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CONSILIUL MLTNICIPAL CHISINAU
PRIMAR GENERAL AL MI.]NICIPIULUI CHISINAU

DIRECTIA GENERALA PENTRU PROTECTIA DREPTURILOR COPILULUI

nr. 9l ti"-05-4t-44
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. 3 din 15.04.2022), articolelor 48, 49, 51, 52 din Regulamentul de

atestare a cadrelor didactice din invifdmdntul general, profesional tehnic qi din cadrul serviciilor de

asistenfI psihopedagogicd, aprobat prin ordinul Ministrului Educatiei, Culturii qi Cercet6rii nr. 1091

din 07.10.2020 qi in conformitate cu prevederile art. 56, 74, 131 (3) din Codul Educafiei al

Republicii Moldova nr. l52l 2014,

1.

ORDON:
Se conferl gradul didactic doi cadrelor didactice din instituliile subordonate Direcliei
generale pentru protecfia drepturilor copilului, conform anexei nr. 1.

Se confirmd qi se pdstreazd inbaza art. 131 alin. (3) din Codul Educaliei gradul didactic doi'

cadrelor didactice din institutiile subordonate Direcfiei generale pentru protecfia

drepturilor copilului, conform anexei nr. 2.

Stabilirea clasei de salarizare pentru cadrele didactice se va efectua in funclie de gradul

didactic conferit/ confirmat prin prezentul ordin, de la data emiterii ordinului Ministerului
Educaliei qi Cercet6rii nr.651 din 07.07.2022 Si in conformitate cu prevederile pct. 1l din
Nota la Tabelul nr. 1 al anexei nr. 7 la Legea nr. 27012018 privind sistemul unitar de

salarizare din sectorul bugetar qi pct. 3 din Nota la Tabelul nr. 2 al anexei la Hot6r6rea

Guvernuluinr. 12341 2018 privind condiliile de salarizare a personalului din instituliile de

inv6[6m0nt care functioneazd in regim de autogestiune financiar - economicd.

Responsabil de realizarea prevederilor prezentului ordin se desemneazd L. Cioban,

specialist principal, Sectia monitorizare, evaluare, planificare strategicd gi managementul

calit6lii.

monitorizare, evaluare,

prevederilor prezentului ordin revine V. Pqeneac, $ef Seclie

planificare strategicd qi

prevederilor prezentul
calitalii.

)

3.

4.

6. Monitorizarea realizdrii
DGPDC.

, S. Oceretnii, $ef al

DGPDC

Ex. L. Cioban,

tel.0221229449 fu.
str. Alexandru VlahutS, 3, MD-2005, municipiul Chigindu, Republica Moldova,

Tel. (022) 242 702, www.dmpdc.md, e-mail: chisinaudmpdc@gmail.com
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Anexa nr.l

la ordinul DGPDC nr. 9l din 03\ N l,oZJ

conferirea gradului didactic doi in anul de studii 2021 - z0z2

Numele, prenumele cadrului
didactic
Bovari Mariana Serviciul social Centrul de

reabilitare pentru copii cu



Anexa nr. 2

la ordinul DGPDC w. "94 ain as-08 &2al

confirmarea gradului didactic Doi in anul de studii 2021-2022

Nr.
d/o

Numele, prenumele cadrului
didactic

Disciplina/ specializarea Institu{ia

I Nenila Stela Pedagog organizator Centrul municipal de Plasament
qi reabilitare a copiilor de v6rst6
fragedE

2. Pirvan Mirabela Conduc6tor muzical Centrul municipal de plasament
qi reabilitare a copiilor de v6rst6
fragedi

J. Verdeq Iulia Pedagog Serviciul Social Centrul pentru

reabilitarea copiilor cu

dizabilitdti,,Atenfie"

4. Goncearenco Valentina
art.l31 (3)

Conducdtor de cerc Centrul comunitar pentru coPii qi

tineri ,,Albatros"

5. Posaqcova Svetlana
art.13l (3)

Pedagog organizator Centrul Comunitar pentru coPii

si tineri ,,Albatros"

6. Caceanova Alexandra
art.131 (3)

Pedagog Centrul Comunitar pentru coPii

si tineri ,,Flacdra"

7. Dudnip Aurelia
art.131(3)

Logoped Centrul municipal de plasament
qi reabilitare a copiilor de vdrstd

fragedd

8. Leahu Nadejda
art.131 (3)

Pedagog Centrul Comunitar pentru coPii
qi tineri,,Convorbitorull'

9. Bohnearscaia Margarita
art.131 (3)

Pedagog Centrul Comunitar pentru coPii

si tineri ,,Fantastic"

10. Bujulea Valentina
art.13l (3)

Pedagog Centrul Comunitar pentru coPii

Ei tineri ,,Dacia"
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