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Cu privire la organizarea procesului
de atestare a cadrelor de conducere
în anul de studii 2015 -2016
/V

In scopul realizării prevederilor Regulamentului de atestare a cadrelor de
conducere din instituţiile de învăţământ preşcolar, preuniversitar, complementar şi
sport aprobat prin ordinul Ministrului Educaţiei nr. 454 din 31 mai 2012, Hotărârii
Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a
personalului din unităţile bugetare”, actelor normative, ordinelor, dispoziţiilor şi
instrucţiunilor emise de Ministerul Educaţiei, emit următorul

ORDIN:
1. Managerii principali ai instituţiilor de învăţământ preşcolar, primar,
secundar (gimnaziu, liceu), special şi complementar:
1.1. Vor organiza, desfăşura şi monitoriza procesul de atestare în
conformitate cu prevederile Regulamentului de atestare a cadrelor de
conducere aprobat prin ordinul Ministrului Educaţiei nr. 454 din
31.05.2012;
1.2. vor prezenta la Centrul Metodic Municipal, bir. nr. 4, datele cu privire
la realizarea planului de atestare a cadrelor manageriale în anul de
studii 2014-2015, conform anexei nr.
1.3. vor prezenta datele generale despre deţinerea gradelor manageriale în
instituţie, conform anexei nr. 2;
1.4. vor examina cererea solicitanţilor de grad managerial în şedinţa
Consiliului profesoral al instituţiei de învăţământ în anul atestării
(
erioad0p 1 - 1 5 septembrie (art. 8));
1.5. vor aproba Lista nominală a solicitanţilor de grad managerial
întocmită în baza deciziei Consiliului profesoral;

1.6.

vor elabora Planul de atestare a cadrelor de conducere care solicită
conferirea / confirmarea gradelor manageriale în anul de studii 20152016, conform anexei nr. 3;

1.7.

vor prezenta extrasul din procesul-verbal al Consiliului profesoral,
conform anexei nr. 4;

1.8.

vor prezenta, în baza cererilor depuse la nivel de instituţie, Lista
nominală a cadrelor manageriale care solicită cursuri de formare
profesională continuă în anul de studii 2015 - 2016, aprobată de
director şi în variantă electronică (Anexa nr. 5);

1.9.

vor prezenta la Centrul Metodic Municipal, biroul nr. 4, Lista
nominală a cadrelor de conducere care solicită conferirea /confirmarea
gradelor manageriale în anul de studiu 2015 - 2016 (şi în format
electronic), în perioada 17.09 , conform următorului
grafic:
Botanica
Buiucani
Centru
Ciocana
Râşcani
DGETS
Instituţiile extraşcolare
Instituţiile sportive
Instituţiile private

-

17.09.2015;
18.09.2015;
22.09.2015;
23.09.2015;
24.09.2015;
25.09.2015;
25.09.2015:
29.09.2015;
29.09.2015.

2. Şefii DETS din sectoarele Botanica, Buiucani, Centru, Ciocana, Râşcani (A.
Ivanu, V. Negrei (interimar), A. Vîrlan, L. Babuc (interimar), A. Grosu) vor
familiariza cadrele de conducere din instituţiile de învăţământ preşcolar,
preuniversitar, extraşcolar şi sport cu prevederile prezentului ordin.
3. Responsabil de punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin se
desemnează Secţia formare profesională continuă şi atestare (V. Pşeneac),
conducătorii instituţiilor de învăţământ.
J
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Controlul executăm prevederilor prezentului ordin mi-1 asum.

atiana Nagnibeda-Tverdohleb

V. Pşeneac,
(022)482420

