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REGULAl\{ENT
cu privire Ia modul de stabilire a sporurilor cu

caracter specific personalului Instituliei Publice
Liceul Teoretic,,Mihai Eminescu"

1. Personalul din Institulia Publici Liceul Teoretic ,,Mihai Eminescuoo Leova
beneficiazE, dup[ caz, de sporuri specifice grupului ocupalional sau categoriei de

personal.

2. Regulamentul cu privire la modul de stabilire a sporurilor cu caracter specific
personalului Instituliei Publice Liceul Teoretic ,,Mihai Eminescu" este elaborat in
temeiul art.l7 al Legii Nr. 270 din 23.tl.20l8,,Privind sistemul unitar de salarizare

in sectorul bugetar", Hotdririi Guvernului nr. 1231 din 12.12.2018 ,,Pentru punerea in
aplicare a prevederilor Legii nr. 27012018 privind sistemul unitar de salarizare in
sectorul bugetar.

3. La stabilirea sporurilor cu caracter specific se va line cont de limita ce formeazd
partea variabili a salariului lunar, prevdzutd in art. 11 din Legea nr.270/2018 privind
sistemul unitar de salarizare in sectorul bugetar, care include, dup6 caz, sporul pentru
performanld in limita a l0o/o din suma anual6 a salariilor de bazd la nivel de unitate

bugetar[.

4. Sporurile cu caracter specific reglementate de prezentul Regulament se acord[ in
raport cu condiliile specifice de activitate, pentru compensarea efortului depus sau a

riscului asumat, pentru timpul lucrat in aceste condilii.
5. Prevederile prezentului Regulament se va aplicl tuturor angajalilor din unitatea

bugetar6: personalului de conducere, cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar,
personal nedidactic.

6. Pentru angajalii instituliei de inv[fdmdnt, sporuri cu caracter specific se acordd
pentru:

Cadrele didactice
(invi{ito ri, profesori invlfi mfl ntul genera I)

1. Personalul din institu{ia de inv6!5mdnt care luqeazd cu copii cu cerinle

educalionale special (anexa nr.l la prezentul Regulament);

2. Cadrele didactice care asigurl dirigenlia claselor (anexa nr.2 la prezentul

Regulament);



3. Controlul lucrdrilor scrise (anexa nr.3 la prezentul Regulament);
4. Administrarea cabinetelor. (anexa nr.4 la prezentul Regulament) ;

Cadrelor de conducere,
personalului didactic auxiliar

personalului auxiliar

1. Pentru complexitatea lucrului ce revine postului ocupat

2. Pentru utilizarea avansati a mijloacelor TIC.
3. Pentru nocivitatea in lucru.
4. Personalului medical pentru activitatea in condilii de risc major pentru s5nState,

ce fine de combatereamaladiilor contagioase gi periculoase

Anexa nr.l Ia Regulament

cu privire la modul de stabilire a sporurilor cu caracter

specific personalului Instituliei Publice
Liceul Teoretic,,Mihai Eminescu"

Activitatea de elaborure a PEI,

d e predare-invdlar e-eval uare

pentru copiii cu cerinle educolionale special

2r5o/o

Sporul ce caracter specific la categoria data se va distribui in felul urmitor:

l.1,250 - pentru diriginli in clasele cdrora sunt elevi cu CES

2. l,25yo - pentru cadrele didactice care lucreazd cu elevi cu CES, reeqind din

normativul de 1 elev cu cerinle educa{ionale special:0,065Yo

Nr elevi o/o spor

De la 1-5 elevi 0,065%-0,330/o

De la 6-10 elevi 0,390 -0,650

De [a 11-15 elevi 0,72Yo-0,98o

De la 16-19 elevi 1,040 -l,25yo



Anexa nr.2 la Regulament

cu privire la modul de stabilire a sporurilor cu caracter

specific personalului Instituliei Publice
Liceul Teoretic ,,Mihai Eminescu"

Sporul specfu
cadrelor didactice care osigurd

dirigenlia claselor
2r5 o/o

Anexa nr.3 la Regulament

cu privire la modul de stabilire a sporurilor cu caracter

specifi c personalului Instituliei Publice

Liceul Teoretic,,Mihai Eminescu"

Sporul speciJic

cadrelor didoctice care wigurd
controlul lucrdrilor scrise

3r5o/o

Clasele I-IV

1.

2.
a
J.

De la 11-20 elev

De [a 2l-29 elev

De la 30 qi mai

-2%
-2,50h
ult - 3,5Yo

Clasele V-XII

1.

2.
a
J.

4.

5.

L.qi lit.rom6nd, matematica - 3 %

Limba str6in[, Limba rusd, Istoria, Biologia, Chimia, Fizica - 2%

Geografia" informatica, educalia civicd - l%
La elaborarea unei teze semestriale - 0,5yo

La verificareatezslor semestriale, dupd cum urmeaz6:

} De lat2-20elevi-2%
F De la2t - 30 elevi -2,5Yo
F De la 31 - 40 elevi - 3Yo

Nr. elevi 7o spor

De l1 -15 elevi lo/o

De la L6-20 elevi l,5yo

De la 2l-25 elevi 2%

De la 26 ;i mai mulli elevi 2,syo



F De la4l - 50 elevi 3,5o

) Peste 51 elevi * 4%

Anexa nr.4 la Regulament

cu privire la modul de stabilire a sporurilor cu caracter

specific personalului tnstitutiei Publice

Liceul Teoretic,,Mihai Eminescu"

Criterii de stabilire
a sporului specific pentru cabinet

l,5o/o

Cabinet calegoria I- implicarea cadrului didactic in foarte mare misuri in amenajarea

cabinetului, pistrarea patrimoniului qi a stirii igienice a cabinetului.

Cabinet categoria I/- implicarea cadrului didactic in mare mlsuri in amenajarea

cabinetului, p[strarea patrimoniului qi a stirii igienice a cabinetului.

Cobinet categorio III- implicarea cadrului didactic in mica misurd la amenajarea

cabinetului, plstrarea patrimoniului gi a stirii igienice a cabinetului ce se limiteazd doar

in programul orelor.

Categoria cabinetului Calificativ Spor 7o

Cabinet catesoria I Foarte bine l.5Yo

Cabinet cateeoria II Bine t%
Cabinet categoria III Satisficltor 0,50yo



Anexa nr.5 la Regulament

cu privire la modul de stabilire a sporurilor cu caracter

specific personalului Instituliei Publice

Liceul Teoretic ,,Mihai Eminescu"

Criterii de stabilire a sporului speciJic,

personalului de conducere,

personal ul ui didoctic suxiliar
personalului auxiliar

l0 o/o

Nr.

d/o

Denumirea activitdtii Mdrimea sporului
(%)

I Lucriri legate de spdlatul manual al veselei, al

utilajului tehnologic cu utilizarea aciztlor,
alcaliilor gi altor substante chimice

l0

2 Lucrdri manuale de incarcare-descircare 10

J Lucrul cu plitele fierbinli, la role qi cuptoare de

copt si prliit
10

4 Lucrul la monitoarele maqinilor electrice de calcul,
computer, aparate de miltiplicare (cemeal5 tipar
etc.) - personalului de conducere, personalului
didactic auxiliar, personal nondidactic.

10

5 Pentru activitatea in condilii de risc pentru

sdnitate, ce {ine de combaterea maladiilor
contagioase qi periculoase (personalului medical)

10

6 Lucrlri legate de spdlatul manual al pardoselii, cu

utilizarea acinlor, alcaliilor gi altor substanle

chimice

10

7 Aplicarea manual6 pe suprafal[ a soluliei de

tencuiald, dri$cuirea manuald a suprafetei

l0



Aprob:
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Modificire
la Regulament cu privire la modul de stabil

a sporurilor cu caracter specific personalului Instituli
Liceul Teoretic,,Mihai Eminescu"

Conduc6ndu-ne de modificareapunctului 8 din anexa rr.4laHotirirea Guvernului
nr. L23l/20I8 ,,Pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind
sistemul unitar de salarizare in sectorul bugetar" (Monitorul Oficial al Republicii
Moldovq 2018, nr. 480485, afi. 1310), efectuat5 prin Hotdrtrea Guvernului Nr. 52 din
30.01 .2019 ,,Pentru modificarea unor hotdriri ale Guvernului ", publicat 1a01.02.2019

in Monitorul Oficial Nr. 30-37 se completeazdtabelul din anexa 5 al Regulamentului
cu privire la modul de stabilire a sporurilor cu caracter specific personalului Institu{iei

Publice Liceul Teoretic ,,Mihai Eminescu" dupi cum urmeaz6:

,,8. Pentru eficienli managerialS cadrelor de conducere care de{in grade manageriale,

in mdrime de 300 lei - pentru gradul managerial doi, 600 lei - pentru gradul managerial

unu gi 1000 lei - pentru gradul managerial superior."

Director al Liceul


