
Consiliul de Administrație a DÎ a CR Ocnița 

din 31.01.2022 

Ordinea de zi: 

1. Cu privire la Rezultatele obținute la învățătură a elevilor la finele semestrul I al a. ş. 2021-

2022. 

Raportor Toncoglaz Alla 

2.  Cu privire la rezultatele sesiunii de iarnă. 

Raportor Toncoglaz Alla 

3. Cu privire la eficienţa utilizării transportului şcolar. 

Raportor Costiuc Ivan 

4. Cu privire la monitorizarea completării cataloagelor electronice în instituțiile de 

învăţământ general. 

Raportor Plămădeală Dinu 

5. Cu privire la monitorizarea realizării conţinuturilor curriculare şi a prevederilor Planului-

cadru pentru învăţământul primar, gimnazial şi liceal la finalul I semestru al a. ş. 2021-

2022 la disciplinele de studii. 

Raportor Vacari Nina 

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

concursurilor raionale. 

Raportor Chistruga Silvia 

 

Decizia Consiliului de Administraţie: 

1. Managerii instituţiilor să analizeze împreună cu membrii comisiei metodice rezultatele 

obţinute de elevi şi să proiecteze sarcini concrete de ameliorare a lacunelor depistate. 

2.  Managerii instituţiilor să desfăşoare pe parcursul anului şcolar seminare în vederea 

îmbunătăţirii procesului de evaluare. 

3. Managerii instituţiilor să aducă la cunoştinţa cadrelor didactice rezultatele verificării 

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

4. Să lichideze carenţele depistate în cataloagele şcolare fără a afecta situaţia şcolară a 

elevilor. 

5. Conducătorii auto să completeze foile de parcurs cu maxima atenţie, evitând lacune şi 

modificări. 

6. Conducătorii auto să verifice zilnic kilometrajul, menționând acest lucru în foaia de 

parcurs conform rutei. 

7. Conducătorii auto să întrețină starea corespunzătoare, atât tehnică cât şi igienică pe toată 

durata exploatării. 

8. Managerilor şcolari să li se acorde suplimentar şi rolul de Administrator şcolar SICE 

pentru a li se permite accesul la cataloagele tuturor claselor din instituţia dată şi a se oferi 

posibilitatea conducerii instituţiei de învăţământ să monitorizeze completarea cataloagelor 

electronice. 

9. Managerii şcolari să verifice completarea catalogului electronic, cel puţin, o dată pe lună, 

aşa cum o fac/o făceau şi cu cataloagele pe suport de hârtie. 

10. Să monitorizeze procesul de recuperare a orelor nerealizate și a conţinuturilor curriculare 

conform orarului de recuperare a orelor nerealizate. 

11. Managerii instituţiilor să asigure procesul de implementare a curricula școlară și calitatea 

realizării  conţinuturilor curriculare; 

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

realizării cu succes a conținuturilor curriculare. 

13. Se aprobă devizului de cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea etapei raionale a 

concursurilor școlare. 

 
Ex. Vacari Nina,  

027121014 


