
Consiliul de Administrație a DÎ a CR Ocnița 

din 26.10.2021 

Ordinea de zi: 

1. Cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţământ preuniversitar şi  preşcolar către sezonul rece 

2021-2022.                                                                                                       Raportor Lîsîi Nadejda 

2. Cu privire la respectarea Planului-cadru şi Ordinului nr.635 din 03.05.2021, aprobarea Instrucţiunii 

privind procesul de selectare şi organizare a disciplinelor opţionale în învăţământul general. 

Raportor Guțan Natalia 

3. Cu privire la repartizarea tinerilor specialişti în instituţiile de învăţământ din raion 

Raportor Blajin Vitalii 

4. Cu privire la organizarea alimentaţiei elevilor 

Raportor Sturzinschi Ecaterina 

5. Cu privire la aprobarea listei candidaţilor pentru conferirea/confirmarea gradelor 

didactice/manageriale în anul de studii 2021 -2022. 

Raportor Vacari Nina 

Decizia Consiliului de Administraţie: 

1. Instituţiile, în care se utilizează în calitate de combustibil gazul natural, să verifice termenul de 

valabilitate a documentației responsabililor de cazangerii, operatorilor și funcționalitatea cazanelor, iar 

cei ce utilizează în calitate de combustibil cărbune, lemne, brichete şi pileţi să organizeze 

achiziţionarea combustibilului în termen. 

2. Managerii instituţiilor să monitorizeze pregătirea instituţiilor pentru activitate în perioada rece a 

anului de studii 2021-2022 şi asigurarea conectării agentului termic în conformitate cu normativul 

existent şi factorii climaterici, să informeze DÎ despre eventualele dificultăţi. 

3. Managerii instituţiilor vor aproba planul orelor opţionale ţinând cont de Planul-Cadru, modelele 

de curriculum plasat pe pagina web a MEC al Republicii Moldova. 

4. Managerii instituţiilor vor propune elevilor/părinţilor ore opţionale în corespundere cu Planul-

Cadru în luna mai a fiecărui an şcolar. 

5. Se recomandă de a oferi fiecărui elev posibilitatea de a opta pentru o disciplină opţională. 

6. De monitorizat respectarea regulilor sanitare la primirea mesei. 

7. De creat condiții de a se spăla pe mâini cu apă caldă și săpun. 

8. Evidența stricta a numărului de copii ce primesc masa. 

9. Respectarea Legii RM nr.105 din 13.03.2003, HG nr.1209 din08.11.2007, 1211 din 04.11.2016, 

nr. 722 din 18.07,2018, Ordinului Ministerului Sănătății nr.638 din 12.08.206. 

10. Respectarea normelor financiare  per copil -10.80 lei. 

11. Cadrele didactice ce nu posedă cursuri de formare pe perioada de 3 ani, sunt obligate să 

realizeze cursuri de formare continuă  în perioada anului de studii 2021-2022; în caz contrar, să nu fie 

incluşi în Ordinul de conferire/confirmare a gradului didactic doi; 

12. Cadrele didactice ce nu posedă în diplomă disciplina la care solicită grad didactic să se 

înmatriculeze la studii de recalificare la disciplina respectivă; 

13. Cadrele didactice care au înregistrat carenţe în procesul de atestare vor primi extrasul din 

procesul-verbal de la ședința comisii de atestare cu decizia respectivă. 

14. Se aprobă Lista candidaţilor pentru conferirea/confirmarea gradelor didactice/manageriale, 

Sesiunea 2022. 

 
Ex. Vacari Nina 
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