REPUBLICA M OLDOVA
CONSILIUL M U N ICIPA L CH IŞIN ĂU
PRIM ARUL GENERAL AL M U N ICIPIU LU I CH IŞIN ĂU
DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE, TINERET
SI SPORT
3

str. M itropolit D osoftei, 99, m unicipiul Chişinău, R epublica M oldova, M D -2704;
tel.: (022) 201-601, e-mail: dgetsm un@ gm ail.com

02166791

ORDIN
Ref.: Activitatea claselor cu profil
în instituţiile de învăţământ secundar
general, anul de studii 2018-2019
A

Intru realizarea prevederilor Planului-cadru pentru învăţământul primar,
gimnazial şi liceal pentru anul de studii 2018-2019, aprobat prin ordinul
Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova nr.397 din
29.03.18 „Cu privire la aprobarea Planului-cadru pentru învăţământul primar,
gimnazial şi liceal, anul de studii 2018-2019”, în scopul reglementării activităţii de
organizare şi desfăşurare a procesului educaţional în instituţiile de învăţământ
secundar general, asigurării condiţiilor optime pentru formarea personalităţii
elevilor, realizării unor aspecte ale învăţământului diferenţiat, respectării
integrităţii conţinuturilor educaţionale curriculare şi extracurriculare în
învăţământul secundar general din municipiul Chişinău şi luând în consideraţie
realizările şi performanţele elevilor din clasele cu profil şi demersurile
administraţiilor instituţiilor de învăţământ secundar general cu privire la activitatea
claselor cu profil, se emite următorul ORDIN:
1. A permite activitatea claselor cu profil în instituţiile de învăţământ secundar
general din municipiul Chişinău în anul de studii 2018-2019, conform
anexei nr. 1.
2. Directorii instituţiilor de învăţământ nominalizaţi în anexă, vor asigura:
2.1 condiţiile necesare pentru desfăşurarea eficientă a procesului educaţional în
clasele cu profil;
2.2 monitorizarea procesului educaţional în clasele cu profil, indicate în anexa
nr.l;
2.3 participarea elevilor din aceste clase la diferite activităţi competitive
municipale, republicane, internaţionale;
2.4 evidenţa rezultatelor şi performanţelor elevilor din clasele cu profil.

3. Contabilităţile centralizate a DGETS (dna T.Popova) şi ale DETS din
sectoare (M.Calaida, L.Badiuc, V.Cocol, N.Jeman, N.Bularga, interimar) şi
din instituţiile cu autonomie financiară vor efectua calculele respective
pentru salarizarea corectă a cadrelor didactice ce activează în clasele cu
profil în instituţiile menţionate în anexa nr.l.
4. Responsabilitatea realizării prevederilor ordinului dat se pune în seama dnei
S.Axînti, şeful Direcţiei inspecţie şcolară şi dnei S.Butuc-Canaţui, şeful
Direcţiei educaţie si tineret din cadrul DGETS.
5. Controlul executării prevederilor prezentului ordin revine dnei V.Negrei, şef
adjunct al DGETS.
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Ex.: M. Grajdări,
022-22 27 40

Şef al DGETS
Rodica Guţu

