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 APROBAT 
Preşedintele IPÎ Institutul de Ştiinţe 

Penale şi Criminologie Aplicată, 

_________________ Valeriu Bujor 
“____” ________________ 2013 

REGULAMENT 
cu privire la retribuirea muncii în cadrul  

Institutului de Științe Penale și Criminologie Aplicată 
 

1. Prezentul regulament reglementează modul și condiţiile de salarizare, 
mărimile salariilor corpului profesoral-didactic, științific şi personalului 
administrativ, precum și alte remunerări ale activității didactice, științifice și 
administrative, desfășurate în cadrul Institutului de Criminologie. 
2. Prezentul Regulament a fost elaborat în baza Legii cu privire la sistemul de 
salarizare în sectorul bugetar nr. 355-XVI din 23 ianuarie 2005, Hotărîrii Guvernului 
cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din instituţiile bugetare nr. 381 din 
3 aprilie 2006, Hotărîrii privind condiţiile de salarizare a personalului din instituţiile 
de învăţămînt superior de stat cu autonomie financiară nr. 195 din 13 martie 2013 și 
Convenției colective de (nivel ramural) pentru anii 2011 – 2015. 

Salariile personalului didactic, științific şi administrativ-tehnic includ: 
2.1. Salariul de bază, care se stabileşte în raport cu complexitatea 

sarcinilor şi cu nivelul de pregătire necesar funcţiei exercitate. 
2.2. Adaosuri, sporuri şi suplimente la salariul de bază, acordate cu titlu 

de stimulare sau compensare. 
2.3. Premii pentru rezultatele activităţii curente. 

3. Cadrele didactice titulare primesc adaosuri la salariu pentru deţinerea 
gradelor şi titlurilor ştiinţifice şi didactice în mărime de: 

 doctor habilitat – 900 lei, 
 profesor universitar – 800 lei, 
 conferenţiar universitar – 450 lei, 
 doctor – 300 lei. 

4. Sporul pentru vechimea didactico-ştiinţifică se plăteşte lunar cadrelor 
didactice titulare și se calculează procentual în raport cu salariul de funcţie, în 
următoarele mărimi: 

 de la 2 pînă la 5 ani – 10 % din salariul de funcţie, 
 de la 6 pînă la 10 ani – 15 % din salariul de funcţie, 
 de la 11 pînă la 15 ani – 20 % din salariul de funcţie, 
 de la 16 pînă la 20 de ani – 25% din salariul de funcţie, 
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 peste 20 de ani – 30 % din salariul de funcţie. 
5. Persoanelor din corpul profesoral-didactic care exercită funcţia de decan sau 

prodecan li se stabileşte un spor la salariu în mărime de 25 – 45 la sută din salariul 
lunar corespunzător funcţiei didactice raportat la numărul de studenţi. 

6. Pentru dirijarea activităţii catedrei se stabilește un spor la salariu în mărime 
de la 15 pînă la 30 % din salariul lunar corespunzător funcţiei didactice şi numărului 
de ore la catedră. 

7. Pentru cointeresarea materială a personalului în sporirea eficienţei şi caliţăţii 
muncii, se acordă suplimente la salariul de funcţie, ajutor material şi se premiază 
salariaţii, în limitele fondului de salarizare prevăzut pentru anul respectiv. 

8. Persoanele din corpul profesoral-didactic, de cercetare, de conducere şi 
administrativ pot beneficia anual de ajutor material în mărime de pînă la un salariu de 
funcţie. Persoanele nominalizate pot beneficia şi de un premiu anual de pînă la 2 
salarii lunare. 

9. Persoanelor din corpul profesional, fără titlul didactic de profesor sau 
conferenţiar universitar, care deţin aceste funcţii pe un termen de pînă la 5 ani, li se 
stabilesc salariile lunare de funcţie, dar reduse cu 5% în comparație cu salariile lunare 
prevăzute în prezentul regulament pentru profesorii şi conferenţiarii universitari 
titulari. 

10. Pentru suplinirea obligaţiilor de şef serviciului  studii, secretar ştiinţific, 
inspector, conducător al practicii, laborant persoanelor din corpul profesoral-didactic 
li se stabileşte o plată suplimentara în mărime de pîna la 20 la sută din salariul lunar 
de funţie pentru funcţia de bază, cu condiţia realizării depline a normei didactice. 

11. Pentru conducerea grupelor studenţeşti (tutore, curator), persoanele din 
corpul profesoral-didactic li se stabileşte un supliment de plată în marime de 5% din 
salariul lunar de funcţie (sau 8 ore pentru conducerea unei grupe). 

12. În cazul asigurării insuficiente cu cadre, rectorul poate permite corpului 
profesoral să cumuleze pîna la 0,5 din norma didactică şi/sau pîna la 240 de ore 
anual, în regim de plată cu ora (inclusiv să înlocuiască temporar cadrele didactice 
absente), cu aplicarea salariilor tarifare pe unitate de timp. 

13. Persoanele din corpul profesoral-didactic şi de cercetare beneficiază de un 
concediu anual plătit, mărimea căruia se determină în baza salariului mediu pentru 
anul de studii respectiv. Durata concediului pentru toate categorile de cadre didactice, 
din statele instituției, constituie 62 de zile calendaristice, pentru o încărcătură 
didactică deplină (1548 ore/an). Pentru cadrele didctice se duce evidența globală a 
timpului de muncă cu numărul mediu de 140 ore lucrătoare pe lună (35 ore pe 
săptămână).  

Salariul mediu, pentru cadrele didactice, se calculează astfel: 
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1) pentru o zi lucrătoare – prin împărţirea salariului pentru 10 luni la 
numărul de zile efectiv lucrate în această perioadă; 

2) pentru o zi calendaristică – prin înmulţirea salariului mediu pentru o 
zi lucrătoare cu coeficientul care se calculează raportând numărul de 
zile lucrătoare din perioada de decontare la numărul de zile 
calendaristice din aceeaşi perioadă. 

14. Salariaţii din cadrul Institutului de Criminologie beneficiază de 
indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă, conform prevederilor Hotărîrii 
Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile de 
stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară 
de muncă şi a altor prestaţii de asigurări sociale nr. 108 din 03 februarie 2005. 
Dreptul la indemnizaţii se confirmă prin certificat de concediu medical, iar în cazul 
pierderii acestuia – în temeiul duplicatului eliberat în modul stabilit. Venitul mediu 
lunar realizat în ultimele 6 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului 
asigurat constituie baza de calcul a indemnizaţiilor. Cuantumul lunar al 
indemnizaţiilor se stabileşte diferenţiat, în funcție de durata de cotizare: 

 60 % din baza de calcul, în cazul unui stagiu de cotizare de pînă la 5 
ani; 

 70 % din baza de calcul, în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 
5 şi 8 ani; 

 100 % din baza de calcul, în cazul unui stagiu de cotizare de peste 8 
ani. 

Reţinerile aferente plăţilor salariale ale personalului didactic, științific și 
administrativ din cadrul Institutului de Criminologie 

15. Conform prevederilor art. 15 al Codului fiscal, venitul obţinut sub formă de 
salariu se impozitează, după cum urmează: 

 cu 7 % se impozitează venitul care nu depăşeşte suma de 2225 de lei 
lunar sau suma de 26700 de lei anual; 

 cu 18 % se impozitează venitul care depăşeşte suma de 2225 de lei 
lunar sau suma de 26700 de lei anual. 

16. Orice persoană fizică, rezidentă, conform art. 33, 34 şi 35 al Codului fiscal, 
poate beneficia de scutire personală, matrimonială sau pentru persoane întreţinute. 
Mărimea scutirii personale este de 9120 de lei anual sau de 13560 de lei anual pentru 
invalizi şi alte categorii prevăzute de legislaţia fiscală. Scutirea matrimonială este de 
9160 de lei pe an sau de 13560 de lei pe an, în cazul invalizilor ş.a. Dreptul de scutire 
matrimonială se acordă numai în cazul în care persoana fizică rezidentă se află în 
relaţii de căsătorie şi soţia (soţul) nu beneficiază de scutire personală. Angajaţii care 
au persoane la întreţinere beneficiază de o scutire de 170 de lei lunar sau de 2040 de 
lei anual pentru fiecare persoană întreţinută. 
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17. Conform legislaţiei în vigoare, din salariu se reţin lunar contribuţii de 
asigurări sociale obligatorii de stat (6 % din baza de calcul) şi prime de asigurare 
obligatorie de asistenţă medicală (3,5 % din baza de calcul).  

18. Salariul lunar de funcţie pentru rectorul Institutului de Criminologie se 
aprobă prin decizia fondatorilor instituţiei, însă nu va depăşi grila prevăzută pentru 
instituţiile superioare de învățământ din categoria a III-a. 

Salariile lunare de funcție ale prorectorilor și al contabilului-șef se stabilesc în 
cuantum procentual, care este raportat la salariul lunar al rectorului (tabelul 1). 

 
Tabelul 1. 

 

Funcţia 
Cuantumul procentual 

raportat la salariul rectorului 

Prorector pentru activitatea didactica 80 % 
Prorector  pentru instruirea practică 80 % 
Prorector pentru activitatea știintifică 80 % 
Contabil-şef 50 % 

 
Tabelul 2 

Mărimea salariului de funcţie şi a plăţii cu ora ale  
corpului profesoral-didactic al Institutului de Criminologie  

pentru anul de studii 2013-2014 
(pentru încărcătura didactică deplină de 1548 ore pe an) 

 

Funcţia 
Prelegeri, 

lei/oră 

Seminarii şi 
lecţii practice, 

lei/oră 

Lucrul 
individual cu 

studenţii, 
lei/oră 

Activitatea 
metodică, 

ştiinţifică şi de 
alt tip,  lei/oră 

Mărimea 
salariului de 
funcţie și de 

bază, lei 

Profesor 
universitar 

55 45 40 30 4800/3800 

Conferenţiar 
universitar 

45 40 35 25 3500/2800 

Lector 
superior 
universitar 

42 38 31 20 3000/2500 

Lector 
universitar 

35 30 25 18 2500/1800 

Asistent 
universitar 

30 28 25 18 2300/1500 
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Tabelul  3 
 

Salariile de bază şi de funcţie pentru unele categorii de salarizare 
 

Categoria de 
Salarizare 

Salariul de bază Funcţia Salariul de 
funcţie 

3-5 815-825 Lucrător serviciul auxiliar, Lucrător 
tehnic 

1400-1800 

6-9 830-845 Dactilograf, Şofer, Laborant 1500-1900 
10 860 Laborant superior 1700-2000 
11 875 Inspector, Referent 1900-2100 

12-14 890-925 Inspector superior, Metodist, 
Consilier al conducătorului, 
Cercetător ştiinţific inferior, 

Metodist superior 

2000-2200 

15-16 950-980 Asistent universitar; Bibliotecar; 
Cercetător ştiinţific; Redactor; 

Contabil; Traducător 

1500-2300 

17-18 1020-1070 Lector; Certecător ştiinţific superior; 
Secretar responsabil; Şef serviciu; 

Şef laborator, Prodecan 

1800-2500 

19 1120 Lector superior; Cercetător ştiinţific 
coordonator; Şef departament 

2500-3000 

20 1170 Conferenţiar universitar; Cercetător 
ştiinţific principal; 

2800-3500 

21 1210 Profesor universitar; Prorector, 
Decan 

3800-4800 

 
 


