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ORDIN

din0? /P, 2022

Cu privire la gcolarizarea copiilor/elevilor de vffrsti
gcolarl obligatorie in anul de studii 2022'2023.

Conform Codului Educa{iei art.13,cap.I., Instrucliunii ,, Cu privire la prevenirea,

combaterea abandonului gi absenteismului gcolar " a Ministerului Educaliei,aprobati prin
ordinul nr.559 din 12 iunie 2015,Planul-cadru pentru invdldmAntul primar,grmnazial Ei liceal
pentru anul de studii 2022-2023,Regulamentul-tip de organizare qi funclionare a instituliilor
de invSldm6nt primar gi secundar,ciclul I Ei Il,aprobat de Ministerul Educaliei Ei Cercetdrii,

ordinul nr.235 din25.03.20l6,Planului de activitate al Direcliei Generale invafimdnt Cantemir
pentru anul 2\22,Deciziei nr.10/01^qi Deciziei nr.l0/02 din 30.09.2022 a Consiliului de

administralie al Direcfiei Generale Invllimdnt Cantemir, a notei informative prezentate de

dna Ana BURDUJA,specialist superior,responsabil de qcolarizare,Direcfia Generali Invaldmdnt

Cantemir,in scopul asigurdrii qcolariz[rii,prevenirii abandonului Ecolar Ei absenteismului

copiilor/elevilor de vdrsta 07- 16 ani in anul de studii 2022-2023,emit prezentul
Ordin:

1. Se aprobd Planul de acliuni pentru incadrarea elevilor neEcolarizati in procesul instructiv-
educativ qi prevenirea,combaterea abandonului gcolar gi absenteismului Ecolar in anul de

studii 2022-2023 .

2. Managerii instituliilor primar gi secundar, ciclul I qi II din raion vor :

. asigura impreund cu diriginfii,pdrinlii,qcolarizarea copiilor/elevilor cu vdrste

cuprinse intre 07-16 ani, inscrigi in institulia de invdldmant pe care o gestioneazi;
. emite ordin cu privire la gcolarizarea copiilor/elevilor in anul de studii 2022-2023;
. asigura completarea documentaliei qcolare privind evidenla contingentului de

elevi qi menlinerea evidenlei curente a acesteia;
. desemna un responsabil pentru combaterea cazurilor de abandon Ecolar Ei

absenteism la nivel de institulie de invi!6mdnt;
. asigura elaborarea qi incorporarea componentei cu acfiuni pentru prevenirea

cazurilor de abandon qcolar qi absenteism la nivel de institulie de invdldmdnt cu

aprobarea la Consiliul de administralie;
o asigura prezentarea semestriald a rapoartelor,privind implementarea aclinuilor

pentru prevenirea abandonului qcolar gi absenteism;
. asigura elaborarea,implementarea Ei prezentarea rapoartelor semestiale,privind

realizarea planurilor individuale de sprijin pentru combaterea fiecarui caz de

abandon Ecolar sau absenteism qi risc de abandon qcolar Ei a reintegrdrii socio-
educa{ionale a elevului;

. stabili relalii de colaborare ;i vor inilia acliuni comune cu partenerii sociali Ei

structurile abilitate pentru rcalizarea aclinuilor de prevenire a abandonului gcolar

qi absenteismului;



o elabora la nivel de institulie de inv6!5mdnt Plan de acliuni pentru incadrarea
elevilor neqcolarizafi in procesul instructiv-educativ gi 

-prevenirea, 
combaterea

abandonului qi absenteismului qcolar in anul de studii 2022-2023.-
duce evidenta strictd cu privire la qcolarizarea elevilor, a elevilor cu risc de
absenteism gi abandon qcolar;

o completa fiqele de sesizare cu privire la gcolarizare4 abandonul gcolar,
absenteismul qcolar

3. Se pune in sarcina Dnei Ana BURDUJA,specialist superior,responsabil de qcolarizare DGi
Cantemir a analiza situalia cu privire la gcolarizarea topiilor/eievilor de vdrsta 07-16 aniin anul de studii 2022-2023 qi intreprinderea ac{iunilor privind preintdmpinarea
absenteismului gi abandonului qcolar,cu ulterioara informare Ministerului Educaliei qi Ceicetdrii
gi la Consiliul de administra{ie al DGi Cantemir.
4. Se desemneazd responsabil de realizarea prevederilor prezentului ordin doamna Ana
BURDUJA,specialist superior,responsabil de qcolarizare DGi cantemir.
5. 

_ 
Controlul asupra executdrii prezentului ordin se pune in sarcina doamnei Nadejda

COLOMAN, gef adjunct DGi Cantemir

$ef
Direcfia General5 invifimff

Emis: Ana Burduj4 sp.superior

Tatiana CECHIR


