1.
Personalul colegiului de Arte „Nicolae Botgros” or. Soroca beneficiază
de spor cu caracter specific.
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:
a) pentru compensarea efortului depus sau a riscului asumat;
b) pentru timpul lucrat în condiții de risc;
c) îndeplinirea temporară a atribuțiilor unor funcții temporar vacante;
d) îndeplinirea suplimentar activității de bază a altor atribuții;
e) pentru intensitatea muncii și îndeplinirea unor sarcini de importanță
majoră;
f) cumularea atribuțiilor altor funcții în afara orelor de program
g) pentru activitatea în diverse comisii.
4.
Cuantumul sporului pentru condițiile enumerate la punctual 3 nu va
depăși în nici un caz 50% din salariul de bază al angajatului calculat în baza clasei
și coeficientului de salarizare ale funcțiilor pentru personalul didactic, didactic
auxiliar, inclusiv de conducere indicate în Tabelul 2, Hotărârea Guvernului
1234/2018 și personalului nedidactic indicate în Anexa 10 la Legea 270/2018
5.
Orele înlocuite de către cadrele didactice vor fi remunerate prin plata
cu ora conform Anexei 5 la Hotărârea Guvernului 1231/2018.
6.
Pentru cadrele didactice ale căror salariul pe unitate de timp calculat
prin atribuirea claselor și treptelor de salarizare nu depășește salariul pe unitate de
timp specificat în Anexa 5 la Hotărârea Guvernului 1234/2018, plata cu ora va fi
efectuată conform clasei cumulative de salarizare la disciplina sau unitatea de curs
care se înlocuește.
7.
Suplinirea orelor cadrelor didactice temporar absente poate fi
efectuată atât de cadrele didactice din instituție cât și din afară care au absolvit
nivelul minim necesar de studii pentru predarea disciplinii sau unității de curs
suplinite.
8.
Retribuirea cumulării atribuțiilor altor funcții în afara orelor de
program de către personalul de conducere, inclusiv conducătorul se va efectua prin
plata cu ora în cazul funcțiilor didactice în condițiile punctului 5, 6 a prezentului
Regulament și în condițiile punctului 4 în cazul altor funcții.
9.
Funcțiile concrete pentru care se acordă sporurile, mărimea concretă a
procentului, precum și normele de acordare se stabilesc conform tabelului de mai
jos și se vor calcula reeșind din salariul de bază al angajatului calculat în baza
clasei și coeficientului de salarizare ale funcțiilor pentru personalul didactic,
indicate în Tabelul 2, Hotărârea Guvernului 1234/2018 (clasa de salarizare 56,
coeficient de salarizare 3,16)
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Profesori – pentru controlul lucrărilor scrise
Limba și literatura română
Limba străină
Chimia
Biologia
Matematica
Pictură
Desen
Teoria muzicii
Solfegiu
Armonia
Literatura muzicală

1,0
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Administrarea cabinetelor de specialitate

1,0

10. Sporul pentru controlul lucrărilor scrise se plătesc în mărime deplină
în cazul completării claselor cu numărul de elevi prevăzuți conform normelor
stabilite.
11. În cazul completării claselor cu un număr mai mic de elevi decât
normele stabilite, sporul va fi calculat în raport cu numărul de elevi existenți în
clasă.
12. Suma sporului cu caracter specific poate varia de la un an la altul
odată cu schimbarea valorii de referință pentru calculul salariilor.
13. La retribuirea persoanelor care pozează în instituţiile de artă plastică şi
în alte instituţii de învăţămînt, în următoarele mărimi:
- model nud – 27 lei;
- model îmbrăcat, în poziţie incomodă – 19 lei;
- model îmbrăcat pentru studierea anumitor părţi ale corpului şi pentru portret – 16
lei;
14. Sporul cu caracter specific pentru director se stabilește de către
fondator la inițiativa Consiliului de administrație.
15. Sporul cu caracter specific poate fi stabilit lunar, sau semestrial în
dependență de caracterul sporului.
16. Sporul cu caracter specific este stabilit prin ordinul directorului în
condițiile prezentului regulament.

17. Sporul cu caracter specific acordat în condițiile punctului 3 poate fi
anulat sau redus în cazul neândeplinirii în termini a sarcinilor, înrăutățirii calității
muncii sau încălcării disciplinei de muncă.
18. Sporurile cu caracter specific pot fi acordate doar după acoperirea
integrală a obligaţiilor contractuale faţă de prestatorii de servicii, lucrări, alţi
contractori.
19. Prezentul Regulament poate fi modificat prin hotărârea Consiliului de
administrație.

