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Aprobat 

proces-verbal al ședinței Consiliului 

pentru Dezvoltare Strategică Instituțională  

nr.7 din 28 decembrie 2018 

 

 

Coordonat  Avizat pozitiv  

proces-verbal al ședinței biroului                       decizia Senatului 

Comitetului Sindical al angajaților                    USMF „Nicolae Testemițanu” 

nr. 7 din 17.12.2018                                              nr.17/6 din 20.12.2018 

 

Regulamentul privind modul de calculare a salariului mediu lunar, luat în calcul la 

stabilirea diferenței de salariu și plăților compensatorii pentru angajații Universității de 

Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” 

1. Regulamentul privind modul de calculare a salariului mediu lunar luat în calcul la 

stabilirea diferenței de salariu și plăților compensatorii pentru angajații Universității de Stat de 

Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” reglementează situațiile în cazul în care pentru 

unii angajați ai Universității, salariul lunar calculat începând cu 1 decembrie 2018 pentru o 

funcție cu durata normală a timpului de muncă, este mai mic decât salariul mediu lunar calculat 

anterior punerii în aplicare a Hotărârii Guvernului nr.1234 din 12.12.2018 privind condițiile de 

salarizare a personalului din instituțiile de învățămînt care activează în regim de autogestiune 

financiar-economică, acestora li se va păstra și achita diferența de salariu. 

2. Pentru determinarea și plata diferenței de salariu: 

a) se identifică salariul mediu lunar, calculat persoanei pentru lunile martie-noiembrie 

în anul 2018 în ultima funcție deținută, proporțional timpului efectiv lucrat, din următoarele 

plăți salariale obligatorii pentru funcția deținută: 

- salariul tarifar/de funcție cu aplicarea coeficientului de majorare; 

- sporul pentru vechime în muncă; 

- sporul pentru categoria de calificare pentru personalul medical, laboranți și 

bibliotecari; 

- sporul pentru utilizarea, în exerciţiul funcţiunii, a unor limbi străine (cu excepţia 

limbii ruse); 

-  sporul stabilit angajaţilor salarizaţi în baza Reţelei tarifare unice în cuantum de 100 

lei.  

- supliment pentru conducerea subdiviziunii; 
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