
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL           СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2019 

 

Proiect 

Cu privire la modificarea și completarea deciziei 

Consiliului mun. Bălţi nr. 16/59 din 27.12.2018  

”Cu privire la aprobarea Regulamentului  

cu privire la tipurile și modul de stabilire a  

sporului cu caracter specific” 

 

 

      În temeiul art. 14, alin. 2 lit. m) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind 

administraţia publică locală, Hotărârii Guvernului RM nr.1231 din 12.12.2018 ”Pentru punerea 

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

bugetar”,  Hotărârii Guvernului RM nr. 52 din 30.01.2019 ”Pentru modificarea unor Hotărâri ale 

Guvernului”, -  

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se modifică și se completează  decizia Consiliului municipal Bălţi nr. 16/59 din 27.12.2018 

după cum urmează: 

 

1.1. se expune în redacție nouă compartimentul Sporuri cu caracter specific în domeniul 

învățământului și cercetării din anexa la Regulamentul cu privire la tipurile și modul 

de stabilire a sporului cu caracter specific, aprobat prin decizia Consiliului mun. Bălţi 

nr. 16/59 din 27.12.2018, conform anexei la prezenta decizie. 

 

2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor consultative de 

specialitate pentru activități economico-financiare, pentru drept și disciplină și pentru 

educaţie, protecţie socială şi sănătate publică.  

 

 

 

 

Preşedintele şedinţei a II 

extraordinare a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi          Irina Serdiuc 

 

  



Anexă  

la decizia Consiliului mun. Bălți 

nr._____din__________2019 

 

Sporuri cu caracter specific din domeniul învățământului şi cercetării 

 

Instituțiile de educație timpurie, de învățământ primar, gimnazial, liceal și extrașcolar 
 

Instituțiile de educație timpurie, de învățământ primar, gimnazial, liceal și extrașcolar  pentru 

personalul de conducere care asigură eficiență managerială 

Personalul de conducere din învățământul general 

care dețin grade manageriale 

300 lei – pentru gradul managerial doi 

600 lei – pentru gradul managerial unu 

1000 lei – pentru gradul managerial superior. 

Instituțiile de educație timpurie 

Instituțiile de educație timpurie –  pentru îndeplinirea măsurilor de asanare, familiarizarea copiilor 

cu munca, însuşirea de către copii a deprinderilor sanitaro-igienice în educația timpurie  

Dădacă, asistent al educatorului 
8,0  % din salariul de bază corespunzător treptei I 

de salarizare a funcției ocupate  

Instituțiile de educație timpurie –  pentru personalul din instituțiile de învățământ care lucrează cu 

copii cu cerințe educaționale speciale 

Cadre didactice  de sprijin, logoped,  implicați 

direct în lucrul cu copii cu CES 

10,0  % din salariul de bază corespunzător treptei I 

de salarizare a funcției ocupate 

Educatori implicați direct în lucrul cu copiii cu 

CES (cu curriculum individualizat) 

2,0  % din salariul de bază corespunzător treptei I 

de salarizare a funcției ocupate înmulțit  cu 

numărul de copii cu CES (cu curriculum 

individualizat) 

 Instituțiile de educație timpurie –  pentru personalul din instituțiile speciale pentru copii infectați 

de tuberculoză, de forme mici şi atenuate de tuberculoză (gr./cr. Nr.16) 

Director, educator, conducător muzical - persoane, 

care contactează  cu copii infectați 

10,0  % din salariul de bază corespunzător treptei I 

de salarizare a funcției ocupate 

Asistent  medical, dădacă, asistent al educatorului, 

șef de gospodărie, operator la utilaje de spălat, 

magaziner, bucătar, spălător veselă - persoane, care 

contactează  cu copii infectați 

10,0  % din salariul de bază corespunzător treptei I 

de salarizare a funcției ocupate 

 Instituțiile de educație timpurie –  pentru personalul din instituțiile specializate pentru copii cu 

deficiențe senzoriale (auditive şi vizuale), pentru copii cu dificultăți severe mintale, pentru copii cu 

dificultăți severe aparatul locomotor (gr./cr. Nr.12,13,29,37) 

Educator, conducător muzical, logoped, defectolog, 

implicați direct în lucrul cu copii cu deficiențe 

10,0  % din salariul de bază corespunzător treptei I 

de salarizare a funcției ocupate 

Medic, asistent  medical, dădacă, asistent al 

educatorului, masor, instructor de cultura fizică  

medicala, implicați direct în lucrul  cu copii cu 

deficiențe 

10,0  % din salariul de bază corespunzător treptei I 

de salarizare a funcției ocupate 

Instituțiile de învățământ primar, gimnazial, liceal 

 Instituțiile de învățământ primar, gimnazial, liceal –  pentru personalul din instituțiile de 

învățământ care lucrează cu copii cu cerințe educaționale speciale 

 Învăţători, profesori, implicați direct în lucrul cu 

elevii cu CES (curricula modificată /adaptată) 

  2,0  % din salariul de bază corespunzător treptei I 

de salarizare a funcției ocupate înmulțit  cu 

numărul de elevi cu CES (curricula modificată/ 

adaptată) 

Cadre didactice  de sprijin, logoped 
  10,0  % din salariul de bază corespunzător treptei 

I de salarizare a funcției ocupate  

 Instituțiile de învățământ primar, gimnazial, liceal  - pentru cadrele didactice care asigură 

dirigenția claselor, controlul lucrărilor scrise, administrarea cabinetelor 

Învăţători, profesori –  pentru dirigenţia claselor  

Învăţători, profesori 

0,3  % din salariul de bază corespunzător treptei I 

de salarizare a funcției ocupate înmulțit  cu 

numărul de elevi în clasă 

Învăţători, profesori – pentru controlul lucrărilor scrise 

Învăţători (clasele 1-4) la disciplina matematica  0,1  % din salariul de bază corespunzător treptei I 



de salarizare a funcției ocupate înmulțit  cu 

numărul de elevi în clasă 

Învăţători (clasele 1-4) la disciplina limba maternă 

0,1  % din salariul de bază corespunzător treptei I 

de salarizare a funcției ocupate înmulțit  cu 

numărul de elevi în clasă 

Profesori la disciplinele limba şi literatura maternă, 

limba şi literatura română (alolingvi), limbi străine. 

0,1  % din salariul de bază corespunzător treptei I 

de salarizare a funcției ocupate înmulțit  cu 

numărul de elevi în clasă 

Profesori de matematică. 

0,05  % din salariul de bază corespunzător treptei I 

de salarizare a funcției ocupate înmulțit  cu 

numărul de elevi în clasă 

Profesori la disciplinele chimia, fizica, biologia, 

istoria, geografie, informatică 

0,025  % din salariul de bază corespunzător treptei 

I de salarizare a funcției ocupate înmulțit  cu 

numărul de elevi în clasă 

Învăţători, profesori – pentru administrarea cabinetului 

Profesori – pentru administrarea cabinetului de 

fizică, chimie, biologie  

1,0  % din salariul de bază corespunzător treptei I 

de salarizare a funcției ocupate  

Învăţători, profesori –  pentru administrarea 

cabinetului de informatică, atelier pentru educație 

tehnologică și sala sportivă  

2,0  % din salariul de bază corespunzător treptei I 

de salarizare a funcției ocupate  

Serviciul de asistență psihopedagogică 

 Serviciul de asistență psihopedagogică –  pentru personalul care lucrează cu copii cu cerințe 

educaționale speciale, copii cu deficiențe senzoriale, copii cu dificultăți severe mentale, cu dificultăți 

severe de învățare (dificultăți multiple şi asociate) 

 Seful,  sef adjunct serviciu ,  pedagog 

primar/secundar general, pedagog preșcolar, 

pedagog preșcolar,  psiholog școlar, logoped,  

psihopedagog,  implicați direct în lucrul cu copii cu 

dificultăți 

  10,0  % din salariul de bază corespunzător treptei 

I de salarizare a funcției ocupate  

 

  



 
  































 


