
H O T Ă R Î R E
cu privire la modificarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului

nr.195 din 13 martie 2013

nr. 856 din 08.10.2014

Monitorul Oficial nr.319-324/920 din 24.10.2014

* * *
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.195 din 13 martie 2013 “Privind condiţiile de

salarizare a personalului din instituţiile de învăţămînt superior de stat cu autonomie financiară”
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.56-59, art.245), cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1) la punctul 1 alineatul doi va avea următorul cuprins:
“Se stabileşte că, salariile lunare de funcţie, corespunzătoare limitei minime a grilelor de

salarii, indicate în tabelul 1 la prezenta anexă, reprezintă valori minime obligatorii garantate de
stat, iar salariile lunare de funcţie concrete se stabilesc de către rectorii instituţiilor în limitele
grilelor de salarii lunare de funcţie sus-menţionate, în funcţie de resursele financiare
disponibile.”;

2) la punctul 5, cifrele “700” şi “300” se substituie, respectiv, cu cifrele “1100” şi “600”;
3) la tabelul 1 tabelul va avea următorul cuprins:

“Funcţia Grila de salarii lunare de funcţie,
lei

Rector:
instituţie de categoria I 5500-10000
instituţie de categoria II 4950-9000
instituţie de categoria III 4400-8000

Profesor universitar 3300-6000
Conferenţiar universitar 2970-5400
Lector superior universitar 2750-5000
Lector universitar, asistent universitar 2420-4400”;

4) tabelul 2 va avea următorul cuprins:

“Tabelul 2
la anexa nr.1

Salariile de funcţie
minime garantate de stat pe categoriile de salarizare pentru personalul

instituţiilor de învăţămînt superior de stat cu autonomie financiară

Categoria de salarizare Salariul de funcţie,
lei

1 1000
2 1010
3 1020
4 1040
5 1060



6 1080
7 1100
8 1120
9 1140

10 1160
11 1180
12 1200
13 1220
14 1240
15 1270
16 1300
17 1350
18 1400
19 1460
20 1520
21 1600”

2. Prevederile prezentei hotărîri se pun în aplicare începînd cu 1 septembrie 2014, cu
excepţia salariilor de funcţie minime garantate de stat, indicate în tabelul 2 la anexa nr.1, care se
aplică începînd cu 1 octombrie 2014.

PRIM-MINISTRU Iurie LEANCĂ

Contrasemnează:
Ministrul muncii, protecţiei sociale şi familiei Valentina Buliga
Ministrul finanţelor Anatol Arapu
Ministrul educaţiei Maia Sandu
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