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Obiectivul  nr.1 :  Creşterea accesului la studii şi îmbunătăţirea calităţii în învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal. 
 
1.1.Asigurarea 
condiţiilor 
necesare privind 
accesul  la 
educaţia de 
bază. 
 

1.1.1 Gestionarea  
raţională şi eficientă 
a bugetului 
instituţiilor de 
învăţământ pentru 
anul 2016 
 

Nivel asigurat  de 
management financiar de 
calitate la nivel de Direcţie 
învăţămînt şi instituţii 
preuniversitare 
Nivel de asigurare a 
condiţiilor materiale şi 
financiare  ale instituţiilor 
în susţinerea  procesului 
educaţional 
Pregătirea instituţiilor 
către noul an şcolar 
 
 

Iulie-
decembrie 
2016 

DÎ, CR, 
administraţiile 
instituţiilor 

Realizat: 
- Pregătire bună a tuturor instituţiilor de 
învăţămînt şcolare şi preşcolare către noul an de 
învăţămînt 2016-2017.   
- Către 01 septembrie s-au realizat lucrări de 
reparaţie şi procurări în toate instituţiile de 
învăţămînt în conformitate cu planul de acţiuni. 
- S-a asigurat didactic 100% elevii cu manuale 
şcolare prin sistemul de închiriere. 
- În conformitate cu Decizia Consiliului raional  
nr.3/34  din 28 august 2016, nr.5/3 şi 5/4 din 23 
decembrie 2016 s-au alocat din componenta 
raională 558,7 mii lei pentru  reparaţii capitale a 
unor sisteme în LT” Scoreni” şi  LT ”I.Vatamanu. 
- Continuă reparaţiile capitale a sălii de sport din 
LT”M.Eminescu” şi a  acoperişului Gimnaziului 
Cojuşna.  
- S-a asigurat şcolarizarea copiilor cu vîrste 7-16 
ani şi alimentaţia copiilor clase 1-4. 
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1.1.2. Activitatea 
economico-
financiară a DI în 
anul bugetar 2016 în 
conformitate cu 
Codul educaţiei al 
Republici Moldova, 
Planul de acţiuni 
privind reforma 
structurală  în 
învăţământ şi 
formulă de salarizare 
per elev. 
 

Aplicarea în practică a 
Codului educaţiei al 
Republici Moldova , 
Implementarea în 
continuate a Hotărîrii 
Guvernului RM Nr. 868 
din  08.10.2014 
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 . 

Iulie-
decembrie 
2016 

DÎ, administra-
ţiile instituţii- 
lor, APL 

Realizat: 
- Activitate eficientă a Serviciului economico-
financiar şi a contabilităţii DÎ în gestionarea 
resurselor financiare şi materiale.  
- Conlucrare eficientă cu toate instituţiile de 
învăţămînt din subordine în problemele gestionării 
eficiente a resurselor. 
- S-a asigurat în continuare funanţarea instituţiilor  
din subordine şi instituţiilor persoane juridice în 
bază de cost standard per elev. 
- au fost optimizate prin reorganizare instituţiile de 
învăţămînt Stejăreni, Negreşti, Cojuşna, Centrele 
de creaţie Străşeni. 
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1.1.3. 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 
instituţiilor de 
circumscripţie  
Număr suficient de unităţi 
de transport ; 
Transportarea elevilor la 
şcolile de circumscripţie 
fără întreruperi 
Viaţa şi sănătatea copiilor 
garantată. 

Pe parcursul 
anului 
şcolar 2016-
2017 

DÎ, 
administraţiile 
instituţiilor 

Realizat: 
- S-a organizat transportarea a 533 elevi  lor din 
instituţiile reorganizate la şcolile de circumscripţie 
începănd cu 01 septembrie 2016 în  7 şcoli de 
circumscripţie. 
- 12 unităţi de unităţi auto  asigură servicii de 
transportare elevilor  fără întrerupere şi în condiţii 
de securitate. 
- Condiţii asigurate prin dotări a şcolilor de 
circumscripţie mai bune ca în anii precedenţi. 
- 30 elevi sunt beneficiari de bursa Consiliului 
raional pentru susţinerea copiilor dotaţi. 
- 3 absolvenţi au beneficiat de burse studenţeşti  
pe perioada de studii universitare  
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1.1.4. Cuprinderea 
elevilor de vîrstă 0-7, 
7-16 ani la studii de 
calitate şcolare şi 
preşcolare 
prevenirea  

Numărul de copii 
şcolarizaţi  
Numărul de copii 
instituţionalizaţi în 
instituţiile preşcolare; 
Rapoartele întocmite, 

Pe parcursul 
anului 
şcolar 
2016-2017 

DÎ,CR,APL 
administraţiile 
instituţiilor 

Parţial realizat 
Numărul de copii şcolarizaţi- 8222 
Neşcolarizaţi 3 elevi, abandon şcolar - 2 
Indicele de cuprindere a copiilor cu şcoala are 
valoarea de 99,94 % .  
Activeaza  40instituţii preşcolare. Încadraţi  4300 
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abandonului  şcolar 
şi absenteismului. 

procese verbale; 
Cota copiilor ce 
abandonează şcoala 
 

copii (0- 7 ani)  sau 70,9 % din efectiv 6057; 
Încadraţi (5-7 ani) – 1645 copii  sau   99% din 
efectiv;   6 rapoarte examinate la şedinţele 
managerilor şcolari şi preşcolari 
 

1.1.5.Sporirea 
eficienţei 
mecanismelor 
activităţii  
Serviciului de 
Asistenţă 
Psihopedagogică  în 
cadrul Direcţiei 
învăţământ 

Numărul de centre de 
resurse; 
Numărul şi evidenţa  
copiilor cu CES; 
Numărul de consilieri 
psihopedagogice în 
instituţiile preuniversitare 
din raion; 
Activitatea  eficientă a 
colaboratorilor SAP; 
Numărul de rapoarte ale 
copiilor examinaţi 
Numărul de instituţii 
monitorizate 
 

Iulie-
decembrie 
2015 

DÎ ,SAP, 
administraţiile 
instituţiilor 

Realizat 
Funcţionează - 24 centre de resurse 
La evidenţă 318 copii cu CES 
Rapoarte - Evaluați/reevaluați – 71 copii 
Consilieri psihopedagogice - la 300  copii 
29 instituţii monitorizate 
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1.1.6.Asigurarea 
accesului copiilor la 
educaţia 
extracurrcularâ 

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

Septembrie-
decembrie 
2016 

DÎ, CCE  Realizat 
- În conformitate cu Decizia Consiliului raional 
nr.3/34 din 24 august 2016 au fost reorganizate  
CCE şi CCTACA într-o singură instituţie, cu 
contingent de 540 copii încadraţi în 44 cercuri.  
- Două rapoarte de activitate prezentate  
- Şcoala sport -34 grupe – 516  tineri, 9 probe de 
sport. 
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1.1.7.Asigurarea 
alimentaţiei copiilor 
din treapta primară 
în conformitate cu 
legislaţia în vigoare 
şi extinderea 

Numărul de cantine şi 
blocuri alimentare 
fncţionale;  
Calitătea alimentaţiei. 
Numărul de elevi 
beneficiari pe trepte de 

Septembrie-
decembrie 
2016 

APL, DÎ, 
administraţiile 
instituţiilor , 
sponsori, 
părinţi 

Realizat 
De micul dejun gratuit, la preţul de circa 7,50 lei, 
beneficiază   4084  copii din gimnazii, licee, dintre 
care: 3911 elevi din cl. I – IV (100 % din numărul 
total al elevilor claselor I – IV ); 
173 elevi din clasele V – IX, din familiile social 
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numărului de elevi 
alimentaţi în 
instituţiile din raion 
în instituţiile 
preşcolare . 

şcolaritate. 
 

vulnerabile; 
 95 copii din grupele pregătitoare ce activează în 
incinta instituţiilor preuniversitare În instituţiile 
preşcolare din raion beneficiază de alimentaţie 
4300  copii. Din norma  17,10 lei -   11,40 lei sunt 
alocate din bugetul de stat, 5,70 lei deponentele 
părinţilor. 
Se respectă meniurile aprobate şi varietatea-
diversitatea  produselor consumate 
 

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

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

Septembrie 
2016 

DÎ, 
administraţiile 
instituţiilor  

Realizat 
Raport statistic aprobat: licee- 4972 elevi, gimn.-
4195 elevi. 
S-a întocmit  şi aprobat   reţeaua  de clase ( 415)  
şi contingentul de elevi pentru 2016-2017 ( 9167). 
Raportul clasă/elevi constituie- 1/22,09 
Raportul cadru didactic per elev- 1/12,1 
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 1.1.9. Dezvoltarea 
reţelei de cercuri pe 
interese şi secţii  
sportive la nivel de 
instituţii. 
 

Majorarea ratei de 
participare a elevilor în 
activităţi extraşcolare şi 
extracurriculare  
Numărul de copii 
beneficiari 

August –
septembrie 
2016 

DÎ, 
administraţiile 
instituţiilor, 
APL 

Realizat 
S-a majorat rata de cuprindere a copiilor cu 
activităţile extraşcolare cu  17 % faţă de anul 
precedent-544 elevi 
Încadraţi în cercuri pe interese, secţii de creaţie 
artistică, populară – 3744 elevi.  
 344 ore extraşcolare sunt utilizate pentru 
dezvoltarea extracuuriculară a copiilor.   
 

2 

1.2  Promovarea 
educaţiei 
incluzive şi 
dezvoltarea 
alternativelor 
educaţionale 

1.2.1. Implementarea 
în continuare a 
concepţiei de 
educaţie incluzivă şi 
a stipulărilor Codului 
Educaţiei art.32, 
art.33, art.34, art.35. 

Numărul de copiii cu CES. 
Numărul de copii cuprinşi 
cu instruirea la domiciliu. 
Extinderea educaţiei 
incluzive. 
Numărul de şcoli cu 
practici de educaţie 
incluzivă. 

Septembrie-
decembrie 
2016 

DÎ,CR,SAP 
administraţiile 
instituţiilor 

Realizat 
La evidenţă 318 copii cu CES 
Copii cu instruire la domiciliu – 14 
Evaluați/reevaluați – 71 copii 
în  instituţii activează    25  cadre didactice de 
sprijin care au acordă  asistenţă la 300  copii 
Școli cu practici de educaţie incluzivă - 25 
Funcţionează - 24 centre de resurse  
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Numărul de Centre de 
resurse  

1.2.2.Pregătirea  
consilierilor 
educaţionali şi a 
cadrelor didactice 
pentru realizarea 
educaţiei incluzive în 
instituţiile 
preuniversitare. 

Numărul de cadre formate. 
Numărul de activităţi de 
formare 
Creşterea nivelului 
profesional 
Eficienţa activităţilor 
 

Iulie – 
decembrie 
2016 

DÎ, SAP 
administraţiile 
instituţiilor 

Realizat 
Realizate următoarele activități:5 ateliere de lucru, 
3 seminare, conferință raională  
205  cadre didactice formate în cadrul 
seminarelor, atelierelor, meselor rotunde 
Reușite în realizarea curriculei modificate (284 
elevi studiază în baza de CM), elaborarea 
marerialelor dicactice specifice categoriilor de 
dizabilități 

2 

1.2.3.Crearea 
mecanismelor de 
monitorizare a 
educaţiei incluzive şi 
alternativelor 
educaţionale. 

Numărul de activităţi 
monitorizate 
Alternative educaţionale 
Numărul de elevi 
beneficiari 

Septembrie-
decembrie 
2016 

DÎ,CR 
administraţiile 
instituţiilor 

Realizat 
S-au realizat 35 vizite de monitorizare a activității 
CREI. 
5 ședințe de supervizare și monitorizare realizate 
cu membrii comisiei multidisciplinare 
intrașcolare. 
24 de centre de resurse au desfășurat activități cu 
copiii pe parcursul săptămânii educației incluzive. 
450 de copii frecventează centrele de resurse 
pentru educația incluzivă 

2 

1.2.4. Acţiuni  de 
prevenire a plasării 
copiilor în instituţiile 
rezidenţiale. 

Numărul copiilor 
beneficiari de 
instituţionalizare în şcoli 
speciale 
Prevenirea plasării 
nejustificate a copiilor în 
instituţiile rezidenţiale. 
Numărul cazurilor de 
prevenire. 

decembrie 
2015 

DÎ, APL, 
administraţiile 
instituţiilor 

Realizat 
Sunt monitorizaţi de SAP 21 de copii reintegrați în 
instituțiile preuniversitare din școala auxiliară, 3 
de la centrul de plasament și 7 copii de la 
gimnaziul-internat Strășeni. 
 

2 

 
 
 

1.2.5. Adaptarea 
şcolilor 
convenţionale pentru 
educarea copiilor cu 
cerinţe educaţionale 

Crearea condiţiilor pentru 
incluziunea copiilor cu 
CES în instituţiile 
preuniversitare. 
Numărul de şcoli adaptate 

Septembrie 
-decembrie 
2016 

CR, DÎ, SAP,  
APL 
administraţiile 
instituţiilor 

 Parţial realizat 
Sunt monitorizați 50 de copii cu dizabilități 
certificate în învățământul general și 4 în instiruții 
preșcolare 
30 de copii cu dizabilități neuromotorii care 

1 



6 
 

speciale  (CES). 
 
 

la nevoile copiilor cu CES. necesită asigurarea accesului exterior și interior, 
adaptarea grupului sanitar 
1 instituție (Gimnaziul „M. Viteazul”) asigură 
accesul exterior și interior al persoanelor du 
dizabilități 

 1.2.6 Asigurarea 
parteneriatului cu 
factorii decizionali în 
promovarea 
educaţiei incluzive  
 
 

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

Iulie - 
decembrie 
2016 

 Realizat 
Parteneriat cu următoarele ONG-uri:  
 KulturKontakt ( Austria);  Lumos Fondation ;  
 Keystone, CNPAC, CIDDC Moldova, 
Fundatia Terre des hommes, AO ”Femeia şi 
Copilul - Protecţie şi Sprijin”, Criuleni 
- APL, Centrul medicilor de familie, organele de 
justiţie, DASPF, Centrul de sănătate prietenos 
tinerilor din Strășeni. 
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1.3.Optimizarea 
reţelei de 
învăţământ 
general în 
corespundere cu 
situaţia 
demografică 

1.3.1 Asigurarea 
elevilor din 
instituţiile 
reorganizate  cu 
transport la şcolile 
de circumscripţie 
 

Numărul de elevi 
Numărul de unităţi de 
transport  
Numărul de şcoli de 
circumscripţie 

august - 
decembrie 
2016 

CR, DÎ, 
administraţiile 
instituţiilor 

Realizat 
Au fost optimizate prin reorganizare 4 instituţii de 
învăţămînt 
Organizat  2 unităţi de transport pentru  59  elevi 
la  2 şcoli de circumscripţie  

2 

 
 

  MEDIA  arirmetică 1.87 

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 
serviciilor de 
educaţie în 
dezvoltarea 
timpurie a 
copilului în 
conformitate cu  
Codul Educaţiei 
al Republici 
Moldova  

2.1.1.Monitorizarea 
necesităţilor  în 
educaţia timpurie  şi 
preşcolară 

Numărul de instituţii 
preşcolare 
Numărul de localităţi cu 
lipsă grădiniţă de copii 
Date statistice la nivel de 
instituţii  preşcolare 
Factorii dominanţi, 
identificaţi, care 
influenţează înrolarea în 
instituţiile preşcolare. 

august - 
decembrie 
2016 

DI, CR, APL , 
administraţiile 
instituţiilor 
preşcolare 

  Partial realizat 
-Funcţionează 40 instituţii preşcolare 
- Localităţi cu lipsă  grădiniţă de copii-2 
- Încadraţi  4300  copii (0- 7 ani)  sau 70,9 % din 
efectiv 6057; Încadraţi (5-7 ani) – 1645 copii  
sau   99% din efectiv;   6 rapoarte examinate la 
şedinţele managerilor şcolari şi preşcolari 
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 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 
preşcolare funcţionale 
Numărul, copiilor încadraţi 
în programe preşcolare  

august - 
decembrie 
2016 

DI, CR, APL , 
administraţiile 
instituţiilor 
preşcolare 

 Realizat 
- Extinderea numărului de locuri în grădiniţa 

Micleuşeni şi Gornoie 
- Prin Proiectul  Guvernului României , a doua 

transă au beneficiat de investiţii  5  grădinițe de 
copii.  

- A beneficiat de surse financiare în sumă de 
  15 000 euro grădiniţa de copii nr. 3 Străşeni 
pentru reparaţia capitală a blocului alimentar 
din proiectul “ACSAI” Olanda.  
       

  2 

   MEDIA  aritmetică  1.50 

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 ,titlul 
IX, capitolul 
I,art.133. 

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

Numărul de cadre 
didactice identificate  
Diversitatea serviciilor de 
formare în  
conformitate cu Conceptul 
de formare  
continuă a cadrelor  
didactice în Republica  
Moldova 
Numărul de cadre 
didactice, care au urmat  
formarea profesională 
continuă 
 Ponderea  cadrelor 
didactice certificate ca 
 formatori locali, raionali, 
republicani 
 

Septembrie- 
decembrie  
2016  
 

DÎ, 
administraţiile 
instituţiilor 

 Realizat 
-Au fost formate 124 cadre didactice prin 
intermediul Proiectului: Educaţie civică 
perticipatorie şi incluzivă realizat de UPS 
„I.Creangă”, IŞE, USEFS, UPT, CRI.   
-S-au realizat formări a 49 cadre didactice din 
învăţămîntul preşcolar  în cadrul a două proiecte 
ale ME, CE PRO DIDACTICA  şi AO Femeia şi 
Copilul Protecţie şi Sprijin. 
Au fost formate 2 cadre didactice în cadrul 
Proiectului  Universităţii „Dunărea de Jos”, din 
Galaţi, România.  
Au fost certificate 40 cadre didactice ca 
formatori locali, 6 formatori raionali şi 1formator 
republican.   

2 

3.1.2. Motivarea  Majorarea ratei de cadre Iulie 2015 DÎ,  Realizat: 2 
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cadrelor didactice 
la obţinerea 
gradelor didactice  
 

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

administraţiile 
instituţiilor 
 

Atestare  2016- 2017: 246 cadre didactice şi 6 
cadre de conducere.  
Gradul superior  - 5 cadre didactice  
Gradul  întîi  -  35 cadre didactice,   
Gradul doi - 206 cadre didactice; 
Grade manageriale - 6 

   MEDIA  arirmetică 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.Renovarea/ 
modernizarea şi 
retehnologizarea 
bazei tehnico-
materiale a 
instituţiilor de 
învăţămînt 

4.1.1 Modernizarea 
tehnicii de calcul  

Ameliorarea  calităţii 
procesului de predare-
învăţare-evaluare pin TIC  
 Numărul de calculatoare 
la nivelul cerinţelor uni 
sistem de operare modern  

August-
decembrie 
2016 

DÎ, 
administraţiile 
instituţiilor 
(sponsori, 
proiecte)  

Realizat 
- S-a procurat tehnică de calcul ( calculatoare  
imprimante, proiectoare) în sumă de 102 mii 
590  lei. 
- Pentri gimn.Dolna gratuit 10 calculatoare în 
sumă 197 mii 797 lei 
- Table interactive utilizate în 5  instituţii 
- Clase multimedia utilizate în 1 – instituţii 
- 70 % cadre didactice utilizează frecvent TIC 
 

2 

4.1.2 Utilizarea 
reţelei internet în 
instituţiile de 
învăţămînt pe bandă 
largă 

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

August-
decembrie 
2016 

DÎ, 
administraţiile 
instituţiilor 
(sponsori, 
proiecte)  

Realizat 
- Raport întocmit 
- Se utilizează programe open surse în 29 
instituţii preuniversitare și pachetul de 
programe Microsoft office în toate instituţiile. 
În  1 instituţii   se  utilizează platforma AEL. 
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4.1.3. Dezvoltarea şi 
eficientizarea 
managementului 
educaţional în baza 
tehnologiilor de 
prelucrare a 
informaţiei şi 

Ameliorarea calităţii şi 
eficientizarea 
managementului 
educaţional în baza unor 
date actuale, veridice şi 
relevante 
Numărul de instituţii  ce 

August-
decembrie 
2016 

DÎ, 
administraţiile 
instituţiilor 

Realizat 
- din 69 de instituţii de învăţămînt  65 sunt  
conectate la internet 
- Comunicarea electronică permanentă cu   
instituţiile  de învăţămînt din subordine ( 5375 
mesaje electronice) 
- Gestionarea paginii WEB a Direcţiei 

2 
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comunicaţiilor utilizează managementul 
educaţional în baza 
tehnologiilor de 
prelucrare a informaţiei 
şi comunicaţiilor 

învăţămînt 
- Completarea bazei de date ONLINE ( SAPD, 
SIME, SPCG) permanent 
 

       
MEDIA  arirmetică 
 

 
2.00 

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

 
    1.84  

Calificativul de evaluare propus:  FOARTE 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:  
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.  

Impedimente în implementarea reformelor educaţionale privind asigurarea unui învăţămînt de calitate în mediul rural, inclusiv şi a reformelor structurale şi de 
optimizare în sistemul educaţional.  
Nivelul preuniversitar al sistemului educaţional denotă probleme serioase în ceea ce priveşte conţinuturile curriculare,  structura ariilor disciplinare,  organizarea sesiunilor 
de bacalaureat 

Cauze:   Implicarea insuficientă a comunităţii şi a familiei 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. 

             Incapacitatea instituţiilor de învăţămînt preşcolar, APL, de a satisface solicitările părinţilor cu privire la instituţionalizarea  copiilor de 2-7 ani; 
             Insuficienţa alocărilor financiare  care nu permite dezvoltarea şi progresul educaţional la toate treptele de şcolaritate  
 
Soluţii:  Învăţămîntul trebuie să devină prioritate a conducerii statului. Insuficienţa dotărilor şi a materialelor didactice curriculare nu permite asigurarea 
calităţii.  Imaginea profesorului în societate  trebuie reconstruită prin intervenţii la nivel naţional, proces care poate dura nu mai puţin de 10 ani, după care s-ar 
pute de vorbit despre calittate educaţională.   Formarea cadrelor didactice să fie exercitată din contul statului şi să se asigure posibilităţile cadrelor didactice de 
formări peste hotarele republicii.  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. 

 
Şef Direcţie învăţămînt                                                                     _______________________________ Iulia CERTAN         
 
Ex:Ion Ampava,2-21-70. 
13 anuarie 2016 
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