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ORDIN
Cu privire la completarea claselor în instituţiile
de învăţământ primar şi secundar, ciclul I şi II
din municipiul Chişinău în anul de studii 2018-2019

în scopul realizării prevederilor actelor legislative şi normative cu
privire la completarea claselor, în temeiul art. 51 (1), (2), (3) ale Codului
Educaţiei nr.152 din 17.07.2014, Hotărârii de Guvern nr. 868 din 08.10.2014
„Privind finanţarea în bază de cost standard per elev a instituţiilor de
învăţământ secundar general din subordinea autorităţilor publice locale de
nivelul al doilea”, circularei Ministerului Educaţiei nr. 02/13-165 din 23.02.17,
ordinului Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării nr. 397 din 29.03 2018
„Cu privire la aprobarea Planului-cadru pentru învăţământul primar, gimnazial
şi liceal, anul de studii 2018-2019”, Hotărârii Ministerului Sănătăţii şi
Protecţiei Sociale nr.21 din 29.12.2005 cu privire la aprobarea şi implementarea
Regulilor şi normativelor sanitaro-epidemiologice de stat „Igiena instituţiilor de
învăţământ primar, gimnazial şi liceal” şi deciziei consiliului de administraţie al
Direcţiei generale, educaţie, tineret şi sport nr.10/1 din 12.09.2018 se emite
următorul ORDIN:
1.
Se stabileşte numărul de elevi în clase, începând cu 03 septembrie
2018, după cum urmează:
a) în învăţământul primar şi gimnazial, clasa se constituie din cel
puţin 25 de elevi (mediul urban) şi nu mai puţin de 15 elevi în clasă (mediul
rural);
b) în învăţământul liceal, clasa se constituie din cel puţin 20 de elevi
în mediul urban şi rural;

c)
la constituirea reţelei de clase în fiecare instituţie de învăţământ
primar şi secundar se va lua în consideraţie capacitatea de proiect a instituţiei şi
prognoza efectivului de elevi.
2. Secţia analiză, monitorizare şi implementare a politicilor
educaţionale (M.Radu), şefii DETS din sectoarele Botanica, Buiucani, Centru,
Ciocana, Rîşcani (I.Musteaţă - şef interimar, V.Solomiţchi, N.Strajesco,
V.Surdu - şef interimar, A.Pavaloi), D.Garbuz, responsabil de exercitarea
atribuţiilor funcţionale ale şefului secţiei management preuniversitar, vor
monitoriza completarea claselor, conform punctului 1 al prezentului ordin şi a
prognozei indicilor de reţea a instituiţilor de învăţământ primar şi secundar, pe
anul de studii 2018-2019.
3. Responsabili de informarea părinţilor şi elevilor cu condiţiile de
completare a claselor în instituţiile de învăţământ primar şi secundar sunt
directorii instituţiilor de învăţământ.
4. Responsabili de realizarea prevederilor prezentului ordin se
desemnează şefii DETS din sectoarele Botanica, Buiucani, Centru, Ciocana,
Rîşcani (I.Musteaţă - şef interimar, V.Solomiţchi, N.Strajesco, V.Surdu - şef
interimar, A.Pavaloi) şi directorii instituţiilor de învăţământ.
5. Controlul îndeplinirii prevederilor prezentului ordin mi-1 asum.
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