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PROTOCOL – ACORD  
de modificare și completare a Convenției colective (nivel de ramură) 

prelungită pentru anii 2021-2023 
 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii 
Moldova, organul central al administraţiei publice de specialitate,  

Patronatul de ramură, reprezentat de Federaţia Naţională a Patronatelor  
din Agricultură şi Industria  Alimentară, 

Sindicatele din sectorul agroindustrial şi ramuri conexe, reprezentate de 
Federaţia Naţională a Sindicatelor din Agricultură şi Alimentaţie 
"AGROINDSIND" din Republica Moldova, 

 
Au hotărât: 

 
ART. I Se modifică și se completează Convenția colectivă (nivel de ramură) 

pentru anii 2021 – 2023 după cum urmează: 
 
1) Punctul 24 al Convenției se expune în următoarea redacție:  
24. Salariul tarifar pentru categoria I de calificare, se stabilește în agricultură, 

industria prelucrătoare, inclusiv alimentară şi ramurile conexe, după cum urmează: 
 

Domeniul de activitate Salariul tarifar 
pentru categoria I 
de calificare (lei) 

1. Agricultura 
- mecanizatori, salariați calificați și lucrători din sectorul zootehnic; 
- piscicultura 
- personalul auxiliar 

3140 
3380 
3140 
3140 

2. Industria prelucrătoare, inclusiv alimentară 
 

- procesarea cerealelor 3665 

- procesarea cărnii și laptelui 3665 

- procesarea fructelor şi legumelor 3665 

- producerea zahărului şi extracţia uleiurilor 4090 

- parfumerie şi cosmetică 3665 

- vinificație şi băuturi alcoolice 3890 

- cofetărie, băuturi nealcoolice şi panificaţie 4320 

- altele 3665 

3. Ramuri conexe* 
 

- industria extractiva, exploatarea carierelor şi sondelor 3875 

- construcţii 3805 

- transport 3665 

- altele 3595 

(* pentru unităţile care au organizaţii sindicale afiliate la FNSAA 
”Agroindsind”) 

 

 
2) Punctul 69 se expune în următoarea redacție: 
 



,,69. Convenlia ;i modificdrile operate prin Protocoalele - Acord, semnate de cdtre
P6(i se publicd in Monitorul oficial al Republicii Moldova qi intrd in vigoare la data
publicdrii acestora. Responsabilitatea pentru publicare se pune in seama Ministerului
Agriculturii, Dezvoltdrii Regionale 9i Mediului.

Un exemplar al convenliei colective sau a Protocolului - Acord se remite de una
dintre p64ile semnatare, in termen de 7 zile calendaristice de la data incheierii, la
Ministerul SdndtnJii, Muncii qi Protecliei Sociale.

ART. II in temeiul prevederilor art.70 all-egii cu privire la actele normative nr.
100 din22 decembrie 2017 (Monitorul Oficial Nr. 7-17 din12.01.2018, art. 34), pdr{ile
au convenit republicarea Convenliei colective (nivel de ramur6) prelungitd pentru anii
2021-2023 in Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

intocmit in 5 (cinci) exemplare in limba de stat

Semnat \a data dett februarie 2021

Ministrul interimar al
Agriculturii, Dezvoltdrii
Regionale qi Mediului al

Republicii Moldova

Pregedintele Federa{iei
Nalionale a Patronatelor

din Agriculturd gi Industria

Preqedintele interimar al
Federaliei Nalionale a

Sindicatelor din Asriculturd
gi Alimentalie
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