FORMATIVA
i ,,Cu privire la determinarea valorii
fii incepind cu 01 mai 2018"
nului nr.165 din 9 martie 2010 ,,Cu privire la
cuantumul minim garantat al salariului in sectorul real" (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2010, nr. 35, art. 219), modificatd prin Hotdrirea Guvernului
Nr. 396 dtn25.04.2018 cu privire la modificarea punctului 1 din Hotdrirea Guvernului
nr. 165 din 9 martie 2010 (27.04.2018 in Monitorul Oficial Nr. 133-I4l arL. Nr: 438),
prin care, incepdnd cu 01 mai2018 s-a stabilit cuantumul minim garantat al salariului
in sectorul real in mdrime de 2610 lei pe luni.
Conform.Hotdririi de Guvern nr. 743 din 1I.06,2002 "Cu privire la salarizarea
angajalilor din unitilile cu autonomie financiard" (Anexa nr. 3), in calculul salariului
tarifar este introdus gi coeficientul de complexitate pentru categoria I de calificare (de
salarizare) pe tipuri de lucrdri si ramuri ale economiei nalionale.

Conform prevederilor documentului normativ CP L.01.0l.2012,,Instrucfiuni
privind intocmirea devizelor pentru lucrdrile de construclii-rnontaj prin metoda de
resurse" Ministerul periodic informeazd, despre indicele salariului mediu orar aI
muncitorilor-constructori qi mdrimile medii ale unor normative de devtz pentru
lucrdrile de construclii-montaj utllizate la determinarea de cdtre ,,investitori sau de
organiza\iile de proiectare" a valorii estimative de deviz a obiectivelor in ramura
construcliilor. Ministerul anexeazd un model de calcul al salariului mediu tarifar cu
includerea tuturor sporurilor Ei adaosurilor prevdzute in Hotdririle de Guvern indicate
in tabel.
De asemenea, vd informdm cd in devizele-oferte ,,antreprenorul" ia in considerare
faptul c5: indemniza[ia de concediu indicatd in pct. 2.4 al tabelului este obligatorie
(conform art. II2 qi ll7 al Codului muncii nr. 154 din 28.03.2003), celelalte pld1i,
cum ar fi: plata pentru vechimea in muncd, plata pentru condiliile nocive de muncd,
plata pentru zilele de sdrbdtoare nelucrdtoare, precum gi un salariu in plus la concediu
sunt recomandabile, in cazul in care acestea au fost negociate de cdtre pbrfi.

Saiariul tarifar pentru categoria

I de calificare (de salarizare) in

ramura

construcliilor se stabileqte prin negocieri de cdtre patronate Ei sindicate gi se indicd in
conven{ia colectivd.
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Anexd

Calculul
salariului mediu pe ord al muncitorilor-constructori
pentru determinareavalorii de deviz qi prefurilor contractuale ale
obiectivelor de construcfii
Conform Hotdririi Guvernului nr.165 din 9 marlie 2010,,Cu privire la cuantumul
minim garantatal salariului in sectorul real" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
20!0, nr, 35, art.219), modificatd prin Hotdrirea Guvemului Nr. 396 din 25.04:2018
(Publicat: 27,04.2018 in Monitorul Oficial Nr. 133-141 art. Nr: 438), cuantumul
minim garantal al salariului in sectorul real (la intreprinderi, organiza\it, instituJii cu
autonomie financiard, indiferent de tipul de proprietate gi forma de otganizate
juridicd), va constitui 15,44 lei pe ori sau 2610 lei pe luni, calculat pentru un
program complet de lucru de 169 ore in medie pe 1un6.

Luind in considerare coef,rcientul de complexitate pentru ramura construcliilor (1,3)
stabilit in Anexa nr.3 la Hotdrirea Guvernului nr. 143 din 11.06.2002 (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova,,2002, nr, 79-8I, &fi.841), salariul tarifar pentru
categoria I de calificare in ramura construcliilor constituie 3393 lei pe Iund (2610 x 1,3

:3393 lei pe luni).

inifiale pentru calcularea salariului mediu pe ori al muncitorilorconstructori pe ramurd:
- salariul tarrfar pentru categoria I de calificare - 3393 lei;
- vechimea in muncd medie - 15 ani;
1. Date

- categoria medie de salarizare - 3-5 (coeficient tarifar - 1,81);
- program de lucru in medie pe lunS - 169 ore;
- 0,000763 - cota salariului mediu pe orb ce corespunde categoriei 3-5 a relelei
aprobate in pre{uri constante a.1991 pentru trecerea la prglurile curente.
2. Calculul salariului mediu pe ori al muncitorilor-constructori pe ramurd:
a) Calculul sporurilor, suplimentelor, adaosurilor, pldlilor de stimulare qi indemniza\tt'Iot
la salariul tarifar (salariul debazd):

1

2.

2.1

Structura fondului de
salarizare:
Salariul tarifar
(salariul de bazi)
sporuri, suplimente,
adaosuri, p15!i de
stimulare gi
indemnizatii, inclusiv:
Sporul pentru
vechimea in muncd

Formula de calcul

25,}oh x

r.l

Rezultat
%
100,0

25,0

Arsumentare

,

H.G. nr. 844 din
25.12.95 cu privire la
modul de stabilire,
calculare gi achitare a

recompensei lunare
pentru vechime in
munc6 personalului din
organrza\iile de

2.2

Sporul de compensare
pentru munca prestatd

4,0o/o

x r.l

4ro

in condiliile
nefavorabile

construclii (M.O. nr. 1 3
din 29 .02.96), modificat
prin H, G. nr.547 din
01.10.96
Convenfia colectivb nr.
550 din 24.07.2009'in
ramura construcliilor
pentru anii 2009 - 2013
(cu modificdrile gi
completirile ulterioare)
1. H.G. nr. 198 drn
12.03.2001 din 1 2.03.01
cu privire a aprobarea
Contractului colectiv de
munc6 (nivel nafional)
intre Guvernul RM,
Patronate (M.O.nr.3134,2001, art. 233,
pct,64);

2.H.G. nr. 152 din
19.02.04 cu privire la

aa
L.)

2.4

Plata pentru zilele de
sdrbdtoare nelucrdtoare

Indemnizalia de
concediu

t2:(j65-t t2)x
100% -4,74
4,74x 1,25 x
1,04:6,20%
(r.l +r.2.I +
r.2.2+

r.2.3):135,2
1/11 din 135,2
:l2,3oA

612

12,3

salariul tarrfar pentru
categoria I de calificare
a angaja\ilor din
unitaliie cu autonomie
financiard gi cuantumul
sporului de compensare
pentru munca prestatd in
conditii nefavorabile
(M,O.nr. 39-41,2004,
arL 299)
art,111 al Codului
muncii nr,154 din
28.03 .2003 (Monitorul
Oficial nr.l59-162.
2003. art.648)
art.l 12, l17 al Codului
rnuncii nr.154 din
28.03 .2003 (Monitorul
Oficial nr. 159-162.
2003. art. 648)

2.5

Un salariu surplus la

(r.I +r.2.2

concediu
(p161ile de stimulare)

+r.2.3): 1
1 10,2: l I:100%

I:

Total sporuri,
suplimente, adaosuri:

10,0

art.l37 al Codulur
muncii nr.154 din
28.03 .2003 (Monitorul
Oficial nr.l59-162,
2003, art.648)

57,5o/o

(r.2.1+ r.2.5)

b) Calculul salariului mediu tarifar pe ord al muncitorilor-constructori pe ramura
conform reJelei larifare (conform Anexei nr. 1 la Hotdrirea Guvernului nr.743 dirt
11.06.2002 cu privire la salarrzarea angaja\ilor din unitdlile cu autonomie financiard
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nt. 79-81, art. 841):
Coeficien(i

Categoriile

tarifari
1,00
1,26

I
2

r,59

3

1,81

4

2,07
2,36
2,69

5

6

Mediu (3+4+5) : 3
Salariu mediu pe
ord cu K:l,575

Salariile tarifare,

Salariile tarifare,

lei/ori

lei/luni

20,08
25,30
31,93
36,34
41,56
47,39
54,01

2610x1,3:3393,00

36,61
57,66

6186.57
9743.85

4275,18
5394.87
6141,33
7023,51
8007.48
9127,17

Salariul mediu tarifar pe ord al muncitorilor-constructori pe ramurd (pentru categoria
3-5) constituie 36,61,leilora [(31,93+3 6,34+41,56) :3 :36,61 lei/ora)].

3.Luind in considerare sporurile, suplimentele, adaosurile, pldlile de stimulare 9i
indemnizaliile la salariul tarifar (51 $% sau coeficientul 1,57 5), salariul mediu pe ord al
muncitorilor-constructori pe ramurd constituie 36,6I x l,5l5 : 57 066 lei/ord.
4. Actuali zarea salariului mediu pe or5 al muncitorilor-constructori in prelurile curente
in raporf cu nivelul prelurilor constante ale anului 1991 (pentru obiectivele de construcfii,
costul de deviz al cdroraa fost calculat prin metoda veche in vigoare pind la 01.01.2003)
J5
se efectueazdprin aplicarea indicelui de actualizare a nivelului de salarizare, I,'
570,12 (57,66: 0,000763 :75 570,12).
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