Sindicatelor Angajaților din
Serviciile Publice din Republica Moldova
- director, Institutul Național de Cercetări
Economice
- Organizația Internațională a Muncii

Dumitru BUDEANSCHII

- Centrul Analitic Independent ”Expert-Grup”

Snejana ȚURCANU

- şef al Direcției reforma administrației publice,
Cancelaria de Stat

Anastasia OCERETNII

Aurel POPOVICI
Nadejda LAVRIC

Alexandru STRATAN
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Elena DIMITRIU

- șef Direcție, Ministerul Finanțelor

Lilia BANTAȘ
Vera ERHAN

- consultant principal, Ministerul Muncii, Protecției
Sociale și Familiei
- expert, Ministerul Culturii

Tatiana CEBOTARI

- consilier, Ministerul Educației

Victoria CATANOI

- expert, Proiectul reforma învățămîntului general

Larisa COZMALÎ

- reprezentant al CNAMUP, Ministerul Sănătății

Anatolie DANILĂ

- şef al Direcției resurse umane, Ministerul
Afacerilor Interne
- şef adjunct al Direcţie economico-financiare,
Ministerul Justiției

Silvia MARCHITAN
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