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Ref: Cu privire la măsurile de pregătire a instituţiilor
de învăţământ din rnul Călăraşi
pentru noul an de studii 2017 – 2018

În scopul executării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 606 din 26 iulie 2017 „ Cu
privire la pregătirea instituţiilor de învăţământ pentru anul de studii 2017 – 2018, în baza
ordinului Ministerului Educaţiei nr. 668 din 31.07.2017, emit următorul
O R D I N:
1. Conducătorii instituţiilor de învăţământ din subordine:
- vor asigura finalizarea, până la 10 august 2017, a lucrărilor de pregătire a instituţiilor de
învăţământ pentru anul de studii 2017 – 2018, utilizând în acest scop resursele materiale,
financiare şi umane necesare, cât şi a lucrărilor de reparaţii capitale (ale clădirii, acoperişului,
sistemei de încălzire, sălii de sport);
- vor institui un control riguros asupra îndeplinirii măsurilor cu privire la procurarea şi
stocarea combustibilului până la 15.09.2017, conservarea energiei, precum şi altor lucrări de
pregătire a clădirilor şi spaţiilor pentru perioada toamnă – iarnă 2017 – 2018. Conducătorii
instituţiilor de învăţământ, conectate la gaze naturale, vor asigura primirea avizului de utilizare a
gazelor naturale până la 15.09.2017;
- vor asigura funcţionalitatea instituţiilor de învăţământ din subordine pe parcursul întregului
an de studii.
2. În cazul necesităţii de a continua anumite lucrări externe de reparaţii capitale sau curente
ale instituţiilor de educaţie, acestea se vor desfăşura, numai cu avizul DÎTS Călăraşi. Avizul
DÎTS se eliberează în baza demersului directorului instituţiei, cu asigurarea respectării securităţii
copiilor şi angajaţilor pe perioada reparaţiilor şi fără a afecta procesul educaţional;
3. Comisiile de trecere în revistă a instituţiilor de învăţământ, în vederea avizării lor pentru
activitate pentru anul de studii 2017 – 2018, vor evalua unităţile şcolare conform graficului
aprobat prin decizia preşedintelui raionului nr. 134 din 19.06.2017 şi cele preşcolare conform
ordinului DÎTS Călăraşi nr. 01-28/344 din 02.08.2017, vor pregăti şi prezenta raportul de
totalizare la data de 21.08.2017.
4. Specialistul DÎTS, d. Parfeni Mihai:

- va informa Ministerul Educaţiei, până la 24 august 2017 despre nivelul de pregătire a
instituţiilor de învăţământ din subordine pentru începutul noului an de studii (conform Anexei 1);
- va prezenta lunar Ministerului Educaţiei, în perioada septembrie – noiembrie 2017, până la
data de 15 a fiecărei luni, informaţie privind realizarea măsurilor pentru pregătirea şi asigurarea
bunei funcţionări a instituţiilor de învăţământ în perioada toamnă – iarnă 2017 – 2018(conform
anexei 2), în baza informaţiilor acumulate de la directorii instituţiilor până la data de 14 a fiecărei
luni.
5. Executarea prezentului ordin se pune în sarcina conducătorilor instituţiilor de îmvăţământ, a
specialiştilor DÎTS, conform fişei de post.
6. Controlul executării prezentului ordin mi-l asum.
Şeful DÎTS Călăraşi

Gonţa Elena

Anexa 1
Gradul de pregătire a instituţiilor de învăţământ
pentru anul de studii 2017 – 2018 (termen de 24.08.2017)
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Anexa 2
Gradul de pregătire a instituţiilor de învăţîmânt
pentru perioada rece a anului de studii 2017 – 2018 (termeni: 14.09.2017; 14.10.2017;
14.11.2017)
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