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ORDIN

Cu privire la prezentarea D osarelor de atestare
a cadrelor didactice care au solicitat atestare
în anul de studii 2015 -2 0 1 6

/\

In scopul realizării prevederilor R egulam entului de atestare a cadrelor didactice din
învăţăm ântul preşcolar, prim ar, secundar (gim naziu, liceu), special şi extraşcolar
aprobat prin ordinul M inistrului Educaţiei nr. 336 din 03.05.2013, în scopul organizării
eficiente a procesului de atestare în anul de studii 2015 - 2016, em it urm ătorul
ORDIN:
1. M em brii Com isiei de atestare a cadrelor didactice la nivel de instituţie (art. 32 (1)):
vor analiza inform aţiile despre calitatea, eficienţa activităţii şi deontologia
profesională a cadrelor didactice care au solicitat atestare;
vor exam ina şi aproba constatările Com isiei de atestare / cooptare înscrise în
Fişa de atestare a cadrului didactic (Anexele nr. 5, 5 1);
vor prezenta la şedinţa Consiliului profesoral constatările Com isiei de atestare
cu aprobarea deciziei finale: se recom andă / nu se recom andă pentru conferirea
/ confirm area gradului didactic.
2. Preşedinţii C om isiilor de atestare la nivel de instituţie:
- vor prezenta, până la 18.02.2016, la Centrul M etodic M unicipal al DGETS
inform aţia cu privire la data şi ora desfăşurării şedinţei Consiliului
Profesoral (e-m ail: verapseneac@ ram bler.ru);
- vor organiza şi desfăşura şedinţa Consiliului Profesoral în perioada 19.02 26.02.2016, unde se vor pune în discuţie:
a) inform aţia generalizată de m anagerul responsabil de procesul de
atestare care va reflecta calitatea, eficienţa activităţii şi deontologia
profesională a cadrelor didactice în cadrul evaluării activităţilor
educaţionale;

b) aprobarea R apoartelor de autoevaluare şi a L ucrărilor m etodice
pentru conferirea / confirm area gradelor didactice.
3. M anagerii şcolari responsabili de procesul de atestare a cadrelor didactice din
instituţiile de învăţăm ânt preşcolar, prim ar, secundar (gim naziu, liceu), special şi
extraşcolar vor prezenta la Centrul M etodic M unicipal dosarele de atestare a cadrelor
didactice, com pletate conform Anexei nr. 1, începând cu data de 09 m artie 2016
(A nexa nr. 2).
4. Secţia Form are profesională continuă şi atestare va m onitoriza, în perioada 16.02 26.02.2016, organizarea şi desfăşurarea şedinţelor C onsiliilor Profesorale, unde se
vor pune în discuţie rezultatele atestării şi susţinerea R apoartelor de autoevaluare, a
Lucrărilor m etodice de către cadrele didactice.
5. Şefii DETS din sectoarele Botanica, Buiucani, Centru, Ciocana, Râşcani (A. Ivanu,
V. Solom iţchi (şe f interim ar), A. V îrlan, L. Babuc (şe f interim ar), A. Grosu), şefii
secţiilor DG ETS vor fam iliariza cadrele de conducere din instituţiile de învăţăm ânt
preşcolar, prim ar, secundar (gim naziu, liceu), special şi extraşcolar cu prevederile
prezentului ordin.
6. Responsabil de îndeplinirea prevederilor prezentului ordin se desem nează V era
Pşeneac, şe f interim ar al Centrului M etodic M unicipal al DGETS.
7.

Controlul realizării prevederilor prezentului ordin mi-1 asum.
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