
GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 

HOTĂRÂRE  nr. ____ 

din   2021 

Chișinău 

 

Privind aprobarea cuantumului salariului mediu 

lunar pe economie, prognozat pentru anul 2022 

------------------------------------------------------------ 

În conformitate cu principalii indicatori macroeconomici prognozați pentru 

anul 2022, Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

Se aprobă cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru 

anul                     2022, în mărime de 9900 de lei, pentru utilizare în modul stabilit de legislație. 

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA 

Contrasemnează: 

Ministrul economiei Sergiu Gaibu 

Ministrul muncii 

și protecției sociale  Marcel Spatari 



NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul hotărîrii Guvernului „Privind aprobarea cuantumului salariului mediu 

lunar pe economie, prognozat pentru anul 2022” 

 

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 

     Proiectul hotărârii Guvernului „Privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe 

economie, prognozat pentru anul 2022” este elaborat de către Ministerul Muncii și Protecției 

Sociale. 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ și finalitățile 

urmărite 

      Proiectul de hotărîre este elaborat în scopul:  

        - determinării plafonului bazei de calcul a indemnizațiilor de asigurări sociale; 

        - determinarea venitului lunar asigurat al salariaților rezidenților parcurilor pentru 

tehnologia informației în conformitate cu art. 16 alin. (1) din Legea nr. 77/2016 cu privire la 

parcurile pentru tehnologia informației; 

        - determinarea valorii pagubei pricinuite în cazul săvîrșirii infracțiunii, potrivit 

prevederilor art. 126 alin. (1) și alin. (1
1
) din Codul Penal; 

        - determinarea mărimii pagubei care a dus la evaziuni fiscale a întreprinderilor, 

instituţiilor şi organizaţiilor prin includerea intenţionată în documentele contabile, fiscale 

şi/sau financiare, inclusiv în cele electronice, a unor date vădit denaturate privind veniturile 

sau cheltuielile care nu au la bază operaţiuni reale ori care au la bază operaţiuni ce nu au 

existat, fie prin tăinuirea intenţionată a unor obiecte impozabile, acte contabile, fiscale şi/sau 

financiar, potrivit prvederilor art. 244 alin. (1) și alin.(2) lit. b) din Codul Penal. 

         - determinarea mărimii daunelor cauzate drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale 

persoanelor fizice sau juridice în cazul refuzului neîntemeiat de eliberare a actului permisiv 

care a condus la restrîngerea dreptului de desfăşurare a activităţii de întreprinzător, inclusiv 

desfăşurarea neîntemeiată a unor controale, conform prevederilor art. 328 alin. (1
1
) din Codul 

Penal. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 

armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene 

Proiectul de hotărîre nu conține norme privind armonizarea legislației naționale cu 

legislația Uniunii Europene, precum și norme incompatibile cu prevederile legislației 

naționale și ale legislației Uniunii Europene. 

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

      Proiectul de hotărîre este elaborat în scopul utilizării în modul stabilit de legislație a 

cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2022.  

      În proiect se propune stabilirea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, 

prognozat pentru anul 2022 în mărime de 9900 lei, conform prognozei indicatorilor 

macroeconomici pentru anii 2022-2024, estimate de către Ministerul Economiei. 

5. Fundamentarea economico-financiară 

      Implementarea prevederilor proiectului nu necesită mijloace financiare suplimentare. 

6. Modul de încorporare  a actului în cadrul normativ în vigoare 

        Implementarea prevederilor proiectului nu necesită elaborarea altor acte normative. 

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului 

       În scopul respectării prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul 

decizional, proiectul hotărârii Guvernului „Privind aprobarea cuantumului salariului mediu 

lunar pe economie, prognozat pentru anul 2022” este plasat pe pagina web oficială a 

Ministerului Muncii și Protecției Sociale (www.social@gov.md), directoriul „Transparență”, 

secțiunea „Proiecte supuse consultărilor publice”. 

http://www.social@gov.md/


Au avizat pozitiv proiectul fără obiecții și propuneri:  

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova și Biroul Național de Statistică. 

Au avizat pozitiv dar cu careva obiecții și propuneri: 

Ministerul Finanțelor și Ministerul Justiției. 

Au avizat proiectul negativ: 

--------------------------------- 

 

8. Constatările expertizei anticorupție 

 

9. Consultările expertizei de compatibilitate 

Proiectul de hotărîre nu conține norme privind armonizarea legislației naționale cu 

legislația Uniunii Europene, precum și norme incompatibile cu prevederile legislației 

naționale și ale legislației Uniunii Europene. 

10.  Constatările expertizei juridice 

 

11.  Constatările  altor expertize 

 

 

 

 

    Ministru                                                                                  Marcel SPATARI 




