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/? #

02166791

nr.

ORDIN

Cu privire la organizarea
procesului de atestare a cadrelor didactice
în anul de studii 2018 -2 0 1 9

în scopul realizării prevederilor R egulam entului de atestare a cadrelor
didactice din învăţăm ântul general, profesional tehnic şi din cadrul serviciilor de
asistenţă psihopedagogică aprobat prin ordinul M inistrului Educaţiei, Culturii şi
C ercetării nr. 62 din 23.01.2018, Hotărârii G uvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006
„Cu privire la. condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare”,
eficientizării organizării procesului de atestare în anul de studii 2018 - 2019, emit
urm ătorul

ORDIN:
1. Conducătorii instituţiilor de educaţie tim purie, învăţăm ânt prim ar, secundar
(gim naziu, liceu), special, extraşcolar şi serviciul de asistenţă psihopedagogică:
1.1. vor exam ina cererea şi Fişa de atestare a cadrului didactic în cadrul
şedinţei C onsiliului profesoral (art. 22) în perioada 04 - 14.09.2018;
1.2. vor aproba L ista nom inală a solicitanţilor de grad didactic întocm ită
în baza deciziei Consiliului profesoral;
1.3. vor prezenta la DGETS (bir. 10) datele cu privire la realizarea
Planului de atestare a cadrelor didactice în anul de studii 2017 —
2018 (A nexa nr. 1);
1.4. vor prezenta datele generale despre deţinerea gradelor didactice în
instituţie (A nexa nr. 2);
1.5. vor elabora Planul de atestare a cadrelor didactice pentru anul de
studii 2 0 1 8 - 2 0 1 9 (A nexa nr. 3);

1.6.
1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

2.

vor prezenta extrasul din procesul-verbal al Consiliului profesoral
(A nexa nr. 4);
vor constitui com isia internă de atestare a cadrelor didactice conform
prevederilor Regulam entului de atestare pentru anul de studii 20182019 (A nexa nr. 5);
vor solicita cadre didactice din alte instituţii, conform art. 39 din
Regulam ent, în cazul în care în unitatea de învăţăm ânt nu sunt
specialişti la disciplina la care se atestează cadrul/ cadrele didactice
(A nexa nr. 6);
vor prezenta L ista nom inală a cadrelor didactice care solicită cursuri
de form are profesională continuă la didactica de specialitate în anul
de studii 2 0 1 8 - 2 0 1 9 , conform anexei nr. 7;
vor prezenta în perioada 18.09 - 29.09.2018 oferta cadrelor didactice
care solicită atestare în anul de studii 2018 - 2019 pe suport de hârtie
şi în form at electronic (A nexa nr. 8);
vor prezenta Portofoliul cadrului didactic care solicită grad didactic,
cu titlu de excepţie, care vor conţine R eferinţa aprobată de
preşedintele Com isiei de atestare din instituţie, publicaţiile şi
m aterialele care confirm ă că întruneşte cel puţin trei dintre condiţiile
prezentului R egulam ent (art. 14);
vor prezenta Portofoliul cadrelor didactice care cad sub incidenţa art.
131 (3) din Codul E ducaţiei conform prevederilor art. 18 din
Regulam ent;
vor sem na angajam ente atât cu m em brii Com isiei interne de atestare,
cât şi cu cadrele didactice supuse atestării, conform anexei nr. 9
(Planul sectorial anticorupţie în dom eniul educaţiei pentru anul 2018
- 2020, aprobat prin H otărârea G uvernului nr. 816 din 20.08.2018);
vor organiza, desfăşură şi m onitoriza procesul de atestare în
conform itate cu prevederile Regulam entului de atestare a cadrelor
didactice.

R esponsabil de executarea prevederilor prezentului ordin se desem nează V.
•Pşeneac, şe f interim ar al Centrului m etodic m unicipal al DGETS.
3. Controlul executării prevederilor prezentului ordin revine V. N egrei, şef
adjunct al D G ETS.

Anexa nr. 1
Realizarea Planului de atestare a cadrelor didactice
pentru anul de studii 2017 - 2018
Instituţia de învăţăm ânt

Nr. d/r.

D isciplina

Confirm area gradului didactic
Superior
I
II

Conferirea gradului didactic
Superior
I
II

Nr. total de cadre atestate

Preşedintele Com isiei de atestare (Semnătura şi ştampila)

Numele, prenum ele
A nexa nr. 2

Date generale despre deţinerea gradelor didactice
în instituţia de în v ă ţă m â n t_________________________________
N u deţin grade

Nr. d/r.

D isciplina conform
planului-cadru

Nr. total de
cadre

Deţin grade didactice (%)

Deţin grade didactice

Superior

I

Nu deţin grade didactice

didactice (%)

II

1.
Total
Preşedintele C om isiei de atestare (Semnătura şi ştampila)

Numele, prenum ele
A nexa nr. 3

Planul de atestare a cadrelor didactice
pentru anul de studii 2018 - 2019
Instituţia de în v ă ţă m â n t_________________________________
Nr. d/r.

Disciplina

Nr. total de cadre atestate

C onferirea gradului didactic
I
Superior
II

II

Confirm area gradului didactic
Superior
I

Total

Preşedintele Comisiei de atestare (Semnătura şi ştampila)

Numele, prenum ele

A nexa nr. 4
Extras din procesul - verbal al C onsiliului profesoral
nr.
din
2018
Conferirea gradului didactic D oi
Nr
d/r

Numele,
prenumele

Codul personal

Instituţia

Sarcina didactică
deţinută

Specialitatea
conform diplomei

D isciplina predată

Preşedintele Comisiei de atestare (Semnătura şi ştampila)

Anul ultimei
perfecţionări

Vechim ea în
m uncă

Numele, prenum ele
Anexa nr. 4

Extras din procesul - verbal al C onsiliului profesoral
nr.
din
2018
Confirm area gradului didactic D oi
Nr
d/r

Numele,
prenum ele

Codul personal

Instituţia

Sarcina
didactică
deţinută

Specialitatea
conform
diplomei

Preşedintele Com isiei de atestare (Semnătura şi ştampila)

D isciplina
predată

Anul ultimei
perfecţionări

Anul conferirii/
confirm ării
gradului didactic

V echim ea în
m uncă

Numele, prenum ele

Anexa nr. 4

Extras din procesul - verbal al C onsiliului profesoral
nr.
din
2018
Conferirea gradului didactic în tâ i
Nr
d/r

Numele,
prenum ele

Codul personal

Instituţia

Sarcina
didactică
deţinută

Specialitatea
conform
diplomei

D isciplina
predată

Anul ultimei
perfecţionări

Preşedintele Com isiei de atestare (Semnătura şi ştampila)

Anul conferirii/
confirm ării
gradului didactic

V echim ea în
m uncă

Numele, prenum ele

Anexa nr. 4
Extras din procesul - verbal al C onsiliului profesoral
nr.
din
2018

Confirm area gradului didactic în tâ i
Nr
d/r

Numele,
prenum ele

Codul personal

Instituţia

Sarcina
didactică
deţinută

Preşedintele Comisiei de atestare (Semnătura şi ştampila)

Specialitatea
conform
diplomei

D isciplina
predată

Anul ultimei
perfecţionări

Anul conferirii/
confirm ării
gradului didactic

Vechim ea în
m uncă

Numele, prenum ele

Anexa nr. 4

Extras din procesul - verbal al C onsiliului profesoral
nr.
din
2018
Conferirea gradului didactic Superior
Nr
d/r

Numele,
prenum ele

Codul personal

Instituţia

Sarcina
didactică
deţinută

Specialitatea
conform
diplomei

D isciplina
predată

Anul ultimei
perfecţionări

Preşedintele Com isiei de atestare (Semnătura şi ştampila)

Anul conferirii/
confirmării
gradului didactic

V echim ea în
m uncă

Numele, prenum ele
A nexa nr. 4

Extras din procesul - verbal al C onsiliului profesoral
nr.
din
2018
C onfirm area gradului didactic Superior
Nr
d/r

Numele,
prenum ele

Codul personal

Instituţia

Sarcina
didactică
deţinută

Specialitatea
conform
diplomei

D isciplina
predată

Preşedintele Com isiei de atestare (Semnătura şi ştampila)

Anul ultimei
perfecţionări

.

Anul conferirii/
confirm ării
gradului didactic

V echim ea în
muncă

Numele, prenum ele
A nexa nr. 5

M em brii com isiei de atestare conform R egulam entului
de atestare a cadrelor didactice pentru anul de
studii 2 0 1 8 - 2 0 1 9
Nr
d/r.

Numele, prenumele

Funcţia în comisie

Disciplina predată

Gradul didactic deţinut

1.
Preşedintele Comisiei de atestare (Semnătura şi ştampila)

Numele, prenum ele

A nexa nr. 6

Cadrele didactice care solicită cooptarea specialiştilor din alte instituţii de învăţăm ânt

Nr. d/r
1.

Num ele, prenum ele cadrului didactic

D isciplina predată

Gradul didactic solicitat

Preşedintele Comisiei de atestare (Semnătura şi ştampila)

N um ele, prenum ele

A nexa nr. 7
Oferta de delegare la cursurile de form are profesională continuă
pentru anul de studii 2018 - 2019
Instituţia de învăţăm ânt _____________________________________
Nr. d/r

Numele,
prenum ele
cadrului didactic

Disciplina
predată

Studiile,
anul
absolvirii

Vechim ea în
m uncă
(pedagogică)

Preşedintele Comisiei de atestare (Semnătura şi ştampila)

Ex. Vera Pşeneac

Gradul didactic
deţinut

Anul
conferirii/
confirm ării
.

Anul ultimei
perfecţionări

Lim ba de instruire

Numele, prenum ele

