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ORDIN
Cu privire la elaborarea planului de dezvoltare
economico - socială a instituţiilor de învăţământ
primar şi secundar (ciclul I şi II) pe anii de studii
2016-2017 si 2017-2018
5
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In scopul elaborării planului de dezvoltare economico-socială a instituţiilor de
învăţământ primar şi secundar (ciclul I şi II) din municipiul Chişinău pentru anii de
studii 2016-2017 şi 2017-2018, asigurării unui învăţămînt de calitate, în temeiul art.51
din Codul Educaţiei al Republicii Moldova şi Metodologiei de înscriere a copiilor în
clasa I, aprobată prin ordinul Ministerului Educaţiei nr.202 din 09.04.2015, emit
următorul
ORDIN:
1.Şefii DETS din sectoarele Botanica, Buiucani, Centru, Ciocana, Rîşcani
(A.Ivanu, V.Negrei - interimar, A.Vîrlan, L.Babuc - interimar, A.Grosu), conducătorii
instituţiilor de învăţămînt din subordinea DGETS şi conducătorii instituţiilor de
învăţămînt cu drept de executor de buget de rangul II, în colaborare cu şefa Secţiei
management preuniversitar (T.Curtescu) şi specialistul principal, metodist din Secţia
analiză, monitorizare şi implementare a politicilor educaţionale (M.Radu):
1.1.vor elabora, în perioada 16.11.2015-14.12.2015, prognoza reţelei şcolare
pentru anii de studii 2016-2017 şi 2017-2018 a instituţiilor de învăţământ din
subordine;
1.2. vor asigura respectarea cadrului legal cu referire la:
a) organizarea şi desfăşurarea procesului educaţional;
b) capacităţile bugetare şi materiale ale instituţiilor de învăţămînt;
c) particularităţile naţionale şi teritoriale.
2. La elaborarea prognozei reţelei şcolare, conducătorii instituţiilor de învăţământ
primar şi secundar (ciclul I şi II):
2.1. vor ţine cont de:
a) prevederile actelor normative cu referire la numărul de clase şi schema de
încadrare a personalului;
b) rezultatele recensământului minorilor din districtul instituţiei de învăţământ;
c) baza tehnico-materială, didactică şi capacitatea instituţiei conform proiectului;
d) limita alocaţiilor bugetare.

2.2. vor prezenta proiectele reţelei şcolare pentru anii de studii 2016-2017 şi
2017-2018, spre coordonare, şefilor DETS din sectoare şi M.Radu, specialist principal,
metodist, Secţia analiză, monitorizare şi implementare a politicilor educaţionale (în
dependenţă de subordonare), pînă la 14.12.2015.
3. Reţeaua şcolară pentru anii de studii 2016-2017 şi 2017-2018 va fi prezentată
spre aprobare şefului Direcţiei generale (T.Nagnibeda-Tverdohleb), începînd cu
14.12.2015, conform unul grafic elaborat suplimentar care va fi adus la cunoştinţa
persoanelor vizate.
4. Responsabili de îndeplinirea prevederilor prezentului ordin se desemnează şefii
DETS (A.Ivanu, V.Negrei - interimar, A.Vîrlan, L.Babuc - interimar şi A.Grosu), şefa
Secţiei management preuniversitar (T.Curtescu), specialistul principal, metodist
(M.Radu), conducătorii instituţiilor de învăţământ din subordinea DGETS şi
conducătorii instituţiilor de învăţământ cu drept de executor de buget de rangul II.
5.Controlul asupra îndeplinirii prevederilor prezentului ordin mi-1 asum.
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