Direcţia Generală învăţământ Tineret Sport Călăraşi
Consiliul Consultativ
DECIZIE
Nr.

Din 02.11.2017

Ref:”îndeplinirea Deciziei
Consiliului Consultativ
din 03.11.2016 cu privire la tarifierea
cadrelor didactice cu supranormă didactică
în instituţile din r. Călăraşi”
Tarifierea cadrelor didactice cu .supranormă didactică, în fiecare an prezintă numeroase
probleme şi semne de întrebare, atît pentru dumneavoastră cît şi pentru Direcţia Invăţămînt. Una din
cauze este lipsa de cadre, fapt care impune conducătorii de instituţii să găsească posibilităţi de a
cuprinde cu tarifierea toate orele din planul de învăţămînt. La moment nu avem ore netarifiate şi nici
obiecte nepredate.
Anul curent de studiu toate instituţiile de învăţămînt preuniversitar au solicitat o supranormă
didactică mai mare de un salariu. Din totalul de 776 de cadre didactice (535 cadre didactice în şcoli
+241 educatori în grădiniţele), 129 au fost tarifiaţi cu o normă de la 1.0 sal. la 1,25 sal., iar 178 de
cadre au fost tarifiaţi cu o normă de la 1,25 pînă la 1,5 sal.. Deasemenea mai avem solicitări de
tarifiere a orelor remunerate plata cu ora (12 cadre didactice).
Toate aceste solicitări se fac prin demers din partea administraţiei instituţiilor conform unui
model stabilit de MECC din anul 2005. Anul curent majoritatea demersurilor au fost prezentate
respectîndu-se modelul respectiv. în acest context se menţionează managerii următoarelor instituţii:
Şcoala Primară - Grădiniţă Nişcani, LT ”M. Sadoveanu”, LT ”V. Alecsandri”, Şcoala Primară Buda,
Gimn. Temeleuţi, Gimnaziul Dereneu, Gimnaziul Bravicea, Grădiniţa ”Guguţă” or. Călăraşi. în acelaşi
timp, am primit demersuri în forme libere, cu date insuficiente despre cadrele didactice. Ca răspuns
DGÎTS a fost nevoită să solicite demersul în mod repetat, însă în formatul respectiv. De aceea,
obligaţia conducătorului de instituţie este de a respecta cerinţele care sînt stabilite de organele ierarhic
superioare. Aceasta ne va ajuta să ridicăm randamentul colaborării noastre atît calitativ cît şi în timp.
în urma monitorizării realizării deciziei Consiliului Consultativ din 03.11.2016 şi în
conformitate cu cele expuse Consiliul Consultativ
DECIDE:
1. Chestiunea dată să fie scoasă de la controlul DGÎTS Călăraşi şi pusă în seama managerilor
instituţiilor de învăţămînt.
2. Managerii instituţiilor de învăţămînt se obligă de a respecta cadrul normativ şi cerinţele
înaintate de organele ierarhic superioare referitor la tarifierea cadrelor didactice cu supranormă
didactică.

Preşedintele Consiliului Consultativ

Gonţa Elena

Secretarul Consiliului Consultativ

Prepeliţă Ecaterina

Decizia Consiliul Consultativ
Cu referire la:
respectarea Metodologiei de înscriere a copiilor în clasa I,
anul şcolar 2017-2018
din 02.11.2017
în temeiul prevederilor Codului educaţiei al Republicii Moldova, a Metodologiei de înscriere
a copiilor în clasa I, aprobată prin ordinul Ministerului Educaţiei, în contextul noilor
tendinţe, activitatea echipei manageriale din instituţia de învăţământ secundar general trebuie
prioritar axată pe asigurarea accesului la educaţie a fiecărui copil, îmbunătăţirea serviciilor de
educaţie, parteneriat familie şcoală. în scopul identificării factorilor, strategiilor, resurselor
necesare pentru şcolarizarea tuturor copiilor de 7 ani din circumscripţia, districtul şcolar
prevăzut instituţiei şi organizării corecte a înscrierii copiilor în clasa I
Consiliul Consultativ D E C I D E :
1. Se ia act de nota informativă prezentată de Buruiană Lidia, specialist DÎTS Călăraşi cu
referinţă la Respectarea Metodologiei de înscriere a copiilor în el. I, anul şcolar 20172018.
'
2. Se recomandă comisiei raionale de şcolarizare:
- monitorizarea respectării prezentei Metodologii de către instituţiile de învăţământ
din subordine;
informarea, în termeni stabiliţi, asupra procesului de înscriere a copiilor în el I
organului local/superior de specialitate;
3. Se recomandă managerilor instituţiilor de învăţământ secundar general:
Verificarea recensământului pentru a stabili şcolarizarea tuturor copiilor de 7 ani,
cu informarea DÎTS, dna Buruiană Lidia, cu rezultatele scontate până la data de
20.11.2017;
respectarea, în continuare, a Metodologiei de înscriere a copiilor în clasa I;
monitorizarea completării dosarelor personale cu acte necesare prevăzute de
Metodologie;
- elaborarea listei de recensământ a copiilor din districtul prevăzut instituţiei în
comun cu APL;
prezentarea prognozei de înmatriculare a copiilor în clasa I comisiei raionale de
şcolarizare, până la data de 01 .aprilie anual;
- organizarea corectă şi transparentă a desfăşurării procesului de înscriere a copiilor
el. I în conformitate strictă cu orarul stabilit de Ministerul Educaţiei;
informarea părinţilor despre procesul de înscriere a copiilor în el. I;
4. Se recomandă comisiei de şcolarizare din instituţii:
asigurarea transparenţei şi corectitudinii procesului de înscriere a copiilor în el. I;
5. Responsabil de executarea prezentei decizii ale Consiliului Consultativ se desemnează
Buruiană Lidia, specialist DÎTS Călăraşi.

Preşedintele Consiliului Consultativ

I

Gonţa Elena

Decizia Consiliul Consultativ
Cu referire la: Gradul de realizare a Planurilor de remediere
şi îmbunătăţire a calităţii în instituţiile de învăţământ general din raion
din 02.11.2017
Conform ordinelor nr. 67 şi 68 din 31.12.2016 a IŞN despre totalurile evaluării instituţiilor de
învăţământ din s. Hârjauca şi Răciula, a Planului managerial al Direcţiei învăţământ Tineret Sport Călăraşi,
pentru anul de studii 2016-2017 au fost efectuate evaluări a 8 IET. şi 5 şcolare; din ele 4 IŞC şi 9 DÎTS Călăraşi,
Conform recomandărilor evaluatorilor IŞN, cât şi a evaluatorilor de la DÎTS ordinele de aprobare a
Rapoartelor de evaluare a instituţiilor de învăţământ general din localităţile vizitate au indicat diferite
termene de realizare a ariilor de îmbunătăţire/recomandărilor în funcţie de numărul, complexitatea şi
caracterul acestora. Astfel în 5 instituţii acţiunile propuse au fost realizate 100% , în 8 sunt în curs de
realizare. în baza celor menţionate mai sus
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Consiliul Consultativ D E C I D E :
Se ia act de nota informativă prezentată de Prepeliţă Ecaterina, specialist principal DÎTS,
Buruiană Lidia, specialist DÎTS Călăraşi şi Timofte Ludmila, specialist DÎTS cu referire la
Gradul de realizare a Planurilor de remediere şi îmbunătăţire a calităţii în instituţiile de
învăţământ general din raion
Se recomandă Conducătorilor tuturor instituţiilor de învăţământ general din raion:
Organizarea studierii cadrului legislativ-normativ în vigoare în domeniul educaţiei ;
Respectarea prevederilor legale în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare;
Informarea, contra semnătură, a tuturor actanţilor educaţionali cu privire la prevederile cadrului legal în
domeniul educaţiei;
Prevenirea erorilor în procedura de completare a documentelor manageriale ;
Intensificarea eforturilor de dotare a mediului educaţional cu materiale didactice , echipamente modeme;
Implicarea comunităţii educaţionale în procesul de luare a deciziilor, inclusiv, prin dezvoltarea
parteneriatului grădiniţă-şcoală - familie;
Luarea la evidenţă a tuturor copiilor din districtul şcolar în conlucrare cu APL;
Elaborarea de către instituţiile evaluate, conform planului managerial a DÎTS a Planului de remediere şi
îmbunătăţire a calităţii în baza recomandărilor din raportul de evaluare;
Informarea DÎTS privind realizarea Planului de remediere şi îmbunătăţire a calităţii în timpul
acordat, conform fişei de monitorizare
A analiza la şedinţa Consiliului Consultativ din luna decembrie 2017, starea de lucruri privind
îndeplinirea acţiunilor nerealizate până la data de 02.11.2017
Responsabil de executarea prezentei decizii ale Consiliului Consultativ se desemnează
specialiştii DÎTS Călăraşi Prepeliţă Ecaterina, Buruiană Lidia, Timofte Ludmila..

Preşedintele Consiliului Consultativ
Secretar:
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Gonţa Elena

