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REGULA
de funcţionare al Secţiei Formare Continuă şi Atestare
din cadrul Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport
Consiliul Municipal Chişinău
CAPITOLUL I. DISPOZII GENERALE
Art. 1. Secţia Formare Continuă şi Atestare este o subdiviziune a DGETS a Consiliului
Municipal Chişinău.
Regulamentul Secţiei Formare continuă şi Atestare este elaborat în baza:
/V

■ Legea Invăţămîntlui a Republicii Moldova, art.43,50,53,54, alin. 10 şi
art.56, p. (e);
■ Programul de modernizare a sistemului educaţionale în Republica
Moldova 2005-2009;
■ Regulamentul Centrului Metodic al Direcţiei Municipale Învăţămînt,
aprobat prin Hotărîrea colegiului Ministerului Învăţămîntului din
29 februarie 2000;
Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 381 din 13.04.2006;
Programul de Dezvoltare a Invăţămîntului în municipiul Chişinău,
aprobat prin decizia Primăriei nr. 54/7 din 03 august;
Codul Muncii al Republicii Moldova nr.l54-XV-din 28.03.2003, art.86, 206;
Regulamentul cu privire la organizarea formării profesionale continuă aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr.1224 din 09 noiembrie 2004;
Concepţia Formării Profesionale din Invăţămîntul preuniversitar aprobată prin
Hotărîrea Colegiului MET nr. 6.1 din 03.04.2003;
Regulamentul de atestare a cadrelor de conducere din învăţămîntul preuniversitar
aprobat prin Ordinul nr 551 din 26 noiembrie 2003;
Regulamentul de atestare al cadrelor didactice aprobat prin Ord. nr. 580 din 7
septembrie 2007;
Regulamentului-tip al DGETS mun. Chişinău (p.8), aprobat prin Hotărîrea
Guvernului Republicii Moldova nr.1380 din 29 octombrie;
Regulamentul DGETS al Consiliului Municipal Chişinău, aprobat prin decizia
Consiliului nr. 50/3-3 din 29 iunie 2006;
Regulamentul Centrului Metodic municipal al DGETS, aprobat prin ordinul nr. 186
din 31.01.2007 „Cu privire Ia aprobarea Regulamentului, structurii şi statelor de
personal ale Centrelui metodic municipal”;
Prezentul Regulament poate fi modificat prin ordinul DGETS a Consiliului municipal
Chişinău, pecum şi în baza altor acte normative care reglamentează asistenţa
metodică la nivel municipal.
Art. 2. în prezentul Regulament sînt utilizate următoarele noţiuni şi definiţii din Codul nr. 259XV din 15 iulie 2004 „Cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova”:

Monitorizare- supraveghere, măsurare şi verificare sistemică a unei activităţi din punct de
vedere al performanţelor şi a eficienţei folosirii resurselor umane.
Servicii informaţionale- activităţi şi prestaţii informaţionale ce includ obţinerea, colectarea,
stocarea, prelucrarea şi diseminarea informaţiilor.
Specialist principal-metodist - specialist în organizarea şi desfăşurarea procesulu de
formare continuă, atestare, studierea şi promovarea experienţei avansate.
Atestare - acţiune de a atesta şi rezultatele ei; sistemul de acţiuni orientate spre
confirmarea/conferirea gradelor didactice.
Formare continuă - acţiune de a (se) forma şi rezultatele ei; ansamblul de activităţi
teoretice şi practice, instituţionalizate la nivel de sistem, care angajează participarea educatorilor
în vederea amplificării cunoştinţelor lor psihopedagogice, metodice şi de specialitate necesare
pentru dezvoltarea unor aptitudini şi atitudini socio- profesionale optime în raport cu cerinţele
unui învăţămînt de calitate.
Art. 3. Prezentul Regulament este generat de politica educaţională modernă şi obiectivele
fundamentale ale educaţiei şi stipulează domeniul de activitate managerială metodică, ca un
sistam complex de acţiuni orientate spre formarea continuă şi atestarea cadrelor didactice în baza
reorientărilor educaţionale moderne.
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Art. 4. Obiectivele generale ale activităţii Secţiei Formare Continuă şi Atestare sînt:
■ Organizarea procesului de formare continuă a managerilor instituţiilor de învăţămînt;
■ Coordonarea procesului de elaborare şi completare a bazei de date cu privire la formarea
continuă şi atestarea cadrelor didactice;
■ Organizarea procesului de atestare în conformitate cu Regulamentul de atestare a cadrelor
didactice;
■ Perfectarea documentaţiei cu privire la formarea continuă şi atestarea cadrelor didactici;
■ Informarea cadrelor didactice despre schimbările, modificările survenite în procesul de
atestare;
■ Conlucrarea cu specialiştii coodonatori la discipline de studii în problemele de formare
continuă şi atestare a cadrelor didactice;
“ Coordonarea activităţii managerilor responsabili de formare continuă şi atestare din
instituţiile de învăţămînt;
■ Delegarea la cursuri de formare continuă a cadrelor didactice din instituţiile de învăţămînt;
■ Colaborarea cu instituţiile acreditate pentru realizarea cursurilor de formare continuă a
cadrelor didactice;
■ Elaborarea şi completarea bazei de date cu privire la formarea continuă şi atestarea cadrelor
didactice din mun. Chişinău.

CAPITOLUL II. DESIGN FUNCŢIONAL
Managementul şi personalul:

t

Art. 5. Activitatea Secţiei Formare Continuă şi Atestare este dirijată de şeful secţiei:
■ persoană cu studii pedagogice superioare, deţinător de grad didactic întîi şi superior,
vechime în muncă pedagogică nu mai puţin de 10 ani, dotat cu capacităţi de comunicare,
abilităţi de socializare, performant în domeniul educaţional.
Art. 6. Şeful Secţiei Formare Continuă şi Atestare (SFCA) este numit pe termin de 4 ani
de către Directorul general al DGETS şi realizează următoarele obligaţiuni de funcţie:
■ asigură şi organizează activitatea secţiei;
■ elaborează Planul de activitate al seţiei şi poartă responsabilitatea îndeplinirii lui;

■ aprobă planurile de activitate ale specialiştilor principali-metodişti angajaţi în secţie; ■
■ colaborează cu specialiştii de la MET, DGETS, instituţiile abilitate pentru formarea
continuă a cadrelor didactice şi manageriale;
■ elaborează Fişa de post pentru angajaţii SFCA;
■ monitorizează activitatea de organizare şi desfăşurare a pocesului de formare continuă şi
atestare în instituţiile de învăţămînt;
■ gestionează documentaţia SFCA;
■ întocmeşte rapoarte, dări de seamă despre activitatea secţiei;
■ reprezintă rezultatele activităţii secţiei la şedinţele organizate de conducerea DGETS; !
Art. 7. Specialistul principal-metodist este cadru didactic cu performanţe educaţionale, care
deţine grad didactic şi are vechime în muncă pedagogică în învăţămîntul preşcolar şi
preuniversitar de cel puţin 3 ani, dotat cu capacităţi de comunicare, abilităţi de socializare.
Art. 8. Specialistul principal-metodist responsabil de studierea şi promovarea experienţei
avansate în instituţiile de învăţăm înt preşcolar şi preuniversitar îndeplineşte următoarele
obligaţiuni:
■ asigură organizarea eficientă a procesului de studiere şi propagare a experienţei avansate
în cadrul formării continue şi atestare a cadrelor didactice şi manageriale;
■ elaborează planul individual de activitate;
■ monitorizează activitatea Consiliului metodic din unităţile şcolare în scopul asigurării
cerinţelor unice în vederea studierii şi propagării experienţei avansate;
■ întocmeşte rapoarte, dări de seamă despre procesul de studiere şi propagare a experienţei
avansate şi a activităţii Consiliului metodic din unităţile de învăţământ;
■ evaluează rolul conducătorilor instituţiilor de învăţămînt preuniversitar în asigurarea
calităţii managementului educaţional în vederea studierii şi propagării experienţei avansate,
aplicând forme şi metode actuale de evidenţă; primeşte şi prezintă dări de seamă;
■ propune cadre didactice şi de conducere cu merite deosebite în activitatea meducaţională
pentru stimulare;
■ participă la programele de formare şi autoformare continuă în managementul educaţional;
■ examinează şi soluţionează propunerile, sugestiile şi reclamaţiile lucrătorilor instituţiilor de
învăţământ subordonate, în domeniul studierii şi propagării experienţei avansate;
■ prezintă la sfârşit de an raport privind rezultatele realizării procesului de studiere şi
propagare a experienţei avansate în instituţiile preuniversitare municipale ,a monitorizării
activităţii Consiliului metodic de câtre managerii responsabili la nivel de municipiu,
formulând sugestii şi propuneri concrete privind sporirea calităţii procesului educaţional.
Art. 9. Specialistul principal- metodist responsabil de form area continuă şi atestarea
cadrelor manageriale:
■ întocmeşte Lista cadrelor manageriale care solicită cursurile de formare continuă şi
delegării la cursuri de perfecţionare a cadrelor manageriale;
■ elaborează ordine de deleghează la cursuri de formare continuă în conformitate cu ofertele
instituţiilor acreditate,respectîndu-se data depunerii cererilor solicitanţilor ;
■ familiarizează managerii responsabili de atestare şi formare continuă cu prevederile
ordinelor de delegare la cursurile de formare continuă;
■ ţine la control strict frecvenţa cadrelor manageriale delegate la cursurile de formare
continuă;
■ informează cadrele manageriale despre modificările, problemele survenite în cadrul
procesului de formare continuă şi atestar;
* monitorizează realizarea activităţilor educaţionale a solicitanţilor de grade manageriale;
■ elaborează planul individual de activitate şi prezintă dări de seamă despre activitate
conform activităţii realizate;

■ organizează şedinţe seminare cu cadrele de conducere care solicită grade manageriale;
■ exercită în instituţiile de învăţămînt asistenţă metodică pentru formarea
■ continuă şi atestarea cadrelor manageriale conform prevederilor din Regulamentul de
atestare pentru gradele manageriale;

Art. 10. Specialistul principal-metodist pentru formarea continuă şi atestarea a cadreloi*
didactice din instituţiile de învăţămînt peuniversitar, extraşcolar şi de sport:
■
■
■
■
■

■
■
■

■
■

*

monitorizează procesului de formare continuă şi atestarte a cadrelor
didactice din
instituţiile de învăţământ preuniversitar, extraşcolar şi sport;
deleghează, prin ordin, la cursuri de formare continuă cadrele didactice din instituţiile de
învăţământ preuniversitar, extraşcolar şi sport;
colaborarea cu instituţiile acreditate în realizarea formării continue a cadrelor didactice din
instituţiile de învăţământ preuniversitar, extraşcolar şi sport;
organizează procesul de atestare al a cadrelor didactice în conformitate cu cerinţele
Regulamentului de atestare a cadrelor didactice;
perfectează documentaţia cu privire la atestarea cadrelor didactice în conformitate cu
cerinţele Regulamentului de atestare a cadrelor didactice (corectitudinea completării
dosarelor cadrelor didactice care solicită grade didactice, rapoartelor de autoevaluare,
lucrărilor metodice);
completează şi eliberează certificate de grad didactic responsabililor de atestare din
instituţiile de învăţămînt;
examinează materialele înaintate de cadrele didactice care pretind la următorul grad
didactic cu titlu de excepţie în colaborare cu secţia de inspectare (art.8, 41, 43 etc.)
informează conducătorii instituţiilor de învăţămînt despre cadrele didactice delegate la
cursuri de formare continuă, despre modificările, problemele survenite în procesul de
atestare şi formare continuă;
examinează şi soluţionează problemele parvenite de la cadrele didactice cu privire la
formarea continuă şi atestare;
întocmeşte Planului de atestare pentru fiecare an de studiu şi elaborează listele nominale
ale cadrelor didactice care solicită grade didactice conform cerinţelor Regulamentului de
atestare a cadrelor didactice;
prezintă dări de seamă despre activitate.

Art. 11.. Specialistul principal-metodist pentru formarea continuă şi atestarea cadrelor
didactice din instituţiile preşcolare:
■ coordonează procesul de formare continuă a cadrelor didactice din instituţiile preşcolare;
■ organizează seminare instructiv - metodice pentru metodiştii din instituţiile preşcolare;
■ colaborează cu instituţiile acreditate în realizarea formării continue a cadrelor didactice din
instituţiile preşcolare;
■ deleghează cadrele didactice la cursuri de formare continuă în instituţiile acreditate şi
elaborează proiecte de ordine;
■ organizează procesul de atestare în conformitate cu cerinţele Regulamentului de atestare a
cadrelor didactice;
■ perfectează documentaţia cu privire la atestarea cadrelor didactice;
■ acordă asistenţă metodică conducătorilor instituţiilor preşcolare în problemele ce ţin de
aplicarea prevederilor actelor legislative şi normative, care reglementează procesul de
atestare şi formare continuă;
■ informează cadrele didactice despre modificările survenite în procesul de atestare;

■ examinează şi soluţionează propunerile, sugestiile şi reclamaţiile cadrelor didactice ce ţin
de problema atestării;
■ prezintă la sfârşit de an un raport privind realizarea obligaţiunilor de funcţie.
Art. 12. Specialis principal-metodist (banca de date):
■ Administrează pagina WEB a Direcţiei generale de educaţie, tineret şi sport, plasarea
informaţiilor.
■ Gestionează baza de date vizând paşaportizarea instituţiilor de învăţământpreuniversitar
din minicipiul Chişinău:
o acordarea ajutorului metodic cadrelor didactice şi manageriale în completarea
formularelor electronice ale instituţiilor;
o stocarea informaţiei şi transmiterea ei n baza de date a Ministerului Educaţiei şi
Tineretului al Republicii Moldova.
■ Realizează procesarea computerizată a materialelor conferinţelor, planului complex de
activitate al DCEST, extraselor lunare şi trimestriale din Planul complex de activitate al
DGEST, broşurelor, pliantelor, informaţiilor.
■ Acordă asistenţă metodică colaboratorilor Direcţiei generale în utilizarea corectă şi
eficientă a calculatoarelor, în formarea bazelor de date.
■ îndeplineşte dispoziţii parvenite de la conducerea Direcţiei generale educaţie, tineret şi
sport.
■ Respectă Regulamentul de ordine internă al DGEST.

Art. 12. Specialist coordonator pentru asistenţă tehnică (inginer programator):
■ proiectarea şi prezentarea informaţiilor în progamul Microsoft Power P oint;
■ realizează procesarea computerizată a broşurilor, cetificatelor, diplomelor, pliantelor,
introducerea în clculator a informaţiilor;
■ realizează deservirea şi profilaxia tehnicii de calcul;
■ acordă asistenă metodică colaboratorilor Direţiei generale în vederea utilizării corecte a
calculatorului;
■ colaborează cu centrul de Tehnologii Informaţionale în vederea folosirii eficiente a
calculatoarelor;
■ creează baza de date cu privire la formarea continuă şi atestarea cadrelor didactice din
minucipiul Chişinău;
■ aplică tehnologii informaţionale moderne în realizarea eficientă a procesului de formare
continuă şi atestare a cadrelor didactice şi manageriale.
■ îndeplineşte dispoziţiile parvenite de la conducerea Direcţiei generale
educaţie,
tineret şi sport;

CAPITOLUL III. DISPOZIŢII FINALE.
Art. 13. Angajaţii SFCA se subordonează organizaţional directorului general adjunct al DGETS.
A

Art. 14. In scopul realizării obiectivelor propuse, Secţia Formare Continuă şi Atestare îşi
desfăşoară activitatea în colaborare cu celelalte subdiviziuni ale DGETS şi cu echipele
manageriale din unităţile şcolare din municipiu.
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