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C u p riv ire la a p r o b a r e a v o lu m u lu i s u p lim e n ta r
d e ore p en tru p e r s o n a lu l din î n v ă ţ ă m â n tu l g en eral

In conformitate cu prevederile Codului Muncii cu modificările şi completările
ulterioare (art. 296), Hotărârii Guvernului nr.381 din 13 aprilie 2006 Cu privire Ia
condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare (Anexa 1, pct,5), în
temeiul demersului Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport Chişinău nr. 0116/3861 din 18.10.2018, ministrul emite următorul
ORDIN

1.
Se aprobă volumul suplimentar de ore pentru personalul din instituţiile
de învăţământ general din mun. Chişinău, pentru anul de studii 2018-2019, conform
anexelor 1-7.
2.
Volumul suplimentar de ore pentru personalul din învăţământul general
se aprobă până la angajarea specialistului de profil.
3.
Conducătorii instituţiilor de învăţământ general:
3.1 Vor repartiza sarcina didactică şi volumul suplimentar de ore conform
calificaţiei cadrului didactic;
.3 .2
Vor asigura calitatea procesului educaţional în conformitate cu
prevederile curriculare şi Planul-cadru de învăţământ în vigoare;
3.3
Vor retribui în regim de plată ”cu ora” activitatea didactică prestată
peste limita admisă, în conformitate cu prevederile cadrului normativ în vigoare;
3.4
Vor retribui salariile tarifare pe unitate de timp la salarizarea
specialiştilor, inclusiv cu statut de funcţionari publici care dispun de dreptul de a
presta muncă didactică în orele de program la locul de muncă de bază, conform
prevederilor HG nr. 381 din 13.04.2006 Cu privire la condiţiile de salarizare a
personalului din unităţile bugetare, cu m odificările ulterioare;
3.5
Vor include în solicitările de cadre adresate OLSDI pentru anul de studii
2019-2020 toate funcţiile didactice vacante, conform procedurii stabilite;
3.6
Vor identifica pe parcursul anului de studii soluţii de asigurare a
instituţiei de învăţământ cu cadre calificate.
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4.
Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport Chişinău:
4.1
va aduce la cunoştinţă prezentul ordin instituţiilor de învăţământ din
subordine;
4.2 va evalua realizarea procesului educaţional conform prevederilor
curriculare şi Planului-cadru de învăţământ în vigoare;
4.3 va monitoriza activitatea managerială de asigurare cu cadre a
instituţiilor de învăţăm ânt din subordine.
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5.
Direcţia Învăţământ general va aduce prezentul ordin la cunoştinţa
Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport Chişinău.
6.
Controlul executării prezentului ordin se pune în sarcina doamnei
Angela Cutasevici, Secretar de stat al Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării.

Mon ica B A B U C ,
Ministru

Ex.: V. Păgînu, 022-233687

