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NOBLE|EA G~NDULUI

Мы благодарим Правительство и Министерство Про-
свещения РМ за то, что у нас есть возможность
выступать на всех мероприятиях и показать всему миру,
что мы горячо любим свою страну.
Лицей «Orizont» г. Чадыр-Лунга  функционирует уже

21 год. За это время он стал воспитательным центром
для всего юга Молдовы – у нас восемь раз проводилась
региональная олимпиада по английскому языку для
учащихся Кантемирского, Леовского, Кагульского,
Тараклийского, Бессарабского, Чимишлийского, Ком-
ратского, Вулканештского и Чадыр-Лунгского районов.
В таких олимпиадах ежегодно участвуют около 500
учащихся. Пять лет подряд аналогичная олимпиада про-
водилась и по математике.
Работа с одаренными детьми является приоритетной

на протяжении всех лет работы лицея.
Примерно 50% наших учащихся участвуют в

предметных олимпиадах различного уровня: региональных
и международных.
Особенно удачным был прошлый 2013-2014 учебный год.

Медали и призовые места даже на международных
олимпиадах сыпались как из рога изобилия:

♦ 4 место на международной олимпиаде проектов
«ISPRO» в Индонезии;

♦ 4 место на международной олимпиаде «INES-
PO» в Голландии;

♦ 3 место по химии в Грузии;
♦ 3 место по биологии в Голландии;
♦ 2 место по химии в Кении;
♦ 2 место по информатике в Румынии;
♦ 2 место проектов в США;
♦ 2 место проектов в США;
♦ 1 место по математике в Турции;
♦ 1 место по математике в Турции;
♦ 1 место по истории в России.

Во всех этих странах учащиеся представляли нашу
маленькую, но прекрасную страну.
Определенная работа была проведена за эти годы и с

коллегами из других лицеев. Не раз на базе нашего лицея
проводились совещания-семинары с директорами лицеев
Гагаузии, в рамках которых мы могли показать и наши
уроки, и наши достижения.
В нашем лицее, в одном из первых в Молдове, по-

явились интерактивные доски. Спустя некоторое время
появились они и в других лицеях. Силами наших препод-
авателей были проведены и обучающие семинары с кол-
легами, которые затем продолжили работать на
интерактивных досках у себя в лицеях.
Самой любимой и интересной формой работы является

сотрудничество с коллегами и учащимися из других
лицеев: это и совместные внеклассные  мероприятия, и
походы, и экскурсии, и вечера знакомств.
Наши выпускники учатся по всему миру благодаря

тому, что владеют многими языками по окончании лицея:
румынским, английским, русским,
турецким. Все это стало возможным
только потому, что наш лицей был
открыт и поддерживается членами
Правительства и руководителями
Министерства Просвещения РМ.
От имени всех работников и

учащихся лицея благодарим всех, кто
был с нами все эти годы, кто с нами
рядом сейчас и всегда готов под-
ставить плечо помощи.

Парасковия ПАНЧЕВА

Raporturile de muncă
între un angajator şi un
cadru didactic sunt stabi-
lite în Codul muncii
(CM) al RM. Articolele
96, 298 din CM, Conven-
ţia colectivă (nivel ramu-
ral) pe anii 2011-2015
stabilesc durata redusă a
timpului de muncă pen-
tru cadrele didactice în
mărime ce nu depăşeşte
35 de ore pe săptămână.
Durata concretă urmează
a fi aprobată de Guvern
(art.168 din CM).

Cu regret, până în pre-
zent aceste norme nu sunt
adoptate, astfel suntem
nevoiţi să ne conformăm
normelor stabilite încă în
anul 1985.

Evidenţa timpului de
muncă şi retribuirea mun-
cii cadrelor didactice se
efectuează în baza orelor
tarifate şi a orarului lec-
ţiilor aprobate în fiecare
instituţie.
În ultimul timp se ates-

tă situaţii în care angaja-
torii impun cadrele didac-
tice să fie prezente la ser-
viciu 35 de ore săptămâ-
nal.

Potrivit Hotărârii Gu-
vernului RM, nr. 1254
din 15.11.2014 „Cu pri-
vire la aprobarea Regu-
lamentului privind retri-
buirea muncii pentru
anumite categorii de sa-
lariaţi, cărora li se stabi-
leşte durata redusă a tim-
pului de muncă”, durata
săptămânală redusă a
timpului de muncă re-
prezintă pentru cadrele
didactice durata deplină
a muncii şi urmează a fi
retribuită în acelaşi cuan-
tum ca şi munca salaria-
ţilor al căror timp de
muncă constituie 40 de
ore pe săptămână. Tim-
pul de muncă a unui ca-
dru didactic se certifică
din orele tarificate şi
munca suplimentară
pentru îndeplinirea căre-
ia se cere cu mult mai
mult timp decât cel spe-
cificat în actele nomina-
lizate, cum ar fi: contro-
lul lucrărilor scrise; diri-
genţia; elaborarea lucră-
rilor metodice, a proiec-
telor didactice (zilnic);
activitatea cu elevii şi

părinţii; realizarea cerce-
tărilor ştiinţifice; partici-
parea la întrunirile meto-
dice, şedinţele consiliilor
pedagogice, ale catedre-
lor şi senatului; ghidarea
extracurriculare etc.

Activităţile enumerate
se desfăşoară în afara ora-
rului lecţiilor, pentru care
se cere timp adăugător.
Asigurarea calităţii în în-
văţământ presupune con-
diţii de muncă adecvate.
Pentru ca profesorul să se
afle în instituţie zilnic 7
ore, angajatorul trebuie să
asigure cerinţele minime la
locul de muncă, în confor-
mitate cu Hotărârea Gu-
vernului RM, nr.353 din 5
mai 2010, care este în vi-
goare de la 01.01.2013.

Cerinţele minime:
♦ Regim termic –
minimum 120C-180C
maximum 180C- 320C
23o C– 26oC (16.04 - 15.10)
20o C- 24o C (16.10 – 15.04);
♦ Coeficientul ilumi-

nării naturale – 15-20%;
♦ Nivelul iluminării

artificiale în zona de lu-
cru este de 300 lx;

♦ Masa/mobilier de
lucru pentru fiecare sala-
riat;

♦ La un loc de muncă
trebuie să revină nu mai
puţin de 6 m2;

♦ Calculator conectat
la internet;

♦ Material metodic
(reviste de specialitate,
manuale etc.);

♦ Alimentaţia (canti-
nă, bufet).

La momentul actual,
angajatorii nu respectă
aceste cerinţe, pentru că
baza materială a instituţii-
lor este uzată.

Sindicatul Educaţiei şi
Ştiinţei este de părerea că
cerinţele unor conducători
ai instituţiilor, organelor
de conducere ale învăţă-
mântului vizând obligati-
vitatea prezenţei cadrelor
didactice la locurile de
muncă 7 ore pe zi, fără a
crea condiţii de muncă
necesare, sunt premature
şi nefondate.

Serafima ŢURCAN,
 Ana ARNAUT,

şefi de sectoare ale
CG al SEŞ

- Până la 01.09.2014 profesorii erau re-
muneraţi conform sarcinii didactice tarifa-
te. De la 01.09.2014 suntem impuşi de di-
rector să lucrăm 35 de ore săptămânal, in-
diferent de mărimea sarcinii didactice tari-
fate, adică profesorul care are o sarcină di-
dactică incompletă se egalează cu profeso-
rul care deţine 1,5 salarii tarifate.

Cum să procedăm?

VIA|A SINDICAL+

O întrebare şi un răspuns

Timpul de muncă
al cadrului didactic

În anul jubiliar al „Făcliei”,
organizaţiile sindicale din in-

stituţiile de învăţământ din mun.
Chişinău îşi exprimă satisfacţia
faţă de colaborarea strânsă cu re-
dacţia. Apelul redacţiei de a fi me-
reu împreună îşi va afla materiali-
zarea prin abonamente mai multe
la săptămânalul îndrăgit. Ne asu-
măm angajamentul ca în cinstea
frumoasei aniversări, în 2015 să
bucurăm redacţia cu un număr du-
blu sau triplu de abonaţi – cadoul
nostru pentru această publicaţie de
mare valoare pentru noi. Doar aşa,
gândurile, ideile mesajele, apelu-

TOAMNĂ FRUMOASĂ
(săptămânalului „Făclia”)

… E toamnă şi iarăşi frumoasă
Cu galbenul viu în amurg…
„Făclia” se simte acasă,
Când anii ca apele curg.

Coboară în zori câte-o undă
Pe glia străbunilor mei
În suflet uşor să pătrundă
Lumina aprinsă de zei.

O frunză planează cuminte,
Iar cerul şopteşte: „A fost…”
Ah, zilele astea sunt sfinte
Şi eu le învăţ pe de rost.

Parcă mai deunăzi săptămâ-
nalul tuturor învăţătorilor şi

profesorilor împlinea o jumătate de
secol şi iată că acum îşi prinde la
rever încă un deceniu.

Mult timp a adus el lumină în
minţile sutelor de mii de pedagogi,
făcându-i să simtă cum răsare soa-
rele din inimile lor. Mult timp i-a
călăuzit pe drumurile întortochea-
te şi hopuroase ale acestei nobile
profesii. Suntem siguri că în aces-
te zile de octombrie, acolo, în sla-
va Lui, Dumnezeu vorbeşte româ-
neşte şi ne binecuvântează cu ochii
în lacrimi de bucurie.

Ninge. Ninge lin cu frunze au-
rii şi liniştea lor ni se aşază pe su-
flete ca o acalmie, de unde n-am
vrea să evadăm niciodată.

La mulţi ani, „Făclia”!
Ion CIOBANU,

profesor, Costeşti, Râşcani

Să fim uniţi şi
solidari întotdeauna

rile noastre sindicaliste vor putea
ajunge până la marele auditoriu pe-
dagogic din mun. Chişinău, şi nu
numai. Apropo, doar aşa, solidari-
zându-ne între noi şi cu Săptămâ-
nalul „Făclia”, care este tribună ac-
cesibilă, deschisă şi combativă, am
putea realiza adevărate schimbări.
Am şi reuşit să obţinem ca, înainte
de fiecare început de nou an şcolar,
în luna august,  cadrele didactice
să primească încă un salariu, iar de
la 1 septembrie 2014 el să crească
cu 20 de procente (în şcoli) şi cu
30 de procente (în instituţiile
preşcolare).

*         *         *
În acest an organizaţiile sindi-

cale desfăşoară campania de dare
de seamă şi alegeri – etapă impor-
tantă în activitatea noastră. Profit
de prilej şi îndemn echipele peda-
gogice, pe toţi membrii organiza-
ţiilor sindicale să-i aleagă pentru
o perioadă de 5 ani pe cei mai
demni dintre ei.

Primiţi încă o dată, stimaţi co-
legi, cordiale felicitări şi sincere
urări de bine cu prilejul noului an
de studii 2014-2015.

Maria SÎRBU, preşedintele
Consiliului municipal al  ŞEŞ, Chişinău
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