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AVIZ-MOTIVAȚIE 

la proiectul Legii Fondului de Asigurări Obligatorii de Asistență Medicală 

 

Executivul Sindicatului „Sănătatea” din Republica Moldova a examinat 

proiectul de lege nominalizat și vine cu următoarele: 

Conform prevederilor punctului 7 al Hotărârii Guvernului nr. 1593 din 

29.12.2003„Despre aprobarea Regulamentului privind salarizarea angajaților din 

instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de 

asistență medicală”, salariul tarifar pentru categoria I de calificare se recalculează 

anual, prin negocieri colective între Ministerul Sănătății, Compania Națională de 

Asigurări în Medicină și Sindicatul „Sănătatea” din Republica Moldova. 

Luând în considerație că salariul tarifar pentru I categorie de calificare pentru 

anul calendaristic 2015 prevăzut în proiectul Legii Fondului de Asigurări Obligatorii 

de Asistență Medicală nu a fost negociat de către partenerii sociali nivel de ramură, 

Executivul Sindicatul „Sănătatea” din Republica Moldova avizează negativ proiectul 

Legii Fondului de Asigurări Obligatorii de Asistență Medicală pe anul 2015. 

Totodată , Executivul Sindicatului „Sănătatea” din Republica Moldova propune 

Comisiei pentru Consultări și negocieri colective nivel de ramură în domeniul 



sănătății, urgent de inițiat negocierile pentru stabilirea cuantumului salariului tarifar 

pentru categoria I de calificare pentru anul calendaristic 2015. 

Ca o variantă de soluție a problemei în cauză, Executivul Sindicatului 

„Sănătatea” din Republica Moldova propune ca cuantumul salariului tarifar pentru 

categoria I de calificare pentru angajații din IMSP încadrate în asigurările obligatorii 

de asistență medicală să fie indexat anual, în raport cu creșterea finanțării IMSP 

încadrate în asigurările medicale, prognoza salariului nominal mediu lunar pe 

economie și creșterea prețurilor de consum. 

Condițiile care au impus înaintarea propunerii ce ține de indexarea anuală a 

salariului tarifar pentru I categorie de calificare: 

1. Propunerea corespunde prevederilor Legii „Privind indexarea veniturilor 

bănești ale populației” nr. 824-XII din 24.12.1991 cu modificările și completările 

ulterioare. 

Ca exemplu poate servi indexarea anuală a pensiilor. 

2. Va garanta angajaților dreptul la compensarea prevederilor suportate în 

legătură cu majorarea prețurilor și tarifelor la produsele alimentare, mărfurilor 

industriale și servicii. 

3. Va exclude metodologie existentă și învechită ce ține de majorarea salariilor 

prin salturi, care provoacă nemulțumiri a angajaților, dat fiind că prețurile și tarifele 

cresc continuu, iar ei, angajații, sunt nevoiți să aștepte majorarea salariilor. 

Concomitent propunem Ministerului Sănătății din Republica Moldova să inițieze 

procedura de modificare și completare a hotărârii Guvernului nr. 1593 din 

29.12.2013. 

Executivul Sindicatului „Sănătatea” este gata să contribuie practic la realizarea 

propunerilor nominalizate. 
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