h{inisterul Ed ucafiei, Culturii
qi Cercetdrii al Republicii Moldova

ORDI
nr.

N

5e3

nun. Chiqin[u
Cu privire la aprobarea volumului suplimenta"
de ore pentru personalul din invi mintul general

In conformitate cu prevederil
ulterioare (art, 296), Hotdr6rii
condiliile de salarizare a pers
temeiul demersului Directiei G
1613087 dtn 23.10.201 7. mini

*'*'n*

Codului Muncii cu modificdrile qi completdrile
uvernului nr.381 din 13 aprilie 2006 Cu privire la
nalului din unitdlile bugetare (Anexa 1, pct,5), in
le Educalie, Tineret qi Sport Chigindu nr. 01I emite urmdtorul

ORDIN
Se aprobd volumu suplimentar de ore pentru personalul din gcolile
sportive din mun. Chiqindu, pen ru anul de studii 2017-2018, conform Anexei.
1.

Volumul suplimen de ore pentru personalul din invdldmdntul general
se aprobd pdndla angajarea spe ialistului de profil.
2.

3.
3.1

Conducdtorii scolil
Vor repartiza sarci
calificaliei cadrului didactic;
3.2 Vor asisura cali
prevederile curriculare qi Regul
3.3 Vor retribui in res
peste limita admis6, in conform

r sportive:
didacticd qi volumul suplimentar de ore conform

procesului educalional in conformitate cu
mentul gcolilor sportive in vigoare;
m de platd "cu ora" activitatea didacticd prestatd
te cu prevederile cadrului normativ in vigoare;
3.4 Vor retribui sala ile tarifare pe unitate de timp la salarizarea
specialiqtilor, inclusiv cu statut de func{ionari publici care dispun de dreptul de a
presta munc6 didacticd in orel de program la locul de muncd de baz6, conform
prevederilor HG nr. 381 din 1 .04.2006 Cu privire la conditriile de salarizqre a
personalului din unitdlile buge re, cLt modificdrile ulterioare;

3.5

Vor include in solic tdrile de cadre adresate OLSDI pentru anul de studii
2018-2019 toate funcfiile didact ce vacante, conform procedurii stabilite;
3.6 Vor identifica pe
rsul anului de studii solu{ii de asigurare a
instituliei de inv6!5m6nt cu cad calificate.
4.
4.1
subordine;

Direclia GeneralS ducafie, Tineret qi Sport Chiqindu:
va aduce la cunost n\d prezentul ordin instituliilor de inv6!6mdnt din

4.2 va evalua reali
curriculare

Regulamentului
4.3 va monitoriza
instituliilor de invd!6mdnt din
Ei

5.

procesului educafional conform prevederilor
lilor sportive in vigoare;
vitatea manageriald de asigurare cu cadre a
lne.

Direcfia invaldm6n general va aduce prezentul ordin la cunoqtinla

Direcliei Generale Educafie, Tin ret qi Sport Chiqindu.

6.

Controlul executdri prezentului ordin se pune in sarcina domnului Igor
$arov, Secretar general de stat a Ministerului Educaliei, Culturii gi Cercetdrii.

Ministru

Ex.: V. Pdginu, 022-233687
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