
 



 I. Dispoziţii generale 

 

1.1 Prezentul Regulament este elaborat în baza Legii nr. 355 din 23.12.2005, cu privire la 

sistemul de salarizare în sectorul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul 

Hotărârii Guvernului nr. 381 din 13.04.2006, cu privire la condiţiile de salarizare a personalului 

din unităţile bugetare, în baza Reţelei tarifare unice, cu modificările şi completările ulterioare, în 

conformitate cu Contractul colectiv de muncă între Administraţie şi Comitetul sindical al 

Colegiului ,,Mihai Eminescu” din Soroca  pentru perioada  2016-2020. 

1.2    Prezentul Regulament determină modul de constituire a salariilor lunare, inclusiv sporurile, 

suplimentele, premiile şi ajutoarele materiale angajaţilor pe perioada de activitate în Colegiul  

,,Mihai Eminescu” din Soroca. 

 

II. Structura salariului lunar 

 

2.1   Salariul lunar al colaboratorilor Colegiului ,,Mihai Eminescu” din Soroca include salariul de 

bază, spor pentru vechime în muncă, spor pentru titlu/indemnizaţii de conducere/grad 

didactic/grad managerial şi suplimente la salariul de bază (inclusiv din contul mijloacelor 

speciale). Totodată, colaboratorii pot beneficia de premii şi ajutoare materiale cel puţin o dată 

într-un an calendaristic. 

2.2   Salariul lunar calculat pentru directorul Colegiului ,,Mihai Eminescu” din Soroca include 

salariul de bază, spor pentru vechime în muncă, spor pentru titlu ştiinţific, grad managerial, grad 

didactic, indemnizaţii pentru conducerea colegiului (conform Statelor de personal), spor la 

salariul de bază în mărime de până la 50% din fondul bugetar (prin decizia Ordinului 

Ministerului Educaţiei-ocazional) şi suplimente la salariul de bază din contul mijloacelor 

speciale (până la 1,0 salariu de funcţie), stabilite de către Ministerul Educaţiei. Totodată, 

directorul Colegiului ,,Mihai Eminescu” din Soroca poate beneficia de premii şi ajutoare 

materiale, stabilite de Ministerul Educaţiei, cel puţin o dată în anul calendaristic. 

2.3   Salariile de bază ale salariaţilor (cu excepţia cadrelor didactice ale corpului profesoral al 

Colegiului  ,,Mihai Eminescu” din Soroca, inclusiv cu funcţii de conducere) se stabilesc 

diferenţiat, pe funcţii, conform categoriilor de salarizare a Reţelei tarifare unice (anexa nr.10 a 

Legii nr. 355 din 23.12.2005 şi anexa nr. 19 a Hotărârii Guvernului nr. 381 din 13.04.2006). 

2.4   Salariile de bază ale cadrelor didactice din Colegiul  ,,Mihai Eminescu” din Soroca, inclusiv 

cu funcţii de conducere, se stabilesc conform tabelului nr.l, anexa nr. 1 a Hotărârii Guvernului 

nr. 381 din 13.04.2006. 

 



III. Sporuri şi suplimente la salariul de bază 

 

3.1   Personalul Colegiului  ,,Mihai Eminescu” din Soroca are dreptul să beneficieze de sporuri la 

salariul de bază din fondul bugetar de salarizare: 

- pentru titlu ştiinţifico-didactic/grad ştiinţific/grad didactic/grad managerial; 

- pentru grad (categorie) de calificare; 

- pentru vechime în muncă; 

- pentru titlu onorific „al poporului” sau „emerit”; 

- pentru munca prestată în condiţii nefavorabile (nocive), în baza documentelor justificatoare; 

- pentru executarea obligaţiilor unui lucrător temporar lipsă şi a unor servicii suplimentare; 

- pentru utilizarea în exerciţiul funcţiei a unor limbi străine; 

- pentru munca prestată pe timp de noapte; 

- pentru eficienţă înaltă în muncă, intensitatea muncii, precum şi pentru executarea unor lucrări 

de importanţă deosebită; 

- alte sporuri ce ţin de specificul activităţii lor. 

3.2   Condiţiile şi mărimile sporurilor la salariul funcţiei sunt stabilite în art. 29 al Legii nr. 355 

din 23.12.2005 şi în art. 9, 10, 11 al Hotărârii Guvernului nr. 381 din 13.04.2006. 

3.3    În temeiul art.30 al Legii nr.355 din 23.12.2005 şi art.17 al Hotărârii Guvernului nr. 381 

din 13.04.2006, directorului Colegiului ,,Mihai Eminescu” din Soroca i se acordă dreptul de a 

stabili, din contul şi în limitele fondului de salarizare, suplimente de plată din conturile speciale 

extrabugetare: 

- pentru eficienţă înaltă în muncă, intensitatea muncii precum şi pentru executarea unor lucrări de 

importanţă deosebită sau de urgenţă; 

- pentru executarea unor servicii suplimentare lucrului de bază şi a obligaţiilor unui lucrător 

temporar absent; 

- pentru orele prestate în timp de noapte sau în timpul zilelor de odihnă; 

- pentru rezultate deosebite obţinute în activitatea desfăşurată; 

- alte suplimente ce ţin de specificul activităţii. 

3.4  Suplimentele de plată la salariul de bază, din contul mijloacelor speciale extrabugetare, se 

stabilesc lunar, în baza vechimii de muncă, performanţei profesionale şi pot fi sporite ori reduse 

în dependenţă de rezultatele şi calitatea muncii, disciplina muncii, promovarea ideilor 

contemporane, dinamismul în lucru. 

 

 

 



 IV. Premii şi ajutoare materiaie 

 

4.1   Pentru stimularea personalului, în vederea sporirii eficienţei şi calităţii muncii, se formează 

un fond de stimulare din surse bugetare şi mijloace special extrabugetare, în baza capitolului VIII 

al Legii nr. 355 din 23.12.2005 şi art.13, art.14 al Hotărârii Guvernului nr. 381 din 13.04.2006. 

Directorului colegiului i se acordă dreptul, cu consultarea Consiliului de administraţie şi 

Comitetului sindical, să premieze angajaţii, în limitele fondului de salarizare şi a surselor 

financiare disponibile (în cazul premierii întregului colectiv cu ocazia sărbătorilor şi 

evenimentelor deosebite). 

4.2    Premierea colaboratorilor se efectuează pentru: 

- rezultatele muncii pe perioada de gestiune; 

- executarea unor lucrări de importanţă deosebită sau pentru obţinerea unor rezultate deosebite în 

muncă; 

- elaborarea şi editarea materialelor didactice şi ştiinţifice; 

- sărbătoarea 08 martie - Ziua Internaţională a Femeii sau 05 octombrie - Ziua 

lucrătorului din învăţământ, 25 decembrie – Crăciunul, jubilee şi evenimente deosebite în 

activitatea colegiului; 

- date jubiliare (40, 50, 60, 70 de ani din ziua naşterii); 

- alte premii. 

4.3    Ajutorul material poate fi acordat: 

- pentru îmbunătăţirea condiţiilor material-sociale, de odihnă şi de tratament; 

- membrilor familiei în cazul decesului salariatului; 

- în cazul decesului rudelor de gradul I; 

- alte ajutoare materiale. 

4.4   Totodată, în limita mijloacelor aprobate, Consiliul de administraţie al Colegiului ,,Mihai 

Eminescu” din Soroca poate acorda ajutor material colaboratorilor titulari ai colegiului la 

sărbătorile 08 martie - Ziua Internaţională a Femeii sau 05 octombrie – Ziua lucrătorului din 

învăţământ, Sfintele sărbători de Paşti sau sărbătorile de iarnă. 

4.5   Sumele acordate unui colaborator, ca premii şi ajutor material, nu pot depăşi mărimea unui 

salariu de funcţie, sunt limitate şi se stabilesc de către conducerea Colegiului ,,Mihai Eminescu” 

din Soroca. 

4.6  Indicii, mărimile şi termenele de premiere a directorului Colegiului  ,,Mihai Eminescu” din 

Soroca se stabilesc de către Ministerul Educaţiei prin ordin şi nu poate depăşi salariul de bază 

lunar, ţinându-se cont de majorările, sporurile şi suplimentele stabilite în conformitate cu 

legislaţia în vigoare. 



4.7   Directorului Colegiului,,Mihai Eminescu” din Soroca i se poate acorda anual, prin ordin de 

către Ministerul Educaţiei, un ajutor material în mărime de până la un salariu de bază lunar, 

ţinându-se cont de majorările, sporurile şi suplimentele stabilite. 

4.8  Membrilor colectivului Colegiului ,,Mihai Eminescu” din Soroca, în cazuri excepţionale, 

directorul le poate acorda un ajutor material în mărime de până la un salariu de bază lunar. 

 

V. Dispoziţii finale 

 

5.1  Modul şi condiţiile de stabilire a suplimentelor de plată la salariul de bază din contul 

mijloacelor speciale, premiilor şi ajutoarelor materiale a colaboratorilor Colegiului ,,Mihai 

Eminescu”din Soroca sunt aprobate prin decizia Consiliului de administraţie.  

5.2    Modul şi mărimea suplimentelor de plată din contul mijloacelor speciale la salariul de bază 

a directorului Colegiului ,,Mihai Eminescu” din Soroca este stabilit de către Ministerul 

Educaţiei. 

5.3   Prezentul Regulament va fi modificat în baza schimbărilor ulterioare ale Legii nr. 355 din 

23 decembrie 2005, cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar şi Hotărârii 

Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006, cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din 

unităţile bugetare, în baza Reţelei tarifare unice. 

5.4  Prezentul Regulament intră în vigoare din momentul aprobării la şedinţa Consiliului 

profesoral  al Colegiului ,,Mihai Eminescu” din Soroca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa 1 

 

REGULAMENTUL 

de acordare a suplimentului la salariul de funcţie pentru activitate educaţională în Colegiul  

,,Mihai Eminescu” din Soroca 

ARTICOLUL 1. Personalul didactic de dirijare, personalul didactic de predare, personalul 

auxiliar, personalul tehnico-administrativ pentru activitate educaţională şi tehnico-administrativ 

au dreptul să beneficieze de premii, ajutoare materiale, supliment la salariul de funcţie şi alte 

facilităţi. 

ARTICOLUL 2. Suplimentul din fondul extrabugetar constituie până la 50% din suma 

acumulată anual la studiile în bază de contract şi pentru arenda încăperilor. 

ARTICOLUL 3. Suma iniţială pentru fiecare angajat se stabileşte prin deciza Consiliului 

administrativ, în dependenţă de resursele financiare disponibile în anul calendaristic curent. 

ARTICOLUL 4. La stabilirea cotei suplimentului se ia în consideraţie şi timpul real lucrat în 

colegiu în decursul anului de studii. 

ARTICOLUL 5. Suplimentul poate fi majorat pentru activităţi educaţionale şi pentru activităţi 

gospodăreşti suplimentare, pentru calitatea muncii prestate, pentru volumul responsabilităţii 

administrative, pentru cuantumul general al obligaţiunilor de serviciu, pentru activităţi majore cu 

corpul didactic şi elevii. 

ARTICOLUL 6. Suplimentul se reduce în următoarele cazuri: 

- sancţionare prin ordinul direcţiei: 100% 

- întârziere nemotivată la serviciu: 10% 

- lipsa de la Consiliul profesoral (nemotivat): 10% 

- neprezentarea la serviciu în cazul stabilirii înlocuirilor de către şeful de secţie: 20% 

- neprezentarea borderoului de note timp de 5 zile după finalizarea tezei semestriale, a 

examenului sau finalizarea cursului de prelegeri: 10% 

- neprezentarea, în termen, a informaţiilor sau materialelor solicitate de direcţie: 10% 

- neprezentarea, în termen, pentru aprobare a curriculumurilor la discipline; a proiectelor 

didactice de lungă durată, a subiectelor de evaluare finală (teze şi examene): 20% 

- finalizarea lecţiei înainte de ora stabilită: 50% 

- încălcarea regimului de economie a energiei electrice şi de păstrare a căldurii în aulă: 

50%  

-  neîndeplinirea, în termenii stabiliţi, a ordinelor şi dispoziţiilor direcţiei: 20% 



ARTICOLUL 7. Lipsa neîntemeiată de la serviciu pe parcursul zilei de lucru sau sancţionarea 

disciplinară a colaboratorului prin ordinul direcţiei duce la lipsirea totală de supliment pentru 

perioada respectivă de activitate. 

ARTICOLUL 8. Suma suplimentului care se constituie în rezultatul lipsirii de ea a persoanelor 

sancţionate se repartizează proporţional colaboratorilor colegiului, neafectaţi de articolele 6 şi 7. 

ARTICOLUL 9. Hotărârea de acordare a primei se ia la şedinţa comună a Consiliului de 

administraţie şi a Comitetului sindical al colegiului. 

 


