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Ordin
Cu privire la rezultatele sem inarului „M otivarea ca funcţie m anagerială”
In contextul ciclului de sem inare „Ş coala chişinăuiană: istorie, prezent, perspectivă”
dem arat în anul 2013, cu scopul prom ovării elem entelor de cultură o rganizaţională în instituţiile
m unicipale de în văţăm înt general, întru asigurarea unui echilibru optim fiecărui sector
educaţional detectat prin indicatori de perform anţă, pentru d em ararea procesului de determ inare
a unui inventar de evaluare, întru form area specifică a m anagerilor şcolari ca personal al
structurilor o rganizaţionale im plicate în m anagem entul calităţii în educaţie, precum şi pentru
dezvoltarea unor proceduri interne de m onitorizare/asigurare a calităţii care vor asigura
optim izarea, dezvoltarea şi, în caz de necesitate, m odificarea procedurilor de asigurare a calităţii,
pentru anul de studii 2014 - 2015 au fost planificate un şir de activităţi de form are în dom eniul
m anagem entului calităţii. A ceste activităţi presupun im plicarea m anagerilor principali, procedura
de aplicare pentru participare însem nînd interesul grupului
respectiv de form abili pentru
problem ele m enţionate în agenda sem inarului.
U ltim ul sem inar din anul de studii 2014-2015 şi-a realizat activităţile în IPLT „C onstantin
N eg ru zzi” avînd genericul: „M otivarea personalului didactic ca funcţie m anagerială” . Sem inarul
a avut drept invitat pentru evaluarea în acvariu directorul LT „ W a ld o rf’ dl Liviu D ascăl. Pentru
participare la sem inar s-au înscris 35 de m anageri ai instituţiilor de învăţăm înt general din
m unicipiu.
A ctivitatea a avut loc planic, conform Planului com plex de activitate a D irecţiei generale
educaţie, tineret şi sport, la 20.05.2015. E chipa m anagerială a liceului (V .B îtcă, director,
V .C azacu, L .B arcaru, L .Popa, directori adjuncţi) a dem onstrat atitudine responsabilă în
organizarea şi desfăşurarea la nivel înalt a sem inarului. D na V .B îtcă şi-a axat discursul pe una
din problem ele principale în activitatea m anagerială - m otivarea personalului didactic ca factor
im portant în asigurarea unei instituţii com petitive. D um neaei a m enţionat, bazându-se pe
experienţa personală, că m otivarea reprezintă m odalitatea prin care se integrează satisfacerea
necesităţilor şi intereselor individuale ale salariaţilor în realizarea obiectivelor organizaţiei stim ularea angajaţilor în vederea îndeplinirii sarcinilor într-un mod satisfăcător. M anagerul
eficient este cel care a înţeles că o organizaţie pentru a funcţiona şi a fi viabilă într-o lum e
com petitivă trebuie să îşi m otiveze angajaţii.
A ctivităţile în ateliere m oderate de dna T .C ojocaru, director adjunct, au avut drept scop
expertizarea unor studii de caz care includeau diferite m odalităţi de m otivare nepecuniară.
Participanţii la sem inar au avut posibilitatea să facă cu n o ştin ţă cu cartea de vizită a
liceului, au asistat la o activitate de suflet cu genericul „îm i place şcoala!” , în cadrul căreia
discipolii au d em onstrat abilităţile artistice dezvoltate în diverse cercuri care activează în
instituţie, au m enţionat, că adm inistraţia, cadrele didactice au dem onstrat o responsabilitate
absolută în o rganizarea şi desfăşurarea sem inarului. în instituţie persistă o atm osferă creativă,
care perm ite realizarea prev ed erilo r planului de activitate a unităţii şcolare integral şi calitativ.
Pentru v alidarea rezultatelor activităţii de form are em it o rd in u l:

1. Pentru atitudine co n ştiin cio asă faţă de îndeplinirea a trib u ţiilo r de serviciu, co m petenţă şi spirit
organizatoric dem onstrate în procesul de organizare şi desfăşurare a sem inarului, în conform itate
cu prevederile art.203, litera „ a ” din C odul M uncii al R epublicii M oldova, se aduce m ulţum ire
dnei V iorica B îtcă, d irecto r al Instituţiei Publice L iceului T eoretic „C o nstantin N eg ru zzi” .
2. D na V io rica B îtcă, directorul Instituţiei Publice L iceului T eoretic „C onstantin N eg ru zzi” va
aduce m ulţum iri m em brilor echipei m anageriale, cadrelor didactice, com unităţii de părinţi şi
elevi, pentru co n tribuţia personală în organizarea şi desfăşurarea sem inarului.
3. R esponsabil pentru realizarea prevederilor prezentului ordin se desem nează dna T am ara
C urtescu, şe f secţie m anagem ent preuniversitar.
4. C ontrolul realizării p revederilor prezentului ordin mi-1 asum .
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