
 

Fişaactuluijuridic 

cuprivire la modificareapunctului 1 din

HotărîreaGuvernului nr.

Publicat : 28.04.2017 în

    Înconformitate cu prevederilearticolului 12 din Legeasalarizării

(MonitorulOficial al Republicii Moldova, 2002, nr.

modificărileşicompletărileulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:

    Punctul 1 din HotărîreaGuvernului nr.

garantat al salariuluiînsectorul real” (MonitorulOficial al Republicii Moldova, 2010, nr.

cu modificărileșicompletărileulterioare, vaaveaurmătorulcuprins:

    „1. Începînd cu 1 mai 2017, cuantumul minim garantat al salariuluiînsectorul real (la întreprinderi, 

organizații, instituții cu autonomiefinanciară, indiferent de tipul de proprietateși forma de 

organizarejuridică, încontinuare 

pelună, calculatpentru un program complet de lucruînmedie de 169 de ore pelună.”

 

    PRIM-MINISTRU                                                  

    Contrasemnează: 

    Viceprim-ministru, 

    ministruleconomiei                                                

    Ministrulmuncii, protecţiei  

    socialeşifamiliei                                                     

 

    Nr. 242. Chişinău, 26 aprilie 2017.

 

 
Republica Moldova 

GUVERNUL 

HOTĂRÎRE Nr. 242  

din  26.04.2017 

cuprivire la modificareapunctului 1 din  

HotărîreaGuvernului nr. 165 din 9 martie 2010 

28.04.2017 înMonitorulOficial Nr. 134-143     art Nr : 321

Înconformitate cu prevederilearticolului 12 din Legeasalarizării  nr. 847-XV din 14 februarie 2002 

(MonitorulOficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 50-52, art. 336), cu 

ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

Punctul 1 din HotărîreaGuvernului nr. 165 din 9 martie 2010 „Cu privire la cuantumul minim 

garantat al salariuluiînsectorul real” (MonitorulOficial al Republicii Moldova, 2010, nr.

ărileulterioare, vaaveaurmătorulcuprins: 

„1. Începînd cu 1 mai 2017, cuantumul minim garantat al salariuluiînsectorul real (la întreprinderi, 

ții, instituții cu autonomiefinanciară, indiferent de tipul de proprietateși forma de 

că, încontinuare – unități) se stabileșteînmărime de 14,09 lei peoră, sau 2380 de lei 

pelună, calculatpentru un program complet de lucruînmedie de 169 de ore pelună.”

                                                   Pavel FILIP 

                                                 Octavian Calmîc 

 

                                                      Stela Grigoraş 

2. Chişinău, 26 aprilie 2017. 

art Nr : 321 

XV din 14 februarie 2002 

165 din 9 martie 2010 „Cu privire la cuantumul minim 

garantat al salariuluiînsectorul real” (MonitorulOficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 35, art. 219), 

„1. Începînd cu 1 mai 2017, cuantumul minim garantat al salariuluiînsectorul real (la întreprinderi, 

ții, instituții cu autonomiefinanciară, indiferent de tipul de proprietateși forma de 

ți) se stabileșteînmărime de 14,09 lei peoră, sau 2380 de lei 

pelună, calculatpentru un program complet de lucruînmedie de 169 de ore pelună.” 


