
   

 

Consiliul de Administrație a DÎ a CR Ocnița 

din 27.01.2021 

Ordinea de zi: 

1. Rezultatele probelor de evaluare la sfârşit de semestru. 

 Raportor Toncoglaz Alla 

2. Cu privire la monitorizarea respectării Metodologiei de organizare şi desfăşurare a tezelor 

semestriale în clasele liceale şi rezultatele sesiunii de iarnă. 

Raportor Toncoglaz Alla 

3. Cu privire la controlul stării cataloagelor și corectitudinii încheierii mediilor semestriale în 

clasele absolvente. 

Raportor Plămădeală Dinu 

4. Cu privire la eficienţa utilizării transportului şcolar. 

Raportor Costiuc Ivan 

5. Cu privire la repartizarea surselor financiare din componenta raională pentru anul bugetar 

2021. 

Raportor Chistruga Silvia 

6. Monitorizarea realizării conţinuturilor curriculare şi a prevederilor Planului-cadru la finalul I 

sem. al a.s. 2020-2021. 

Raportor Vacari Nina 

7. Cu privire la aprobarea devizului de cheltuieli pentru organizarea şi  desfăşurarea 

concursurilor şc. raionale. 

Raportor Chistruga Silvia 

8. Cu privire la rezultatele monitorizării tematice: ,,Asigurarea calităţii procesului de alimentare a 

copiilor în instituțiile de învățământ”. 

Raportor Ecaterina Sturzinschi, metodist SMCFPC 

 

      9. Aprobarea Regulamentelor de activitate a Secțiilor din cadrul Direcției Învățământ Ocnița. 

Raportori Șefii secțiilor 

 

 

Decizia Consiliului de Administraţie: 

I. Managerii instituţiilor: 

1.1 Să analizeze împreună cu membrii comisiei metodice rezultatele obţinute de elevi şi să 

proiecteze sarcini concrete de ameliorare a lacunelor depistate. 

1.2 Să desfăşoare pe parcursul anului şcolar seminare în vederea îmbunătăţirii evaluării 

calitative a probelor. 

1.3 Să aducă la cunoştinţa cadrelor didactice din instituţiile ce le administrează rezultatele 

verificării cataloagelor de către comisiile din instituţii şi comisia din cadrul DÎ. 

1.4 Să lichideze carenţele depistate fără a afecta situaţia şcolară a elevilor. 

1.5 Să instruiască suplimentar acele cadre didactice care au comis carenţe în lucrul cu 

catalogul şcolar, referitor la prevederile Instrucţiunii privind completarea catalogului 

școlar (clasele V-XII), aprobate prin Ordinul MECC nr. 520 din 26.06.2020. 

1.6 Să se ia în calcul rezultatele verificării cataloagelor la stabilirea nivelului de performanţă  

a cadrelor didactice. 

1.7 Să asigure procesul de implementare a curricula școlară și calitatea realizării  

conţinuturilor curriculare. 

1.8 Să elaboreze corect documentația necesară conform HG 722 din 18 iulie 2018 

a ”Instrucțiunii privind organizarea alimentației copiilor și elevilor în instituțiile de 

învățământ general”, păstrarea lor în blocul alimentar şi în contabilitatea instituției 

publice de învățământ general. 



1.9  La semnarea contractelor de procurare a produselor alimentare de negociat preţul şi de 

consultat colegii. 

1.10 Să se respecte normele financiare pentru alimentația copiilor, 10.80 lei. per elev. 

1.11  Să se monitorizeze strict evidența frecvenței elevilor, întocmirea meniului-comandă în  

corespundere cu numărul elevilor prezenți la ore – permanent. 

 II. Cadrele didactice: 

1.1 Să generalizeze rezultatele elevilor la nivel de clasă, apoi să creeze o bancă de date privind 

rezultatele obţinute pentru mai mulţi ani de studii. 

1.2 Să propună pe parcursul anului de studii teste în scopul antrenării elevilor la rezolvarea lor 

corectă în timpul rezervat. 

1.3 Să examineze nota informativă privind rezultatele obţinute de către elevii claselor a V-IX 

la evaluările propuse de către DÎ pentru a-şi fixa obiective concrete de lichidare a 

inexactităţilor în clasele lor. 

1.4 Să opteze pentru ridicarea nivelului performanțelor elevilor și demonstrarea competențelor 

la olimpiadele școlare. 

III. Specialiștii și metodiștii DÎ Ocnița să continue acordarea consilierii metodice în vederea 

realizării cu succes a conținuturilor curriculare. 

IV. Se aprobă devizului de cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea organizarea și 

      desfășurarea concursurilor raionale școlare. 

V. De inclus modificările propuse în Regulamentul Concursului ,,Pedagogul anului-2022” şi de-l 

aprobat la şedinţa CR Ocniţa. 

VI. Se aprobă Regulamentele de activitate a Secțiilor din cadrul Direcției Învățământ Ocnița. 

 

 

Ex. Nina Vacari 
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