
                                              DECIZIE nr.                                    PROIECT 

din 2020 

or.Rezina. 

 

 

 

„Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la sporul cu caracter specific 

 personalului din cadrul instituțiilor preșcolare din subordine”. 

    

                   

 Examinând nota informativă a primăriei, în temeiul art.14, alin.(2) lit.m) din Legea 

privind administraţia publică locală nr.436/2006, art. 3 alin din Hotărîrea Guvernului nr. 

1231/2018 cu privire la punerea în aplicare a Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitaer de 

salarizare, art.10 lit b) din Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul 

bugetar, consiliul orăşenesc Rezina, raionul Rezina,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

DECIDE: 

 

1. Se aprobă Regulamentul cu privire la sporul cu caracter specific personalului din cadrul 

instituțiilor preșcolare din subordine (anexa 1). 

 

 

Preşedinte al şedinţei                                                                                   __________  

 

 

Secretarul consiliului orăşenesc                                                                   L.Răileanu 

 

Executori:  

Contabil șef interimar                                                                                 A. Morari 

Specialist principal                                                                                    T.Slivinskaya                                                           

 

coordonat primarul or.Rezina                                                                          S.Tatarov 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexă nr. 1 

la decizia consiliului orășenesc Rezina nr.___ din________ 

Regulamentul cu privire la sporul cu caracter specific personalului din cadrul instituțiilor 

preșcolare din subordine   

1. Personalul din instituțiile preșcolare beneficiază, după caz, de sporuri specifice 

grupului ocupațional sau categoriei de personal. 

2. 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, care include, după caz, sporul pentru performanță în limita a 10 % din suma 

anuală a salariilor de bază la nivel de unitate bugetară. 

3. 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 efectiv lucrat în aceste condiții. 

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

activitate, mărimea concretă a procentului, precum și normele de acordare se indică în anexa 1 la 

prezentul regulament. 

    5.Pentru instituțiile preșcolare din cadrul primăriei orașului Rezina, sporuri cu caracter 

specific se acordă pentru: 

    a) îndeplinirea măsurilor de asanare, familiarizarea copiilor cu munca, însuşirea de către 

copii a deprinderilor sanitaro-igienice în educația timpurie; 

    b) personalul din instituțiile preșcolare care lucrează cu copii cu cerințe educaționale 

speciale; pentru copii cu deficiențe senzoriale (auditive şi vizuale) şi pentru copii cu dificultăți 

severe de învățare (dificultăți multiple şi asociate); 

    c) eficiență managerială cadrelor de conducere care dețin grade manageriale,  

    6. Suma anuală a sporurilor cu caracter specific nu va depăși 10% din suma anuală a 

salariilor de bază stabilite la nivel de instituție preșcolară. 

    7. Conducătorul instituției preșcolare, elaborează ordinul cu privire la acordarea sporului 

specific, care se acordă lunar fiecărui angajat în dependență de timpul efectiv lucrat și se 

stabilește în mărime concretă a sporului specific, reeșind din limitele prevăzute în anexă la 

prezentul Regulament. 

   8. Salariatul care a desfășurat o activitate de serviciu necorespunzătoare sau a fost 

sancționat disciplinar, nu i se acordă sporul pe toată perioada sancțiunii.  

   9. Sporul cu carater special se acordă pe timpul efectiv lucrat cu condiții concrete a 

activității, pentru compensarea eforturilor efectuate sau riscului presupus. 

  

 

 

Preşedinte al şedinţei                                                                                   __________  

 

 

Secretarul consiliului orăşenesc                                                                   L.Răileanu 

 

 

 

 



 

 

Anexa nr.1  

la Regulamentul cu privire la sporul cu caracter specific personalului din cadrul instituțiilor 

preșcolare din subordine   

1. Сalcularea sporului cu caracter specific personalului (educator/asistent de educator, 

dădacă) din instituțiile preșcolare pentru îndeplinirea măsurilor de asanare, familiarizarea 

copiilor cu munca, însușirea de către copii a deprinderilor sanitaro-igienice se va efectua: 

De la salariul de start de educator: 

0,02 din salariul de bază pentru prima treaptă de salarizare de educator (de la 1-10  copii 

frecvență lunară medie) 

0,03 din salariul de bază pentru prima treaptă de salarizare de educator (de la 11-15  copii 

frecvență lunară medie) 

0,04 din salariul de bază pentru prima treaptă de salarizare de educator (de la 16-20 copii 

frecvență lunară medie) 

0,05 din salariul de bază pentru prima treaptă de salarizare de educator (de la 21-25  copii 

frecvență lunară medie) 

0,06 din salariul de bază pentru prima treaptă de salarizare de educator (de la 26 și mai mulți  

copii frecvență lunară medie) 

De la salariul de start de asistent de educator: 

0,02 din salariul de bază pentru prima treaptă de salarizare de asistent de educator (de la 1-10  

copii frecvență lunară medie) 

0,03 din salariul de bază pentru prima treaptă de salarizare de asistent de educator (de la 11-15  

copii frecvență lunară medie) 

0,04 din salariul de bază petnru prima treaptă de salarizare de asistent de educator (de la 16-20 

copii frecvență lunară medie) 

0,05 din salariul de bază pentru prima treaptă de salarizare de asistent de educator (de la 21-25  

copii frecvență lunară medie) 

0,06 din salariul de bază pentru prima treaptă de salarizare de asistent de educator (de la 26 și 

mai mulți  copii frecvență lunară medie) 

De la salariul de start de dădacă : 

0,02 din salariul de bază pentru prima treaptă de salarizare de dădacă (de la 1-10  copii frecvență 

lunară medie) 

0,03 din salariul de bază pentru prima treaptă de salarizare de dădacă (de la 11-15  copii 

frecvență lunară medie) 

0,04 din salariul de bază pentru prima treaptă de salarizare de dădacă (de la 16-20 copii frecvență 

lunară medie) 

0,05 din salariul de bază pentru prima treaptă de salarizare de dădacă (de la 21-25 copii frecvență 

lunară medie) 

0,06 din salariul de bază pentru prima treaptă de salarizare de dădacă (de la 26 și mai mulți  copii 

frecvență lunară medie) 

Сalcularea sporului cu caracter specific personaluluin(educator/asistent de 

educator,ndădacă) din educația timpurie care lucrează cu copii cu cerințe educaționale speciale. 

De la salariul de start de educator: 

0,03 din salariul de bază pentru prima treaptă de salarizare de educator (pentru 1 copil cu CES în 

grupă ) 



0,04 din salariul de bază pentru prima treaptă de salarizare de educator (pentru 2 copii cu CES în 

grupă) 

0,05 din salariul de bază pentru prima treaptă de salarizare de educator (pentru 3 și mai mulți 

copii cu CES în grupă) 

 

De la salariul de start de asistent de educator: 

0,03 din salariul de bază pentru prima treaptă de salarizare de asistent de educator (pentru 1 copil 

cu CES în grupă ) 

0,04 din salariul de bază pentru prima treaptă de salarizare de asistent de educator (pentru 2 copii 

cu CES în grupă) 

0,05 din salariul de bază pentru prima treaptă de salarizare de asistent de educator (pentru 3 și 

mai mulți copii cu CES în grupă) 

De la salariul de start de dadacă: 

0,03 din salariul de bază pentru prima treaptă de salarizare de dădacă (pentru 1 copil cu CES în 

grupă ) 

0,04 din salariul de bază pentru prima treaptă de salarizare de dădacă (pentru 2 copii cu CES în 

grupă) 

0,05 din salariul de bază pentru prima treaptă de salarizare de dădacă (pentru 3 și mai mulți copii 

cu CES în grupă) 

 

2.Сalcularea sporului cu caracter specific pentru specialiștii (psiholog, logoped) din 

educația timpurie care lucrează cu copii cu cerințe educaționale speciale în instituție. 

 

De la salariul de start  de psiholog, logoped. 

 

0,02 din salariul de bază pentru prima treaptă de salarizare de psiholog, logoped din educația 

timpurie ( pînă la 10  copii în instituție) 

0,03 din salariul de bază pentru prima treaptă de salarizare de psiholog, logoped din educația 

timpurie (de la 11-15 copii în instituție) 

0,04 din salariul de bază petnru prima treaptă de salarizare de psiholog, logoped din educația 

timpurie (de la 16-20 copii în instituție) 

0,05 din salariul de bază pentru prima treaptă de salarizare de psiholog, logoped din educația 

timpurie (de la 21-25 copii în instituție) 

0,06 din salariul de bază pentru prima treaptă de salarizare de psiholog, logoped din educația 

timpurie (de la 26 copii și mai mult în instituție) 

3. Sporuri cu caracter specific se acordă lunar pentru eficiență managerială cadrelor de 

conducere care dețin grade manageriale în mărime de: 

 

200 lei – pentru gradul managerial doi, 

250 lei – pentru gradul managerial unu 

275 lei – pentru gradul managerial superior. 

 

 

Preşedinte al şedinţei                                                                                   __________  

 

 

Secretarul consiliului orăşenesc                                                                   L.Răileanu 

 


