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ORDIN

Cu privire la constituirea Comisiilor
municipale de atestare şi cooptare a cadrelor didactice
în anul de studii 2016-2017
/V

In conformitate cu prevederile Regulamentului de atestare a cadrelor
didactice din instituţiile de învăţământ preşcolar, primar, secundar (gimnaziu,
liceu), special şi extraşcolar aprobat prin ordinul Ministrului Educaţiei nr. 336 din
03 mai 2013, art. 56 din Codul Educaţiei nr. 152 din 17.07.2014, Hotărârii
Guvernului Republicii Moldova nr. 381 din 13.04.2006, în scopul organizării
eficiente a procesului de atestare în anul de studii 2016-2017, emit următorul
ORDIN:
1. A aproba componenţa Comisiei municipale de atestare a cadrelor didactice
în conformitate cu art. 28 din Regulamentul de atestare a cadrelor didactice
(Anexa nr. 1).
2. A aproba componenţa Comisiei municipale de cooptare a cadrelor didactice
‘ (Anexa nr. 2).
3. Preşedinţii Comisiilor interne de atestare a cadrelor didactice (conducătorii
instituţiilor de învăţământ):
3.1. vor aduce la cunoştinţa cadrelor didactice conţinutul prezentului
ordin;
3.2. vor aproba orarul activităţilor didactice şi extradidactice;
3.3. vor crea condiţii optime pentru activitatea eficientă a membrilor
comisiilor municipale de cooptare;
3.4. vor monitoriza activitatea cadrelor didactice cooptate şi vor prezenta
rezultatele evaluării activităţilor didactice şi extraşcolare, în perioada
20 —24.02.2017, la Centrul metodic municipal.

4. Membrii Comisiei municipale de cooptare:
4.1. vor evalua activităţile didactice şi extradidactice conform orarului
aprobat de directorul instituţiei de învăţământ;
4.2. vor înregistra rezultatele activităţilor evaluate în Fişa de atestare nr.
51 şi în Registrul de monitorizare a activităţilor didactice şi
extradidactice.
5. Secţia Formare profesională continuă şi atestare:
5.1. va coordona şi monitoriza activitatea Comisiei municipale de
cooptare a cadrelor didactice;
5.2. va organiza susţinerea publică a Rapoartelor de autoevaluare pentru
conferirea / confirmarea gradului didactic doi la 19.04 2017;
5.3. va generaliza rezultatele organizării şi desfăşurării procesului de
atestare şi va prezenta informaţia în cadrul şedinţei Comisiei
municipale de atestare din 10.05.2017.
6. Contabilităţile centralizate ale DETS din sectoare şi a DGETS vor păstra
salariu mediu cadrelor didactice cooptate în cadrul procesului de atestare în
conformitate cu Hotărârea Guvernului din Republica Moldova nr. 381 din
13.04.2006.
7. Responsabil de îndeplinirea prevederilor prezentului ordin se desemnează V.
Pşeneac, şef interimar al Centrului metodic municipal.
8. Controlul executării prevederilor prezentului ordin revine dnei Valentina
Cujba, şef interimar Direcţie Generală.

