
ANEXĂ 1 
la contractul nr. _____ din ________________ 20____ 

 
Numele şi numele de familie __________________________________ 
Catedra (serviciul) __________________________________________ 
Funcţia ___________________________________________________ 

I. Încărcătura didactică: 
1. Încărcătura didactică anuală este stabilită în mărime de 

_________ ore, dintre care: 
 1.1 ore auditoriale: 
     1.1.1  Prelegeri____________________________________ ore; 
     1.1.2  Seminare şi lecţii practice ______________________ ore; 
 1.2  Lucrul individual cu studenţii  ______________________ ore; 
 1.3 Activitatea ştiinţifică ______________________________ ore; 
 1.4 Activitatea educativă, metodică, organizaţional-metodică 
  şi alte activităţi extraauditoriale________________________  ore; 

 
II. Salarizarea pentru încărcătura didactică: 
1. Plata cu ora pentru tipurile de activităţi indicate în p. 1.1.1, 

1.1.2. şi 1.2 a prezentei Anexe se stabileşte în mărime de 
___________ //_______________//________________ lei/ora. 

2. Plata cu ora pentru activitatea ştiinţifică şi  
plata pentru activitatea metodică ___________________ lei/ora.  
3. Conducerea catedrei (alte activităţi) ________________ lei/ora. 
4. Adaos pentru deţinerea titlurilor/ gradelor  

ştiinţifice____________________________________ lei/lunar. 
       5.   Spor pentru vechimea în muncă__________________ lei/lunar. 
Note ______________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
Directorul IPÎ Institutul de Criminologie 
Valeriu BUJOR                          ______________________ 
                                                                      (semnătura)                                
 
Salariatul                                     ______________________ 
                                                                      (semnătura) 

 
ANEXĂ 1 

 
la contractul nr. _____ din ________________ 20____ 

 
Numele şi numele de familie __________________________________ 
Catedra (serviciul) __________________________________________ 
Funcţia ___________________________________________________ 

I. Componentele salariului lunar: 
 
1.1. Salariul lunar de bază (de funcţie) al Salariatului va constitui 

________________________________________________ lei. 
1.2. La salariul de funcţie al Salariatului, Angajatorul stabileşte 
următoarele plăţi de stimulare (compensare): 
- supliment lunar la salariul de bază în mărime de pînă la__________lei; 
- premiu în mărime de la pînă la ______ din mărimea salariului de bază; 
- alocaţii pentru munca suplimentară     ___________lei. 
1.3. La fel, Angajatorul stabileşte ajutor material în mărime de pînă la 
_________________lei/an. 

Mărimea plăţilor de stimulare, alocaţiilor pentru munca 
suplimentară  și ajutorul material se stabilesc şi se alocă  în dependenţă 
de eficienţa şi calitatea muncii Salariatului. 
1.4. Adaos pentru deţinerea titlurilor/ gradelor ştiinţifice_____ lei/lunar. 
1.5. Spor pentru vechimea în muncă__________________ lei/lunar. 
__________________________________________________ 
 
Directorul IPÎ Institutul de Criminologie 
Valeriu BUJOR                                         ______________________  
                                                                                       (semnătura)         
  
      Salariatul                                                      ______________________  
                                                                                        (semnătura) 
 


