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mun. Chişinău

Audiind inform aţia prezentată de Eduard A babei, Preşedintele Consiliului
INJ, referitor la necesitatea aprobării tarifului unei ore academ ice pentru
rem unerarea personalului didactic al Institutului începînd cu luna septem brie 2014,
Consiliul
CO NSTATĂ:
Potrivit art.7 lit.k) din Legea privind Institutul N aţional al Justiţiei nr.152XVI din 08.06.2006, Consiliul INJ aprobă m odalitatea de rem unerare a
personalului didactic care nu este angajat perm anent în cadrul Institutului.
In conform itate cu pct.2.10 din Regulam entul cu privire la organizarea
concursului privind suplinirea posturilor didactice şi rem unerarea muncii din
06.07.2007, personalul didactic se remunerează ţinîndu-se cont de orele efectiv
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lucrate şi normativele—model. Tariful unic pentru o oră academică se calculează
reieşind din nivelul de salarizare a judecătorilor din curţile de apel, stabilit în
Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, în raport cu cifra
60, care constituie norma didactică lunară, în ore, a unui cadru didactic titular.
In tem eiul a r t.ll a lin .(l) din Legea nr.l5 2 -X V I, personalul didactic al
Institutului, cu excepţia persoanelor detaşate, este salarizat la nivelul
judecătorilor din curţile de apel, stabilit în Legea cu privire la sistemul de
salarizare în sectorul bugetar.
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La 1 ianuarie 2014 au intrat în vigoare prevederile Legii nr.328 din
23.12.2013 privind salarizarea judecătorilor, care în art.4 alin.(3) lit.a) prevede că

salariul de funcţie al judecătorului din cadrul curţii de apel se stabileşte în
cuantum de 4,0 salarii medii pe economie pentru judecătorul care are o vechime în
muncă în funcţia de judecător de pînă la 15 ani, iar în conform itate cu art.10 lit.a)
prevederile art.4 se pun în aplicare după cum urmează: de la 1 ianuarie 2014,
salariile de funcţie ale judecătorilor vor fi plătite în cuantum de 80% din salariile
de funcţie prevăzute la art.4.
Astfel, în tem eiul norm elor m enţionate, ţinînd cont de H otărîrea Guvernului
RM nr.1000 din 13.12.2013, potrivit căreia se aprobă cuantumul salariului mediu

lunar pe economie, prognozat pentru anul 2014 în mărime de 4225 lei, pentru
utilizare în modul stabilit de legislaţie, prin H otărîrea Consiliului INJ nr.2/6 din
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07.03.2014, a fost aprobat tariful unei ore academ ice pentru rem unerarea
personalului didactic al Institutului în anul 2014 în m ărim e de 225,33 lei.
Ulterior, la 1 septem brie 2014, au intrat în vigoare prevederile Legii nr.146
din 17.07.2014 pentru m odificarea şi com pletarea unor acte legislative, prin care
au fost operate m odificări la art.l a lin .(l) din Legea nr.328 din 23.12.2013 privind
salarizarea judecătorilor, potrivit cărora cuvintele „stabilit anual de Guvern” se
substituie cu cuvintele „realizat în anul precedent celui de gestiune” .
Prin H otărîrea G uvernului RM nr.951 din 20.12.2012, a fo st aprobat

cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2013 în
mărime de 3850 lei, pentru utilizare în modul stabilit de legislaţie.
Astfel, urm ează a fi aprobat tariful unei ore academ ice pentru rem unerarea
personalului didactic al Institutului începând cu 1 septem brie 2014, care trebuie să
fie în m ărime de 205,33 lei, calculat prin îm părţirea salariului de funcţie al
judecătorului curţii de apel, care, începînd cu 1 septem brie 2014, este de 12320,00
lei, la sarcina didactică lunară pentru un profesor, care este egală cu 60 ore
academice.
Elucidând circum stanţele expuse mai sus, călăuzindu-se de prevederile art.4
alin.(3) lit.a) şi art.10 lit.a) din Legea nr.328 din 23.12.2013, H otărîrea Guvernului
nr.951 din 20.12.2012, pct.2.8.-pct.2.10 din Regulam entul cu privire la organizarea
concursului privind suplinirea posturilor didactice şi rem unerarea muncii din
06.06.2007, art.7 a lin .(l) lit.k) şi a r t.ll a lin .(l) din Legea privind Institutul
Naţional al Justiţiei, Consiliul
H O TĂ RĂŞTE:
1. A aproba tariful unic pentru o oră academ ică în m ărim e de 205,33 lei pentru
rem unerarea personalului didactic care activează în cadrul Institutului
începînd cu 1 septem brie 2014.
2. Executarea prezentei hotărîri se pune în seam a dlui V eaceslav Didâc, Director
executiv interim ar al Institutului N aţional al Justiţiei.
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