
APROBAT  

În cadrul şedinţei Senatului  AMTAP 

din 25 septembrie 2019, proces verbal nr.2  

 

 

 
Normativele de personal pentru funcțiile de conducere pentru  anul 2019 

la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice 

 

În conformitate cu prevederile HG nr. 1234 din 14.12.2018 privind condițiile de salarizare a 

personalului din instituțiile de învățământ care funcționează în condiții de autogestiune 

financiar-economică, pct. 33. stabilește că: „ Personalul didactic şi personalul ştiinţifico-didactic 

care ocupă funcţii de conducere (decan, prodecan, șef catedră/departament) a unei subdiviziuni 

interne poate beneficia de majorarea clasei de salarizare de la 2 pînă la 6 clase succesive faţă de 

clasa ce corespunde funcţiei didactice și științifico-didactice. Majorarea respectivă se aplică 

diferențiat, conform metodologiei interne a instituției, ținînd cont de mărimea și nivelul subdiviziunii 

conduse și de funcția de conducere deținută. ( Stabilite prin Hotarărea Senatului din  )  

 Prevederile prezentului punct se aplică pentru toată perioada de activitate în care personalul 

didactic și științifico-didactic ocupă funcția de conducere pentru care a fost ales, prin 

concurs, la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri. Funcțiile de conducere, ocupate prin 

concurs, desfășurat ulterior intrării în vigoare a prezentei hotărîri, vor fi salarizate conform 

tabelului 1. 

                                                                                                               Tabelul 1 

Denumirea funcţiei Clasa de 

salarizare 

Coeficientul de 

salarizare 

Funcții de conducere 

Rector: 
  

instituție de categoria III 104 8,62 

Decan 87 6,04 

Director al școlii doctorale 87 6,04 

Președinte al consiliului științific 85 5,79 

Șef catedră/departament 83 5,55 

Șef secție/centru de cercetare 80 5,22 

Șef laborator de cercetare 79 5,11 

 

În conformitate cu prevederile HG nr. 1234, pct 7 care stabilește că: „Unitatea pentru funcțiile 

de conducere: decan, prodecan, șef de departament/catedră, șef de școală doctorală, președintele 

Consiliului Științific, șef secție/centru de cercetare, șef laborator de cercetare, se stabilește de către 

instituția de învățământ, reieșind din mărimea, nivelul și alte criterii cu referire la subdiviziunea 

condusă".  

Totodată, sunt considerate funcții de conducere următoarele activități desfășurate de către 

personalul didactic și/sau personalul științifico-didactic al AMTAP: 

 Activitatea în calitate de decan (post de conducere electiv, activitate de bază, cu stabilirea 

salariului de funcție pentru activitatea managerială desfășurată); 

 Activitatea în calitate de șef de departament/ catedra (post de conducere electiv, activitate 

de bază, cu stabilirea salariului de funcție pentru activitatea managerială desfășurată);  



 Activitatea în calitate de prodecan (se desemnează la propunerea decanului, activitate de 

bază, cu stabilirea salariului de funcție pentru activitatea managerială desfășurată); 

 Activitatea în calitate de Șef de școală doctorală 

În vederea aplicării unui sistem unic de normare a muncii, în conformitate cu prevederile 

Capitolului V din Codul Muncii al RM, se aprobă următoarele normative: 

1. Pentru numărul de unități de decani se va ține cont de efectivul studenților convenționali la 

data de 1 ianuarie a anului în curs, conform tabeluui 2: 

                                                                                                                                 Tabelul 2 

Efectivul studenților convenționali la facultăți Numărul de unități decan 

 Până la 150                            0,5 

150-200 0,75 

Peste 200 1 

 

         Informatia cu privire la efectivul de studenți conventionali  la 01.01.2019 la facultatile AMTAP  

            

    Efectivul 

studenților 

convenționa

li la 

facultăți 

Contingentul de studenti la 01.01.2019 Facultatile 

AMTAP  
c. I (s/zi) c. II (s/zi)  (frecv. 

redusă) 
c. I 

(buget) 

c. I 

(contract) 

c. II 

(buget) 

c. II 

(contract) 

331 241 
 

20 

 

58 

 

10 
2 

(4 st*40%) 

FAM 

292 208 11 43 6 24 
(61*40%) 

FATCM  

163 126 6 26 5  FAPDD  

786 575 37 127 21 26 Total  

    

Note : Efectivul studenților este format din numărul total al studenților fizici la ciclul I (studii cu 

frecvență la zi), studenții fizici la ciclul II și studenții convenționali la ciclul I 

studenții cu frecvență redusă (numărul studenților fizici se înmulțește cu coeficientul 0,4). 

 

2. Pentru numărul de unități de prodecani la facultate se va tine cont de efectivul studenților 

convenționali la data de 1 ianuarie a anului în curs, conform următorului tabel: 

Efectivul studenților convenționali la facultăți 
Numărul de unități de 

prodecan pentru studii 

 Până la 150                            0,5 

150-200 0,75 

200-300 1 

Peste 300                               2 

 

3. Pentru numărul de unități de șefi de departamente/catedra se va ține cont de numărul 

unităților didactice în cadrul departamentelor repartizate pentru anul de studii în curs: 



Numărul de posturi didactice Numărul de unități de șef departament 

Până la 10 posturii didactice 0,5 

Între 10 și 20 posturi didactice        0,75 

Peste 20 posturi didactice 1 

 

Informația cu privire la numărul de unități didactice (ciclul I, II, inclusiv maeștri de concert)  

în cadrul departamentelor AMTAP   la 01.01.2019        

            

Numarul 

de unitati 

didactice 

Departamentele AMTAP Facultățile AMTAP 

26,0 Pian   

 

 

Arta Muzicală 

39,37 Instrumente orchestrale 

17,33 Muzică populară 

29,21 Muzicologie, Compozitie și Jazz 

31,05 Canto Academic si Dirijare  

14,02 Catedra Pedagogia Muzicală 

156,98                           Total FAM 

25,96 Artă Teatrală  

 

 

      Arta Teatrala, 

Coregrafie și 

Management  

19,5 Studii Teatrale si Scenografia 

38,2 Arta Coregrafica și performanșă motrică 

16,05 Multimedia  

17,68 Catedra Management Artistic și Culturologie 

117,4 Total FATCM 

20,53 Arte Plastice  Arte Plastice, 

Decorative și 

Design 16,54 Arte Decorative si Sculptura 

17,01 Design 

11,99 Catedra  Discipline tehnico-Teoretice în artele 

vizuale 

66,07 Total FAPDD 

15,7 Departamente academice  

356,15 Total AMTAP 

 


