
Consiliul de Administrație a Direcţiei Învăţământ a CR Ocnița 

din 26.10.2022 

 

Ordinea de zi: 

 

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

2022-2023. 

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 Monitorizarea planificării didactice în IET. 

Raportor Guțan Natalia 

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

Raportor Casap Ruslana 

5. Cu privire la organizarea alimentaţiei elevilor. 

Raportor Sturzinscii Ecaterina 

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

didactice/manageriale în anul de studii 2022 -2023. 

Raportor Vacari Nina 

7. Cu privire la Monitorizarea desfăşurării evaluărilor iniţiale. 

Raportor Vacari Nina 

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

Raportor Andrușcenco Galina 

9. Cu privire la eficientizarea cheltuielilor în scopul diminuării deficitului de buget al instituţiilor. 

(Rapoarte ale managerilor de instituţii cu deficit de buget). 

Raportor Andrușcenco Galina 

 

Decizia Consiliului de Administraţie: 

 

1.  Instituţiile care utilizează în calitate de combustibil gazul natural, să identifice alternative posibile, 

surse financiare pentru procurarea combustibilului necesar, să verifice termenul de utilizare a 

contoarelor de gaz și funcționalitatea cazanelor, iar cei ce utilizează în calitate  de combustibil: 

cărbune, lemne, brichete şi pelete să organizeze livrarea combustibilului necesar în limita 

posibilităților de depozitare. 

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

studii 2022-2023 şi să informeze DÎ despre problemele survenite. 

3. Să se respecte prevederile Planului-cadru la posibilitatea fiecărui elev de studia o disciplină 

opţională. 

4. De a desfăşura procesul instructiv în IET în conformitate cu cerințele actelor normative. 

5. Se ia act de repartizarea tinerilor specialişti în instituţiile de învăţământ  din raion. 

6. Să se respectare normele financiare pentru alimentația copiilor, 13 lei per/copil. 

7. Se aprobă Planul de atestare a cadrelor didactice/manageriale pentru conferirea/ confirmarea 

gradului didactic doi/unu/superior în anul de studii 2022-2023. 

8. De elaborat evaluările iniţiale conform cerinţelor actelor normative. 

9. De analizat rezultatele evaluărilor iniţiale conform achizițiilor determinate de unitățile de 

competențe din clasa anterioară. 

10. Se ia act de totalurile tarifării lucrătorilor din învăţământul general; 

11. Managerii instituţiilor de învăţământ vor elabora un Plan de eficientizare a cheltuielilor în scopul 

diminuării deficitului de buget al instituţiilor. 

 

Ex. Nina Vacari, 068127749 


