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ORDIN

Cu privire la punerea în aplicare a prevederilor
Deciziei CA nr.5/3 din 21.04.2018
în conformitate cu Decizia Consiliului de Administraţie nr. 5/3 din
21.04.2018, în temeiul cadrului legal: Codul Educaţiei al Republicii Moldova
nr.152 din 17.07.2014; Regulamentului-tip cu privire la organizarea şi
funcţionarea organului local de specialitate în domeniul învăţământului
(Hotărârea de Guvern nr.404 din 16.06.2015); Legii nr.338-XIII din 15.12.1994
privind drepturile copilului; Legii nr.133 din 08.07.2011 privind protecţia
datelor cu caracter personal; Legii nr.30 din 07.03.2013 privind protecţia
copiilor împotriva impactului negativ al informaţiei; Legea nr. 10-XVI din
03.02.2009 cu privire la supravegherea de stat a sănătăţii publice; Ordinul
comun al MS şi ME 239/380 din 01.11.1996; în scopul monitorizării şi realizării
proiectelor de cooperare în instituţiile de învăţământ, emit următorul Ordin:
j

1.

Secţia Informare şi relaţii cu comunitatea (Vorotneac Elena, şef):
1.1.
va organiza diverse activităţi pentru informarea managerilor
şcolari despre posibilităţile implementării proiectelor de cooperare, cu
participarea elevilor, părinţilor, cadrelor didactice şi manageriale,
autorităţilor locale şi centrale, sindicatelor (pe parcursul anului 20182019);
1.2.
va coordona proiectele de cooperare realizate de instituţiile
municipale de învăţământ şi va informa conducerea Direcţiei generale
în cadrul şedinţelor convocate de şeful DGETS (pe parcursul anului
2018-2019);
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1.3.
va monitoriza procesul de implicare a managerilor şcolari în
activităţile de implementare a proiectelor de cooperare în unităţile
şcolare şi va oferi un feedback eficient;
1.4.
va participa în cadrul evaluărilor frontale pentru a verifica nivelul
procesului de implementare de către conducătorii instituţiilor
municipale de învăţământ a proiectelor de cooperare teritoriale şi
internaţionale (pe parcursul anului de studii 2018-2019);
1.5.
va favoriza schimburile reciproce de bune practici educaţionale,
cooperarea şi mobilitatea între sistemele de educaţie şi de formare din
cadrul comunităţii naţionale şi internaţionale;
1.6.
va disemina informaţii prin intermediul mass-media privind
promovarea creativităţii de implementare a proiectelor de cooperare;
1.7.
va crea o bază de date despre proiectele de cooperare din
municipiu.
2. Conducătorii instituţiilor de învăţământ se obligă:
2.1.
să respecte prevederile legislaţiei în vigoare privind realizarea
parteneriatelor de cooperare;
2.2.
să stimuleze implicarea mediului economic, partenerilor sociali
şi a comunităţii civile, precum şi a partenerilor internaţionali în
procesul educaţional prin sincronizarea activităţilor;
2.3.
să prezinte DGETCS spre aprobare parteneriatele/ acordurile/
contractele/ protocoalele, cu coordonarea secţiei Informare şi Relaţii cu
Comunitatea si semnătura şefului DGECTS.
2.4.
să
înregistreze
parteneriatele/
acordurile/
contractele/
protocoalele la Secţia IRC.
2.5.
să raporteze DGETS despre rezultatele, problemele şi impactul
proiectelor de cooperare realizate.
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3. Se numeşte responsabil de realizarea prevederilor prezentului ordin Elena
Vorotneac, şef secţia IRC.
4. 'Controlul realizării prevederilor prezentei decizii mi-1 asum.

Rodica GUTU
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Ex: E. Wjbrotneac, 022 201629
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