
CONSILruL MUNICIPAL CHI$INAU
PRIMAR GENERAL AL MTINICIPIULUI CHI$INAU

DIRECTIA GENERALA PENTRU PROTECTIA DREPTURILOR COPIULUI

nr. 4q s"--/d:!!:U&L
ORDIN

Cu privire la organizarea etapei municipale
de atestare a cadrelor didactice, sesiunea2022

in conformitate cu prevederile Regulamentului de atestare a cadrelor didactice
din invit[mantul general, profesional tehnic qi din cadrul serviciilor de asistenfi
psihopedagogici, aprobat prin ordinul Ministerului Educa{iei, Culturii qi Cercetdrii
nr. 1091 din 07.10.2020, in scopul desfEqurdrii eficiente a etapei municipale de
atestare a cadrelor didactice, sesiunea2022,

ORDON:

1. Secfia monitorizare, evaluare, planificare strategicd qi managementul
calitafli (Vera Pqeneac, qef):
1.1. va asigura organizarea etapei municipale de atestare a cadrelor

didactice in conformitate cu prevederile Regulamentului de atestare a
cadrelor didactice din invitdmantul general, profesional tehnic qi din
cadrul serviciilor de asistenfd psihopedagogicd, aprobat prin ordinul
Ministerului Educaliei, Culturii gi CercetErii nr. 1091 din 07.10.2020;

1.2. va organiza la data de 15.04.2022, ora 15.00, in incinta Sdlii de
qedinfe a DGPDC, susfinerea publici a probelor Studiu de caz pentru
conferirea/ confirmarea gradului didactic doi qi a Interviului de evaluare
a competenlelor profesionale Si prezentarea produsului/ proiectului din
practica educalionald pentru confirmarea gradului didactic unu in cadrul
Comisiei municipale de atestare;

1.3. va informa gefii DPDC din sectoare qi managerii Serviciilor sociale cu
prevederile prezentului ordin.

2. Comisia municipal6 de atestare:
2.1. va desflqura qedinfa de sus]inere publici a probelor pentru conferirea/

confirmarea gradelor didactice doi qi unu;
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2.2. va aloca pentru suslinerea publici a probei Studiu de caz 22 de minute (10

minute pentru pregdtire in vederea rezolvErii Studiului, 7 minute pentru

susfinerea Studiului de caz gi 5 minute pentru intreblri qi rdspunsuri), pentru
prezentarea produsului/ proiectului din practica educalionald - 20 de

minute (15 minute pentru rezolvarea situatiei didactice, 10 minute pentru

susfinerea Interviului gi 5 minute pentru intrebEri qi rdspunsuri);

2.3. va evalua prestalia cadrelor didactice care solicitd conferirea/ confiflnarea
gradului didactic doi, confirrnarea gradului didactic unu gi va adopta una din
urmdtoarele decizii:
- se recomandi conferirea/ nu se recomandd conferirea gradului didactic

doi;
- se recomand6 confirmarea/ nu se recomandd confirmarea gradului

didactic doi;
- se recomandd confirmarea/ nu se recomandd confirmarea gradului

didactic unu.
2.4. va consemna rezultatele atestirii intr-un proces-verbal, care va servi drept

temei pentru emiterea ordinului de conferire/ confirrnare a gradului didactic
doi gi de confirmaxe a gradului didactic int6i de citre DGPDC.

3. $efii Direc{iilor pentru protecfia drepturilor copilului din sectoare qi managerii

Serviciilor sociale vor aduce la cunogtinfa cadrelor didactice con{inutul
prezentului ordin.

4. Responsabilii de procesul de atestare a cadrelor didactice din instituliile
subordonate DGPDC vor pune la dispozilia Comisiei municipale de atestare

materialele aferente atestdrii cadrelor didactice.
5. Responsabit de realizarea prevederilor prezentului ordin se desemneazd Vera

Pgeneac, qef Seclie monitorizare, evaluare, planificare strategicl qi

managementul calitdlii.
6. Controlul executdrii prevederilor prezentului ordin revine domnului Sergiu

Oceretnii, gef al DGPDC.

Sergiu
RETNII

Ex. V. Pqeneac
022 229 449
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