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&
ORDIN

Cu privire la prezentarea dosarelor
solicitanţilor de grad didactic
în anul de studii 2 0 1 4 -2 0 1 5

A

In scopul realizării prevederilor R egulam entului de atestare a cadrelor didactice din
învăţăm ântul preşcolar, preuniversitar, extraşcolar şi sport aprobat prin ordinul
M inistrului Educaţiei nr. 336 din 03.05.2013, în scopul organizării eficiente a procesului
de atestare în anul de studii 2 0 1 4 -2 0 1 5 , emit 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 verifica şi aproba constatările Com isiei de atestare înscrise în Fişa de
atestare a cadrului didactic (Anexa nr. 5);
vor exam ina 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 20.02.2015, la Centrul M etodic M unicipal al DGETS
(str. Petru Zadnipru 3 / 2 , sec. Ciocana) inform aţia cu privire la data şi ora
desfăşurării şedinţei Consiliului Profesoral (e-m ail: verapseneac@,rambler.ru);
- vor organiza şi desfăşura şedinţa C onsiliului Profesoral în perioada 23.02 05.03.2015, 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, preuniversitar, extraşcolar şi sport vor prezenta
la Centrul M etodic M unicipal dosarele de atestare a cadrelor didactice completate
conform A nexei nr. 1, începând cu data de 11 m artie 2015 (A nexa nr. 2).
4. M em brii C om isiei m unicipale de atestare a cadrelor didactice vor m onitoriza, în
perioada 23.02 - 05.03.2015, organizarea şi desfăşurarea şedinţelor Consiliilor
Profesorale unde se vor pune în discuţie rezultatele atestării şi susţinerea R apoartelor
de autoevaluare, a L ucrărilor m etodice de către cadrele didactice.
5. Şefii DETS din sectoarele Botanica, Buiucani, Centru, Ciocana, Râşcani (A. Ivanu,
V. Negrei (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, preuniversitar, extraşcolar şi sport cu prevederile prezentului ordin.
6. R esponsabil de îndeplinirea prevederilor prezentului ordin se desem nează
Pşeneac, şe f interim ar al Centrului M etodic M unicipal al DG ETS.
7. Controlul realizării prevederilor prezentului ordin mi-1 asum.

Ex. V. Pşeneac
(022) 48 24 20

Vera

Anexa nr. 1
D osarul de atestare a cadrului didactic:
1. C ererea {Anexa 1), Curriculum vitae;
2. Copia actului / actelor de studii;
3. Copia certificatului de căsătorie (dacă e schim bat num ele de familie);
4. C opia certificatelor de form are profesională continuă conform Hărţii creditare
(1.1 - 20 credite profesionale; 1.2 - 10 credite);
5. C opia certificatului de obţinere a gradului didactic;
6. Publicaţii (obligatoriu pentru gradul didactic superior);
7. Extrasul din procesul-verbal al şedinţei Com isiei de atestare şi listele
nom inale (A nexa nr. 3);
8. Extrasul din procesul-verbal al şedinţei C onsiliului profesoral (A nexa nr. 4);
9. Fişa de atestare sem nată de cadrul didactic şi conducătorul instituţiei,
aprobată prin ştam pila instituţiei (Anexa nr. 5 din Regulam ent);
10. Fişa de atestare a cadrului didactic sem nată şi aprobată prin ştam pilă de către
conducătorul instituţiei, cadrul didactic de la specialitate (din instituţie sau
cooptat), m em brii com isiei interne de atestare (A nexa nr. 5 ’);
11.Raportul de autoevaluare pentru conferirea gradului didactic doi şi întâi,
discutat şi aprobat de m em brii Consiliului Profesoral, sem nat de preşedintele
com isiei de atestare la nivel de instituţie (A nexa nr. 6 din Regulam ent);
12.Raportul de autoevaluare pentru confirm area gradului didactic doi şi întâi,
discutat şi aprobat de m em brii Consiliului Profesoral, sem nat de preşedintele
com isiei de atestare la nivel de instituţie (A nexa nr. 7 din Regulam ent);
13.L ucrarea m etodică pentru conferirea gradului didactic superior, discutată şi
aprobată de m em brii Consiliului Profesoral, sem nată de preşedintele comisiei
de atestare la nivel de instituţie (Anexa nr. 8 din Regulam ent);
14.Raportul privind prom ovarea schim bărilor / asigurarea calităţii educaţiei la
nivel local, raional, republican pentru confirm area gradului didactic superior,
discutat şi aprobat de m em brii Consiliului Profesoral, sem nat de preşedintele
com isiei de atestare la nivel de instituţie (A nexa nr. 9 din Regulam ent).
Notă:
R apoartele de autoevaluare / Lucrarea m etodică se prezintă conform
gradului didactic solicitat.
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A nexa nr. 3
Extras din procesul-verbal al şedinţei Com isiei de atestare nr.

d in _____

Instituţia de învăţăm ânt

Special it

Sarcin

N r.d/r

Numele,
prenum ele

C odul
p erso n
al

a
didacti
că
deţinut
ă

atea
Vechime

conform

a în

diplom ei
de studii

muncă

D isciplin
a de

Special it
atea

ultim

studiu

conform

ei

diplom ei

fo rm

de

ări

recalifica

p ro fe

re (cînd e

siona

cazul)

le

superioar
e

Conferirea gradului c idactic II
1.
2.
C onfirm area gradului didactic II

1.
2.

Conferirea gradului didactic I
1.
2.
C onfirm area gradului didactic I
1.
2.

•*>

Conferirea gradului didactic superior
1.
2.
C onfirm area gradului didactic superior
1.
2.
Directorul instituţiei____________________________________________
(N um ele, prenum ele, sem nătura, ştam pila)
M em brii com isiei

D ata

A nul

A nexa nr. 4
Extras din procesul-verbal nr.
d i n ___________
al şedinţei Consiliului profesoral
La şedinţă au participat: _____________ cadre didactice.

O rdinea de zi:
1. Prezentarea şi validarea rezultatelor evaluării activităţilor didactice şi
extradidactice realizate în procesul de atestare de către
(N um ele, prenum ele cadrului didactic evaluat)
(disciplina predată, gradul didactic, anul conferirii / confirm ării)
(U nitatea de învăţăm ânt)
(Gradul didactic solicitat)
Nr.
crt.
1.
2.

înregistrarea rezultatelor evaluării
Rezultatele evaluării activităţilor didactice şi
extradidactice, reflectate în Fişa de atestare
Perioada ultim ei perfecţionări, num ărul total de ore

C oncluziile şi recom andările comisiei:

Preşedintele com isiei

M em brii com isiei

Data

Calificativ
(adm is / respins)

J

Anexa nr. 5
Fişa de atestare
Num ele, prenum ele cadrului didactic______________
Gradul didactic solicitat__________________________
D isciplina predată_______________________________
Instituţia de în v ăţăm â n t__________________________

Nr.

Data

Tipul

Subiectul

C lasa

A precierea

Sem nătura

activităţii

d/ r
1.
2.

Concluzii şi recom andări:

Evaluator
(Num ele, prenum ele, sem nătura cadrului didactic de la specialitatea respectivă)

Cadrul didactic evaluat
(N um ele, prenum ele, sem nătura)

Directorul instituţiei__________________________________________________________
(N um ele, prenum ele, sem nătura, ştam pila)

Notă\
1. Evaluarea activităţilor educaţionale (lecţii, activităţi extracurs etc.) se
apreciază cu calificativul foarte bine, bine, satisfăcător, nesatisfăcător.
2. Se vor cuantifica în credite doar activităţile educaţionale susţinute pe bine şi

foarte bine.

Anexa nr. 6

Structura Raportului de autoevaluare
pentru conferirea gradului didactic doi, întâi

1. Date generale
2. Argum ente în favoarea solicitantului gradului didactic:
•
•
•

preocupările pentru dezvoltarea profesională;
im plicarea în activitatea instituţiei de învăţăm ânt;
contribuţia personală la prestigiul şi im aginea unităţii de învăţăm ânt.

3. îm bunătăţirea continuă a com petenţelor profesionale
4. Direcţii de perspectivă
5. R ezultatele elevilor
Raportul se prezintă în variantă redactată la calculator (volum de 8-10 pagini).

Anexa nr. 7
Structura R aportului de autoevaluare
pentru confirm area gradului didactic doi, întâi

1. Date generale
2. A rgum ente în favoarea perform anţelor obţinute:
• D ovezi despre progresul şcolar al elevilor;
• D ovezi despre preocupările pentru dezvoltarea profesională;
• D ovezi despre im plem entarea rezultatelor form ării continue în
proiectarea şi desfăşurarea dem ersului didactic;
• D ovezi despre im plicarea în activitatea instituţiei de învăţăm ânt;
• D ovezi despre contribuţia personală la prestigiul şi im aginea unităţii
de învăţăm ânt.
3. îm bunătăţirea continuă a perform anţelor profesionale
D O M EN IU L DE CO M PETEN ŢĂ
Indicatorul de

O biectiv

perform anţă vizat

4.Direcţii de perspectivă

Acţiuni

Rezultate

întreprinse

acum ulate

Dovezi

C oncluzii

A nexa nr. 8
Structura L ucrării m etodice
pentru conferirea gradului didactic superior
1. PR E L IM IN A R II
A ctualitatea temei:
• Im portanţa şi actualitatea problem ei cercetate;
• Problem a cercetării;
• Scopul cercetării;
• O biectivele cercetării;
• V aloarea practică a lucrării;
• M etodologia cercetării.
2. C A PITO LU L I (R eperele conceptuale ale problem ei abordate, aspectele
teoretice de bază (sinteza ideilor din bibliografia parcursă, controverse, gradul de
cercetare a tem ei, ordonarea ideilor, atitudinea proprie, aspecte nerezolvate))
3. CA PITO LU L II (Prezentarea experim entului; argum entarea propriei opţiuni
privind fenom enul abordat, conţinutul şi acţiunile pro-schim bare; sugestii pentru
îm bunătăţirea perform anţelor; prelucrarea şi interpretarea datelor)
4. CO N CLU ZII G EN ER A LE ŞI REC O M A N D Ă R I (valabile la nivel de sistem)
5. BIBLIO G RA FIE
6. ANEXE
Volum: 20

—

30 pag.

Anexa nr. 9
Structura Raportului
privind prom ovarea schim bărilor / asigurarea calităţii
educaţiei la nivel local, raional, republican
(pentru confirm area gradului didactic superior)
1. Date generale
2. O biective generale privind
prom ovarea schim bărilor/asigurarea calităţii
educaţiei la nivel local, raional, republican
O biective

A cţiuni

Rezultate

specifice

întreprinse

acum ulate

3. D irecţii de perspectivă

Dovezi

Concluzii

Anexa nr.10

M etodologia susţinerii
L ucrării m etodice / R aportului / In terviului de perform anţă
.

Lucrarea / Raportul se aprobă şi se înaintează pentru susţinere de către
Consiliul profesoral al instituţiei de învăţăm ânt.
. Susţinerea se realizează în faţa com isiei de evaluare şi este deschisă pentru
cadre didactice şi părinţi.
. înainte de susţinere, lucrarea / raportul este dată la recenzie (la nivel de
doctori în ştiinţe sau cadre didactice cu grade didactice întîi sau superior) de

către minister.
.
.
.
.

.

Susţinerea începe cu prezentarea de către preşedinte a pretendentului la grad
didactic (curriculum vitae).
Pretendentul prezintă rezum atul lucrării/raportului (7-10 m in.) şi răspunde la
întrebările com isiei şi ale participanţilor.
Preşedintele com isiei prezintă avizul.
Pretendentul form ulează răspunsuri în cadrul interviului de perform anţă,
punînd accentul, în m od special, asupra m odalităţilor de aplicare a unor idei,
concepte, păreri, la nivel de clasă (grupă, unitate educaţională). Interviul va
include 3-5 întrebări.
Constatările com isiei se înscriu în Procesul-verbal pe care îl elaborează
secretarul com isiei.

Notă:
Lucrările / R aportu l de autoevaluare şi In terviul de perform an ţă obţinut în
baza susţinerii calificativului adm is / respins.

M odel

M inisterul Educaţiei al R epublicii M oldova
D irecţia G enerală Educaţie, Tineret şi Sport
a C onsiliului m unicipal Chişinău

Liceul Teoretic „M ihai E m inescu”

R A PO R T DE A U TO EV A LU A R E
pentru conferirea gradului didactic întâi

M oraru Ion,
p rofesor de m atem atică
(şcoala alolingvă),
g ra d didactic doi

C hişinău - 2015

Model

M inisterul Educaţiei al Republicii M oldova
D irecţia G enerală Educaţie, T ineret şi Sport
a Consiliului m unicipal Chişinău

Liceul Teoretic „M ihai E m inescu”

LUCRARE M ETO DICĂ
pentru conferirea gradului didactic superior

Tema:

M oraru Ion,
p ro feso r de m atem atică
(şcoala alolingvă),
g ra d didactic întâi

Chişinău - 2015

