
 

 



Capitolul I 

Modul de stabilire a sporurilor cu caracter specific 

1. Cadrul normativ: 

a) Legea nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar 

b) Hotărârea Guvernului Nr. 1231 din  12.12.2018 pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. 

2. Prezentul Regulament dispune procedura de determinare a sporurilor cu caracter specific. 

3. Personalul din cadrul Colegiului „Mihai Eminescu” din Soroca (în continuare - Instituție) 

beneficiază, după caz, de sporuri specifice grupului ocupațional sau categoriei de personal. 

4. La stabilirea sporurilor cu caracter specific se va ține cont de limita ce formează partea 

variabilă a salariului lunar, prevăzută în art. 11 din Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar 

de salarizare în sectorul bugetar, care include, după caz, sporul pentru performanță în limita a 

10% din suma anuală a salariilor de bază la nivel de Instituție.  

5. Sporurile cu caracter specific reglementate de prezentul Regulament se acordă în raport cu 

condițiile specifice de activitate, pentru compensarea efortului depus sau a riscului asumat, 

pentru timpul lucrat în aceste condiții. 

6. Funcțiile concrete pentru care se acordă sporurile, gradul de pericol/condițiile de activitate, 

mărimea concretă a procentului, precum şi normele de acordare se stabilesc prin actul 

normativ cu caracter intern al directorului Instituției aprobat în baza Consiliului de 

administrație. 

7. În cadrul Instituției, de sporuri cu caracter specific, beneficiază cadrele didactice care asigură 

dirigenția claselor, controlul lucrărilor scrise, administrarea cabinetelor. 

8. Mijloacele necesare pentru acordarea sporurilor cu character specific se planifică annual de 

către Instituție în funcție de resursel financiare disponibile. 

 

CAPITOLUL II 

Alte sporuri suplimentare 

9. Sporul de compensare pentru munca prestată în condiții nefavorabile: 

a) Sporul de compensare pentru munca prestată în condiții nefavorabile se stabilește în 

funcție de gradul de nocivitate a lucrărilor îndeplinite, conform rezultatelor atestării 

locurilor de muncă, corespunzător cu timpul efectiv lucrat în aceste condiții. 

b)  Lista-tip a lucrărilor și locurilor de muncă, precum și mărimea concretă a sporului de 

compensare pentru munca prestată în condiții nefavorabile se stabilesc de Guvern. 



10. Sporuri pentru munca suplimentară, pentru munca de noapte și pentru munca prestată în zilele 

de sărbătoare nelucrătoare și/sau în zilele de repaus: 

(1) Pentru munca suplimentară, personalul unităților bugetare are dreptul la: 

a) spor pentru orele de muncă prestate în afara duratei normale a timpului de muncă sau 

în zilele de sărbătoare nelucrătoare și/sau în zilele de repaus pentru activități 

desfășurate potrivit atribuțiilor postului; 

b) spor pentru munca de noapte. 

(2) Sporul pentru orele de muncă prestate în afara duratei normale a timpului de muncă sau 

în zilele de sărbătoare nelucrătoare și/sau în zilele de repaus pentru activități desfășurate 

potrivit atribuțiilor postului se stabilește în modul, condițiile și mărimile reglementate de 

art. 103–105, 157 și 158 din Codul muncii al Republicii Moldova. 

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică persoanelor salarizate prin cumul de funcții în cadrul 

Instituției.   

(4) Personalul care, potrivit programului normal de lucru, își desfășoară activitatea între orele 

22.00 și 6.00 beneficiază pentru orele lucrate în acest interval de timp de un spor în mărime 

de 50% din salariul de bază pe unitate de timp, în condițiile stabilite la art. 103 și 159 din 

Codul muncii al Republicii Moldova. 

11. Premii unice: 

a) Personalul din cadrul Instituției poate beneficia de premii unice cu prilejul sărbătorilor 

profesionale și al zilelor de sărbătoare nelucrătoare, care se plătesc din contul economiei 

mijloacelor alocate pentru retribuirea muncii pe anul respectiv, dar nu mai mult de 5% din 

fondul anual de salarizare la nivel de Instituție.  

b) Cuantumul premiului unic, în fiecare caz în parte, nu va depăși salariul de bază al 

persoanei premiate. 

 

 

CAPITOLUL III 

Dispoziții finale 

12. Prezentul Regulament intră în vigoare din decembrie 2018. 


