
CONSILIUL MUNICIPAL CHISINAU
PRIMAR GENERAL AL MLINICIPIULUI CHISINAU

DIRECTIA GENERAT-A PENTRU PROTECTIA DREPTURILoR CoPIULUI
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ORDIN

Cu privire la conferirea/confirmarea
gradelor didactice

in temeiul proceselor-verbale ale Comisiilor municipale de atestare, deciziei Comisiei
municipale de atestare (proces-verbal nr. 2 din 04.06.2021), articolelor 56, 74, 131 alin. (3) din Codul
Educatiei al Republicii Moldova nr. 15212014 9i in conformitate cu pct. 49, 49, 51, 52 din
Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din invilimdntul general, profesional tehnic qi din
cadrul serviciilor de asistenld psihopedagogici, aprobat prin ordinul Ministrului Educatiei, Culturii qi
Cercet[rii nr. I 091 din 07 .10.2020,

ORDON:

1. Se conferd gradul didactic doi cadrelor didactice din instituliile subordonate Direcfiei
generale pentru protecfia drepturilor copilului, conform anexei nr. l.

2. Se confirmd gi se plstreaz6 inbazaart. 131 alin. (3) din Codul Educaliei gradul didactic
doi cadrelor didactice din institutiile subordonate Direcfiei generale pentru protecfia
drepturilor copilului, conform anexei n_r. 2.

3. Stabilirea clasei de salarizare pentru cadrele didactice se va efectua in funcfie de gradul
didactic conferit /confirmat prin prezentul ordin, de la data emiterii ordinului Ministrului
Educaliei, Culturii qi Cercetirii nr. 1010 din 23.01.2021 qi in conformitate cu
prevederile pct. 11 din Nota la Tabelul nr. I al anexei rr. 7 la Legea nr. 27012018
privind sistemul unitar de salarizare din sectorul bugetar gi pct. 3 din Nota la Tabelul nr.
2 al anexei la Hotlrdrea Guvemului nr. t234l2}l8 privind condi{iile de salarizare a
personalului din instituliile de inv6|6m6nt care funcfioneazd in regim de autogestiunei
financiar-economicd.

4. Responsabil de executarea prevederilor prezentului ordin se desemneazd V. pqeneac, gef
al Sec{iei monitorizare, evaluare, planificare strategicS qi managementul calitaiii.

5. Controlul realiz6rii prevederilor prezentului ordin revine domnului Sergiu Oceretnii, qef
al DGPDC. ,<r-;1-.t:fD>.
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$ef al Direcliei

Sergiu OCERETNII

Ex. V. Pqeneac,
tel.(022)241 s20

str. Alexandru VlahufI, 3, MD-2005, municipiul Chiqin[u, Republica Moldova"
T eL. (022) 242 7 02, wrvw. dmpdc. md, e-mai I : chisinaudmpdcl@gmai l. corn



Anexa nr. 1

la ordinul DGPDC nr. din

Conferirea gradului didactic doi

Nr.
crt.

Numele, prenumele
cadrului didactic

Domeniul de

activitate
Institulia

l. Cliqciuc Natalia Logoped Centrul pentru reabilitarea copiilor
cu dizabilitd1i,,Aten1ie"

2. Iazinschi Victoria Psiholog Centrul pentru reabilitarea copiilor
cu dizabilit6ti,,Aten{ie"

1J. Melnic Alina Psihopedagog Centrul de reabilitare pentru copii cu
dizabilitdli,,C asa Sperantei"

4. Bobulac Diana Educator
Educalie preqcolard

Centrul municipal de plasament qi

reabilitare a copiilor de vdrsti
fragedd

5. Lvovschi Diana Psiholog Centrul municipal de plasament qi

reabilitare a copiilor de vdrstd
fragedd

f al Direcliei

ERETNiI

Ex. V. Pqeneac,
tel. (022) 24t s20



la ordinul DGPDC nr. din

Confirmarea gradului didactic doi

Anexa nr. 2

$ef al Direcfiei

Sergiu OCERETNII

Ex. V. Pqeneac

tel. (022) 241 s20

Nr.
crt.

Numele, prenumele
cadrului didactic

Domeniul de
activitate

Institulia

1. Rogca Iulia Pedagog Centrul pentru reabilitarea copiilor cu
dizabilitdfi,,Aten[i e "

2. Blanari Tartara
Art. 131(3)

Pedagog Centrul pentru reabilitarea copiilor cu
dizabilitili,,Atenli e "

a
J. LabaNatalia Conduc6tor de

cerc lArta
plasticd

Centrul comunitar pentru copii gi tineri
,,Orizont"

4. Pirgaru Vera Pedagog
organizator

Centrul municipal de plasament qi

reabilitare a copiilor de v6rstd fragedd
5 Covalciuc Natalia Psiholog Centrul municipal de plasament qi

reabilitare a copiilor de v6rstd fragedd
6. Moraru Nina

Art. 131(3)
Pedagog Direclia pentru proteclia drepturilor

copilului sectorul Centru
7. Dubineanschi Ala

Art.l3l (3)
Pedagog social Serviciul social Centrul de reabilitare pentru

copii cu dizabilitdli
,,Casa Sperantei"

8. Coman Liliana Pedagog
organizator

Centrul comunitar pentru copii qi tineri
,,CeCeFel"

9. Chian Ana
Art.131(3)

Pedagog
organizator

Centrul comunitar pentru copii qi tineri
,,Codrii"

10. Sanduleac Maria
Art.l3l (3)

Pedagog
organizator

Centrul comunitar pentru copii gi tineri
,,Vatra"


