
  Republica Moldova             Республика Молдова  
  CONSILIUL        СОВЕТ
  MUNICIPAL BĂLŢI     МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

                 

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

nr. _____
din ____________ 2021

Proiect

Cu  privire  la  introducerea  modificărilor  în
decizia  Consiliului  mun.  Bălți  nr.  16/59  din
27.12.2018  ”Privind  aprobarea
Regulamentului cu privire la tipurile și modul
de stabilire a sporurilor cu caracter specific”

În conformitate cu art. 14 alin. (2), lit. m) din Legea RM privind administraţia publică
locală  nr.  436-  XVI  din  28.12.2006,  Hotărârii  Guvernului  nr.  1231  din  12.12.2018  ”Pentru
punerea  în  aplicare  a  prevederilor  Legii  nr.  270  din  23.11.2018  privind  sistemul  unitar  de
salarizare în sectorul bugetar” și decizia Consiliului mun. Bălți nr. 16/59 din 27.12.2018 ”Privind
aprobarea Regulamentului  cu privire  la tipurile  și modul de stabilire  a sporurilor cu caracter
specific”, -

Consiliul municipal Bălţi DECIDE:

1. Se modifică decizia Consiliului mun. Bălți nr. 16/59 din 27.12.2018 ”Privind aprobarea
Regulamentului cu privire la tipurile și modul de stabilire a sporurilor cu caracter specific”
după cum urmează:
- se expune în redacția nouă, anexa ”Sporuri cu caracter specific pentru autoritățile publice
din domeniul culturii, tineretului și sportului. Școli sportive” conform anexei.

2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor consultative de
specialitate  pentru  educaţie,  protecţie  socială  şi  sănătate  publică,  pentru  activități
economico-financiare și pentru drept și disciplină.

Preşedintele şedinţei III
ordinare a Consiliului mun. Bălţi

Contrasemnează:
Secretar al Consiliului mun. Bălţi             Irina Serdiuc



Anexă
 la deciziaConsiliului mun. Bălți 

nr. _____ din _________2021

Anexă
 la Regulamentul  

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

Sporuri cu caracter specific pentru autoritățile publice din domeniul culturii, 
tineretului și sportului.  Școli Sportive

Școli sportive - pentru desfășurarea procesului de instruire și antrenament în cadrul 
pregătirii unor sportive de performanță în cadrul școlilor sportive

Antrenor -
instructor

5% din  salariul  de  bază  corespunzător  treptei  I  de  salarizare  a  funcției
ocupate  înmulțit  cu  numărul  de  seniori în  Lotul  Național,  împărțit
proporțional la numărul de antrenori care au pregătit sportivul.
Notă1 
3% din  salariul  de  bază  corespunzător  treptei  I  de  salarizare  a  funcției
ocupate  înmulțit  cu  numărul  de  tineret în  Lotul  Național  împărțit
proporțional la numărul de antrenori care au pregătit sportivul
Notă1 
2% din  salariul  de  bază  corespunzător  treptei  I  de  salarizare  a  funcției
ocupate  înmulțit  cu  numărul  de  juniori în  Lotul  Național  împărțit
proporțional la numărul de antrenori care au pregătit sportivul
Notă1 

Antrenor -
instructor

75% din  salariul  de bază corespunzător  treptei  I  de salarizare  a  funcției
ocupate  pentru  ocuparea  locurilor  I-III  în  cadrul  Jocurilor  Olimpice  şi
Parolimpice
Notă2

50% din  salariul  de bază corespunzător  treptei  I  de salarizare  a  funcției
ocupate  pentru  ocuparea  locurilor  4-  12  în  cadrul  Jocurilor  Olimpice  şi
Parolimpice
Notă2

25% din  salariul  de bază corespunzător  treptei  I  de salarizare  a  funcției
ocupate pentru participarea în cadrul Jocurilor Olimpice şi Parolimpice
Notă2

Antrenor -
instructor

40% din  salariul  de bază corespunzător  treptei  I  de salarizare  a  funcției
ocupate pentru ocuparea locurilor 1-6 în cadrul Campionatelor Mondiale la
ramurile  sportive  incluse  în  programul  Jocurilor  Olimpice  şi  Jocurilor
Parolimpice
*Notă3,4,5,6

20% din  salariul  de bază corespunzător  treptei  I  de salarizare  a  funcției
ocupate pentru ocuparea locurilor 7-12 în cadrul Campionatelor Mondiale la
ramurile  sportive  incluse  în  programul  Jocurilor  Olimpice  şi  Jocurilor
Parolimpice
*Notă3,4,5,6

Antrenor -
instructor

20% din  salariul  de bază corespunzător  treptei  I  de salarizare  a  funcției
ocupate pentru ocuparea locurilor I-III în cadrul Campionatelor Europene la
ramurile  sportive  incluse  în  programul  Jocurilor  Olimpice  şi  Jocurilor
Parolimpice
*Notă3,4,5,6

10% din  salariul  de bază corespunzător  treptei  I  de salarizare  a  funcției
ocupate pentru ocuparea locurilor 4-8 în cadrul Campionatelor Europene la
ramurile  sportive  incluse  în  programul  Jocurilor  Olimpice  şi  Jocurilor



Parolimpice
*Notă3,4,5,6

Antrenor -
instructor

20% din  salariul  de bază corespunzător  treptei  I  de salarizare  a  funcției
ocupate pentru ocuparea locurilor I-III în cadrul Universiadei Mondiale la
ramurile  sportive  incluse  în  programul  Jocurilor  Olimpice  şi  Jocurilor
Parolimpice
*Notă3,4,5,6

10% din  salariul  de bază corespunzător  treptei  I  de salarizare  a  funcției
ocupate pentru ocuparea locurilor 4-6 în cadrul Universiadei Mondiale la
ramurile  sportive  incluse  în  programul
Jocurilor Olimpice şi Jocurilor Parolimpice
*Notă3,4,5,6

Antrenor -
instructor

15% din  salariul  de bază corespunzător  treptei  I  de salarizare  a  funcției
ocupate  pentru ocuparea  locurilor  I-III  în  cadrul  Campionatului  Mondial
(tineret,  juniori)  la  ramurile  sportive  incluse  în  programul  Jocurilor
Olimpice şi Jocurilor Parolimpice
*Notă3,4,5,6

10% din  salariul  de bază corespunzător  treptei  I  de salarizare  a  funcției
ocupate  pentru  ocuparea  locurilor  4-8  în  cadrul  Campionatului  Mondial
(tineret,  juniori)  la  ramurile  sportive  incluse  în  programul  Jocurilor
Olimpice şi Jocurilor Parolimpice
*Notă3,4,5,6

Antrenor -
instructor

12% din  salariul  de bază corespunzător  treptei  I  de salarizare  a  funcției
ocupate  pentru  ocuparea  locurilor  I-III  în  cadrul  Campionatului  Europei
(tineret, juniori) la ramurile sportive incluse în programulJocurilor Olimpice
şi Jocurilor Parolimpice 
*Notă3,4,5,6

7% din  salariul  de  bază  corespunzător  treptei  I  de  salarizare  a  funcției
ocupate  pentru  ocuparea  locurilor  4-6  în  cadrul  Campionatului  Europei
(tineret,  juniori)  la  ramurile  sportive  incluse  în  programul  Jocurilor
Olimpice şi Jocurilor Parolimpice
*Notă3,4,5,6

Antrenor -
instructor

15% din  salariul  de bază corespunzător  treptei  I  de salarizare  a  funcției
ocupate  pentru ocuparea  locurilor  I-III  în  cadrul  Campionatului  Mondial
între studenți la ramurile sportive incluse în programul Jocurilor Olimpice şi
Jocurilor Parolimpice
*Notă3,4,5,6

10% din  salariul  de bază corespunzător  treptei  I  de salarizare  a  funcției
ocupate  pentru  ocuparea  locurilor  4-8  în  cadrul  Campionatului  Mondial
între studenți la ramurile sportive incluse în programul Jocurilor Olimpice şi
Jocurilor Parolimpice
*Notă3,4,5,6

Antrenor -
instructor

12% din  salariul  de bază corespunzător  treptei  I  de salarizare  a  funcției
ocupate pentru ocuparea locurilor   I-III în cadrul Campionatului  Europei
între studenți la ramurile sportive incluse în programul Jocurilor Olimpice şi
Jocurilor Parolimpice
*Notă3,4,5,6

7 % din  salariul  de  bază  corespunzător  treptei  I  de  salarizare  a  funcției
ocupate  pentru  ocuparea  locurilor   4-6  în  cadrul  Campionatului  Europei
între studenți la ramurile sportive incluse în programul Jocurilor Olimpice şi
Jocurilor Parolimpice
*Notă3,4,5,6

Antrenor -
instructor

15% din  salariul  de bază corespunzător  treptei  I  de salarizare  a  funcției
ocupate pentru ocuparea locurilor I- III în cadrul Campionatelor Mondiale
la alte ramuri sportive olimpice, probele din ramurile de sport recunoscute
de Comitetul Internaţional Olimpic şi ramurile de sport neolimpice



*Notă3,4,5,6

10% din  salariul  de bază corespunzător  treptei  I  de salarizare  a  funcției
ocupate pentru ocuparea locurilor 4- 8 în cadrul Campionatelor Mondiale la
alte ramuri sportive olimpice, probele din  ramurile de sport recunoscute de
Comitetul Internaţional Olimpic şi ramurile de sport neolimpice
*Notă3,4,5,6

Antrenor -
instructor

12% din  salariul  de bază corespunzător  treptei  I  de salarizare  a  funcției
ocupate pentru ocuparea locurilor I- III în cadrul Campionatelor Europei la
alte ramuri sportive olimpice, probele din ramurile de sport recunoscute de
Comitetul Internaţional Olimpic şi ramurile de sport neolimpice
*Notă3,4,5,6

7 % din  salariul  de  bază  corespunzător  treptei  I  de  salarizare  a  funcției
ocupate pentru ocuparea locurilor 4- 6 în cadrul Campionatelor Europei la
alte ramuri sportive olimpice, probele din ramurile de sport recunoscute de
Comitetul Internaţional Olimpic şi ramurile de sport neolimpice
*Notă3,4,5,6

Antrenor -
instructor

10% din salariul de bază corespunzător treptei I de salarizare a funcției 
ocupate pentru ocuparea locurilor I- IV în cadrul Universiadei Mondiale la 
alte ramuri sportive olimpice, probele din ramurile de sport recunoscute de 
Comitetul Internaţional Olimpic şi ramurile de sport neolimpice
*Notă3,4,5,6

Antrenor -
instructor

10% din  salariul  de bază corespunzător  treptei  I  de salarizare  a  funcției
ocupate pentru ocuparea locurilor I- III în cadrul Campionatului Mondial
(tineret, juniori) la alte ramuri sportive  olimpice, probele din ramurile de
sport recunoscute de Comitetul Internaţional Olimpic şi ramurile de sport
neolimpice
*Notă3,4,5,6

5% din  salariul  de  bază  corespunzător  treptei  I  de  salarizare  a  funcției
ocupate pentru ocuparea locurilor  4- 6 în cadrul Campionatului  Mondial
(tineret, juniori) la alte ramuri sportive  olimpice, probele din ramurile de
sport recunoscute de Comitetul Internaţional Olimpic şi ramurile de sport
neolimpice
*Notă3,4,5,6

Antrenor -
instructor

5% din  salariul  de  bază  corespunzător  treptei  I  de  salarizare  a  funcției
ocupate  pentru  ocuparea  locurilor  1-  4  în  cadrul  Campionatului  Europei
(tineret, juniori) la alte ramuri sportive  olimpice, probele din ramurile de
sport recunoscute de Comitetul Internaţional Olimpic şi ramurile de sport
neolimpice
*Notă3,4,5,6

Antrenor -
instructor

10% din  salariul  de bază corespunzător  treptei  I  de salarizare  a  funcției
ocupate pentru ocuparea locurilor I- III în cadrul Campionatului Mondial
între studenți la alte ramuri sportive olimpice, probele din ramurile de sport
recunoscute  de  Comitetul  Internaţional  Olimpic  şi  ramurile  de  sport
neolimpice
*Notă3,4,5,6

5% din  salariul  de  bază  corespunzător  treptei  I  de  salarizare  a  funcției
ocupate pentru ocuparea locurilor  4- 6 în cadrul Campionatului  Mondial
între studenți la alte ramuri sportive olimpice, probele din ramurile de sport
recunoscute  de  Comitetul  Internaţional  Olimpic  şi  ramurile  de  sport
neolimpice
*Notă3,4,5,6

Antrenor -
instructor

5% din  salariul  de  bază  corespunzător  treptei  I  de  salarizare  a  funcției
ocupate pentru ocuparea locurilor  I- IV în cadrul Campionatului  Europei
între studenți la alte ramuri sportive olimpice, probele din ramurile de sport
recunoscute  de  Comitetul  Internaţional  Olimpic  şi  ramurile  de  sport
neolimpice



*Notă3,4,5,6

Director

30% din  salariul  de bază corespunzător  treptei  I  de salarizare  a  funcției
ocupate pentru cel puțin 15 sportivi ai școlii sportive incluși în lista Lotului
Național al RM sau 10 sportivi premianți (locurile 1-3) ai Campionatelor și
Cupelor RM sau 3 premianți ai competițiilor internaționale (Campionate și
Cupe  Mondiale,  Campionate  și  Cupe  Europene,  Jocuri  Balcanice,
Universiade,  Turnee  Internaționale  cu  participarea  a  minimum  6  țări
participante)

Director adjunct/
șef secție

20% din  salariul  de bază corespunzător  treptei  I  de salarizare  a  funcției
ocupate pentru cel puțin 15 sportivi ai școlii sportive incluși în lista Lotului
Național al RM sau 10 sportivi premianți (locurile 1-3) ai Campionatelor și
Cupelor RM sau 3 premianți ai competițiilor internaționale (Campionate și
Cupe  Mondiale,  Campionate  și  Cupe  Europene,  Jocuri  Balcanice,
Universiade,  Turnee  Internaționale  cu  participarea  a  minimum  6  țări
participante)

Metodist 

10% din  salariul  de bază corespunzător  treptei  I  de salarizare  a  funcției
ocupate pentru cel puțin 15 sportivi ai școlii sportive incluși în lista Lotului
Național al RM sau 10 sportivi premianți (locurile 1-3) ai Campionatelor și
Cupelor RM sau 3 premianți ai competițiilor internaționale (Campionate și
Cupe  Mondiale,  Campionate  și  Cupe  Europene,  Jocuri  Balcanice,
Universiade,  Turnee  Internaționale  cu  participarea  a  minimum  6  țări
participante)

Notă  volumul  total  al sporului  cu  caracter specific  pentru  personalul  din  domeniul
sportului nu va depăși 10% din suma anuală a salariilor de bază pentru personalul cu drept de a
beneficia de spor cu caracter specific;

Notă1 Sporurile  la  salarii  pentru  pregătirea  sportivilor-membri  ai  selecţionatelor
republicane  se  acordă  din  momentul  includerii  sportivului  respectiv  în  componenţa  lotului
naţional şi se plătesc pe toată durata aflării lui în cadrul selecţionatei, cu condiţia ca antrenorul să
fi lucrat cu sportivul în cauză cel puţin 3 ani;

Notă2 Sporurile la salarii pentru pregătirea sportivilor – participanţi la Jocurile Olimpice şi
Parolimpice se acordă pentru rezultatele înregistrate la ultima ediţie;

Notă3Sporurile  la  salarii  pentru  pregătirea  sportivilor  –  participanţi  la  campionatele
mondiale şi europene, Universiada mondială, campionatele mondiale şi europene universitare se
acordă anual pentru rezultatele înregistrate la competiţiile nominalizate din anul precedent;

Notă4 Sporurile la salariile antrenorilor-instructori pentru pregătirea sportivilor participanţi
la competiţiile specificate în tabelul din prezenta anexă se acordă o singură dată pentru cel mai
înalt rezultat;

Notă5 Sporurile la salariile cadrelor didactice de profil sportiv sînt plafonate la nivelul de
75 la sută din salariul de bază, în cazul în care lucrează cu sportivi seniori şi 35 la sută – cu
juniori sau tineri; 

Notă6 Sporul la salariul lunar al cadrelor didactice de profil sportiv se acordă cu condiţia că
la competiţiile nominalizate în prezentul tabel au participat cel puţin 20 de ţări.




















