
NOTAINFORMATIVA
la proiectul de decizie,, Cu privire la aprobared Regulamentului intern

privind tipurile qi modut de stabilire a sporurilor cu caracter specific al

Liceului Teoretic NR.l Briceni"
1. Condilii ce au impus elaborarea proiectului de decizie
in temeiul executdrii Legii Republicii Moldova nr. 27012018 privind sistemul

unitar de salarizare in sectorul bugetar, Hot6rArii Guvemului Republicii Moldova
nr. 1231 din 12.12.2018 pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.

27012018 privind sistemul unitar de salarizare in sectorul bugetar.

Scopul elaboririi proiectului de decizie este aprobarea Regulamentului intem
privind tipurile qi modul de stabilire a sporurilor cu caracter specific al Liceului
Teoretic NR.l Briceni"
2. Conformitates proiectului cu actele normative gi legislative tn vigoare

Proiectul de decizie respect6 prevederile actelor normative 9i legislative actuale

$i este elaborat in vederea implementirii Legii Republicii Moldova nr. 27012018

privind sistemul unitar de salarizare in sectorul bugetar, anexei nr'4 a Hotdrdrii
Guvqmului Republicii Moldova nr. 1231din 12.12.2018 pentru punerea in
aplicare a prevederilor Legii nr. 27012018 privind sistemul unitar de salanzare in
sectorul bugetar.
3.Fundamentareq economico-Jinanciard in cazul tn cure realiztrea noilor
reglementdri necesitd chieltuieU rtnanciare ti de altd nalurd

Aprobarea proiectulu de decizie nu necesite surse financiare suplimentare.

4. Avizarea $i consultarea publicd a proiectului
in scopul respectirii prevederii nr. 23912008 privind transparenla in procesul

decizional gi Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative, anunJul cu privire la

inilierea elaboririi proiectului deciziei precum gi anunlul cu privire la consulteri

publice, inclusiv gi proiectului de decizie cu toate explicaliile de rigoare, a fost

Dlasat De site-ul oficial al Consiliului Raional Briceni www'briceni.md , publicat pe

pagina web a Direcliei lnvalAment Tineret gi Sport Briceni www.briceni.educ.md ..
pagina web al Liceului Teoretic NR.1 Briceni. Proiectul de decizie se prezintd

comisiilor de specialitate pentru avizare, pentru a se propune Consiliului Raional

pentru examinare gi adoptare in gedinJi.

5. Constaldrile expertizei j uridice
Categoria actului propus este Decizia Consiliului raional, ceea ce corespunde art.

14 , alin. (2) din Legeanr. 43612006 cu privire la administralia publicd local6.

6, I mp actul pro iecl ului
Proiectul va avea un impact semnificativ in respectarea legisla{iei in vigoare.

TotodatA, prin acest proiect se urmAregte stimularea individuald a personalului de

a obline rezultate optime educalionale in activitate, precum 9i cre$terea calitdlii
sgrviciilor educalionale in ansamblu ,care se acordi in raport cu condiliile specifice

. 'de activitatE, pentru compensatea efortului depus sau a riscului asumat, pentru

timpul I in aceste condilii,
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LICEUL TEORETIC NR,l BRICENI
REGULAMENT

cu privire la tipurile qi modul de stabilire a
sporurilor cu caracter specific

Regulamentul cu privire la tipurile gi modul de stabilire a sporurilor cu caracter speciiic
angajalilor din Liceul Teoretic nr: 1 Briceni este alcatuit in conformitate cu Arexa m: 4 la
Hoterarea Guvemului nr. l23l din 12 decembrie20lg, cu Legea bugetului de stat nr. 205 din
06.t2.2021.

L Personalul din Liceul Teoretic nr.I Briceni beneficiazd, dupe caz, de sporuri specitice
grupului ocupalional sau categoriei de personal.
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2. Regulamentul stabile$te procedura de acordare a sporului salarial cu caracter sDec ic
peitru cadrele didactice din Liceul Teoretic nr.I Briceni in anul 2022.

La stabilirea sporudlor cu caracter specific se va fine cont de limita ce formeazd partea
variabili a salariului lunar, prevdzutd in art. l l din Legea nr. 2701201g privind sistemul
unitar de salarizare, care include, dupd caz, sporul cu caracter specific in limita de l0%
din surna aruali a salariului de bazi la nivel de institutie.

Sporurile cu caracter specific reglementate de prezentul Regulament se acorda in raport
cu condiliile specifice de activitate, pentru compensarea efortului depus sau a riscului
asumat! pentru timpul lucrat in aceste condilii.

Prezentul Regulament stabile$te funcfile concrete pentru care se acordA sporurile, gradul
de pericol/condiliile de activitate, marimea concretd a procentului (sau suma concreta),
precun gr normele de acordare.

\ormele de acordare $i procentul sau suma concrete pentru fiecare angajat se stabilesc
pnn ordinul directorului liceului in temeiul prezentului Regulament la inceputul lunii
ianuarie 2022 $i se pistreaze pe parcursul intregului an 9"ot* ZOZZ, aopa 
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modificate prin ordin odat5 cu schimbarile in volumul sarcinilor executate sau a functiilor
respectr\ e.

Sporurile se vor acorda angajatilor din liceu dupa posibilitalile bujetului institulrer.

Pentru angajalii din liceu sporuri cu caracter specific se acordd pentru:
a) ca.|rcle didqclice carc nsigurd diriginliq claselor

8.

; pdni la l0 elevi in clasd - 240 lei (6004 x 0,04= 240 tei)- de la l l pan5 lal5 elevi in clasd _ 300 lei (6004 x 0,05= 300lei)



de la 16 pana la 20 elevi in clasA - 360 lei (6004 x 0,06= 360 lei)
de la 2l pdni la 25 elevi in clasa - 420 lei (6004 x 0,07= 420 lei)
de la 26 fi mai mutl - 480 lei (6004 x 0.08= 480 tei)

b) contrclul lucrdrilor sctise
pentru invdldmdnt prirnar:
pAnd la l0 elevi in clasd _ 60 tei (6004 x 0,01= 60lei)

de ta l l pan5 la 20 etevi in clasd 90 lei (6004 x 0,015= 90 leu
de la 2l penA la 29 elevi in clasi _ 120 lei (6004 x 0,02= 120 lei)
de la 30 $i mai mult _ 150 lei (6004 x 0,025= 150 lei)

c) cadrcle didactice cqrc lucreazd cu copii cu ceinle educqlionale specialer Cadru didactic de sprijin _ 400 lei
9. Normele de acordare li prccentul sau suma concreta pentru fiecare angajat se stabilegte la
inceput de an budgetar si se prstreaza pe parcursul inhegurui an, dupa caz fiind modificat in
unna:

a) decizibi Consiliului de Administratie:
b) odate cu schimbarea in volumul sarcinilor executate sau a firncfiilor respective.
10. Orice modificare a prezentului Regulament se face in coordonare cu Comitetul sindical gi se
ap.obA de cdtre Consiliul de administra{ie a institu(iei de invdtAmant.
ll. Sporurile cu caracter specific se vor modjfica in cor€spundere cu salariul de bazi in
conforDitale cu actele normative in vigoare.


