
Consiliul de Administrație a DÎ a CR Ocnița 

din 29.09.2021 

Ordinea de zi: 

1. Cu privire la respectarea Metodologiei de înscriere a copiilor în clasa I . 

Raportor Guțan Natalia 

2. Cu privire la aprobarea devizului de cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea sărbătorii „Ziua 

profesională a lucrătorilor din învăţământ”. 

Raportor Chistruga Silvia 

3. Cu privire la nominalizarea pentru premiere a cadrelor didactice cu prilejul Zilei profesionale a 

lucrătorilor din învăţământ. 

Raportor Vacari Nina 

4. Cu privire la încadrarea absolvenţilor. 

Raportor Casap Ruslana 

5. Cu privire la rezultatele admiterii în învăţământul liceal 2019-2020. 

Raportor Casap Ruslana 

6. Cu privire la totalurile tarifării lucrătorilor din învăţământul general. 

Raportor Andrușcenco Galina 

7. Cu privire la totalurile întrunirilor metodice şi obiectivele pentru anul nou de studii. 

Raportor Vacari Nina 

8. Cu privire la gradul de realizare a pregătirii instituțiilor de învăţământ general către noul an de 

studii. 

Raportor Lîsîi Nadejda 

9. Cu privire la şcolarizarea elevilor în instituţiile de învăţământ preuniversitar din raion. 

Raportor Toncoglaz Alla 

10. Cu privire la reţeaua şcolară şi contingentul de elevi în anul de studii 2021-2022. 

Raportor Toncoglaz Alla 

11. Cu privire la aprobarea suprasarcinii cadrelor manageriale şi didactice. 

Raportor Lîsîi Nadejda 

12. Cu privire la Monitorizarea asigurării instituţiilor şcolare cu manuale, literatură metodică, artistică, 

registre. 

Raportor Casap Ruslana 

 

Decizia Consiliului de Administraţie: 

 

1. De respectat prevederile Reglementărilor speciale privind organizarea anului de studii 2021-2022 

aprobate prin Ordinul MECC nr. 299 din 24.03.2021 și Hotărârile Comisiei Extraordinare de 

Sănătate Publică Ocnița. 

2. Se aprobă devizul de cheltuieli la sărbătoarea Zilei profesionale a lucrătorilor din învăţământ. 

3. Se aprobă lista cadrelor didactice ce vor fi menţionate la sărbătoarea Ziua lucrătorului din 

învăţământ. 

4. De finisat reparaţiile curente și capitale până la data inclusă în contractul de achiziții. 

5. De respectat Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr.60 din 23.08.2021. 

6. De creat condiții necesare pentru continuarea activității instituțiilor de învățământ în condițiile de 

pandemie COVID – 19 și respectarea cerințelor sanitaro - igienice. 

7. De achiziţionat cărbune și lemne pentru sezonul rece – august–septembrie, instituţiile ce încălzesc 

încăperile cu sobe. 

8. De asigurat cu dezinfectanți, mănuși, viziere și dozatoare toate instituțiile, pentru a activa în regim 

normal pe perioada de pandemie. 

 



9. În scopul atragerii absolvenților ciclului gimnazial la studii liceale, de propus directorilor de licee: 

- să realizeze parteneriate școlare dintre liceele și gimnaziile din raion; 

- să creeze pagini oficiale WEB sau pagini ale instituțiilor pe reţelele de socializare; 

- să promoveze imaginea instituției în spațiul public și mass-media prin publicarea informațiilor 

despre activitățile derulate de elevi și cadrele didactice. 

10. Managerii instituţiilor să ţină la evidenţă şcolarizarea tuturor copiilor de 7-16 ani din 

circumscripţie. 

11. Monitorizarea procesului de implementare a Curricula la disciplinele şcolare conform Reperelor 

metodologice de organizare şi desfăşurare a procesului educaţional în anul de studii 2021-2022. 

12. A înainta Consiliul Raional Ocniţa un demers privind alocarea surselor financiare pentru 

asigurarea bibliotecilor şcolare cu literatură artistică. 

 

 

 

Ex. Nina Vacari 


