
mun. Chiqin[u

Cu privire la organizarea etapei republicane I raionalel municipale/ institulionale

de atestare a cadrelor didactice Ei de conducere, sesiunea2020

in legdturd cu starea de urgen!6 pe intreg teritoriul Republicii Moldova, in scopul

prevenirii riscului de imbolnavire cu virusul Covid-19, in conformitate cu prevederile pct' 9,

subpct. 1 1) din Regulamentul cu privir e la organizarea qi funcJionarea Ministerului Educaliei,

Culturii Ei Cerceidrii, aprobat prin Hotdrdrea Guvernului nr. 69112011 Ei in vederea

desfbEurdiii etapei repubiicane/ iaionale/ municipale/ institulionale de atestare a cadrelor

didactice qi de conducere, sesiunea2020

ORDON:

1. A aproba Reperele metodologice de organizare qi desfbgurare a etapei republicane/

raionale/ municipale/ institu{ionale de atestare a cadrelor didactice Ei de conducere' sesiunea

2020 (se anexeazd).

2. Serviciul invdfare pe tot parcursul vielii:
2.1. vaaduce la cunoEtinla Organelor locale de specialitate in domeniul invdlSmAntului,

instituliilor de inv[lbmdnt profesional tehnic Ei instituliilor de invdlamdnt de subordonare

republican6 sau din subordonarea altor ministere qi autoritdli prevederile prezentului ordin;

2.2. va organizadesftqurarea sesiunii republicane de atestare.

3. Organele locale de specialitate in domeniul invdlamantului:

3.1. vor aduce la cunoqiinla tuturor conducdtorilor instituliilor de inv6{6m6nt din unitatea

administrativ teritoriald Ei cadreior didactice supuse atestdrii prevederile prezentului ordin;

3.2. vor asigura organizarea qi desfEqurarea etapei raionale/ municipale de atestare in

conformitate cu prevederile prezentului ordin'

4. Conduc6torii instituliilor de inv6J6mdnt profesional tehnic, conducdtorii institu{iilor de

subordonare republicand Ei locald sau din subordonarea altor ministere qi autoritdli:

4.1. vor aduce la cunoqtinla cadrelor didactice supuse atestdrii prevederile prezentr-rlui

ordin;
4.2. vor asigura organizatea qi desfrgurarea etapei institulionale de atestare in

conformitate cu prevederile prezentului ordin'

5. Serviciul invdlare pe tot parcursul vielii se desemneaza responsabil de monitorizarea
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I. Repere metodologice privind organizarea etapei republicane de atest^re 
^ 

cadrelor
didactice qi de conducere, sesiunea 2020, pentru conferirea/ confirmarea gradelor didactice/
manageriale intii/ superior

L Etapa republicand de atestare a cadrelor didactice $i de conducere se desfrEoard in perioada

01.06.2020 - 30.06.2020 pentru:
- conferirea gradului didactic superior/ intdi;
- confirmarea gradului didactic superior;
- confirmarea gradului didactic intdi (pentru cadrele didactice din instituliile de invdldmAnt

care nu sunt in subordinea Organelor locale de specialitate in domeniul inv6!6m6ntului, in continuare

oLSDI);
- conferirea/ confirmarea gradelor manageriale intdi/ superior.
2. Conferirea gradului didactic/ managerial intdi Ei superior se realizeazd,inbaza recenziilor

cu aviz pozitiv ale lucrdrilor metodicel rupoartelor de autoevaluare/ programelor manageriale Ei a

suslinerii in regim online a acestora, precum gi a interviului de performan![ in cadrul Comisiei

republicane de atestare.

3. Confirmarea gradului didacticl managerial int6i ;i superior se realizeazl,inbaza evaludrii

interne Ei materialelor aferente atest[rii (deciziile pozitive ale Consiliilor pedagogice, consemnate in

procese-verbale gi recenziile cu aviz pozitiv ale rapoartelor de autoevaluare/ rapoartelor

manageriale).
4. in perioada prefo-ergdtoare desfbqurlrii etapei republicane de atestare, lucrdrile metodice/

rapoartele de autoevaluarel programele manageriale sunt transmise specialigtilor de la catedrele de

profil ale instituliilor de invdJdmdnt superior Ei recenzate in termen de pdnd la data de 25 mat2020.

5. Recenziile sunt elaborate qi transmise ministerului in format electronic.

6. in cazul in care cele doud recenzii la lucrarea metodicS/ raportul de autoevaluare sau

programul managerial sunt cu aviz negativ, candidatul nu este admis la etapa republicand.

7. OLSDV conducdtorii instituliilor de invdldmAnt profesional tehnic Ei de subordonare

republican# conducdtorii instituliilor de invdldmAnt care nu sunt in subordinea OLSDI ptezintd

ministeriului adresele de email ale cadrelor didactice qi de conducere supuse atestdrii (pentru

conferirea gradelor didactice intdi qi superior), in termen de pdnd la20 mar2020.

8. Orarul suslinerii in regim online a lucrdrilor metodicei rapoarlelor de autoevaluare/

programelor manageriale Ei interviului de performanld pentru conferirea gradelor didactice/

manageriale intdi qi superior este stabilit de cdtre minister Ei adus la cunoEtinll publicd prin plasare pe

site-ul oficial al ministerului.
9. Comisiile republicane de atestare pe disciplinele Ecolare Ei de profil activeazd' in baza

orarului stabilit de c6tie minister Ei invitd cadrele didactice Ei de conducere supuse atestdrii, prin

platforme online, la Eedinla de suslinere a lucrdrilor metodice I rapoartelor de autoevaluare/

programelor manageriale, precum Ei a interviului de performanli.
10. Timpul alocat pentru suslinerea publicd, in regim online, a

de autoevaluare/ programelor manageriale, precum qi a interviului de

minute pentru fiecare candidat. Astfel, 8 minute sunt alocate pentru

candidat, iar celelalte 12 minute sunt acordate pentru rdspunsul la

membrii Comisiei in cadrul interviului de performan!6.

lucrdrilor metodice/ rapoaft elor
performanld nu va depdqi 20 de

prezentarea efectuatS de cdtre

2-3 intrebdri adresate de cdtre

1 1. Comisiile republicane de atestare evalueazd prestalia cadrelor didactice

care solicitd conferirea gradelor didactice Ei manageriale int6i qi superior Ei

Ei de conducere
adoptd una din

urmdtoarele decizii:
- se recomand6/ nu se recomandd Consiliului Republican de Atestare conferirea/ confirmarea

gradului didactic/ managerial intdi sau superior;

12. Comisiile republicane de atestare evalueazd materialele aferente atestdrii in cazul cadrelor

didactice qi de condu..r. .ur. solicitd confirmarea gardului didactic intdi Ei superior Ei adopt[ una

din urmdtoarele decizii:



- se recom arTdd.l nu se recomandA conferirea/ confirmarea gradului didactic/ managerial intdi

sau superior.
13. $edinfele Comisiilor republicane de atestare se consemneazdin procese-verbale care se

prezintd. spre examinare Consiliului Republican de Atestare qi constituie temei pentru emiterea

ordinului de conferire/ confirmare a gradelor didactice/ manageriale intAi/ superior.

14. Candidatul care nu susline una dintre probele etapei republicane de atestare pentru

conferirea gradului didactic intAi sau superior igi confirmd de drept gradul doi, respectiv, gradul intdi.

Acesta poate aspira la gradul posterior celui definut in condi{iile Regulamentului de atestare, in anul

urmdtor.
15. Candidatul, care solicitd confirmarea gradului didactic/ managerial superior sau intAi qi a

cdrui raport a fost recenzat cu aviz negativ, revine la gradul precedent. Candidatul respectiv poate

aspira la conferirea gradului didactic posterior celui de{inut, in condiliile generale ale Regulamentului

de atestare, in anul urmdtor.
16. Pentru cadrele didactice, care din motive intemeiate nu au avut posibilitatea de a susfine in

regim online probele etapei republicane de atestare, se organizeazd o sesiune suplimentar[ in luna

august inbazaunui orar stabilit de minister.

II. Repere metodologice privind organizarea etapei raionale/ municipale de atestare a

cadrelor didactice ;i de conducere din subordinea OLSDI, sesiunea 2020, pentru conferirea
gradului didactic doi, confirmarea gradului didactic intii, conferirea/ confirmarea gradului
managerial doi

1. Etapa raionald/ municipald de atestare a cadrelor didactice Ei de conducere se desfbEoard in

perioada 01.06.2020 - 30.06.2020 pentru:
- conferirea gradului didactic doi;
- confirmarea grafu_lui didactic intdi (pentru cadrele didactice din instituliile de inv6![mdnt

din subordinea OLSDI);
- conferirea/ confirmarea gradului managerial doi.
2. Conferirea gradului didactic/ managerial doi se reahzeazdinbaza suslinerii in regim online

a rapoartelor de autoevaluarcl programelor manageriale in cadrul Comisiei raionalel municipale de

atestare.
3. Confirmarea gradului didactic intAi Ei confirmarea gradului managerial doi se realizeazdin

baza evaludrii interne qi materialelor aferente atestdrii (deciziile pozitive ale Consiliilor pedagogice,

consemnate in procese-verbale gi extrasul din portofoliul de atestare) prezentate in format electronic

membrilor Comisiei raionale/ municipale de atestare.

4. Conducdtorii instituliilor de invd!6mdnt prezintA OLSDI adresele de email ale cadrelor

didactice qi de conducere supuse atestdrii pentru conferirea gradului didactic 9i managerial doi, in

termen de pdnd la20 mat2020.
5. Orarul suslinerii in regim online a rapoartelor de autoevaluarelprogramelor manageriale se

stabileqte de cdtre OLSDI Ei se aduce la cunoEtin{a publicd prin plasare pe site-ul oficial al acestuia'

6. Comisiile raionale/ municipale de atestare pe disciplinele qcolare qi de profil act;eazd in

baza orarului stabilit de cdtre OLSDI Ei invitd cadrele didactice Ei de conducere supuse atestdrii, prin

platforme online, la Eedinla de suslinere a rapoartelor de autoevaluare.

7. Timpul alocat pentru suslinerea public6, in regim online, a rapoartelor de autoevaluare/

programelor manageriale, pentru conferirea gradului didactic/ managerial doi nu va depdqi 15 minute

p.niru fiecare candidat. Astfel, 7 minute sunt alocate pentru prezentarea efectuatd de cdtre candidat,

iar celelalte 8 minute sunt acordate pentru intrebdri Ei rdspunsuri pe marginea celor expllse.

8. Comisiile raionale/ municipale de atestare evalueaz6, presta\ia cadrelor didactice 9i de

conducere care solicit6 conferirea gradului didactic/ managerial doi gi adopta una din urmdtoarele

decizir:
- se conferd/ nu se conferd gradul didactic doi;
- se conferd/nu se conferd gradul managerial doi.

9. Comisiile raionale/ municipale de atestare evalueazd materialele aferente atestarii in cazul

cadrelor didactice/ de conducere care solicitd confirmarea gradului didactic intdi sau gradului

managerial doi qi adoptd una din urmdtoarele decizii:



- se recomandd/ nu se recomanda Consiliului Republican de Atestare confirmarea gradului

didactic int6i;
- se confirmd/ nu se confirmS gradul managerial doi'

10. $edinlele Comisiilor raionale/ municipale de atestare se consemneazl" in procese-verbale

care constituie temei pentru emiterea ordinului de conferire/ confirmare a gradelor didactice/

manageriale doi.
1 1. Extrasele din procesele-verbale ale ;edinlelor Comisiilor raionale/ municipale de atestare

privind confirmarea gradului didactic intdi se transmit in format electronic ministerului 9i constituie

iemei pentru emiterea ordinului de confirmare a gradului didactic.

12. Candidatul care nu susfine raportul de autoevaluare/ programul managerial ?n cadrul

Comisiei raionalelmunicipale de atestare pentru conferirea gradului didactic/ managerial doi poate

aspira in anul urmdtor la conferirea gradului respectiv, in condiliile Regulamentului de atestare.

13, Candidatul care nu a fost evaluat pozitiv la nivel institulional Ei nu a fost recomandat de

Consiliul pedagogic pentru confirmarea gradului didactic intdi revine la gradul precedent. Candidatul

respectiv poate aspira in anul urmdtor la conferirea gradului didactic posterior celui delinut, in

condifiile generale ale Regulamentului de atestare.

14. Candidatul .ur" nu a fost evaluat pozitiv la nivel institulional Ei nu a fost recomandat de

Consiliul pedagogic pentru confirmarea gradului managerial doi, pierde gradul delinut. Candidatul

respectiv poate aspira in anul urmdtor la conferirea gradului managerial doi, in condiliile

Regulamentului de atestare.

15. pentru cadrele didactice, care din motive intemeiate nu au avut posibilitatea de a susline in

regim online probele etapei raionalelmunicipale de atestare, se organizeazd o sesiune suplimentard in

luna august inbaza unui orar stabilit de OLSDI.

III. Repere metod'dogice privind organizarea etapei institufionale de atestare a cadrelor

didactice, sesiunea 2020, pentru conferirea/ confirmarea gradului didactic doi

l. Etapa institulionala de atestare a cadrelor didactice se realizeazdin cazul in care aceasta nu

a fost desftEuratd pdnd la data emiterii prezentului ordin pentru:

- conferirea gradului didactic doi (pentru cadrele didactice din instituliile de invdldmdnt care

nu sunt in subordinea OLSDI);
- confirmarea gradului didactic doi;
2. Etapa instiiulionbld de atestare se desfEEoard in perioada 18.05.2020 - 29.05.2020 prin

susfinerea in iegim online-a rapoartelor de autoevaluare in cadrul qedinlei Consiliului pedagogic din

institulia de inv6ldm6nt.
3. in cazul instituliilor de invdldm6nt din subordinea OLSDI, pentru confirmarea gradului

didactic doi, suslinerea in regim online a rapoartelor de autoevaluare in cadrul qedinlei Consiliului

pedagogic din institulia de invapmdnt, se desfbEoard cu participarea unui delegat de cdtre OLSDI.

4. Conducdtoiii instituliilor de invdldmAnt prezintd OLSDI orarul desfr;urdrii Eediniei online

a Consiliului pedagogic.

5. Consiliul pedagogic se convoacd in gedin!6, prin platforme online, confotm orarului stabilit

de cdtre conducdtorul insiituliei respective, care este adus la cunoEtin{d cadrelor didactice.

6. Timpul alocat pentru suslinerea publicd, in regim online, a rapoartelor de autoevaluare

pentru conferiiea/ confirmarea gradului didactic doi nu va depdgi 15 minute pentru fiecare candidat.

Astfel, 7 minute sunt alocate pentru prezentarea efectuatd de c6tre candidat, iar celelalte 8 minute

sunt acordate pentru intrebdri ;i rdspunsuri pe marginea celor expuse.

7. Consiliul pedagogic adoptd una din urmatoarele decizii:

- se recomandS/ nu se recomandd conferirea gradului didactic doi;

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

8. $edinlele Consiliului pedagogic se consemn eaz6. in procese-verbale.

9. Extrasele din procesele-verbale se expediazd in format electronic:

- OLSDI in calul confirmdrii gradului didactic doi, care constituie temei de emitere a

ordinului de confirmare a gradului didactic doi;
- ministerului in cazul institutiilor de invdldmAnt care nu sunt in subordinea OLSDI qi care

constituie temei de emitere a ordinului de conferire/ confirmare a gradului didactic doi.



10. candidatul care nu sustine raportul de autoevaluare in cadrul consiliului pedagogic p:"t*
conferirea gradului didactic doi poate aspira in anul urm[tor la conferirea acestui grad, in condiliile

Regulamentului de atestare.

l l. Candidatul care nu susline raportul de autoevaluare in cadrul Consiliului pedagogic pentru

confirmarea gradului didactic doi pi"ri. lradur d.Li-rt candidatul respectiv poate aspira in anul

urmator la conferirea gradului didaitic doi, in conditiile Regulamentului de atestare'

12. pentru cadrele didactice care din motiveintemeiate nu au avut posibilitatea de a susfine in

regim online raportul de autoevaluare in cadrul consiliului pedagogic se organizeazd o sesiune

suplimentard in luna iunie.


