CONSILIUL de ADMINISTRAŢIE

DECI ZI E
Din 27 octombrie 2016

nr. 2

Cu privire la formarea Consiliului de etică al
Dl"

Consiliul Administrativ
DECIDE :
1. A lua act de informaţia prezentată de Voleac Daniela, specialist serviciul
juridic DI
2. A institui Consiliul de etică al DI conform ordinului.
3. A familiariza cadrele didactice cu conţinutul Codului de etică aprobat prin
ordinul ministrului educaţiei nr. 861 din 07.09.2015 şi cu ordinul şefului DÎ
Soroca nr. 01-27/285 din 17.10.2016 cu privire la componenţa Consiliului
de etică al DI.

4. Responsabil de executarea prezentei decizii se desemnează Voleac D,
specialist serviciul juridic DI.

CONSILIUL de ADMINISTRAŢIE

DECI ZI E
Din 27 octombrie 2016
" Cu privire la oferta de atestare a cadrelor
didactice/ manageriale pentru anul 2017"

Consiliul Administrativ
DECIDE:
1. A lua act de informaţia prezentată de S. Topor- şef SMCFPC.
2. A aproba Programul de organizare şi desfăşurare a activităţilor cu privire la
atestarea cadrelor didactice şi manageriale în anul de studii 2016-2017.
3. A monitoriza procesul de atestare în conformitate cu prevederile
Regulamentului de Atestare, Programul de organizare şi desfăşurare a
activităţilor cu privire la atestarea cadrelor didactice şi manageriale în anul
de studii 2016-2017.
4. A elabora şi prezenta Ministerului Educaţiei informaţia solicitată referitor la
atestare.

5. Responsabil de realizarea prezentei decizii se desemnează S.Topor, şef
SMCFPC.

CONSILIUL de ADMINISTRAŢIE

DECI ZI E
Din 27 octombrie 2016

nr. 2

" Cu privire la aprobarea planului raional
de acţiuni de prevenire şi combatere
a violenţei în mediul şcolar "

Consiliul Administrativ
DECIDE :
1. A lua act de proiectul Planul raional de acţiuni de prevenire şi combatere a
violenţei în mediului şcolar pentru anul de învăţământ 2016-2017, prezentat
de Indricean Oxana, şef SAP/ Coordonator raional de proiectul Planului de
prevenire a cazurilor de VNET.
2. A aproba Planul raional de acţiuni de prevenire şi combatere a violenţei în
mediului şcolar pentru anul de învăţămînt 2016-2017.

3. A pune în responsabilitatea managerilor instituţiilor de învăţămînt din raion
îndeplinirea acţiunilor stipulate in Planul aprobat.

4. A desemna responsabil de monitorizarea executării Planului Indricean
Oxana şef SAP/ Coordonator raional de prevenire a cazurilor de VNET.
5. A desemna responsabil de executarea prezentei decizii Păunescu Svetlana
şef adjinct al DI

CONSILIUL de ADMINISTRAŢIE

DECI ZI E
Din 27 octombrie 2016

.

nr. 2

" Cu privire la pregătirea instituţiilor de
învăţămînt către sezonul rece"

Consiliul Administrativ
DECIDE:
1. A lua act de informaţia prezentată de Donos Gh., şef DI
2. A monitoriza situaţia la capitolul asigurarea instituţiilor cu combustibil.
3. Responsabil de executarea prezentei decizii se desemnează Donos Gh, şef
DÎ.

Preşedintele CA

nos Ghenadie

Secretarul CA

ţu Elena

CONSILIUL de ADMINISTRAŢII

Decizie
din 27.10*2016

nr. 2

Cu privire la tarificarea cadrelor managerial si didactice anul dev studii 2016-201 7
Consiliul de Administraţie
DECIDE:
1. A lua act de informaţia prezentată de doamna V. Andries.
2. A atenţiona managerii din instituţii de invatamint preuniversitar sa respecte
graficul de prezentare a listelor de tarificare.
3. Conducătorii instituţiilor sa determine efectivul-limita a statelor de personal .
4. A duce în continuare evidenţa si gestionarea mijloacelor financiare in termenii
stabiliţi.
5. Responsabil de realizarea prezentei decizii se desemnează V.Andrieş, sef
serviciu economic DI.

Preşedintele CA

Secretarul

CA

