
REPUBLICA MOLDOVA
PRIMARIA ORA$ULUI $TEFAN VODA

MD 4201, or. $tefan Vodtr, str. $tefan cel Mare, 31, tellfax (242) 2-23-96, e-mail: prim.sv@mail.ru

DISPOZITIB nr. 80
din 25.09.2020

Cu privire la aprobarea volumulai
suplimentar pentru cadrele didactice
ale Instituliei de Educulie Timpurie "Alionugca"

in conformitate cu pct.17 din Anexa rc.7 a Legii 270 din 23.\L 2018 privind sistemul

unitar de salarizare in sectorul bugetar, Legii 13212019 pentru modificarea anexei nr.7 la
Legea 27012018 privind sistemul unitar de salarizare in. sectorul bugetar, Hotdrdrii
Guvernului nr. 123112018 pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii 27012018 privind
sistemul unitar de salarizare inr'sectorul bugetar; prevederile art. art.29 lit.f) al Legii
privind administralia publicd locald nr. 436 din 28.12.2006 gi in baza demersului
directorului IET,,Alionuqca", primarul oraqului $tefan Vodi DISPUNE: 

"

1. A aproba volumul suplimentar de ore pentru cadrele didactice din IET conform
anexei.

Directorul IET,,Alionugca" :

1.1. va asigura, h conformitate cu prevederitq curriculare, calitatea procesului
educalional;

1.2. va identifica, pe parcursul anului de studii 2020-2021, solulii de asigurare a
IET cu cadre calificate;

1.3. va include in solicitdrile de cadre didactice pentru anul de studii 2020-2021
toate sarcinile didactice indicate in demers, av6nd ca motiv lipsa specialiqtilor
de profil in anul curent de studii.

2. Contabilitatea primdriei or. $tefan Vodd va efectuatarifarea cadrelor didactice din
institulia de educalie timpurie "Alionuqca", in conformitate cu actele normative in
vigoare.

3. Prezenla dispozilie va fi adusd la cunoqtin!6:

Oficiului teritorial Cduqeni al Cancelariei de Stat;

contabilitSlii primdriei oraqului $tefan Voda;
Direcliei Generale Educafie $tefan VodS;

persoanelor nomin alizate.
ffi$

Primarul oraqului $tefan Vodd adislav Cociu
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Anexd la dispozilia nr. 80 din /f" oJ . 2020

VOLUMUL SUPLIMENTAR DE ORE
ale cadrelor didactice din institufiile de invi{[mAnt general din raionul gtefan Vodi

anul de studii 2020- 2021

fiTdpj
it sl{x#t\{ i;

Nr.
d/o

Numele
Prenumele
cadrului
dida cfic

Func{ia Calificare /
recalificare

qonform
dinlomei

Disciplina predati Nr. total
de ore

repartizat

Perioada Motivul
stabilirii

volumului
maiorat

Grfldinifa de copii Nr. 3 or. gtefan Vodi
Conducitor
muzical

Conducdtor
muzical

Conducdtor
muzical

1,5 unitdli Anul de
studii
2020-2021

Neprezentare
a tdnarului
soecialist

2 Educator Educator Educator 1,5 unitdti Anul de
studii
2020-2021

Neprezentare
a tdnlrului
specialist.

Educator: Educator Educator l_,5 unitdti Anul de
studii
2020-2021

Neprezentare
a tdndrului
specialist

4 Asistent
medical

Asistent
medical

Asistent medical 1,5 unitdli Anul de
studii
2020-2021

Neprezentare
a tdndrului
specialist




