
Salariul de bază reprezintă o 
componentă fixă a remunerației 
plătite unui angajat pentru munca pe 
care o prestează într-o companie.

La stabilirea şi achitarea salariului nu se admite nici o discriminare pe criterii de
sex, vârstă, handicap, origine socială, situaţie familială, apartenenţă la o etnie, rasă
sau naţionalitate, opţiuni politice sau convingeri religioase, apartenenţă sau
activitate sindicală. Salariul este mereu confidenţial şi garantat.

Retribuirea muncii salariatului depinde de cererea şi oferta forţei de muncă pe
piaţa muncii, de cantitatea, calitatea şi complexitatea muncii, de condiţiile de
muncă, de calităţile profesionale ale salariatului, de rezultatele muncii lui şi/sau de
rezultatele activităţii economice a unităţii. Munca este retribuită pe unitate de timp
sau în acord atât în sistemul tarifar, cât şi în sistemele netarifare de salarizare.
Alegerea sistemului de salarizare în cadrul unităţii se efectuează de către
angajator după consultarea reprezentanţilor salariaţilor.

• Suma de bani înregistrată în contractul de muncă.

• Suma de bani pe care o primești „în mână” (adică suma de bani rămasă din salariul brut, 
după ce au fost scăzute contibuțiile sociale și impozitele).



Conform legislaţiei din Republica Moldova, fiecare angajator este obligat să
calculeze şi să reţină lunar diverse taxe referitoare la proprii angajaţi ţinând cont de
scutirile solicitate de angajat, contribuţiile sau primele calculate conform modului
stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Casa Naţională de Asigurări în
Medicină şi Casa Naţională de Asigurări Sociale ale Republicii Moldova.

Contribuţii
Angajatorul şi angajatul trebuie să contribuie la sistemul de asigurări sociale şi
sănătate. Procentele plătite de angajator şi respectiv angajat sunt bazate pe
salariul brut şi sunt următoarele :

Contribuţiile angajatului :

- Fond de pensii 6%;
- Prima de asigurare medicală 4,5%.
- Impozitul pe venit 12%.
- Scutirile pentru persoanele întreţinute excepţia persoanelor întreţinute-invalizi
din copilărie 18000 lei anual.
- Scutirea personală 24000 lei anual.

Contribuţiile angajatorului :

- Fondul de asigurări sociale - 18%;
- Prima de asigurare medicală 4,5%;



Spre exemplu avem salariu brut de 10.000 mdl, mai jos vedem care este salariul net 
care îl primește angajatul și care sunt cheltuielile totale ale angajatorului.

Rezultat calcul salariu:

Salariul net: 7 876,00

Salariul brut: 10 000,00

Cheltuielile totale ale
angajatorului: 12 250,00

Scutire aplicată: 0,00

Spre plată
Salariul net: 7 876,00
Fondul social 18%: 1 800,00
Asigurare medicala 9%: 900,00
Fondul de pensii 6%: 600,00
Impozit pe venit 12%: 1 074,00
Total impozite/ contributii: 4 374,00

Impozite detaliate

Fondul Social 18%: 1 800,00
Asigurare medicala Angajator 4.5%: 450,00
Asigurare medicala Angajat 4.5%: 450,00
Fondul de Pensii 6% : 600,00
Venit impozabil: 8 950,00
Impozit pe venit 12%: 1 074,00

Nici o reţinere din salariu nu poate fi operată, în afara cazurilor şi condiţiilor 
prevăzute de lege.

Acest articol conține doar informație generală, iar DAD Accountant și companiile de grup aferente prestează
servicii profesionale de consultanță, contabilitate și advisory. Înainte de a lua oricare decizii ce ar putea afecta
afacerea Dumneavoastră, sau finanțele Dumneavoastră, apelați la un consultant calificat.
DAD Accountant, precum și companiile de grup aferente nu va fi responsabilă pentru orice pierdere suferită de
orice persoană care se bazează pe acest articol.


