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Pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1234/2018 privind 

condițiile de salarizare a personalului din instituțiile de învățământ care 

funcționează în regim de autogestiune financiar-economică 

------------------------------------------------------------ 

 

În temeiul art. 139 lit. i) și art. 145 alin. (5) din Codul educației al Republicii 

Moldova nr. 152/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319-

324, art. 634), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1234/2018 privind condițiile de 

salarizare a personalului din instituțiile de învățământ care funcționează în regim 

de autogestiune financiar-economică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2018, nr. 480-485, art. 1311), cu modificările ulterioare, se modifică după cum 

urmează: 
 

1) punctele 17 și 18 vor avea următorul cuprins: 

„17. Sporul lunar pentru titlul științific și/sau științifico-didactic se acordă: 

1) în mărime de 1100 de lei, cercetătorilor științifici și personalului de 

conducere care activează în organizații din domeniile cercetării și inovării, 

personalului științifico-didactic și de conducere din învățământul superior, care 

dețin titlul științific de doctor habilitat și/sau titlul științifico-didactic de profesor 

universitar și/sau titlul științific de profesor cercetător; 

2) în mărime de 600 de lei, cercetătorilor științifici și personalului de 

conducere care activează în organizații din domeniile cercetării și inovării, 

personalului științifico-didactic și personalului de conducere din învățământul 

superior, care dețin titlul științific de doctor și/sau titlul științifico-didactic de 

conferențiar universitar și/sau titlul științific de conferențiar cercetător; 

3) în mărime de 50% din cuantumurile stabilite la subpct. 1) și 2), 

personalului din alte domenii de activitate care deține titlul științific de doctor 

habilitat sau doctor în științe în specialitatea ce corespunde obligațiilor funcției.  

18. Sporul lunar pentru titlul științific și/sau științifico-didactic se acordă 

proporțional timpului lucrat, în limitele duratei zilnice normale a timpului de 
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muncă sau ale unei norme didactice, începând cu data conferirii titlului științific 

și/sau științifico-didactic de către instituțiile abilitate, confirmat de Agenția 

Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare.”; 
 

2) la punctul 19: 

la subpunctul 1), cifrele „200” se substituie cu cifrele „250”; 

la subpunctul 2), cifrele „100” se substituie cu cifrele „200”; 

la subpunctul 3), cuvintele „Mare Maestru Internațional” se substituie cu 

cuvintele „Maestru Internațional”, iar cifrele „50” se substituie cu cifrele „150”; 

la subpunctul 4), cifrele „30” se substituie cu cifrele „100”; 
 

3) la punctul 241, cuvintele „anului precedent” se substituie cu cuvintele „în 

anul de gestiune”; 
 

4) la punctul 38 subpunctul 2), cifrele „2000”, în ambele cazuri, se substituie 

cu cifrele „3500”; 
 

5) în notele de la tabelul 1: 

la punctul 1, după alineatul al doilea se introduce următorul alineat:  

„Numărul de elevi din cadrul unităților de învățământ profesional tehnic 

este luat în considerare la stabilirea categoriei instituției. Atât numărul de elevi, 

cât și numărul de cursanți (auditori) se stabilește la începutul anului financiar. 

Numărul anual de cursanți se determină pentru anul precedent prin aplicarea 

raportului 1 cursant: 900 ore.”; 

punctul 2 se completează cu textul „/științifico-didactică”; 
 

6) în tabelul 2: 

compartimentul „1.1. Funcții de conducere” va avea următorul cuprins:  

  

„1.1. Funcţii de conducere 

Director: 
  

instituţie de categoria I 88 6,17 

instituţie de categoria II 87 6,04 

instituţie de categoria III 86 5,91 

Şef de secţie 66 3,89”; 

 

la compartimentul „1.2. Funcții de execuție”, ultima poziție se exclude; 

punctul 1 din note se completează cu următorul alineat: 

„Numărul de elevi și cursanți se stabilește la începutul anului financiar. 

Numărul anual de cursanți se determină pentru anul precedent prin aplicarea 

raportului 1 cursant: 900 ore.” 
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2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, iar plățile se vor calcula începând cu luna mai 2022. 

 

 

 

Prim-ministru     NATALIA GAVRILIȚA 

 

 

Contrasemnează: 

 

 

Ministrul educației 

și cercetării      Anatolie Topală 

 

 

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi 

 

  








