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ORDIN

Cu privire la realizarea evaluării tematice
/\

In scopul realizării prevederilor Planului complex de activitate a DGETS pentru
anul de studii 2018-2019, monitorizării procesului de punere în aplicare a prevederilor
Metodologiei repartizării timpului de muncă în instituţiile de învăţământ extraşcolar şi
sportiv, emit următorul ORDIN:
l.Se realizează, în perioadalO. 12.2018 - 21.12.2018, controlul tematic „ Punerea
în aplicare a Metodologiei repartizării timpului de muncă în instituţiile de învăţământ
extraşcolar şi sportiv ”.
2. Specialiştii secţiei resurse umane :
- vor evalua instituţiile extraşcolare şi sportive patronate, conform agendei
de control ataşate (anexa nr. 1);
- vor elabora şi prezenta nota informativă cu privire la rezultatele evaluării
tematice dnei O. Zastavneţchi, şeful secţiei resurse umane, până la
26.12.2018.
3. Nota informativă cu privire la rezultatele controlului cu concluziile ce se
impun, problemele identificate şi căile de soluţionarea ale acestora va fi
prezentată în cadrul şedinţei cu directorii instituţiilor de învăţământ extraşcolar
şi sportiv.
4. Responsabil de executarea prevederilor prezentului ordin se desemnează
Olga Zastavneţchi, şeful secţiei resurse umane.
5.Controlul executării prevederilor prezentului mi-1 asum.

Anexa /
la ordinul nr.ŢfV d i n №
1. Prezenţa în instituţie a ordinului cu privire la informarea personalului didactic din
instituţie referitor la cadrul de punere în aplicare a documentelor MECC în vederea
eficientizării sistemului naţional de educaţie privind debirocratizarea procesului de
raportare în învăţământul general”
2. Prezenţa în instituţie a ordinului cu privire punerea în aplicare a Metodologii
privind repartizarea timpului de muncă în instituţiile de învăţământ general ( aprobată
prin ordinul MECC nr.634 din 28.12.2017”
3. Prezenţa în instituţie a ordinului cu privire la analiza modificărilor şi completărilor
Metodologiei privind repartizarea timpului de muncă a personalului didactic din
instituţiile de învăţământ ordinul MECC nr.897 din 12.06.2018
4. Fişele de planificare a timpului de muncă în funcţie de norma didactică coordonate
cu Comitetul Sindical.
5. Evidenţa timpului de muncă în instituţii
6. Elaborarea unui raport ( succint) vizând impedimentele atestate la elaborarea Fişei
de planificare a timpului de muncă

