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I. DISPOZIŢII GENERALE 

1. Regulamentul privind sistemul de salarizare în Instituția Publică „Universitatea Tehnică a 

Moldovei” (în continuare Universitate) este elaborat în conformitate cu capitolul III din Codul 

Muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003, Codul Educației al Republicii 

Moldova nr. 152 din 17.07.2014, art. 20-21 din Legea salarizării nr. 847-XV din 14.02.2002, 

Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar nr. 355-XVI din 23.12.2005, 

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la condițiile de salarizare a personalului 

din unitățile bugetare nr. 381 din 13.04.2006, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova 

privind modul de funcționare a instituțiilor de învățământ superior de stat în condiții de 

autonomie financiară nr. 983 din 22.12.2012, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova 

privind condiţiile de salarizare a personalului din instituţiile de învățământ superior de stat cu 

autonomie financiară nr. 195 din 13.03.2013, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova pentru 

aprobarea Regulamentului privind modul de organizare a normării muncii în ramurile 

economiei naţionale nr. 98 din 04.02.2013, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu 

privire la salarizarea angajaţilor organizaţiilor de drept public din sfera ştiinţei şi inovării 

finanţate de la bugetul de stat nr. 47 din 12.01.2007, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova 

cu privire la aprobarea Listei-tip a lucrărilor și locurilor de muncă cu condiții grele și deosebit 

de grele, vătămătoare și deosebit de vătămătoare pentru care salariaților li se stabilesc sporuri 

de compensare, alte acte normative în vigoare care determină principiile economice, juridice şi 

organizatorice ale retribuirii muncii. 

2. Regulamentul determină sistemul de retribuire a muncii salariaţilor UTM, aflaţi în relaţii de 

muncă prin angajare în baza contractelor individuale de muncă, sistem care este orientat spre 

asigurarea funcţiei salariului ca principala sursă de venit pentru satisfacerea necesităţilor vitale 

ale angajaţilor şi familiilor lor, precum şi ca formă de stimulare a muncii. 

3. Regulamentul stabileşte modul, condiţiile şi cuantumul de acordare a salariului ca formă de 

remunerare pentru cantitatea, calitatea, complexitatea muncii, gradul de răspundere pe care îl 

implică lucrările executate, precum şi pentru rezultatele muncii, calitățile profesionale şi 

performanţele individuale ale salariatului. 
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II. NOȚIUNI PRINCIPALE 

4. În sensul prezentului Regulament noțiunile de mai jos au următorul înțeles: 

 salariu - orice recompensă sau câştig evaluat în bani, plătit de către Universitate salariaților 

acesteia, angajați în temeiul contractului individual de muncă, pentru munca executată sau 

ce urmează a fi executată; 

 salariul funcţiei - mărimea lunară a salariului de bază stabilită pentru conducătorii 

subdiviziunilor Universității, personalului didactic, personalului științifico-didactic și de 

cercetare în dependenţă de funcţia deţinută, calificarea şi specificul subdiviziunii; 

 ajutorul material - drept (sprijin) bănesc acordat o dată în an salariaţilor, de regulă la 

concediu sau în baza unei cereri depuse, pentru anumite situații, conform metodologiei. 

 

III. PRINCIPIILE DE SALARIZARE 

5. Sistemul de salarizare al salariaţilor Universității se bazează pe următoarele principii: 

a) supremaţia legii, conform căruia stabilirea şi acordarea drepturilor de natură salarială se 

face în condiţiile legislaţiei în vigoare; 

b) competitivitate, potrivit căruia este echilibrat nivelul veniturilor salariale din Universitate 

cu cel din sectorul privat pentru categorii de funcţii sau activităţi similare sau 

comparabile sub aspectul complexităţii şi al responsabilităţilor; 

c) proporţionalitate, conform căruia sistemul de salarizare asigură stabilirea şi acordarea 

salariului raportat la nivelul competenţelor cerute pentru ocuparea postului, la 

complexitatea activităţii desfăşurate şi a gradului de responsabilitate, la condiţiile de 

muncă, pe baza criteriilor generale de clasificare a funcţiilor; 

d) motivare, potrivit căruia sistemul de salarizare permite evoluţia în carieră, în condiţiile 

legii, recunoaşterea şi recompensarea performanţelor profesionale individuale; 

e) echitate şi coerenţă, conform căruia sistemul de salarizare creează oportunităţi egale prin 

aplicarea principiilor şi normelor unitare pentru funcţiile şi competenţele similare ale 

salariaţilor; 

f) flexibilitate şi adaptabilitate, potrivit căruia sistemul de salarizare permite ajustarea 

periodică a remuneraţiei salariaţilor la evoluţiile salariale în funcţie de evoluţia 

economică şi de capacitatea financiară a Universității, de modificările legislative şi 

instituţionale; 
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g) ierarhizarea salariilor de funcție, potrivit căruia sistemul de salarizare la Universitate are 

la bază diferențierea posturilor non-didactice în baza următoarelor criterii: cunoștințe și 

experiență, complexitate, creativitate și diversitatea activităților, judecata și impactul 

deciziilor, influență, coordonare și supervizare, contacte și comunicare, condiții de 

muncă; 

h) responsabilitate, conform căruia angajatorul răspunde de respectarea drepturilor 

salariaţilor, reglementate de cadrul legislativ şi prezentul regulament, iar salariaţii 

răspund de exercitarea atribuţiilor şi îndeplinirea obligaţiilor, în condiţiile legii; 

i) transparenţă, potrivit căruia mecanismul de stabilire a salariilor şi a altor drepturi de 

natură salarială ale salariaţilor face parte din categoria informaţiilor de interes public şi nu 

contravine prevederilor legale privind confidenţialitatea remunerării muncii. 

 

IV. ADMINISTRAREA SISTEMULUI DE SALARIZARE 

6. Administrarea sistemului de salarizare este asigurată de rectorul Universității, cu încadrarea în 

resursele financiare şi statele de personal aprobate anual, în conformitate cu metodologia și 

sistemul de remunerare a muncii, aprobate de către Consiliul pentru Dezvoltare Strategică 

Instituțională și Senatul Universității. 

7. Pentru asigurarea administrării sistemului de salarizare şi a carierei profesionale, rectorul 

Universității, la propunerea managerilor subdiviziunilor Universitare, poate aproba 

redistribuirea unor posturi în cadrul acestora prin promovarea sau transferul salariaţilor, cu 

încadrarea în fondul de remunerare a muncii şi în efectivul-limită, prevăzute în p. 6. 

8. Salariul de bază se stabileşte şi se plăteşte pentru activitatea desfăşurată în timpul normal de 

muncă, proporţional cu durata efectiv lucrată, pe perioada unei luni calendaristice. 

9. Sursa de plată a salariului se constituie din următoarele mijloace financiare: 

 mijloacele alocate de beneficiarul de servicii/fondator (în speță Ministerul Educației) pentru 

serviciile educaţionale acordate de Universitate în baza contractului semnat cu acesta, în 

scopul pregătirii cadrelor de specialitate conform Planului (Comenzii de Stat); 

 mijloacele alocate din contul bugetului de stat pentru activităţi de cercetare-inovare, obţinute 

prin concurs, organizat de structura abilitată; 

 mijloace financiare din veniturile colectate din taxele de studii sau instruire aplicate 

studenţilor ciclurilor I şi II, doctoranzilor, postdoctoranzilor, precum şi din cursurile de 

formare continua și ale Catedrei militare; 
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 mijloace financiare din veniturile colectate de la prestarea serviciilor cercetare-inovare, 

efectuate la comandă în bază de contract; 

 mijloace financiare din veniturile colectate din cercetări ştiinţifice efectuate în baza 

proiectelor de cercetare-dezvoltare internaţionale; 

 mijloace financiare din veniturile colectate din servicii de perfectare și eliberare a actelor de 

studii și a duplicatelor acestora; 

 mijloace financiare din veniturile provenite de la darea în locațiune/arendă a bunurilor 

proprietate publică aflate în gestiunea instituțiilor de învățământ; 

 mijloace financiare din veniturile colectate din activitatea Centrului Metodico-Didactic și de 

Producere – Cantina; 

 mijloacele financiare din veniturile colectate de către Centrul Tehnico-Ştiinţific de 

Implementare a Tehnologiilor Avansate în Economia Națională „Etalon”; 

 mijloacele financiare din veniturile colectate de către Centrul de Excelență și Accelerare în 

Design și Tehnologii „ZIPhouse” (în vigoare începând cu 1 ianuarie 2018); 

 alte venituri colectate conform prevederilor legale. 

10. Salariul în partea lui fixă şi cea variabilă se stabileşte în limitele şi în condiţiile prevăzute în 

prezentul Regulament și anexele la acesta, prin ordinul rectorului. 

 

V. STRUCTURA SALARIULUI 

11. Salariul total al salariatului Universității pentru activitatea desfăşurată lunar, pe durata normală 

a timpului de lucru stabilită de lege, potrivit sarcinilor şi atribuţiilor din fişa postului, se 

constituie din: 

a. partea fixă a salariului, care reprezintă mărimea lunară a salariului, stabilită în sumă fixă şi 

constituie garanţia minimă de remunerare a muncii salariaților Universității, în dependenţă 

de funcţia deţinută; 

b. partea variabilă a salariului, care reprezintă un supliment de plată la partea fixă a 

salariului, stabilit pentru competenţe profesionale şi nivelul de realizare a unor indicatori de 

performanţă; 

c. alte norme şi garanţii salariale, ajutorul material, care reprezintă normele specifice de 

salarizare, sporurile de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile precum şi 

alte adaosuri și suplimente. 
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a. Partea fixă este compusă din: 

- salariul de funcţie, format din salariul de bază stabilit pe categoriile de salarizare ale 

Reţelei tarifare unice de salarizare a salariaţilor din unităţile bugetare, prevăzute pentru 

funcţiile respective și multiplicat cu coeficientul de ierarhizare și coeficientul de prioritate 

intersectorială, după caz, salariul de bază stabilit pentru conducătorii subdiviziunilor 

Universității, multiplicat cu coeficientul de ierarhizare, după caz, și salariul de bază al 

personalului didactic, personalului științifico-didactic și de cercetare, multiplicat cu 

coeficientul de majorare. 

b. Partea variabilă, care poate fi compusă din: 

- spor la salariul de bază pentru înaltă eficienţă în muncă inclusiv pentru munca 

suplimentară în calitate de decan, șef de departament, intensitate a muncii, precum şi 

pentru executarea unor lucrări de importanţă deosebită sau de urgenţă, pe termenul 

efectuării acestora. Sporurile se stabilesc pentru cel mult un an şi pot fi reduse sau anulate 

la înrăutăţirea calităţii muncii sau încălcarea disciplinei de muncă; 

- spor/supliment pentru performanţă, care include: supliment pentru publicații în reviste cu 

impact factor 0,5-10; supliment pentru participări la saloane de inventică etc., acordate în 

baza metodologiilor aprobate de Senatul Universității; 

- supliment pentru extinderea zonelor de deservire sau sporirea volumului lucrărilor 

executate, care este acordat din contul mijloacelor financiare planificate pentru retribuirea 

muncii; 

- supliment la salariu pentru tinerii specialiști care se acordă salariaților până la 33 ani, iar 

mărimea se aprobă anual prin Hotărârea Senatului Universității; 

- supliment pentru executarea unor activități suplimentare lucrului de bază (spre exemplu 

pentru conducerea unui program de studii, acordat în baza metodologiei aprobate de 

Senatul Universității) şi supliment pentru îndeplinirea obligațiilor unui lucrător temporar 

lipsă; 

- supliment pentru orele prestate în timp de noapte; 

- supliment pentru conducerea unei brigăzi sau echipe; 

- indemnizație pentru respectarea clauzelor specifice ale contractului individual de muncă, 

după cum urmează: pentru respectarea clauzei de confidenţialitate, acordată salariaților 

care prelucrează date cu caracter personal, care poate fi retras în situaţia în care salariatul 

vizat nu-şi onorează obligaţia; pentru compensarea cheltuielilor de transport, care se acordă 

salariaților a căror activitate de muncă necesită deplasare pe parcursul zilei de muncă. 
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c. Alte norme și garanții salariale, care poate fi compusă din: 

- sporul pentru vechime în muncă, calculat în procente faţă de salariul de funcţie/tarifar, în 

următoarele mărimi: 

Tabelul nr. 1 

Vechimea în muncă Mărimea sporului în % faţă de salariul de funcţie 

între 2 şi 5 ani 10 

între 5 şi 10 ani 15 

între 10 şi 15 ani 20 

între 15 şi 20 ani 25 

peste 20 ani 30 

 

- spor pentru grad ştiinţific sau pentru titlu ştiinţifico-didactic care se acordă proporţional 

timpului lucrat, în limitele duratei zilnice normale a timpului de muncă sau a unei sarcini 

didactice, şi nu se majorează în cazul muncii prin cumul în afara orelor de program în 

mărime de 1100 lei pentru gradul ştiinţific de doctor habilitat şi/sau titlul ştiinţifico-

didactic de profesor universitar şi, respectiv, 600 lei pentru gradul ştiinţific de doctor şi/sau 

titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar; 

- sporul pentru munca prestată în condiţii nefavorabile, după caz, se stabileşte conform 

rezultatelor atestării locurilor de muncă şi se aplică: muncitorilor – pentru durata reală a 

muncii desfăşurate, iar celorlalţi lucrători – pentru angajare permanentă (cel puţin 50 la 

sută din durata zilnică normală a timpului de muncă); 

- sporul pentru titlul onorific („al poporului” şi „Maestru în artă” – 200 lei), iar persoanele 

distinse cu titluri onorifice „emerit”, „Meşter faur” şi „Maestru al literaturii” – în mărime 

de 100 lei; 

- sporul pentru utilizarea, în exerciţiul funcţiunii, a unor limbi străine (cu excepţia limbii 

ruse) pot fi stabilite angajaţilor (cu excepţia interpreţilor, traducătorilor, ghizilor-

traducători şi profesorilor de limbi străine) pentru posedarea limbilor străine şi aplicarea lor 

în activitatea practică de zi cu zi. Sporurile pot fi stabilite în mărime de până la 15 la sută 

din salariul de bază pentru posedarea unei limbi şi de până la 25 la sută pentru posedarea a 

două sau a mai multe limbi străine. 

12. Salariatul poate beneficia de suplimente de plată pentru munca cumulată. Suplimentele pentru 

cumulare de profesii sau funcţii în orele de program se stabilesc în limitele economiei de 

mijloace din fondul de salarizare, formate din salariile tarifare sau din salariile funcţiei 

lucrătorilor disponibilizaţi. Cuantumul suplimentului de plată pentru cumulare nu poate 
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depăşi salariul tarifar (salariul funcţiei) stabilit pentru profesia (funcţia) cumulată. În cazul 

cumulării profesiei sau funcţiei de către mai mulţi angajaţi, cuantumul suplimentului de plată 

pentru cumulare se stabileşte proporţional volumului lucrărilor executate de fiecare din ei, în 

limitele salariului tarifar sau salariului funcţiei stabilit pentru profesia (funcţia) cumulată. Lista 

profesiilor cumulate nu se limitează. 

 

VI. SALARIUL DE FUNCŢIE 

13. Personalul didactic și științifico-didactic al Universității se salarizează conform salariilor lunare 

de funcţie, specificate în tabelul nr. 2 al prezentului Regulament. 

Tabelul nr. 2 

Denumirea funcţiei Salariul de funcţie 

Profesor universitar 4030 

Conferenţiar universitar 3625 

Lector superior universitar 3355 

Lector universitar, asistent universitar 2955 

 

14. Salarizarea personalului care deţine funcţia de lector superior universitar se va efectua doar 

până la expirarea termenului stabilit în contractul individual de muncă, încheiat în baza 

evaluării personalului didactic. 

15. Salariile lunare de funcţie pentru profesori universitari şi conferenţiari, prevăzute în tabelul nr. 

1, se stabilesc persoanelor care au titluri ştiinţifico-didactice corespunzătoare. Persoanelor din 

corpul profesoral fără titlu didactic de profesor universitar sau conferenţiar care deţin, 

respectiv, aceste funcţii pe termen de până la 5 ani salariile lunare de funcţie li se stabilesc cu o 

reducere cu 5% faţă de salariile lunare prevăzute în prezentul tabel pentru profesorii 

universitari şi conferenţiarii universitari titulari. 

16. Pentru specialiştii de înaltă calificare din economia naţională fără titlu didactic sau grad 

ştiinţific, dar cu o bogată experienţă de muncă, încadraţi ca titulari în corpul profesoral, salariile 

lunare de funcţie, pe termen de până la 5 ani, se vor stabili cu o reducere de 3-5% faţă de 

salariile lunare de funcţie prevăzute, respectiv, pentru profesor universitar, pentru conferenţiar 

şi lector superior şi în mărimea prevăzută în tabel – pentru lector sau asistent universitar. 

Rectorul Universității este învestit cu dreptul de a stabili pentru maeştrii în arte, angajaţi ca 

titulari în corpul profesoral, şi care au titluri onorifice de „Artist al poporului din URSS”, 

„Pictor al poporului din URSS”, precum şi „Artist al poporului din Republica Moldova”, 
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„Pictor al poporului din Republica Moldova”, salariul lunar de funcţie prevăzut pentru 

profesorii universitari, cu sporul pentru titlul ştiinţifico-didactic de profesor universitar, iar 

pentru cei cu titlu onorific de „Maestru emerit al artelor din Republica Moldova”, „Maestru al 

artelor din Republica Moldova”, „Artist emerit din Republica Moldova” – salariile lunare de 

funcţie stabilite pentru conferenţiar, cu sporul pentru titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar, 

lector superior şi lector. 

17. Salariile lunare de funcţie ale masteranzilor se stabilesc cu o reducere de 10 la sută faţă de 

salariul lunar prevăzut în tabelul nr. 1 pentru asistentul universitar. 

18. Salariul lunar de funcţie pentru rectorul Universității se aprobă prin actul administrativ al 

Ministerului Educaţiei. Salariile lunare de funcţie pentru prorectori şi contabilul-şef se stabilesc 

în cuantum procentual faţă de salariul lunar prevăzut pentru rector, după cum urmează: 

Tabelul nr. 3 

Funcţia 
Salariul lunar de funcţie în cuantum 

procentual faţă de salariul rectorului 

Prorector pentru studii 90 

Prorector pentru cercetare și doctorat 90 

Prorector pentru probleme financiare și 

relații internaționale 
90 

Prorector pentru formare continuă și 

parteneriate 
80 

Contabil-şef 65 
 

19. Retribuirea muncii personalului antrenat în activități de cercetare din cadrul subdiviziunilor 

UTM se efectuează în modul şi în conformitate cu condiţiile stabilite prin Hotărârea 

Guvernului nr. 47 din 12 ianuarie 2007 „Cu privire la salarizarea angajaţilor organizaţiilor de 

drept public din sfera ştiinţei şi inovării finanţate de la bugetul de stat” (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2007, nr. 10-13, art. 62), cu modificările şi completările ulterioare, 

Metodologia de salarizare este parte componentă a prezentului Regulament. 

20. Salarizarea personalului din cadrul Colegiului Tehnic al Universității se efectuează în mărimile 

şi condiţiile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006 „Cu privire la 

condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare”. Salariile de funcţie se stabilesc 

conform tabelului nr. 4 la prezentul Regulament. 
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Tabelul nr. 4 

Salariile lunare ale cadrelor didactice din Colegiul Tehnic al Universității 

Funcţia Cuantumul salariului lunar, lei 

I. Profesor:  

cu studii superioare 2955 

cu studii medii de specialitate 2680 
 

21. Personalul didactic-auxiliar, tehnic, administrativ și auxiliar, cu excepţia personalului didactic 

și științifico-didactic, se tarifică pe categoriile de salarizare ale Reţelei tarifare unice de 

salarizare a salariaţilor din unităţile bugetare, prevăzute pentru funcţiile respective în anexele la 

Hotărârea Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a 

personalului din instituţiile bugetare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 66-

69, art. 431), cu modificările şi completările ulterioare, iar salariile de funcţie concrete se 

stabilesc în mărime egală sau care depăşeşte cuantumurile salariilor pe categoriile de salarizare 

specificate în tabelul nr. 5 la prezentul Regulament. 

Tabelul nr. 5 

Salariile de funcţie minime garantate de stat 

pe categoriile de salarizare pentru personalul non-didactic al Universității 
 

Categoria de salarizare Salariul de funcţie, lei, (k= 1,0) 

1 1000 

2 1010 

3 1020 

4 1040 

5 1060 

6 1080 

7 1100 

8 1120 

9 1140 

10 1160 

11 1180 

12 1200 

13 1220 

14 1240 

15 1270 

16 1300 

17 1350 

18 1400 

19 1460 

20 1520 

21 1600 

22 1700 
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22. Salariile de funcţie specificate în tabel sunt stabilite la nivelul prevăzut pentru salariaţii din 

sectorul bugetar şi reprezintă valorile minime obligatorii garantate de stat. Rectorului 

Universității i se acordă dreptul, în funcţie de resursele financiare disponibile, să majoreze 

cuantumul salariilor de funcţie indicate în prezentul tabel, conform modului de diferenţiere a 

salariilor stabilit în instituţie, în funcţie de calificarea, gradul de pregătire profesională şi 

competenţă a angajatului, gradul de răspundere pe care îl implică lucrările (funcţiile) executate 

şi complexitatea lor. Diferenţierea salariilor de funcţie se va aplica în raport cu performanţa 

profesională individuală a salariatului. 

Tabelul nr.6 

Coeficienții de ierarhizare a funcțiilor pentru personalul non-didactic al Universității 

Poziția postului în organigramă Coeficientul de ierarhizare a funcției, (k = n) 

Șef Direcție 3-5 

Șef Serviciu 2,5-4 

Șef Secție 2,25-3,5 

Specialist-coordonator 2-3 

Specialist cat. I 1,75-2,5 

Specialist cat. II  1,5-2,25 

Personal tehnic (secretar, arhivar, 

specialist fără categorie) 
1-2 

Muncitor de toate categoriile 1-1,75 
 

23. În cazurile în care, pentru unele categorii de salariaţi este prevăzută aplicarea unor indici de 

prioritate intersectorială sau coeficienţi de complexitate a lucrărilor, indicii şi coeficienţii în 

cauză se vor aplica şi la diferenţierea salariilor de bază pentru respectivii angajaţi ai 

Universității, conform tabelului nr. 7 la prezentul Regulament. 

24. În situația în care pentru o funcție este prevăzută aplicarea coeficientului de prioritate 

intersectorială și coeficientul de ierarhizare, la stabilire se va ține cont de coeficientul mai mare. 

25. Salariile lunare de funcţie din prezentul Regulament sunt stabilite pentru 148 de ore lunar, 

reieşind din săptămâna de muncă redusă de 35 ore, şi se aplică fără a modifica normele 

atribuţiilor de pedagog. Repartizarea timpului de lucru pentru personalul didactic se realizează 

conform tabelului nr. 8 al Regulamentului. 
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Tabelul nr. 7 

Coeficienţii 

complexităţii lucrărilor pentru muncitorii din Universitate 

Tipul de lucrări 

Coeficienţii 

complexităţii 

lucrărilor executate 

1. Lucrări executate de bucătari şi alţi angajaţi în producţie din 

alimentaţia publică; lucrări de cartonaj şi copertare; alte lucrări de 

deservire socială 

1,0 

2. Servicii de telecomunicaţii; reparaţia curentă a clădirilor şi 

construcţiilor; sădirea, întreţinerea şi protecţia plantaţiilor verzi; 

executarea de lucrări în tipografii; alte genuri de servicii şi lucrări 

neproductive 

1,05 

3. Repararea şi deservirea utilajului tehnico-sanitar, a reţelelor de 

alimentare cu apă şi canalizare; exploatarea şi deservirea reţelelor 

tehnice, compresoarelor, instalaţiilor de ventilare, umezire şi de 

oxigen, a instalaţiilor de cazangerii, spălătorii şi a celor de 

purificare 

1,10 

4. Activitatea directă a muncitorilor la repararea şi reglarea utilajului 

tehnologic, electric şi energetic de bază, experimental şi ştiinţific, 

maşinilor, mecanismelor, navelor, automobilelor şi altui 

dispozitiv rulant, tehnicii electronice de calcul, aparatelor de 

măsurat şi de control automatic 

1,15 

5. Lucrări la maşini-unelte pentru prelucrarea metalului şi altor 

materiale prin aşchiere, lucrări de ştanţare la rece a metalului şi 

altor materiale, confecţionarea şi repararea instrumentelor şi 

utilajului tehnologic; lucrări executate de tractorişti-maşinişti 

1,20 

6. Lucrări de construcţii şi reparaţii 1,25 
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Tabelul nr. 8 

Normele timpului de lucru pentru cadrele didactice și ştiinţifico-didactice 

Nr. 

crt. 

F

Funcția 

ştiinţifico-

didactică 

Activitatea 

didactică 

auditorială* 

Activitatea 

didactică 

neauditorială* 

Activitatea 

metodică 

Activitatea 

ştiinţifică, 

de creație 

tehnică/ 

/artistică 

Total 

1. Profesor 

universitar 

200 – 300 

(150 - 225 ore 

astronomice) 

300-400 

(225-300 ore 

astronomice) 

250-300 720-770 1470 

2. Conferenţiar 

universitar 

300 - 400 

(225 - 300 ore 

astronomice) 

280-380 

(210 - 285 ore 

astronomice) 

280-330 630-680 1470 

3. Lector 

universitar/ 

lector superior 

(până la 

existența unității 

în statele de 

personal ale 

UTM) 

400 – 500 

(300 - 375 ore 

astronomice) 

220-320 

(165 - 240 ore 

astronomice) 

310-360 570-620 1470 

4. Asistent 

universitar 

500 – 600 

(375 - 450 ore 

astronomice) 

150-250 

(113 – 188 ore 

astronomice) 

340-390 517 – 567 1470 

 

*Notă: Volumul de lucru pentru activitatea didactică este calculat în ore convenționale de 45 min. 

 

 

26. Categoriile de salarizare şi salariile lunare pentru personalul din cadrul Bibliotecii Tehnico-

Ştiinţifice (în continuare BTȘ) a Universității se stabilesc conform tabelului nr. 9 la prezentul 

Regulament. 

27. Pentru stimularea şi sporirea calităţii muncii bibliotecarilor şi bibliografilor se efectuează 

atestarea profesională, cu conferirea categoriilor de calificare superioară, I şi II. În urma 

atestării, bibliotecarilor şi bibliografilor, inclusiv cu funcţii de conducere, li se stabileşte un 

spor pentru categoria de calificare în mărime de, respectiv, 50, 40 şi 30 la sută faţă de salariul 

de funcţie. 
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Tabelul nr. 9 

Categoriile de salarizare şi salariile lunare pentru personalul BTȘ 

Funcţia Categoria de salarizare Cuantumul salariului 

Director BTŞ 17 1485 

Director adjunct BTŞ 16 1430 

Şef serviciu 14-15 1364-1397 

Şef oficiu 14-15 1364-1397 

Bibliotecar, bibliograf cu studii superioare şi vechime în muncă: 

până la 3 ani 11 1298 

de la 3 ani până la 8 ani 12 1320 

de la 8 ani până la 13 ani 13 1342 

de la 13 ani până la 18 ani 14 1364 

peste 18 ani 15 1397 

Tehnician 12 1200 

Restaurator 6 1080 

 

VII. SALARIZAREA PENTRU MUNCA SUPLIMENTARĂ 

28. Personalului didactic, științifico-didactic care exercită funcţia de decan sau prodecan i se 

stabileşte spor la salariu de respectiv 25 şi 15 la sută din salariul lunar de funcţie corespunzător 

funcţiei didactice. 

29. Personalului științifico-didactic pentru conducerea departamentelor i se stabileşte un supliment 

de plată în mărime de 20 la sută din salariul lunar de funcţie corespunzător funcţiei didactice. 

30. Pentru suplinirea obligaţiilor de secretar ştiinţific al Senatului Universității, personalului 

științifico-didactic i se stabileşte o plată suplimentară în mărime de până la 20 la sută din 

salariul lunar de funcţie pentru funcţia de bază, cu condiţia realizării depline a normei didactice 

stabilite. 

31. Pentru conducerea grupelor studenţeşti, personalului didactic și științifico-didactic i se 

stabileşte un supliment de plată în mărime de 5 la sută din salariul lunar de funcţie. 

32. În cazul asigurării insuficiente cu cadre, rectorul poate permite personalului didactic și 

științifico-didactic să cumuleze până la 240 ore anual, în regim de plată cu ora (inclusiv 

înlocuirea temporară a cadrelor didactice absente), cu aplicarea salariilor tarifare pe unitate de 

timp specificate în tabelul nr. 10 la prezentul Regulament. 
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Tabelul nr. 10 

Salariul tarifar pe unitate de timp pentru personalul încadrat în activitatea didactică 

Contingentul din instituţiile 

de învăţământ 

Salariul tarifar pe unitate de timp (lei) 

Profesor 

universitar 

sau doctor 

habilitat 

Conferenţiar 

universitar 

sau doctor în 

ştiinţe 

Fără titlu sau grad 

ştiinţific 

cu studii 

superioare 

cu studii 

medii de 

specialitate 

Elevi ai instituţiilor de învăţământ 

secundar general, ai instituţiilor de 

învăţământ mediu de specialitate şi alte 

categorii de persoane asimilate 

acestora, care îşi fac studiile; muncitori 

angajaţi care deţin funcţii ce necesită 

studii medii de specialitate, cursanţi 

65 56 46 37 

Studenţi şi masteranzi 81 66 52 x 

Doctoranzi, audienţi ai instituţiilor de 

perfecţionare şi recalificare a cadrelor, 

precum şi profesori solicitanţi de grade 

didactice 

90 73 56 x 

 

33. În salariile tarifare pe unitate de timp specificate în prezentul tabel este inclusă plata pentru 

zilele de concediu. 

34. Pentru personalul angajat la predarea cursurilor practice şi altor cursuri similare în instituţiile 

de învăţământ, plata muncii pe oră este cu 15 la sută mai mică decât salariile tarifare prevăzute 

în prezenta anexă. 

35. Salariile tarifare pe unitate de timp prevăzute tabelul nr. 9 al Regulamentului se aplică, de 

asemenea, şi la retribuirea muncii lucrătorilor din întreprinderi, instituţii şi organizaţii pentru 

conducerea practicii de producţie a studenţilor Universității şi ai Colegiului Tehnic. 

36. Salariile tarifare pe unitate de timp pentru membrii titulari şi membrii corespondenţi ai 

Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi ai academiilor de ştiinţe ale statelor suverane se majorează 

cu 25 la sută. 

37. Salariile tarifare pe unitate de timp pentru persoanele care deţin titlul onorific „... al poporului” 

se stabilesc în mărimile prevăzute pentru titlurile de profesor universitar, doctor habilitat. 

38. Persoanelor din corpul didactic auxiliar, încadrate în procesul de instruire, li se stabilesc salarii 

tarifare pe unitate de timp în mărime de 50 la sută din tarifele prevăzute pentru persoanele fără 

titlu ştiinţific. 
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VIII. SPORUL PENTRU EFICIENŢĂ ÎN MUNCĂ 

39. Personalul didactic, științifico-didactic, conducătorii de subdiviziuni, personalul de specialitate 

şi funcţionarii administrativi din Universitate pot beneficia de sporuri la salariul de bază pentru 

înaltă eficienţă în muncă. Sporul se stabileşte prin metodologia aprobată de către Senatul 

Universitar. În acest sens, toate hotărârile aprobate de către Senat şi ordinele rectorului 

Universității, referitor la salarizare, reprezintă anexe ale prezentului Regulament.  

40. Sporul pentru înaltă eficienţă în muncă se acordă pentru merite profesionale, din contul şi în 

limitele fondului de salarizare, fără a limita mărimile lui. 

41. Sporul pentru înaltă eficienţă în muncă se stabileşte pentru cel mult un an şi poate fi redus sau 

anulat la înrăutăţirea calităţii muncii sau încălcarea disciplinei de muncă. 

42. Sporul pentru înaltă eficienţă în muncă acordat pentru anumite merite profesionale anulează 

alte forme de încurajare materială pentru aceleaşi merite. 

43. Sporul pentru înaltă eficienţă în muncă se acordă în termenele şi procedura expuse în 

Metodologia de acordare a sporului pentru înaltă eficienţă în muncă salariaţilor Universității 

Tehnice a Moldovei, anexă la prezentul regulament, care va fi elaborată până la 31.08.2017. 

44. Muncitorii şi salariaţii din cadrul CDMP (excepţie directorul Cantinei) beneficiază de spor la 

salariu pentru majorarea volumului lucrărilor executate, acordat în conformitate cu ordinul 

rectorului, emis în baza Metodologiei de acordare a sporului pentru înaltă eficienţă în muncă 

salariaţilor Universității Tehnice a Moldovei. Mărimea sporului pentru funcţiile de portar şi 

îngrijitor de încăperi de producţie şi de serviciu este unică pentru toţi salariaţii Universității 

angajaţi în aceste funcţii, cu excepția îngrijitorilor de încăperi din blocul de studii nr. 1. 

 

IX. PREMII ŞI AJUTOARE MATERIALE 

45. Premierea se va efectua în modul şi în conformitate cu indicii de premiere stabiliţi în temeiul 

Regulamentului instituțional al Universității privind premierea salariaţilor, elaborat de comun 

acord cu reprezentanţii salariaţilor şi aprobat de Senatul Universitar. 

46. Premierea poate fi efectuată lunar, în limitele mijloacelor prevăzute în acest scop în fondul de 

salarizare, al căror cuantum nu va depăşi şase fonduri lunare de salarizare, calculate din 

salariile tarifare şi de funcţie ale salariaţilor, ţinând cont de sporurile şi suplimentele prevăzute 

de legislaţie. 

47. În funcţie de mijloacele pentru retribuirea muncii disponibile, rectorul este în drept să acorde 

salariaţilor premii unice cu prilejul jubileelor, sărbătorilor profesionale şi zilelor de sărbătoare 
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nelucrătoare. Cuantumul premiului unic în fiecare caz nu va depăşi salariul de funcţie al 

salariatului premiat. 

48. Acordarea ajutorului material se efectuează în temeiul art. 165, alin. 1 CM RM şi al propriului 

Regulament instituțional al Universității de acordare a ajutorului material. 

 

X. DISPOZIŢII FINALE ȘI TRANZITORII 

49. Prezentul Regulament intră în vigoare începând cu 1 martie 2017. Mărimea concretă a salariilor 

lunare (inclusiv sporuri și suplimente) se stabilește prin ordinul rectorului Universității pentru 

fiecare categorie de salariați în parte. 

50. Până la elaborarea Metodologiei de acordare a sporului pentru înaltă eficienţă în muncă 

salariaţilor Universității Tehnice a Moldovei, rămân în vigoare prevederile ordinului nr. 842-r 

din 28.10.2015 (pct. 1.2.-1.7.). 

51. Conţinutul prezentului Regulament poate suferi modificări sau completări în funcţie de 

modificările aduse legislaţiei în vigoare din domeniul salarizării personalului din instituţiile de 

învăţământ superior de stat cu autonomie financiară și în funcție de cuantumul mijloacelor 

financiare planificate pentru retribuirea muncii. Orice modificare şi/sau completare a 

prezentului Regulament va fi efectuată prin hotărârea Senatului Universității. 


