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Asocialia ObEteascd
"Tineri pentru dreptul laviatd"

mun.Chiqindu,
bd.Traran l2l2

la nr. din

Ministerul Muncii, Protecliei Sociale ;i Familiei a examinat demersul ff.I9-06/16 din
21 iunie 2016 qi comunicd urmdtoarele.

:, Orice propunere cle completare a Ciasificatorutui ocupaliiio-r se OxamineaZS-doar h.
caarl in care cererea conline toatd informalia prev6zut6 la compartimentul 6 din
Clasificatorul respectiv. Pentru aceasta este necesar sA expediali in adresa ministerului
atribuliile funclionale pentru funclia vizatd in demers, dinamica oqupaliei pe piala muncii,
avizarea de cdtre ministerul de resort, asocialia patronalS Ei comitetul sectorial in formarea
profe^sional5.

In confbrmitate cu prevederile articolului 20 alineatul (1) din Legea salarizdrii m.847-
XV din 14"02.20A2, forrnele gi condiliile de salarizare, precum qi m[rimea salariilor in
unit[lile cu autonomie financiar[ se stabilesc prin negocieri colective sau, dupd Qaz,

individuale intre angajatori (persoane juridice sau fizice) qi salariali sau reprezentanli ai

acestora, tn funclie de posibilitelile financiare ale angajatorilor, gi se fixeazd in contractele

colective de muncd, iar in cazulin care aceste contracte lipsesc - in contractele individuale de

munc[. Sporul pentru vechime in munc6 in conformitate cu prevederile punctului 13 din
Hotbrirea Guvernuluim.743 din 1I.06.20A2 "Cu privire lasalarizarea atgajalilor din unitdlile
cu autonomie financiard ", poate fi stabilit tn cuantum de minimum 5Vo pentru 3 ani qi

.-maximum 407o din satrariul debazdpentru o vechime de peste 20 ani de activitate de profil in
ramura respectivd.

Sporul pentru vschime ?n rnunc[ se ."/3 a-chita proporlional timpului lucrat in limitele
duratei zilnrce normale a timpului de munc[.

Totodatd, menliondm cd, instituliile trebuie sd instituie Comisia pentru aprecierea

stagiului de muncd, care va servi drept temei pentru plata sporului de vechime in munc[.
Referitor la propunerea de modificare a articolulur 176, alineatul 2 drn Codul muncii

(reglementeazd compensarea cheltuielilor legate de deplasarea tn interes de serviciu) qi a
Regulamentului cu privire la delegarea salarialilor entitdlilor din Republica Moldova
(aprobat prin Hotdrtrii Guvernului nr.l0 din 5 ianuarie 2012), se considerd drept
inoportund din urmAtoarele considerente:

- atit prevederile art.I76 din Codul muncii, cit qi prevederile Regulamentului cu privire la
delegarea salarialilor entitblilor din Republica Moldova (aprobat prin Hotdrtrii Guvernului



nr.I0 din 5 ianuarie 2012) stnt aplicabile saiarialilor. in context, V6 informdm cd potrivit
art.l din Codul muncii, salariat este persoana fizicd (bdrbat sau femeie) care presteazd o
munc6 confbrm unei anumite specialitili, calificdri sau intr-o anumitd func{ie, tn schimbul
unui salariu, in baza contractului individual de muncd;

- voluntarului i se garunteazd dreptul ia rambursarea de c6tre institulia gazdd, in condiliile
convenite prin contract qi potrivit legii, a cheltuielilor de transport, eazare, alimentare , in caz
de necesitate - de deplasare, asigurare gi a altor cheltuieli indispensabile pentru desfSgurarea
activitdtii de voluntanat (a se vedea art,6 alin.(1) lit. d) din Legea voluntariatului nr.12l din
18 iunie 2010);

- printre responsabilitdlile instituliei gazdd se numdrd qi rambursarea integrald sau parfiald
a cheltuielilor indispensabile pentru desfdgurarea activitdlii de voluntariat (transport, eazate,
alimentare, asigurare medicalb facultativd contra riscurilor ce decurg din natura activitbtrii,
diurnd etc.), in cazul in care voluntarul iqi exprimd acordul (a se vedea art.7 lit. i) din Legea
voluntariatului nr.12l din lB iunie 2010);

- cheltuielile legate de voluntartat, convenite prin contractul de voluntariat, vor putea fi
compelsatg lunar p€ntru un voluntar doar atunci cdnd sunt insotite de docrrmente ju-stiffsaliys

,--,(a se vedea pct.67 din R.egulamentul de aplicare a Legii voluntariatului nr.l2l din 18 iunie
2014, aprobat prin Hotdrdrea Guvernului nr.l58 din 12 martie 2012)"
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