
Consiliul de Administrație a DÎ a CR Ocnița 

din 28.12.2022 

Ordinea de zi: 

1. Cu privire la elaborarea şi realizarea Planului Educaţional Individualizat. 

Raportor Goreacii Ruslan 

2. Cu privire la respectarea instrucţiunii vizând eliberarea, evidenţa şi păstrarea actelor de studii. 

Raportor Toncoglaz Alla 

3. Monitorizarea implementării acţiunilor de prevenire şi diminuare a abandonului şcolar. 

Raportor Toncoglaz Alla 

4. Despre respectarea HG nr. 802 din 29.10.2015 cu privire la modul de calcul, repartizare, utilizare 

şi evidenţă a transferurilor cu destinaţie specială, achitarea indemnizațiilor tinerilor specialişti. 

Raportor Casap Ruslana 

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

şcolare. 

Raportor Chistruga Silvia 

6. Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire a sporului pentru 

performanță managerilor şcolari. 

Raportor Toncoglaz Alla 

 

Decizia Consiliului de Administraţie: 

1. Să se revizuie PEI-urile la finele semestrului şi modificările să reiasă din necesităţile şi 

potenţialul fiecărui elev. 

2. Echipa multidisciplinară intraşcolară să asigure participarea la procesul educativ al tuturor 

elevilor cu CES. 

3. Se ia act de informaţia vizând respectarea HG nr. 802 din 29.10.2015 cu privire la modul de 

calcul, repartizare, utilizare şi evidenţă a transferurilor cu destinaţie specială, achitarea 

indemnizațiilor tinerilor specialişti. 

4. Managerii instituţiilor să păstreze cu stricteţe şi să transmită prin proces-verbal actele de la un 

titular de post la succesor. 

5. Să se înregistreze corect datele cu caracter personal ale absolvenţilor în actele eliberate, în 

concordanță cu buletinul şi cartea de înmânare a documentelor (matricola şcolară). 

6. Managerii instituţiilor de învăţământ: 

 vor elabora un plan instituţional de acţiuni pentru prevenirea abandonului şcolar şi 

absenteismului; 

 vor desemna un responsabil la nivel ul instituţiei pentru combaterea cazurilor de 

abandon şi absenteism; 

 vor monitoriza activitatea diriginţilor de identificare şi stabilire a cauzelor de 

abandon/absenteism; 

 vor referi, în funcţie de situaţie, cazurile soluţionarea cărora necesită implicarea 

organelor abilitate; 

 vor stabili relaţii de colaborare cu asistentul social din primărie şi poliţistul de sector în 

vederea reînrolării elevilor în procesul de instruire. 

7. Se aprobă devizului de cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea olimpiadelor şcolare. 

8. Se aprobă Regulamentul cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanță 

managerilor şcolari. 

 
Ex. Vacari Nina,  

068127749 


