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                                                                                                                                                                                                                                 APROBAT: 
                                                                                                                                                                                                                                        Preşedinte al raionului Străşeni 
                                                                                                                                                                                                                                         __________________Mihai Popa 
                                                                                                                                                                                                                                        ___   __________________  2016 

RAPORT DE ACTIVITATE 
al Direcţiei învăţămînt pentru  I semestru al anului  2016 

 

Acţiuni Subacțiuni 
Indicatorii  de 

produs/Rezultate 

Termen 
de 

realizar
e 

Respons
abil 

(subdiviz
iune/func

ționar 
public) 

Nivel de realizare/descriere 
succintă 

P
un

ct
aj

 

 

Obiectivul  nr.1 :  Creşterea accesului la studii şi îmbunătăţirea calităţii în învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal. 
 

1.1.Asigurar
ea 
condiţiilor 
necesare 
privind 
accesul 
copiilor  la 
educaţia de 
bază. 
 
 
 
 
 

1.1.1 Gestionarea 
optimă a 
patrimoniului şi a 
bugetului, 
atragerea surselor 
extrabugetare de 
finanţare, 
dezvoltarea bazei 
tehnico-materiale 
orientată spre 
modernizare.  
 

Nivel sporit de 
management financiar la 
nivel de instituţie 
Numărul de cadre 
manageriale formate în 
problemele 
managementului 
financiar 
Numărul de proiecte 
învestite în invăţămînt 
Număril de factori 
decizionali implicaţi în 
invăţămînt 
 

ianuari-
iunie 
2016 

DÎ,CR, 
administr
aţiile 
instituţiilo
r 

Realizat: 
- Activitate eficientă a Serviciului 
economico-financiar şi a contabilităţii 
DÎ în gestionarea resurselor financiare 
şi materiale.  
- 35 cadre manageriale şcolare şi 38 
preşcolare formate în diferite aspecte 
ale conducerii instituţilor de 
învăţămînt, inclusiv şi financiar. 
- 5  şedinţe  realizate privind 
organizarea şi desfăşurarea procesului 
educaţional  
- condiţii bune asigurate de 
funcţionalitate şi proces educaţional 
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realizat în conformitate cu actele 
normative de politici educaţionale. 
 - s-a asigurat 100% acoperirea 
disciplinelor şcolare cu cadre 
didactice   
 

1.1.2.Asigurarea 
condiţiilor de 
implementare a 
Curriculum-lui 
disciplinar. 
Calitatea 
educaţiiei. 
 

Nivel de asigurare 
didactico-materială a 
procesului educaţional 
Nivel de asigurare şi 
procurări de 
instrumentarii didactice, 
SOFT-uri şi TIC 
pentru segmentului 
experimental şi practic 
Surse extrabugetare 
atrase in formarea 
cadrelor didactice şi 
manageriale 
Nivel asigurat al calităţii 
învăţării şi eficienţei 
educaţiei exprimat prin 
rezultate şcolare. 
 

ianuarie-
iunie 
2016 

DÎ, 
administra
ţiile 
instituţiilo
r, APL 

Realizat : 
- Conlucrare eficientă cu toate 
instituţiile de învăţămînt 
- s-au procurat materiale didactico-
tehnice  de prima  necesitate  pentru 
implementarea curriculei si a partii 
practice a programelor de studiu. 
-olimpiade raionale bine organizate: 
581 participanţi: 55 elevi au luat locul 
I şi au prezentat raionul la 
Olimpiadele Republicane 2016,  locul 
II -  62 elevi,  locul  III -  84, iar 132 
de elevi au fost menţionaţi. 
- s-a desfăşurat festivitatea „ Gala 
laureaţilor” şi „Balul absolvenţilor 
2016” 
- olimpiade republicane- 8  nominaţii 
- Rezultatele şcolare denotă eficienţa 
educaţiei în şcolile de circumscripţie 
la finele anului şcolar 
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1.1.3. Activitatea 
economico-
financiară a 
Direcţiei 
Învăţămînt în 
anul bugetar 2016  
în conformitate 
cu Codul 
educaţiei al 
Republici 
Moldova, Planul 
de acţiuni privind 
reforma 
structurală  în 
învăţământ şi 
noua formulă de 
salarizare şi alte 
documente de 
politici 
educaţionale 
 

Aplicarea în practică a  
Codului educaţiei al 
Republici Moldova. 
Implementarea în 
continuate a Hotărîrii 
Guvernului RM nr.868 
din 08 octombrie 2014 
privind finanţarea în bază 
de cost standard per elev 
a instituţiilor de 
învăţămînt primar şi 
secundar general din 
subordinea autorităţilor 
publice locale de nivelul 
al doilea. 
Nivel sporit de asigurare 
economico-financiară a 
instituţiilor din subordine 
Numărul de achiziţii 
publice realizate 

ianuarie-
iunie 
2016 

DÎ, 
administra
ţiile 
instituţiilo
r 

Realizat: 
- S-a asigurat în continuare funanţarea 
instituţiilor  din subordine şi 
instituţiilor persoane juridice în bază 
de cost standard per elev. 
- s-au desfăşurat achiziţii publice 
pentru alimentaţia copiilor, 
asugurarea materialelor de construcţii 
pentru pregătirea instituţilor către 
noul an şcolar, asigurarea cu produse 
alimentare  a COACT « DIVERTIS » 
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1.1.4. Asigurarea 
accesului  la 
educaţie şi 
instruire de 
calitate  a copilor 
din instituţiile 
reorganizate şi 
transportarea lor 
la şcolile de 
ircumscripţie în 
condiţii de 
securitate . 

Număr de elevi 
transportaţi. 
Număr de şcoli de 
circumcripţie.  
Nivel sporit de asigurare 
didactico-materială a 
şcolilor de 
circumscripţie.  
Număr suficient de 
unităţi de transport. 
Transportarea elevilor la 
şcolile de circumscripţie 
fără întreruperi 
Viaţa şi sănătatea copiilor 
garantată. 

ianuarie-
iunie 
2016 

DÎ,CR,AP
L 
administra
ţiile 
instituţiilo
r 

Realizat: 
- S-a asigurat  accesul copiilor la 
studii la o şcoală mai bună şi 
securitatea vieţii prin organizarea 
transportării lor din instituţiile 
reorganizate la şcolile de 
circumscripţie LT «  M.Eminescu », 
Gimn.Recea, LT « M.N.Vornicescu », 
Gimn.« M.Viteazul »,Gimn.Codreanc
a, Gimn. Rădeni, Gimn. Căpriana. 
Număr de 475 copii transportaţi  
(Saca-39,  Făgureni-62, Negreşti-72, 
Ghelauza-86, Grebleşti-54, Lupa–
Recea-59, Stejăreni-30, Micleuşeni-
14, Sireţi-19), inclusiv şi la examenele 
de absolvire. 
S-a asigurat securitatea vieţii şi 
sănătăţii copilor în toate instituţiile de 
învăţămînt de toate tipurile inclisiv şi 
la transportarea lor 
 

2 

1.1.5. 
Determinarea 
contingentului de 
elevi şi 
întocmirea reţelei 
de clase. 
 

Raport adecvat 
elevi/clasă. 
Raport adecvat cadru 
didactic/elevi 
Raport statistic; 
Reţea aprobată; 
 

ianuarie-
iunie 
2016 

DÎ ,SAP, 
administra
ţiile 
instituţiilo
r 

Realizat:  
Raport statistic întocmit 
Retea şcolară întocmită(proiect)2016-
2017 
Clase 1-4-165, media clasă-23,39 
elevi 
Clase 5-9-201, media clasă-21,79 
elevi 
Clase 10-12- 40, media clasă-20,85 
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elevi 
Mediu 1cadru per elev – 1/13,56 

1.1.6.Cuprinderea 
elevilor de vîrstă 
7-16 ani la studii 
de calitate şcolare 
şi preşcolare, 
prevenirea  
abandonului  
şcolar şi 
absenteismului. 

Numărul de copii 
şcolarizaţi. 
Numărul de copii 
instituţionalizaţi în 
instituţiile preşcolare. 
Rapoartele întocmite, 
procese verbale; 
Cota copiilor ce 
abandonează şcoala 
Cota copiilor cu număr 
sporit de absenţe 
Stabilirea factorilor ce 
generează abandonul 
şcolar şi  frecvenţa 
şcolară nesatisfăcătoare  
Eradicarea cauzelor de 
abandon şi absenţe  
şcolare. 

ianuarie-
iunie 
2016 

DÎ, CCE, 
CCT  

Realizat: 
Activează 33 instituţii şcolare. 
Indicele de cuprindere a copiilor cu 
şcoala la finele anului are valoarea de 
99,97 % din contingentul 9198 elevi.  
Activeaza 38 instituţii preşcolare. 
Încadraţi  4209 copii (0- 7 ani)  sau 68 
% din efectiv 6280; Încadraţi (6-7 ani) 
- 995  sau   99% din efectiv; 
12 rapoarte examinate la şedinţele 
managerilor preşcolari 
0,05% se menţine indicele  copiilor cu  
abandon şcolar 
 
 

2 

1.1.7. 
Promovarea şi 
implementare 
politicilor şi a 
practicilor 
inclizive. 
Sporirea 
eficienţei 

Numărul de centre de 
resurse; 
Numărul şi evidenţa  
copiilor cu CES; 
Numărul de consilieri 
psihopedagogice în 
instituţiile preuniversitare 
din raion; 

ianuarie-
iunie 
2016 

APL, DÎ, 
administra
ţiile 
instituţiilo
r , 
sponsori, 
părinţi 

Realizat: 
Centre de resurse  - 22  plus  2 Centre 
nou create  (Tătărăști, Țigănești) 
Cadre didactice de sprijin- 25 
La evidenţă copii cu CES- 344 
Număr de consilieri psihopedagogice 
în instituțiile preunuversitare din raion 
– 74 
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activităţii  
Serviciului de 
Asistenţă 
Psihopedagogică  
în cadrul Direcţiei 
învăţământ 

Activitatea  eficientă a 
colaboratorilor SAP; 
Numărul de rapoarte ale 
copiilor examinaţi 
Numărul de instituţii 
monitorizate 
 

Număr de copii evaluati – 28 
Număr de copii reevaluati – 26 
31 instituţii monitorizate 
 

1.1.8.Asigurarea 
accesului copiilor 
la educaţia 
extracurricularâ 

Numărul de copii 
instituţionalizaţi; 
Numărul şi diversittatea 
servicilor educaţionale;  
Rapoarte de activitate 
extracurriculară a  CCE 
şi CCTACA 
Activitatea  eficientă a 
instituţiilor 
complementare 
 

ianuarie-
iunie 
2016 

DÎ, 
administra
ţiile 
instituţi  

 Realizat: 
Rapoarte întocmite CCE, CCTACA, 
instituţiile preuniversitare 
Încadraţi: Şcoala sportivă -34 grupe - 
489 tineri, 
8 probe sportive- 489 tineri;  
Centrul de Creaţie al Elevilor -32 
cercuri -453 copii;  
Centrul de Creaţie Tehnico-Aplicativă 
a Copiilor şi Adolescenţelor 
(CCTACA) - 12 cercuri – 180  copii) 
 

2 

 1.1.9. 
Dezvoltarea 
reţelei de cercuri 
pe interese şi 
secţii  sportive la 
nivel de instituţii. 
 

Numărul de copii 
beneficiari 
Rata de participare a 
elevilor în activităţi 
extraşcolare şi 
extracurriculare 
Numărul de elevi şi 
colective/cercuri de arte 
Numărul de elevi şi 
colective folclorice 
Numărul de elevi şi 

ianuarie-
iunie 
2016 

DÎ, 
administra
ţiile 
instituţiilo
r, APL 

Realizat: 
311 ore extraşcolare sunt utilizate 
pentru dezvoltarea extracurriculară a 
copiilor.   
Numărul de elevi şi colective/cercuri 
de arte 46/1800 
Numărul de elevi şi colective 
folclorice 56/3200 
Numărul de elevi şi cercuri sportive        
75/ 2990 
Rata de participare a elevilor în 
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cercuri sportive 
 

activităţi extraşcolare şi 
extracurriculare constituie 86% 
 

1.2. 
Promovarea   
unui 
management 
educaţional 
de calitate  
 
 

1.2.1.Studierea, 
generalizarea şi 
propagarea 
experienţei 
avansate 
manageriale în 
problema 
dezvoltării 
organizaţionale a 
instituţiei 
 

Numărul de manageri 
şcolari şi preşcolari 
formaţi în problemele de 
implementare a 
politicilor în domeniul 
educaţiei. 
Numărul de manageri 
şcolari cu grade 
manageriale.  
Numărul de instituţii cu 
bune practici de activitate 
educaţională. 
Numărul de instituţii cu 
performanţe şcolare 
deosebite. 
Numărul de instituţii bine 
gospodărite. 
 

ianuarie-
iunie 
2016 

DÎ,CR,SA
P 
administra
ţiile 
instituţiilo
r 

  Realizat: 
 -70 manageri  şcolari şi preşcolari 
formaţi în problemele implementării 
politicilor educaţionale. 
- 3 gimnazii şi 5 licee , cu bune 
practici de activitate educaţională. 
- 4 instituţii cu performanţe şcolare 
deosebite. 
- 30 instituţii bine gospodărite. 
- 4 cadre cu grade manageriale  

2 

1.2.2. Perfectarea 
Planului  de 
acţiuni privind 
pregătirea 
instituţiilor  de 
învăţământ către 
noul an şcolar. 
 

Plan de acţiuni aprobat 
Număr de instituţii 
monitorizate şi evaluate 
Număr de instituţii 
reparate  curent; 
Număr de instituţii 
reparate  capital; 
 

ianuarie-
iunie 
2016 

DÎ,CR 
administra
ţiile 
instituţiilo
r 

Realizat partial:  
S-a evaluat starea de lucruri  porivind 
necesităţile de reparaţii în toate 
instituţile de învăţămînt 
S-a aprobat Planul de actiuni  la 
şedinţa Consiliului raional 
S-a organizat şi realizat procedura de 
chiziţii publice pentru asigurarea 
materialelor de construcţii. 
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4 insituţii au beneficiat de alocări 
pentru reparaţii capitale 
31 instituţii realizează reparaţii 
curente 
 

 
 
 

1.2.3.  Pregătirea 
şi organizarea 
odihnei  copiilor 
în  tabere de 
odihnă.  

Numărul de copii 
beneficiari 
Majorarea ratei de 
înrolare a copiilor în 
tabere de odihnă locale, 
raionale şi republicane. 
Număr de schimburi 
realizate în sezon 
Calitatea serviciilor 
prestate 
Număr de copii cuprinşi 
cu odihna de vară 

ianuarie-
iunie 
2016 

DÎ, SAP,  
APL 

 Realizat: 
Asigurarea funcţionării COACT 
”Divertis” 
160 copii în schimb( 6 schimnburi) 
Servicii de calitate 
Total copii întremaţi în sezon- 960 

2 

1.3 
Promovarea 
educaţiei 
incluzive şi 
dezvoltarea 
alternativelo
r 
educaţionale 
 

1.3.1. 
Implementarea în 
continuare a 
stipulărilor 
Codului Educaţiei 
şi a Concepţiei de 
educaţie incluzivă  

Numărul de cadre 
formate. 
Numărul de activităţi de 
formare 
Activităţi eficiente. 
Numărul de consilieri 
psihopedagogice în 
instituţiile preuniversitare 
din raion; 
 

ianuarie-
iunie 
2016 

CR, DÎ, 
SAP 
administra
ţiile 
instituţiilo
r 

Realizat: 
Număr  de cadre formate – 99 
Număr de activități de formare – 11 
Număr de activități eficiente - 8 
Număr de consilieri psihopedagogice 
în instituțiile preunuversitare din raion 
– 113 
Număr de instituții cu bune practici – 
4 („M.Viteazu”, LT „M.Eminescu”, 
Strășeni, LT „I.Inculeț”, Vorniceni, 
LT Sireți) 
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 1.3.2.Pregătirea  
consilierilor 
educaţionali şi a 
cadrelor didactice 
pentru realizarea 
educaţiei 
incluzive în 
instituţiile 
preuniversitare. 

Numărul de activităţi 
monitorizate 
Alternative educaţionale 
Numărul de elevi 
beneficiari 

ianuarie-
iunie 
2016 

CR, DÎ, 
SAP 
administra
ţiile 
instituţiilo
r 

Realizat partial: 
Număr de activități monitorizate– 46 
Număr de elevi beneficiari – 348  
 

1 

 1.3.3. Adaptarea 
şcolilor 
convenţionale 
pentru educarea 
copiilor cu cerinţe 
educaţionale 
speciale  (CES). 
 

Numărul de organizaţii  
implicate 
Contracte de colaborare 
cu ONG,structuri 
internaţionale. 
Schimb de experienţă 
 
 

ianuarie-
iunie 
2016 

DÎ, SAP, 
APL 
administra
ţiile 
instituţiilo
r 

Realizat: 
 2 Centre de Resurse pentru Educația 
Incluzivă create şi instituite 2 unități 
de CDS 
Școli adaptate la nevoile copiilor cu 
CES  - 1 („M.Viteazul”, parțial) 
Colaborare cu:  CIDDC (Centrul de 
Informare si Documentare privind 
Drepturile Copilului)  
CNPAC ( Centrul Naţional de 
Prevenire a Abuzului faţă de Copii) 
2 seminare-schimb de experienţă 
organizate în incinta 
Gimn.”M.Viteazul” Străşeni 
 

1  

 
 

  MEDIA  aritmetică 
 

1.80 

Obiectivul nr.2: Sporirea accesului şi îmbunătăţirea calităţii îngrijirii şi educaţiei timpurii din perspectiva tratării ei ca pregătire 
pentru viaţă, sporirea eficienţei şi relevanţei educaţiei. 
2.1. 
Extinderea 

2.1.1.Monitorizar
ea şi dirijarea 

Numărul de cadre 
didactice formate 

ianuarie-
iunie 

DI, CR, 
APL , 

Realizat:  
Funcţionează 38 instituţii 

2 
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serviciilor de 
educaţie în 
dezvoltarea 
timpurie a 
copilului în 
conformitate 
cu art.23 al 
Codului 
Educaţiei al 
Republici 
Moldova 

procesului de 
educaţie  timpurie  
şi preşcolară 

Extinderea accesului la 
educaţia timpurie şi  
învăţământul preşcolar 
Numărul de instituţii 
preşcolare funcţionale 
Numărul instituţiilor 
încadrate  în programe şi 
proiecte preşcolare  
Numărul instituţiilor cu 
bune practici 
educaţionale  
 

2016 administra
ţiile 
instituţiilo
r 
preşcolare 

preşcolare,Încadraţi  4209 copii  
(0- 7 ani)  sau 66,47 % din efectiv 
6280; Încadraţi (5-7 ani)  
- 1967  sau   97% din efectiv; 
Proiect: Promovarea înţelegerii 
comune a calităţii în educaţie, faza III 
în g/c 2,5 Străşeni,Pănăşeşti 
Proiect: Pilotarea educaţiei inclizive 
în invăţămîntul preşcolar Moldova, 15 
cadre formate g/c Pănăşeşti.Stidiu 
UNICEF ”Model de creşă”,g/c 
Bucovăţ, nr.5 Străşeni. 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

2.1.2. 
Implementarea 
Programului 
naţional de 
dezvoltare a 
reţelei de instituţii 
de învăţământ 
preşcolar şi 
educaţie timpurie 
 

Extinderea accesului la 
educaţia timpurie şi  
învăţământul preşcolar 
Numărul de instituţii şi 
grupe deschise  
Numărul de instituţii care 
asigură parteneriate în 
educaţie 

ianuarie-
iunie 
2016 

DI, CR, 
APL , 
administra
ţiile insti- 
tuţiilor 
preşcolare 

 Realizat partial: 
Contribuirea la extinderea numărului 
de locuri în grădiniţă nr.1 Cojuşna-25 
copii,  renovare din Proiectul Guv. 
României. 
Tranşa II, Proiectul Guvernului 
României: g/c Oneşti, renovarea 
acoperişului- 500 mii lei, 
g/c Zubreşti-900 mii renovare – 
conservarea energiei,g/c Zamcioji 
 800 mii lei, reparatia acoperişului 

  

1 

 2.1.3.Identificarea 
problemelor 
sistemului 
educaţional 
prescolar 

Numărul instituţiilor cu 
necesutăţi de renovare a 
edificiilor 
Numărul instituţiilor cu 
necesar de cadre 

   Realizat parţial: 
Asigurare cu cadre calificate 87% în 
domeniu, necesar 42 cadre. 
Cadre didactice cu grad didactic-53% 
În 9 localităţi -necesitate de extindere 

   1  
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didactice calificate 
Numărul de instituţii cu 
necesităţi de extindere a 
spaţiului 
Numărul de instituţii ce 
ne cesită asistenţă în 
realizarea curriculum-
ului preşcolar. 
 

a spaţiului educaţional 

      MEDIA  aritmetică  1.33 
Obiectivul nr.3:  Ridicarea calităţii corpului didactic în activitate 

 

3.1. 
Dezvoltarea  
şi formarea 
continuă a 
cadrelor 
didactice în 
conformitate 
cu Codul 
Educaţiei al 
Republicii 
Moldova, 
art.133.p.3 

3.1.1. Motivarea  
cadrelor didactice la 
obţinerea gradelor 
didactice prin atestare 
 

Majorarea ratei de cadre 
didactice deţinătoare de 
grade didactice  
Numărul de cadre 
didactice atestate ; 
Procese verbale a comisiei  
raionale de atestare 
 

ianuarie
-iunie 
2016 

DÎ, 
administr
aţiile 
insti-
tuţiilor 

Realizat: 
cadre didactice atestate 2015 sau 
91,5 % din solicitanţi; 
Gradul superior  - 4 cadre didactice  
Gradul  întîi  -  24 cadre didactice; 
Gradul doi - 173 cadre didactice; 
Grade manageriale - 4 
Proces verbal  a comisiei  
raionale de atestare nr.3 
 din 03.06.2016 
 

2 

3.1.2. Planificarea, 
 organizarea şi  
monitorizarea 
 procesului de 
 formare continuă 
 a cadrelor  
didactice 

Numărul de cadre solicitante 
de  formări 
Numărul de cadre didactice 
 formate 
Numărul de manageri şcolari
 şi preşcolari formaţi  
Numărul de cadre didactice cu

ianuarie
-iunie 
2016 

DÎ, 
administr
aţiile 
insti- 
tuţiilor 
 

Realizat: 
cadre solicitante de  formări-236 
cadre didactice formate- 236 
manageri şcolari şi preşcolari  
formaţi -4 
cadre didactice cu  experienţă  
avansată- 115 

2 
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 experienţă avansată 
Numărul de personal  
nedidactic format 
 
 

personal nedidactic format- 2 
 

3.1.3 Consilierea şi 
asistenţa metodică a 
cadrelor didactice  în 
instituţiile de 
învăţămînt 
 
 
 
 

Numărul de servicii 
prestate 
Numărul de buletine 
metodice elaborate  
Numărul de deplasări în 
instituţii  
Numărul de seminare 
realizate  
 

ianuarie
-iunie 
2016 

DÎ, 
administr
aţiile 
insti- 
tuţiilor 
 

servicii prestate - 343 
buletine metodice elaborate-30 
deplasări în instituţii -105 
seminare realizate -67 
 

2 

  MEDIA  aritmetică 2.00 
Obiectivul nr.4 :  Extinderea şi ameliorarea permanentă a comunicaţiilor electronice, implementarea Soft-urilor educaţionale în 
scopul asigurării unui învăţămînt de calitate 

 

4.1.Renovare
a-moderni-
zarea şi re-
tehnologizare
a bazei 
tehnico-
materiale a 
instituţiilor 
de învăţămînt 
 

4.1.1 Schimbarea sau 
modernizarea 
tehnicii de calcul  

Creşterea calităţii 
procesului de predare-
învăţare-evaluare  
Traficul de internet ce 
revine la un elev nu mai 
mic de 0,5 Mb/s 
  

ianuarie
-iunie 
2016 

DÎ, 
administr
aţiile 
instituţi-
ilor 
sponsori, 
proiecte)  

Partial realizat 
-În LT "Mihai Eminescu " şi "Ion 
Vatamanu" Străşeni se practică 
activităţi educaţionale cu table 
interactive. 
Conexiune Dial-up- 5 institutii 
Platforma AEL - 1 

1 

4.1.2.Reconectarea 
la reţeaua internet a 
instituţiilor cu 
conexiune Dial-up, 
prin tehnologiile pe 

Ameliorarea calităţii şi 
eficientizarea 
managementului 
educaţional în baza unor 
date actuale, veridice şi 

ianuarie
-iunie 
2016 

DÎ, 
administr
aţiile 
instituţiil
or 

Realizat 
- Raport întocmit 
- Se utilizează programe open surse 
în 27 instituţii preuniversitare și 
pachetul de programe Microsoft 

2 



13 
 

bandă largă relevante 
Numărul de instituţii  ce 
utilizează managementul 
educaţional în baza 
tehnologiilor de prelucrare 
a informaţiei şi comunica-
ţiilor 

(sponsori
, 
proiecte)  

office în toate instituţiile. LT 
"Mihai Eminescu" Străşeni 
utilizează platforma AEL. 
 

4.2.3. Dezvoltarea şi 
eficientizarea 
managementului 
educaţional în baza 
tehnologiilor de 
prelucrare a 
informaţiei şi 
comunicaţiilor 

Numărul de cadre 
manageriale formate 

ianuarie
-iunie 
2016 

DÎ, 
administr
aţiile 
instituţiil
or 

Realizat 
- din 72 de instituţii de învăţămînt  
69 sunt  conectate la internet 
-Comunicarea electronică 
permanentă cu   instituţiile  de 
învăţămînt din subordine ( 6781 
mesaje electronice) 
- Gestionarea paginii WEB a 
Direcţiei învăţămînt 
- Completarea bazei de date 
ONLINE ( SAPD, SIME, SPCG) 
 

2 

4.2.4.Dezvoltarea şi 
aplicarea 
tehnologiilor 
informaţionale şi 
comunicaţionale în 
sistemul de 
învăţămînt. 
 

Numărul de instituţii cu 
utilizarea poştei 
electronice 
Numărul de cadre 
didactice formate în 
aplicarea TIC 
Numărul de cadre 
didactice şi manageriale 
care aplică TIC în educaţie 
Numărul de instituţii cu 
pagina WEB 

ianuarie
-iunie 
2016 

DÎ, 
administr
aţiile 
instituţiil
or 

instituţii cu utilizarea poştei 
electronice- 33 (100%) 
cadre didactice formate - 342 
cadre didactice care aplică TIC în 
educaţie – 96% 
cadre mangeriale care aplică TIC în 
educaţie- 100% 
instituţii cu pagina WEB- 2 

2 
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MEDIA  aritmetică 
 

 
1.75 

Punctaj final calculat din suma mediilor aritmetice obţinute la 
evaluarea îndeplinirii obiectivelor împărţit la numărul de 
obiective: 
 

 
    1.72 

Calificativul de evaluare propus:   
BINE 

Comentarii generale ale şefului subdiviziunii structurale( probleme ,dificultăţi şi bariere în realizarea obiectivelor ,cauzele acestora,soluţiile aplicate pentru 
depăşirea acestora ,propuneri pentru eficientizarea activităţii etc.) 

Probleme: Imposibilitatea  de a organiza un proces calitativ de studii într-o şcoală mică, cu număr redus de copii, dotări sub nivel 
curricular şi imposibilităţi de angajare a tinerilor specialişti la un număr redus de ore de specialitate. 
Finanţarea sistemului educaţiei este insuficientă, fapt care a cauzat criza profundă în domeniu, acutizată de lipsa totală a cadrelor 
didactice pentru predarea anumitor discipline, scăderea calităţii prestaţiei cadrelor didactice tinere la sate din cauza fluctuaţiei lor 
excesive, diminuarea prestigiului profesiei de pedagog. 
Politicile educaţionale corecte promovate de stat asigură progresul tehnico-ştiinţific în toate sferele socio-economice, dar mai puţin în 
domeniul educaţional care nu este comceput ca o prioritate naţională 
Nivelul preuniversitar al sistemului educaţional denotă probleme serioase în ceea ce priveşte conţinuturile curriculare, structura ariilor 
disciplinare, organizarea sesiunilor de bacalaureat şi xperimentarea continuă a metodologiilor de examinare şi evaluare la examenele de 
BAC. 
Impedimente în implementarea  reformelor structurale şi de optimizare în sistemul educaţional de ordin politic.  
Cauze: Descresterea în permanenţă a alocaţiilor prevăzute pentru dezvoltarea învăţămîntului   

Implicarea insuficientă a statului şi comunităţii  în soluţionarea problemelor şcolii în mediul rural. 
Divergenţe  dintre prevederile documentelor de stat în domeniul educaţiei şi implementarea lor în practică 
Imperfecţiunea mecanismelor de conducere , metodelor de management educaţional la nivel local. 
Diminuarea  rolului cadrelor didactice în luarea de decizii în educaţie. 
Impactul redus al formării cadrelor didactice şi manageriale în instituţile republicane abilitate. 
Învăţămînt preşcolar aflat în dificultate din momentul trecerii competenţelor la APL de nivelul I. 

Soluţii: Conlucrarea eficientă cu factorii decizionali, informarea  comunităţii privind starea invăţămîntului la nivel local, raional,                 
naţional, perfecţiunea actelor legislative , examinarea  problemelor educaţionale la nivel de Consiliu raional. 
Să găsească noi posibilităţi pentru ca procesul de predare-învăţare să fie unul atractiv atît pentru elevi cît şi pentru profesor. 
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Sprijinirea procesului didactic prin mijloace informatice moderne, punând la dispoziţia profesorilor un instrument complementar, 
flexibil şi eficient. Asigurarea unui  context de învățare eficient care favorizează transferul abilităților dobândite, în viața reală, 
fiind o resursă educațională utilă. 
 Revederea Planului cadru la comnpartimentul numărul de „discipline şcolare obligatorii”  şi  „discipline opţionale” 

 

 
 
 

 
Şef Direcţie învăţămînt                                                                      Iulia CERTAN        _________________                         
___   _____________   
              Iunie ,  2016 
 




