


PENTRU A TE ANGAJA CONFORM        

 REPARTIZĂRII, URMEAZĂ TRASEUL:          
 

 

- încheie cu angajatorul

contractul individual de

muncă pentru cadrele

didactice debutante.

- prezintă-te în instituția

de învăţământ în care ai

fost repartizat. Ia cu tine

Diploma de absolvire şi

Adeverința de plasare în

câmpul muncii;

- ridică Adeverința de

plasare în câmpul

muncii din instituția de

învățământ al cărui

absolvent eşti;

- anunţă Comisia de

repartizare din instituția

pe care o absolvi despre

alegerea ta/viitorul tău

loc de muncă;

- alege din oferta dată

un post didactic vacant

in conformitate cu

specialitatea/programul

de studii absolvit;

- analizează, în anul

absolvirii programului de

studii in domeniul Științe

ale educației, oferta

ministerului privind

posturile didactice vacante

pe perioada

nedeterminată.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

ÎNCEPE CARIERA
DIDACTICĂ CU DREPTUL!

EDUCAȚIA CONTEAZĂ!

Notă: instituţia de învățământ în care te-ai angajat conform

repartizarii pregăteşte pachetul de documente pentru achitarea

indemnizației.
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ALEGE CARIERA
DIDACTICĂ!

Remunerație pentru absolvenții angajați prin repartizare in câmpul
muncii

Contract individual de muncă pentru cadrele didactice debutante

Sprijin pentru inserţie profesională

Indemnizație în sumă de 120000 de lei pentru absolvenții instituțiilor de
învățământ superior

Indemnizație în sumă de 96000 de lei pentru absolvenții instituțiilor de
învățământ profesional tehnic

Compensare lunară la factura de energie termică şi electrică

Reducere la 75% a normei didactice pentru un salariu de funcție

Loc de muncă asigurat în Republica Moldova

Independență financiară

Şanse de evoluție în carieră, după 1-2 ani de activitate didactică
Compensație anuală în valoare de 4000 de lei

Mediu profesionist de activitate



Cadrele didactice debutante ocupă
posturile didactice, declarate vacante
pe perioadă nedeterminată, prin
repartizare.

 Procesul de repartizare a
absolvenților se realizează până la
angajare și nu după angajare. 

Repartizarea absolvenților se inițiază
pentru fiecare absolvent în parte de
către Comisia de repartizare nominală
din instituția de învățământ superior
și/sau profesional tehnic postsecundar
și postsecundar nonterțiar.

Ca urmare a repartizării, Comisia
eliberează fiecărui absolvent
Adeverință de plasare în câmpul
muncii.

În situația în care angajarea precedă
repartizarea absolventului, acestuia nu
i se eliberează Adeverință de plasare în
câmpul muncii. 

 

Este bine ca absolvenții să
cunoască următoarele: 

 
 

ocupă un post didactic vacant pe perioadă
nedeterminată, conform Adeverinței de plasare în
câmpul muncii;

obțin Adeverința de plasare în câmpul muncii până
la angajare în instituția de învățământ, dar nu după
angajare;

se angajează în instituțiile de învățământ în primii
trei ani după absolvirea studiilor prin repartizare de
către minister.

·Absolvenții programelor de studii din domeniul
Știinte ale educatiei au dreptul la indemnizație, dacă
întrunesc cumulativ condițiile-cheie:

 
De ce este important să deții Adeverința de plasare
în câmpul muncii?
 
Adeverința de plasare în câmpul muncii reprezintă
temeiul legal de angajare prin repartizare a tânărului
specialist și oferă acestuia dreptul la indemnizație și
compensare a cheltuielilor pentru închirierea spațiului
locativ, consumul de energie termică şi electrică. 
 

Condiții-cheie stabilite de lege
pentru a beneficia de indemnizație:
 

 
 

 indemnizație, în primii trei ani de activitate
didactică, în valoare de 120 000 lei pentru tinerii care
au absolvit instituții de învățământ superior, și 96
000 lei pentru absolvenții instituțiilor de învățământ
profesional tehnic;
 compensarea lunară, în primii trei ani de activitate
didactică, a cheltuielilor pentru închirierea spațiului
locativ, consumul de energie termică şi electrică -
înlesnire doar pentru cadrele didactice debutante
angajate prin repartizare în mediul rural și centre
raionale;
 sprijin, în primii trei ani de activitate didactică,
pentru inserție profesională, inclusiv reducerea la
75% a normei didactice pentru un salariu de funcție,
precum şi asistență din partea cadrului didactic
mentor;
 evaluare, la cerere scrisă, în vederea conferirii
gradului didactic doi (după 2 ani de la încadrarea în
câmpul muncii pentru deținătorii diplomelor de
licență, și după un an, pentru deținătorii diplomei de
master), ceea ce permite avansarea cu 5 clase în grila
de salarizare;
 compensaţii băneşti anuale în sumă de 4000 de lei
pentru procurarea de suporturi didactice, tehnică de
calcul, produse software pentru utilizare în activităţi
de instruire on-line, pentru dezvoltare profesională.
 înlesniri pentru cadrele didactice debutante oferite
de autoritățile publice locale.

 

 

Cadrele didactice debutante, angajate în
înstituțiile de învățământ general prin
repartizare, beneficiază de: 
 
 

 
 

 


