
                                                                                                                             

REPUBLICA MOLDOVA                                              РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
 CONSILIUL RAIONAL                                                      РАЙОННЫЙ СОВЕТ
         STRĂŞENI                                                                          СТРЭШЕНЬ 
      

proiect
DECIZIE  nr. 

 din        august  2020
 
Cu privire la evidența  copiilor și asigurarea şcolarizării
 lor în anul de învățământ 2020-2021
 
           În conformitate cu prevederile  art. 43, art. 46 ale  Legii nr. 436/2006 privind administraţia
publică  locală  cu  modificările  și  completările  ulterioare,  Legii  nr.  140/2013  privind  protecţia
socială  a copiilor  în  situații  de risc și  a copiilor  separați  de părinți,  Hotărârii  Guvernului   nr.
434/1996 pentru aprobarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa copiilor şi adolescenţilor cu vârste
între 5-16 ani, prevederilor  art. 13 alin. (1), alin. (2), alin. (3) din Codului educației nr. 152/2014,
Regulamentul-tip  de organizare şi  funcţionare  a instituţiilor  de învăţământ  primar şi  secundar,
ciclul  I  şi  II,  aprobat  prin  Ordinul  Ministerului  Educaţiei  nr.  235/2016,   examinând  nota
informativă,  Consiliul raional  DECIDE:
 
    1.  Se ia act de informația privind evidența  copiilor și asigurarea şcolarizării  lor în anul de
învățământ 2020-2021.
    2. Se aprobă Planul de acțiuni privind școlarizarea copiilor cu vârste de 7-16 ani in instituțiile de
învățământ  preuniversitar  din  raionul  Strășeni  pentru  anul  de  studii  2020-2021  și
instituționalizarea  copiilor  cu  vârste  de  6-7  ani   în  grupele  pregătitoare  pentru  școală  din
instituțiile de educație timpurie, conform anexei nr.1
     3. Se pune în sarcina Direcţiei învăţământ, conducătorilor  instituţiilor de învățămînt:

-   să  asigure evidenţa cu strictețe a contingentului de elevi din instituțiile din subordine şi
completarea  documentaţiei  referitoare  la  situația  lor  școlară  în  conformitate  cu
prevederile instrucţiunilor în vigoare;

-   să întreprindă, în regim de urgenţă, acţiuni de școlarizare a tuturor elevilor și reintegrare
socio-educațională a celor  aflați în situație de abandon școlar  și  absenteism;

-   să monitorizeze implementarea planurilor instituțiilor din subordine privind școlarizarea
elevilor,    planurilor  individuale  de  sprijin  pentru  combaterea  fiecărui  caz de risc  de
abandon școlar;

-   să  creeze  parteneriate  educaţionale  cu  administraţiile  publice  locale,  Inspectoratul  de
poliţie  Strășeni,  părinţii  în vederea  soluţionării  problemelor  de şcolarizare  şi  abandon
şcolar;

-  să întreprindă acțiuni privind soluționarea problemelor copiilor aflați  în dificultate   în
conformitate  cu  Instrucțiunea  privind  mecanismul  intersectorial  de  cooperare  pentru
identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale
victime  ale  violenței,  neglijării,  exploatării,  traficului,  aprobată  prin  Hotărîrea
Guvernului nr. 270/2014;

-   să întreprindă acţiuni  de responsabilizare a managerilor  şcolari,  privitor la asigurarea
obligatorie cu hrană gratuită a elevilor claselor I – IV,  în conformitate cu prevederile
actelor normative în vigoare,  a copiilor din familiile social-vulnerabile și a elevilor din
localitățile arondate transportați la școlile de circumscripție.

-   să asigure instituționalizarea tuturor copiilor  cu vârste  6-7 ani  în grupele pregătitoare
pentru școală din instituțiile de educație timpurie.

     4.  Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul unu:



-    să elaboreze şi să prezinte anual, către 01 august 2020, instituţiilor de învăţământ din
teritoriu listele de contingentare pe anii de naştere  a copiilor cu vârste cuprinse între 5-16
ani conform „Instrucţiunii cu privire la evidenţa copiilor şi adolescenţilor cu vârste între 5
şi 16 ani” aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 434/1996;

-   să  stabilească  în  cadrul  fiecărei  localități  districtele  de  școlarizare/instituționalizare  a
copiilor și să contribuie la cuprinderea cu studiile a tuturor copiilor; 

-   să  examineze  în  cadrul  şedinţelor  consiliilor  locale  chestiuni  ce  ţin  de  şcolarizarea
obligatorie a copiilor din teritoriu, acordarea ajutoarelor materiale copiilor din familii cu
venituri  mici,  familii  social  vulnerabile,  preponderent  din  clasele  V-IX,  inclusiv  și
asigurarea cu hrană caldă gratuită a acestora.   

-  să întreprindă măsuri  de responsabilizare a familiilor dificile din teritoriu privind educația
propriilor copii.

     5.  Se  desemnează  responsabil  de  executarea  prevederilor  prezentei  decizii  şeful  Direcţiei
învăţământ  ( Iu. Certan ).
      6. Controlul executării  prevederilor prezentei  decizii  se pune în sarcina vicepreședintelui
raionului   (I. Ursu).    

                                     
 

Preşedinte al şedinţei,                                                             _______________
 

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,                                                Nina RUSU  
 
 
AVIZAT:
 
Vicepreședintele raionului                                                       I.  Ursu
Serviciul juridic                                                                        I. Malic  
Direcția învățămînt                                                                   Iu. Certan 
 
 

       



Notă informativă
la proiectul  de decizie  „Cu privire la evidența  copiilor și asigurarea şcolarizării lor în

anul de învățământ 2020-2021”

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului
Direcţia învăţământ.  
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite
Proiectul deciziei „Cu privire la evidența  copiilor și asigurarea şcolarizării  lor în anul de
învățământ 2020-2021” a fost  elaborat  în conformitate cu art. 13 alin. (1), alin. (2), alin.
(3) din Codul Educației nr. 152/2014, în  scopul instituţionalizării tuturor copiilor cu vârste
6-7 ani în grupele pregătitoare pentru şcoală  şi asigurării şcolarizării obligatorii a elevilor
cu vârste  de 7-16 ani.    
3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi    
Proiectul  deciziei  „Cu privire la evidența  copiilor și asigurarea şcolarizării  lor în anul de
învățământ 2020-2021”  prevede realizarea unui Plan de acţiuni speciale întru şcolarizarea
obligatorie a copiilor/elevilor din treptele învăţământ preşcolar şi şcolar în conformitate cu
legislaţia în vigoare.
4. Fundamentarea economico-financiară. 
Implementarea  prezentului proiect de decizie nu  va necesita cheltuieli suplimentare. 
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare.
Proiectul deciziei  „Cu privire la evidența  copiilor și asigurarea şcolarizării  lor în anul de
învățământ  2020-2021”    se  încorporează  în  sistemul  actelor  normative şi  nu  prevede
abrogarea altor decizii. 
6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 
Proiectul  deciziei a fost  avizat de către vicepreședintele raionului, Direcţia învăţământ,
Serviciul juridic, Secretarul Consiliului raional Strășeni. În scopul respectării prevederilor
Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional proiectul a fost plasat pe
pagina web oficială a Consiliului raional  www.crstraseni.md la directoriul Transparenţa
decizională, secţiunea Consultări publice a proiectelor.
7. Consultările expertizei anticorupţie
În temeiul art. 35 din Legea  nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin.( 3)
din Legea integrităţii nr. 82/2017, proiectul a fost supus expertizei  anticorupţie de către
autor.
Proiectul  de  decizie  corespunde  normelor  juridice  şi  exclude  orice  element   care  ar
favoriza corupţia. 
8. Constatările expertizei juridice 
În temeiul art. 37 din  Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, proiectul deciziei
a  fost  expus  expertizei  juridice  de  către  Serviciul  juridic,  subdiviziune  a  Consiliului
raional, care a expertizat actul respectiv și a constat că corespunde  ca structură, conţinut
şi   nu contravine  legislației.
Proiectul deciziei se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare şi se
propune Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

Şef al  Direcţiei învăţământ                                                         Iulia  CERTAN

http://www.crstraseni.md/


                                                                                                                                                                                                                                                                            Anexa nr.1
la Decizia Consiliului raional

nr.          din august 2020 

PLANUL DE ACȚIUNI
privind școlarizarea copiilor cu vârste de 7-16 ani in instituțiile de învățământ preuniversitar

din raionul Strășeni pentru anul de studii 2020-2021 și instituționalizarea copiilor cu vârste de 6-7 ani  în grupele pregătitoare
pentru școală din  instituțiile de educație timpurie

nr activități/acțiuni termen de realizare responsabili Indicatori de performanță
Obiectiv strategic:  Monitorizarea aplicării sistemului legislativ şi a politicilor educaţionale promovate de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, care să asigure accesul tuturor
copiilor la educație.
Obiectiv specific: Asigurarea şcolarizării tuturor elevilor cu vârste între 7-16 ani şi diminuării fenomenului de absenteism întru  prevenirea  abandonului școlar.

I. ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE ȘI ORGANIZAȚIONAL-PEDAGOGICE 
1 Examinarea proiectului de decizie în cadrul ședinței Consiliului 

raional  
August 2020  Șeful Direcției învățământ Raport prezentat

Decizie adoptată

  2 Examinarea în cadrul ședințelor Consiliilor profesorale/pedagogice 
a chestiunii cu privire la școlarizarea tuturor copiilor cu vârste intre 
7-16 ani și instituționalizarea copiilor în grădinițe

August 2020 Directorii instituțiilor de învățământ Ședințe organizate
Nr. de cadre didactice  informate
Decizii adoptate

3 Ședința  cu  managerii  școlari:  Despre  activitatea  Direcţiei
învăţământ  de  comun  acord  cu  echipele  manageriale  privind
asigurarea  şcolarizării  tuturor  elevilor  cu  vârste  intre  7-16  ani  şi
diminuării fenomenului de absenteism întru prevenirea  abandonului
școlar.

August 2020 Șeful Direcției învățământ
Colaboratorii Direcției învățământ
Colaboratorii Serviciului de asistență 
psihopedagogică

Raport prezentat
Nr. de manageri școlari informați
Planuri locale de acțiuni aprobate

4 Inspecţie tematică: Despre activitatea managerilor
instituțiilor de învățământ în soluționarea problemelor școlarizării 
copiilor cu vârste 7 -16 ani

13-17 septembrie 2020 Șeful adjunct al Direcției învățământ
Colaboratorii Direcției învățământ
Colaboratorii Serviciului de asistență 
psihopedagogică

Inspecție realizată
Raport întocmit
Nr. de instituții evaluate

5 Ședința cu managerii școlari: Raport cu privire la nivelul de 
școlarizare a elevilor în instituțiile de învățământ din subordine 

22 Septembrie 2020 Șeful Direcției învățământ
Șeful adjunct al Direcției învățământ

Raport prezentat
Nr. de manageri școlari informați
Rata școlarizării elevilor

6 Ședința cu managerii instituțiilor preșcolare: Cu privire la activitatea
managerilor  instituțiilor  preșcolare  de  comun  acord  cu
Administrațiile  publice  locale  de  nivelul  I  în  asigurarea
instituționalizării  copiilor  cu  vârste  de  6-7  ani  în  grupele
pregătitoare pentru școală”

August 2020 Șeful Direcției învățământ
Colaboratorii Direcției învățământ

Raport prezentat
Nr. de manageri preșcolari informați
Planuri locale de acțiuni aprobate

7 Inspecţie tematică: Despre activitatea managerilor
instituțiilor  de  învățământ  preșcolar  în  soluționarea  problemelor
instituționalizării  tuturor  copiilor  cu  vârste  de  6-7  ani  în  grupele

06-17 septembrie 2020 Șeful adjunct al Direcției învățământ
Colaboratorii Direcției învățământ
Colaboratorii Serviciului de asistență 

Inspecție realizată
Raport întocmit
Nr. de instituții evaluate



pregătitoare pentru școală psihopedagogică

8 Ședința  cu  managerii  preșcolari:  Raport  cu  privire  la  nivelul  de
instituționalizare a  copiilor de 6-7 ani în grupele pregătitoare pentru
școală”

23 Septembrie 2020 Șeful Direcției învățământ
Colaboratorii Direcției învățământ

Raport prezentat
Nr. de manageri școlari informați
Rata instituționalizării copiilor

II. ACTIVITĂȚI PRACTICE SPECIALE
9 Perfectarea listelor de contingentare a elevilor cu vârste 6-16 ani și 

verificarea prezenței lor în teritoriul de reședință
August 2020 Managerii instituțiilor de învățământ

Administrațiile publice locale
Documentație  perfectată
Nr. de acțiuni întreprinse 
Rapoarte de constatare a prezenței

10 Întocmirea listelor copiilor rămași fără supraveghere părintească August-septembrie 2020 Managerii instituțiilor de învățământ
Administrațiile publice locale

Liste întocmite
Nr. de elevi înregistrați
Nr. de familii plecate peste hotare

11 Întocmirea listelor copiilor din familiile incomplete, educați de un 
singur părinte

August-septembrie 2020 Managerii instituțiilor de învățământ
Administrațiile publice locale

Liste întocmite
Nr. de elevi înregistrați

12 Întocmirea listelor copiilor din familiile  social-vulnerabile, copiilor 
în situație de risc, copiilor/minorilor  la evidență la Inspectoratul de 
poliție

August-septembrie 2020 Managerii instituțiilor de învățământ
Administrațiile publice locale

Liste întocmite
Nr. de elevi înregistrați

13 Întocmirea listelor copiilor  cu cerințe educaționale speciale (CES) 
și asigurarea instituționalizării lor. 

August-septembrie 2020 Managerii instituțiilor de învățământ
Administrațiile publice locale

Liste întocmite
Nr. de elevi înregistrați

14 Întocmirea listelor copiilor  cu instruire la domiciliu. August-septembrie 2020 Managerii instituțiilor de învățământ
Administrațiile publice locale

Liste întocmite
Nr. de elevi înregistrați

15 Acordarea ajutorului material/financiar /îmbrăcăminte,încălțăminte, 
ghiozdane școlare, rechizite/copiilor din familiile  cu  diverse 
situații de dificultate întru școlarizarea lor

August-septembrie 2020 Managerii instituțiilor de învățământ
Administrațiile publice locale
Sponsori și donatori
Acte de binefacere a cetățenilor

Liste întocmite
Nr. de elevi înregistrați
Suma surselor materiale și financiare 
estimate și alocate 
Nr. de donatori
Nr. de sponsorizări

16 Asigurarea cu manuale școlare gratuite a  copiilor din familiile 
material defavorizate

Anul de studii 2020-2021 Managerii instituțiilor de învățământ
Administrațiile publice locale

Liste întocmite
Nr. de elevi înregistrați

17 Asigurarea  alimentației copiilor cu hrană caldă din familiile cu  
situații de dificultate  materială și financiară

Anul de studii 2020-2021 Managerii instituțiilor de învățământ
Administrațiile publice locale

Liste întocmite
Nr. de elevi înregistrați
Suma surselor materiale și financiare 
estimate și alocate 

18 Întocmirea unui plan de lucru cu copiii neșcolarizați în toate 
instituțiile de învățământ și de anexat la planul managerial al 
instituțiilor pentru noul an școlar ca parte componentă.

Anul de studii 2020-2021 Managerii instituțiilor de învățământ
Administrațiile publice locale

Nr. de elevi înregistrați
Plan elaborate și realizat

19 Organizarea vizitelor la domiciliu a familiilor a căror copii 
absentează de la școală nemotivat

Permanent Managerii instituțiilor de învățământ
Administrațiile publice locale

Liste întocmite
Nr. de elevi înregistrați
Nr. de familii vizitate 
Nr. de acte întocmite 

20 Crearea  registrului de evidență a frecvenței școlare în toate Permanent Managerii instituțiilor de învățământ Registrul creat



instituțiile de învățământ cu înregistrarea zilnică a absențelor 
elevilor

Diriginții
Cadrele didactice 
Organele de autoconducere ale elevilor

Nr. de elevi cu absențe nemotivate 
exagerate
Nr. de familii sesizare

21 Studierea intereselor și aptitudinilor copiilor din instituțiile de 
învăţământ și antrenarea lor în activități extracurriculare

Anul de studii 2020-2021 Managerii instituțiilor complementare 
sport și arte
Managerii instituțiilor de învățământ

Liste întocmite
Nr. de copii înregistrați
Nr. de cercuri/secții deschise

22 Transportarea elevilor din localitățile arondate  la școlile de 
circumscripții în condiții de securitate

Anul de studii 2020-2021 Serviciul transport și gospodăria 
drumurilor
Managerii școlilor de circumscripție

Nr. de elevi transportați
Nr. de unități de transport implicate



Notă informativă
cu privire la evidența  copiilor și asigurarea şcolarizării  lor în anul de învățământ 2020-2021

  Scopul examinării chestiunii : 
 Asigurarea accesului la studii a tuturor copiilor şi elevilor  din instituţiile din subordine în

contextul  desfășurării  unor  acțiuni  privind  asigurarea  școlarizării  integrale,  prevenirii  și
combaterii abandonului, diminuării fenomenului de absenteism şcolar şi instituţionalizării
copiilor de 6-7 ani cu instruirea în grupele pregătitoare pentru şcoală.

            În scopul asigurării şcolarizării elevilor şi instituţionalizării copiilor de 6-7 ani în grupele
pregătitoare la începutul fiecărui an  şcolar,
 a)  organele administraţiei publice locale au :  
- prezentat  listele de contingentare pe anii de naştere  a copiilor ce urmează a fi înmatriculaţi

în clasa I conform „Instrucţiunii cu privire la evidenţa copiilor şi adolescenţilor cu vârste între
5 şi 16 ani” aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 434 din 23 iulie 1996;

- pentru  noul  an şcolar  2020-2021  sunt  prezentate  instituţiilor   listele  de  înmatriculare  a
copiilor în clasa I,  aprobate de APL, cu un număr de  986  copii.

- au divizat teritoriile localităţilor în circumscripţii/districte sau sectoare,  aprobate prin  decizii
speciale ale consiliilor locale şi le-au repartizat  după  grădiniţe şi  şcoli.

b) instituţiile  de învăţământ  au completat  documentaţia  şcolară ce ţine  de şcolarizare  în  lunile
august-septembrie:

- Registrul alfabetic al elevilor 
- Registrul de ordine al elevilor
- Registrele de clasă
- Dosarele personale ale elevilor

c) instituţiile de învăţământ  au elaborat  şi aprobat Planuri instituționale de acțiuni de şcolarizare,
prevenire a abandonului și absenteismului, care au  fost parte componentă a Planului managerial
anual de activitate.
d)  instituţiile de învăţământ au examinat  în cadrul şedinţelor Consiliilor profesorale chestiunile cu
privire la şcolarizarea elevilor, prevenirea abandonului şcolar şi excluderea absenteismului.
/dovezi: Procesele verbale ale şedinţelor consiliilor profesorale/
e)  Instituţiile de educaţie timpurie/grădiniţele/ au asigurat  instituţionalizarea tuturor copiilor cu
vârste 6-7 ani în grupele pregătitoare pentru şcoală.

Evoluția numărului de copii în instituţiile de educaţie timpurie:
Anul de studii 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Nr. de grupe în grădiniţă 170 172 187 196 198
Nr. de copii instituţionalizaţi 3918 4022 4293 4317 4317
Nr. total de copii de 1-7 ani 6186 6253 6280 6311 6534
Rata instituţionalizării 63,34% 64,32% 68,47% 68,40% 66,07%

*Din numărul total de copii 4317  în anul precedent s-au pegătit pentru şcoală - 858 copii .
Rata instituţionalizării   -  100%

Contingentul de elevi  din ciclul gimnazial 2019-2020
  învăţ. primar învăţ. gimnazial TOTAL  cl. I-IX

Nr. de elevi 3720 4358 8098
Neşcolarizaţi 0 1 1
Procentul şcolarizării 100% 99.96% 99,99%

          În anul precedent a fost neşcolarizat un elev din gimnaziul  Voinova, motiv: stare materială precară a
familiei,  refuzul părinţilor.

Numărul total de elevi cuprinşi cu învăţământul obligatoriu – 8078 ( clase I-IX)
          Contingentul de elevi  distribuiţi pe trepte de şcolaritate, anul de studii  2019-2020 :

nr Denumirea
instituției

cl. 1 cl 2 cl. 3 cl. 4 cl. 5 cl. 6 cl. 7 cl. 8 cl. 9 Total
cl. I -IV

Total
cl. I -IX

1



LT "M. N. Vornicescu" 62 67 57 59 55 63 50 57 51 245 276
2 LT "I .Creangă", 

Micleuşeni
26 31 24 22 18 34 39 21 18 103 130

3 LT   Romăneşti 12 19 12 13 19 16 10 21 19 56 85
4 LT"Universul", Scoreni 34 26 43 24 30 27 35 34 38 127 164
5 LT   Sireţi 77 69 85 88 63 58 73 51 56 319 301
6 LT "I .Inculeţ", Vorniceni 47 48 42 34 43 41 51 42 45 171 222
7 LT Zubreşti 38 29 42 39 38 31 44 28 49 148 190
8 LT "I. Vatamanu", Străşeni 0 0 0 0 80 71 85 86 89 0 411
9 LT "M. Eminescu", 

Străşeni
114 99 92 87 94 97 100 70 74 392 435

10 LT "N. Nekrasov", 
Străşeni

18 16 10 20 18 12 15 17 0 64 62

11 LT "A. Russo", Cojuşna 84 73 50 73 88 68 62 68 54 280 340
Total licee 512 477 457 459 546 518 564 495 493 1905 2616

1 Gimnaziul "M. Viteazul" 129 164 142 148 69 87 67 61 63 583 347
2 Gimnaziul Codreanca 29 19 26 36 28 29 30 29 28 110 144
3 Gimnaziul Găleşti 26 18 29 17 16 17 30 14 14 90 91
4 Gimnaziul Micăuţi 38 20 23 38 30 22 35 28 22 119 137
5 Gimnaziul Dolna 14 5 9 15 11 13 11 14 15 43 64
6 Gimnaziul Ţigăneşti 12 14 12 17 13 15 18 18 20 55 84
7 Gimnaziul Onești 5 6 10 9 7 11 9 5 9 30 41
8 Gimnaziul Pănăşeşti 37 37 36 29 17 26 23 21 23 139 110
9 Gimnaziul Rădeni 48 43 32 45 36 55 36 41 30 168 198
10 Gimnaziul Recea 23 40 26 27 23 34 25 29 25 116 136
11 Gimnaziul Roşcani 10 15 17 12 15 15 11 13 5 54 59
12 Gimnaziul Voinova 22 15 18 26 18 20 16 23 18 81 95
13 Gimnaziul Bucovăţ 14 13 11 20 13 11 11 13 25 58 73
14 Gimnaziul Tătăreşti 16 17 15 16 12 15 14 14 14 64 69
15 Gimnaziul Căpriana 23 23 30 29 26 15 20 16 17 105 94

Total gimnazii 446 449 436 484 334 385 356 339 328 1815 1742
  

Total raion 958 926 893 943 880 903 920 834 821 3720 4358

Rata  elevilor neşcolarizaţi pe  trepte de învăţământ: (învăţământul obligatoriu)
 nr Treapta de învăţămînt 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Neşc
olari
zaţi

% neş
cola
riza
ţi

% Neşc
olari
zaţi

% Neşc
olari
zaţi

% Neşc
olari
zaţi

% Neşc
olari
zaţi

%

 1 Treapta primară 1 0,026 0 0 0 0 1 0,02 0 0 0 0
 2 Treapta  gimnazială 3 0,06 4 0,09 3 0,04 3 0,04 3 0,04 1 0,01
 TOTAL  4 0,04   4 0,05 3 0,04 4 0,05 3 0,04 1 0,01

Rata neșcolarizării denotă o tendinţă descendentă în învăţământul gimnazial. 
    
        Acţiuni întreprinse:

              În scopul realizării prevederilor actelor legislative ce ţin de evidenţa şi instituţionalizarea
copiilor cu vârste între 7 – 16 ani  administraţiile instituţiilor şcolare, administraţiile publice locale,
Direcţia  învăţământ,  Direcţia  asistență  socială  și  protecție  a  familiei,  Inspectoratul  de  Poliție
Strășeni au întreprins următoarele acțiuni:

- prin ordinul   Direcţiei  învăţământ   s-a   instituit   Comisia  raională  de monitorizare  a
activităţii de şcolarizare.

- a fost  aprobat un Plan de acţiuni de şcolarizare a elevilor.
- a fost realizată inspecţia  tematică  privind activitatea de şcolarizare a copiilor în 

instituţiile din subordine.   
- au fost elaborate Planuri individuale de școlarizare, s-au  efectuat  vizite la domiciliu de

către  diriginţii de clasă,  membrii  administraţiilor şcolare, asistenţi sociali, colaboratori
ai Inspectoratului de poliţie.

- s-au   efectuat  vizite  la  domiciliu  de  către  diriginţii  de  clasă,  membrii  administraţiei,
asistenţi sociali, colaboratori ai Inspectoratului de poliţie, a membrilor administraţiei.

- chestiunea  şcolarizării elevilor  a fost examinată  în cadrul  şedinţelor cu managerii 
şcolari, consiliilor profesorale, adunărilor părinteşti, consiliilor locale pentru protecţia 
drepturilor copiilor din primării, consiliilor de administraţie, consiliului  raional pentru 
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protecţia drepturilor copiilor.
- A fost asigurată  instruirea elevilor la distanţă în contextul prevenirii infectării cu virusul 

SARS-CoV-2:  ( perioada martie-mai 2020 )
Instruirea elevilor la distanţă
Instituția de învățămînt Nr.

total
elevi

Participă la procesul educațional la distanță Sunt în afara procesul educațional la
distanță

Nr. de cadre
didactice

Nr. de elevi Nr. de cadre
didactice

Nr. de elevi

Primar Gimnazi
u

Ciclul
primar

Gimnazi
u

Instruiți Prim
ar

Gim
nazi
u

Prim
ar

Gim
nazi
u

TOT
AL

Gimnaziul Bucovăț 131 4 10 51 65 116/ 88,5% 7 8 15
Gimnaziul Căpriana 199 4 11 105 94 199/ 100% 2 0
Gimnaziul Codreanca 254 5 14 103 123 226/ 89% 1 1 6 22 28
Gimnaziul Dolna 105 2 11 36 60 98/ 91,6% 2 4 5 9
Gimnaziul Gălești 177 4 12 86 79 165/ 93,2% 2 2 10 12
Gimnaziul  Micăuți 258 6 13 105 124 229 /88,8% 2 13 16 29
Gimnaziul Onești 71 2 11 25 39 64/ 90,1% 3 2 5 7
Gimnaziul Pănășești 244 6 15 128 104 232/ 95,0% 6 6 12
Gimnaziul Radeni 363 7 13 163 166 329/ 90,6% 2 7 27 34
Gimnaziul   Recea 249 5 16 101 129 230/ 92,4% 1 5 14 19
Gimnaziul Roscani 109 4 11 52 57 109/ 100% 0
Gimnaziul „M. 
Viteazul”

922 31 29 574 323 897/ 97,3% 1 11 14 25

Gimnaziul Tătărești 138 6 8 64 67 131/ 94,9% 1 3 5 2 7
Gimnaziul Țigănești 139 4 10 55 84 139/ 100% 0
Gimnaziul Voinova 173 4 15 75 82 157/ 90,8% 5 11 16

15 3544 1736 1595 3331/93,4 % 73 140 213
     
Elemente de dificultate: 

- Indiferența  unor  părinţi  faţă  de  educaţia  propriilor  copii,  urmat  de  demotivarea
interesului lor faţă de studiul şcolar.  

- Numărul  considerabil de copii  rămaşi fără îngrijire din partea părinţilor plecaţi peste
hotarele ţării.

- Lipsa supravegherii părinţilor sau a persoanelor cu exercitare a dreptului de tutelă.  
- Lipsa de evidenţă din partea APL a fluctuaţiei populaţiei din teritoriu, inclusiv a copiilor

veniţi. 
- Lipsa în localităţi a unui program local de implicarea a factorilor de decizie  în profilaxia

absenteismului şi prevenirea abandonului şcolar;
- Lipsa  unui  program,  la  nivel  de APL, de ajutorare  material-financiare  a  familiilor  în

dificultate, cu venituri social-vulnerabile şi în situaţii de risc.
- Situaţii materiale precare,  refuzul  părinţilor din familiile vulnerabile, vagabondajul.
- Asigurarea  includerii  tuturor  elevilor  în  procesul  educaţional  la  distanţă  în  cazuri  de

situaţii excepţionale.
- Instruirea  şi  formarea  cadrelor  didactice  în  domeniul  TIC  şi  cunoaşterea  aplicării

tehnicilor şi programelor de instruire la distanţă  a elevilor.
- Asigurarea instituţiilor de învăţământ şi a cadrelor didactice cu tehnologii informaţionale

digitale pentru asigurarea instruirii online a copiilor/elevilor în situaţii excepţionale.

            Pe parcursul lunilor septembrie-octombrie 2019 de către administrațiile instituțiilor de
învățămînt  au  fost  înregistrate  3  cazuri  de  abandon  școlar  (Gimnaziul  Pănăşeşti,  Gimnaziul
Codreanca, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, Străşeni). 
             În urma monitorizării frecvenței în unele instituții de învățământ general s-a constatat un
indice înalt al numărului de absențe/per elev. Majoritatea elevilor cu un număr mare de absențe sânt
din clasele gimnaziale. Este o problemă care permanent se monitorizează.

Şef al Direcţiei  învăţământ                                                                Iulia   CERTAN              
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