
 

REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 

PREȘEDINTELE RAIONULUI CIMIȘLIA 

 
PROIECT 

D E C I Z I E  Nr. ____ -d 

din ___ __________  2021 

cu  privire  la raportul de activitate al Direcției Învățământ General 

 în anul 2020-2021 

 

În conformitate cu: 

- art. 4 alin. (2) din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă; 

- art. 43 din Legea nr. 436/2006   privind administrația publică locală; 

- Decizia Consiliului Raional nr. 01/16 din 16.03.2021 cu privire la Programul de 

activitate al Consiliului Raional Cimișlia pentru anul 2021, 

- Decizia Consiliului Raional nr. 08/06 din 16.10.2015 cu privire la Regulamentul de 

organizare și funcționare a Direcției Învățământ General Cimișlia 

  

Audiind raportul de activitate a Direcției Învățământ General Cimișlia, pentru anul 

2020 - 2021, prezentat de dl Vasile Surdu, șef, Direcția Învățământ General Cimișlia, 

Consiliul Raional Cimișlia 

 

                                                              D E C I D E: 

 

1. Se ia act de informare privind activitatea Direcției Învățământ General Cimișlia 

pentru anul 2020 -2021 (se anexează). 

2. Dl Vasile Surdu, șef, Direcția Învățământ General Cimișlia, va asigura executarea 

calitativă și în termenii stabiliți a sarcinilor/atribuțiilor stabilite în Regulamentul 

de organizare și funcționare a Direcției Învățământ General Cimișlia și a deciziilor 

consiliului raional pe domeniul de competență. 

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dlui Vadim Torgai, 

vicepreședinte al raionului. 

4. Direcţia Învățământ General Cimișlia va monitoriza utilizarea surselor financiare 

conform destinaţiei. 

5. Prezenta decizie se include în Registrul de stat al actelor locale și se aduce la 

cunoştinţă:   

      - Dlui Vadim Torgai, vicepreședinte al raionului; 

      - Direcției Învățământ General Cimișlia; 

      - Prin publicarea pe pagina web a Consiliului raional Cimișlia www.raioncimislia.md.   

 

           Președintele ședinței                                                   ________________    

              

              Contrasemnează:                                                             

           Secretarul consiliului                                                   Gheorghe Netedu 

 

http://www.raioncimislia.md/


 
Coordonat:   

Președintele raionului                                                                                                Mihail Olărescu 

Avizat: 

Vicepreședintele raionului                       Vadim Torgai 

Secretarul consiliului                                                                                                  Gheorghe Netedu 

Șef, Secția Administrație Publică                                                                               Mariana Vasluian 

Specialist principal, Serviciul Juridic                                                                         Viorica Ciuntu 

Proiect elaborat:               

Șef, Direcția Învățământ General Cimișlia                                                                 Vasile Surdu 

 

 

 

 

 

Raport   

cu privire la activitatea Direcției Învățământ General Cimișlia 

în anul de studii 2020-2021 
 

I.  Componența Direcției de Învățământ General Cimișlia.   

În componența direcției sunt 4 secții și 2 servicii : 

Conducerea Direcției Învățământ General  Cimișlia este asigurată de șef al Direcția 

Învățământ General Cimișlia,  șef adjunct și următoarele secții/servicii: 

- Secția management economico-financiar și patrimoniu – 5 p. (1 - funcție vacantă); 

- Secția management al resurselor umane – 2 ; 

            - Secția politici educaționale și management – 4 p.;(2 – vacante); 

            - Secția management al curriculumului și formare profesională continuă - 8 p. (1 vacant); 

- Serviciul asistență psihopedagogică – 8 funcții. 

            - Serviciul transport elevi – 19 funcții (1 –inginer, 18 șoferi); 

            - Personal auxiliar - 6 posturi. 

 

II.  Structura sistemului de învăţământ raional 

Rețeaua instituțiilor de învățământ  

2.1. Total instituţii de învăţământ/total număr de elevi – 56 de instituții, 4024 elevi, 1920 

copii. 

Inclusiv:  

*          preşcolar –35/1920 copii. 

*          şcoli primare - grădiniţe – 2/29. 

*          şcoli primare – 0. 

*          gimnazii-grădinițe -0. 

*          gimnazii – 13/1792. 

*          licee – 4/2203. 

*          şcoli complementare – 2/1110. 

*          instituții de învățământ special (școli auxiliare, instituții speciale) – 0 

*          alte tipuri de instituții (conform Codului Educației al Republicii Moldova) -  0 

 

a) Învăţământul preşcolar  

 Total copii – 1920 / 97 de grupe, 9 ore- 25 instituții:  10,5 ore - 12 instituții.  



 *         grupa pregătitoare  6-7 ani, 26 grupe 506 -  copii. 

 *         grupa mare  5-6 ani, 28 grupe -  531 – copii. 

 *         grupa medie  4-5 ani,18 grupe -  377 – copii. 

 *         grupa mică  3-4 ani, 14 grupe 271 -  copii.  

 *         creșa 2-3 ani, 11 grupe - 235 copii.  

 b) Învăţământul primar:      Total clase -  91,  elevi – 1669 

 c) Învăţământul  gimnazial:  Total  clase -  104,  elevi – 1957 

 d) Învăţământul liceal:          Total clase -  18,  elevi – 398 

 e) Învăţământul extrașcolar:  

  Instituția Publică Școala sportivă-  9 secții sportive în 27 de grupe –total 432 de elevi.  

Instituția Publică Centrul Raional de Creație a Copiilor și Adoliscenților – 49 de cercuri /9 filiale 

/678elevi. 

2.2. Instituţiile cu număr de elevi ponderaţi mai mic de  

a) 91 elevi – Instituția Publică Gimnaziu Troiţcoe - 86 elevi/ ponderaț - 79; Instituția Publică 

Gimnaziu ,,Dimitrie Cantemir” din satul  Ialpujeni –75 elevi/69 ; 

b) 41 elevi – Instituție Publică  școală primară-grădiniță ”Codreni” din satul Codreni -7 elevi, 6 

ponderați;  Instituție Publică  școală primară-grădiniță ,,Liuba Dimitriu” din satul Ciucur Mingir 

-22 elevi, 18 elevi ponderați. 

                                      

III. Cadre didactice 

Total cadre didactice : 

 Învăţământul preşcolar -  125,   Învăţământul primar, gimnazial și liceal - 371 

Inclusiv:  - Cu grad didactic superior – 7 

- Cu grad didactic unu – 62 

- Cu grad didactic doi – 246 

- Fără grad didactic – 181 

               

Din ei: 

- Tineri specialiști – 7 

- Cu vârstă peste pensionare la 01.09.2020 -74  

- Alte categorii/nespecialiști –  19 

-  

IV. Organizarea alimentației în instituţii pe parcursul anului de studii 2020-2021 

 Din clasele V-IX din 1957 elevi sunt alimentați 156, ceea ce constituie 8%.  

 Din clasele X-XIIsunt alimentați 54 elevi din 398, ce constituie 14%. 

 Norma financiară de 10 lei 80 bani/zi pentru copil în instituțiile școlare este respectată. 

 

V. Optimizarea instituţiilor de învăţământ 

a) În anul de studii 2020-2021 au fost: 

- Reorganizate (schimbarea statutului, inclusiv, instituţii comasate, filiale etc) -0 

- Lichidate - 0 

b) Şcoli de circumscripţie - 12 (anexa1) 

c) Transportarea elevilor 

            În total se transportă – 835 elevi  /18 unități de transport gestionate de către DÎG; 

 

VI. Asigurarea didactico-metodică 

    În anul 2020-2021 de studii elevii din ciclul primar și gimnazial au fost  asigurați integral 

de la bugetul de stat cu manuale / 3626 . 

   Pentru învământul liceal elevii  au fost asigurați prin intermediul Schemei de închiriere a 

manualelor școlare /398 elevi , adică 100% din contingent.   

   72 de titluri  12 / treapta liceală,/40 titluri treapta gimnazială,20 titluri învățămîntul primar. 



VII. Dotarea instituțiilor/cabinetelor şcolare (în baza Standardelor de dotare minimă a 

cabinetelor la disciplinele școlare în instituţiile de învăţământ secundar general, aprobate prin 

ord. Ministerul Educație, Culturii și Cercetării nr. 193 din 26.02.2019; modificate prin ord. 

Ministerul Educației Culturii și Cercetării nr. 419 din 29.04.2019). 

  

Indicatori Nr. de instituții % per raion 

Sală de sport 18 95% 

Dotarea sălii de sport 17 89% 

Centre de resurse,acces la internet 5 26% 

Acces la internet a instituților :acoperire totală 

                                                 acoperire parțială 

9 

10 

47% 

53% 

Asigurarea cu tehnică de calcul a profesorilor  19 100% 

Elevi la 1 calculator conform standardelor minime 

de dotare  

19 100% 

Accesibilitatea spațiilor școlare pentru toți 

elevii/angajații inclusiv cu CES 

18 95% 

 

VII. Conlucrarea cu Administrația Publică Locală 

 Cu sprijinul Consiliul Raional Cimişlia, s-a iniţiat un proiect de reconstrucţie a unui 

bloc locativ pentru tinerii specialişti. 

   În perioada de pregătire către noul an de studii 2020-2021 au fost efectuate lucrări de 

reparaţii.Au fost valorificate: pentru reparaţii curente- circa 209500 mi lei  

                                           pentru reparaţii capitale - 7.932657 mii lei din componenta raională,                  

                                                                                     - 786050 mii lei din bugetul instituţiilor.                      

                                                                                     - 10.315367 mii lei din proiecte FISM. 

   Prin decizia din 16.03.2021, Consiliul Raional Cimişlia, ţinând cont de necesităţile instituţiilor 

de învăţământ din raion, a distribuit din componenta raională suma de 60904,88 lei , care vor fi 

utilizate pentru: 

- compensarea cheltuielilor de transport pentru lunile ianuarie-august 2021; 

- construcţia blocului alimentar în Instituția Publică Liceul Teoretic ”Ion Creangă”, 

raionul Cimișlia 

- schimbarea geamuririlor în blocul A Instituția Publică Liceul Teoretic 

”Hyperion”, din satul Gura Galbenei. 

- construcţia stadionului în IP Liceul Internat Sportiv „Lipoveni„ din satul Lipoveni 

- construcţia sistemului de canalizare Instituția Publică Gimnaziul „Troiţcoe„ din 

satul Troițcoe. 

- amenajarea teritoriului în Instituția Publică Gimnaziul „Gradişte„ din satul 

Gradiște.                         

- gazificarea cantinei în Instituția Publică Gimnaziul „Sagaidac„ din satul Sagaidac. 

- pavarea terenulu Instituția Publică Gimnaziul „Batîr„ din satul Batîr. 

- schimbarea caloriferelor și construcţia stadionului în Instituția Publică Gimnaziul 

”Dimitrie Cantemir” din satul Ialpugeni. 

- schimbarea reţelei electrice  în Instituția Publică Gimnaziul ”Sergiu Coipan„ din 

satul Selemet. Instituția Publică Gimnaziul ”Tudor Strişcă„ din satul Satul Nou. 

- construcţia terenului de fotbal Instituția Publică Gimnaziul Hîrtop din satul 

Hîrtop, Instituția Publică Gimnaziul „Ialpujeni„ din satul Ialpugeni, Instituția 

Publică Gimnaziul  Mihailovca din satul Mihailovca 

- schimbarea acoperişului  din Instituția Publică Gimnaziul ”Tudor Strişcă” din 

satul Satul Nou. 

- gazificarea cazangeriei Instituția Publică Gimnaziul „Porumbrei„ din satul 

Porumbrei; 



- amenajarea teritoriului, pavaj Instituția Publică Gimnaziul „Ştefan cel Mare”din 

satul Mihailovca. 

- pentru procurarea laptopuri profesorilor cl. I din şcolile raionului; 

- reparaţia acoperişului Instituția Publică Gimnaziul „Hîrtop„ din satul Hîrtop; 

 

IX. Probleme majore la nivel de raion/municipiu. 

   9.1  Nu toate instituţiile de învăţământ au planificat mijloace financiare (doi la sută) din fondul    

de salarizare al unităţii pentru formarea profesiona a cadrelor didactice şi manageriale; 

  9.2  Lipsa cadrelor didactice şi populaţia îmbătrânită de cadre didactice; 

9.3  Profesia de pedagog nu este atractivă pentru tineri.  

9.4 Sistemul educaţional din raiona  asigură parțial  condiţii adecvate/suficiente pentru 

menţinerea   şi stimularea performanţei profesionale a cadrelor didactice;                                           

9.5 În majoritatea instituţiilor preşcolare cadrele didactice nu posedă abilităţi de lucru ci TIC; 

9.6 Instituţiile preşcolare  sunt slab dotate cu TIC, n-au conexiune la internet; 

9.7 Este necesar identificarea posibilităţilor de dotarea a copiilor cu gadget-uri ; 

9.8 Instruirea specialiştilor în  programelor on-line pentru copii cu deficienţe de auz, văz; 

9.9 Lipsa cadrelor medicale în majoritatea grădiniţelor şi  în 4 instituţii şcolare; 

      9.10 Punctele sanitare interne nu sunt uşor accesibile pentru persoanele cu necesităţi speciale;   

9.11 Atitudinea necorespunzătoare a părinţilor faţă de cerinţele activităţii online; 

9.12 Accesibilitatea  doar pentru elevii ai căror părinţi dispun de suficiente resurse financiare; 

9.13 Mulţi  elevi  nu  au  mijloacele  necesare  de conexiune la internet; 

9.14 Unii profesori, din anumite motive, au dificultăţi în utilizarea platformelor informatice. 

 9.15 Lipsa unor facilităţi legislative pentru ca  părinţii să  poată supraveghea  la domiciliu elevii 

de  vârste mici  în perioada  desfăşurării online  a  activităţilor şcolare. 

 

X. Sugestii pentru Administrația Publică Centrală  

În scopul organizării unui proces educațional în siguranță, în perioadă de criză 

pandemică, este necesar de: 

✓ a identifica și prioritiza localitățile economic defavorizate, în vederea alocărilor 

suplimentare pentru dotarea instituțiilor; 

✓ elaborarea unui cadru normativ în vederea responsabilizării familiei privind 

asigurarea condițiilor de securitate în context pandemic. 

✓ elaborarea cadrului normativ pentru organizarea alimentării elevilor din treapta 

gimnazială.  

✓ elaborarea  cadrului  normativ privind funcţionarea şcolilor de circumscripţie. 

 

XI. Realizări 

1. Procurarea tehnicii de calcul pentru învățătorii claselor primare 2019-22 învățători  

                     2020-pentru 54 de învățători; 2021-  pentru 23 de învățători.Acoperire de 100%; 

             2. Activitate intersectorială APL II, Asistența Socială, Direcția Învățământ General 

Cimișlia în cadrul proiectului:   Edificarea unei societăți în care fiecare fată și băiat își 

realizează potențialul la maximum cu respect şi demnitate” 

              3. Implementarea proiectului Incluziunea  educațională și socio-psihologică a copiilor 

migranți  APL I, Instituția Publică Liceul Teoretic „Mihai Eminescu„ din orașul Cimișlia, 

Instituția Publică Liceul Teoretic „Hyperion„ din satu Gura Galbenei, AO Pro Cimișlia, Direcția 

Învățământ General Cimișlia. 

              4. Compensarea cheltuielilor de transport cadrelor didactice ce se deplasează.  

 

 

 

 



Bune practici. CONTRIBUȚII  pentu mențiuni de către Ministerul Educației Culturii și 

Cercetării.. 

 

✓ blocul pentru clasele primare al Instituția Publică Liceul Teoretic ”Mihai 

Eminescu” din raionul Cimișlia, renovat cu sprijinul FISM şi al Băncii 

Mondiale (10.315367 mii lei) din proiectul Reforma învățământului în 

RM; 

✓ completat instituţiile educaţionale cu 1292 butelii cu materiale 

dezinfectante (şcoli - 850, grădiniţe - 442), și 46 unități de tehnică de 

calcul dintre care 41 laptopuri și 5 calculatoare (set), distribuite în 13 

instituții, ce constituie 68%. 

✓ două centre de resurse ( Instituția Publică Liceul Teoretic ”Hyperion„ din 

satul Gura Galbeni, Instituția Publică Gimnaziu „Gradiște„ din satul Gradiște) au 

benificiat de donații în sumă de  137 mii lei din proiectul Reforma învățământului 

în Republica Moldova; 

                                                                         

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Anexa1                                      

Rețeaua școlară în anii   2018 – 2019, 2019-2020, 2020-2021 

 
Anul școlar  Total 

clase 

Total elevi Din ei: Diferența 

I - IV V - IX X - XII Clase/elevi 

2018 -2019 la început de 

an școlar 

220 4259 91/1667 112/2230 17/362 -175 

2018-2019 la sfrârșit  de 

an școlar 

220 4151  91/1621 112/2192  17/338 -108 

2019 -2020 la început de 

an școlar 

216 4108 93/1678 104/2042 19/388 -4/-43 

2019-2020 la sfrârșit de 

an școlar 

216 4054 93/1658 104/2012 19/384 -54 

Total 2020-2021 213 4024 91/1669 104/1957 18/398 -2/30 

                                                                  

 

 

 

 Anexa 2 

Școli de circumscripție.                               

                                                                                                     
Școala de circumscripție Localități arondate Nr. 

Copii care sunt transportați 

Distanța de la școală de 

circumscripție pînă la 

localitatea arondată      (km) 
cl.1-4 Cl 5-12 total 

1. 

 

Instituția Publică Liceul 

Teoretic,,Ion Creangă„ 

raionul Cimișlia 

 

Valea -Perjei 12 12 24 10 km 

Ecaterinovca  10 25 35 8 km 

Dimitrovca  10 21 31 11 km 

Bogdanovca Veche  10 36 46 8 km 

Bogdanovca Noua 7 7 14 8 km 

Ciucur -Mingir 20 41 71 10 km 

2. Instituția Publică Liceul 

Teoretic ,,Alexandru Puțkin” 

raionul Cimișlia 

Ecaterinovca 1 1 2 8 km 

  

 

 

 

Dimitrovca  3 2 5 11km 

Bogdanovca Veche  10 36 46 8 km 

Bogdanovca Noua 2 3 5 8 km 

Iurevca 1 1 2 20 km 

3. Instituția Publică Liceul 

Teoretic,,Mihai Eminescu” 

din raionul Cimișlia 

Ecaterinovca 9 18 27 8 km 

Gradiște 0 2 2 8 km 

Dimitrovca  18 11 29 11km 

Valea Perjei 14 16 30 10 km 

Bogdanovca Veche 3 2 5 8 km 

4. Instituția Publică Liceul 

Teoretic,,Hyperion „Gura 

Galbenei„ din satul Gura 

Galbeni 

Fetița 18 30 48 7 km 

Albina 10 21 31 7 km 

Mereni 5 5 10 7 km 

Ivanovca Nouă 10 21 31 7 km 

5. Instituția Publică Liceul 

Internat  Sportiv „Lipoveni„ 

din satul Lipoveni 

Munteni 11 35 46 2 km 

Schinoșica  3 1 4 3km 

Ivanovca Nouă 11 18 29 10km 

Albina 1 6 7 10km 

Mereni 0 6 6 5km 

6. Instituția Publică Gimnaziul Ialpug 4 6 10 9km 



„Hîrtop„ din satul Hîrtop. Mereni 22 8 30 5km 

7. Instituția Publică Gimnaziul 

„Cenac„  din satul Cenac 

Topala 13 22 29 3km 

8. Instituția Publică Gimnaziul 

„Gradiște„  din satul Gradiște. 

Iurevca 16 19 30 7km 

Coștangalia 8 28 30 7km 

9. Instituția Publică 

Gimnaziul,,Dimitrie 

Cantemir” din satul Ialpujeni. 

Marinfeld 17 1 37 3km 

10. Instituția Publică Gimnaziul 

,,Constantin Stere” din satul 

Javgur. 

Maximeni 13 11 24 4km 

Artimonovca 0 0 0 6km 

11. Instituția Publică Gimnaziul 

„Porumbrei„ din satul 

Porumbrei. 

Sagaidacul Nou 9 9 18 4km 

Codreni 1 15 16 10km 

Zloți 1 7 7 14km 

12. Instituția Publică Gimnaziul 

,,Tudor Strișcă” din satul 

Satul Nou. 

Suric 7 11 18 4,3km 

 Total 835  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa 3 

 

Nivelul de digitalizare a 

 instituțiilor de învățământ, cadrelor didactice și copiilor. 

 
Nr. 

d/o 

Tipul de 

instituție 

Nr. 

instituțiilor 

care 

dispun de 

utilaje 

digitale 

Nr. 

instituțiilor 

care nu 

dispun de 

utilaje 

digitale 

Nr. 

cadrelor 

didactice 

care 

posedă  

cunoștințe, 

capacități  

digitale 

Nr. 

cadrelor 

didactice 

care nu 

posedă  

cunoștințe, 

capacități  

digitale 

Nr. 

cadrelor 

didactice 

care 

dispun de 

utilaje 

digitale 

Nr. 

cadrelor 

didactice 

care nu 

dispun de 

utilaje 

digitale 

Nr. 

copiilor 

care 

beneficiază  

și au acces 

la  utilaje 

digitale. 

1.     36 7 136 31 88 70 1305 

2. Instituții   de 

învățământ 

primar. 

2 0 9 2 9 1 43 

3. Instituții de 

învățământ 

gimnazial. 

13 0 182 17 150 48 1433 

4. Instituții de 

învățământ 

liceal. 

4 0 136 16 137 8 2085 

5. Instituții de 

învățământ  

special. 

- -      

6. Total număr 55 7 463 66 384 127 4866 

7. Total procent. 100% 12,72% 87,52% 12,47% 72,58% 24,85% 78,92 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Anexa 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Proiecte    

Anul de studii Instituția Investiții capitale (lei) Proiecte (lei) 

2017-2018 Instituția Publică Liceul 

Teoretic ,,Mihai Eminescu” 

din raionul Cimișlia 

548688 BM MECC548688 

Instituția Publică Liceul 

Teoretic  ,,Hyperion” din 

satul Gura Galbenei. 

636742  

Instituția Publică Liceiul 

Internat Sportiv „Lipoveni„ 

din satul Lipoveni. 

102000,00 FISM  120000 

Instituția Publică 

Gimnaziul „Gradiște„ din 

satul Gradiște. 

109000,00 FISM   500000 

Instituția Publică 

Gimnaziul „Sergiu Coipan”  

din satul Selemet. 

447570,80  

2018-2019 Instituția Publică Liceul 

Teoretic ,,Mihai Eminescu„ 

orașul Cimișlia. 

700 000 S BM MECC 700 000 S 

Instituția Publică 

Gimnaziul ,,Sergiu Coipan” 

din satul Selemet. 

- 100000 

2019-2020 

 

Instituția Publică Liceul 

Teoretic ,,Mihai Eminescu” 

55500 BM MECC 55500 



 

 

 

 

 

din orașul Cimișlia. 

Instituția Publică Liceul 

Teoretic ,,Ion Creangă” din 

orașul Cimișlia. 

513000,6 - 

Instituția Publică 

Gimnaziul „Batîr„ din satul 

Batîr. 

300000.0 - 

Instituția Publică 

Gimnaziul „Cenac„  din 

satul Cenac. 

615000,0 - 

Instituția Publică 

Gimnaziul  „Sagaidac„ din 

satul Sagaidac. 

6000000 - 

2020-2021 Instituția Publică 

Gimnaziul „Gradişte„ din 

satul Gradiște 

- Reparaţie capitală Bloc 

grădiniţă. 

FISM 800 mii lei 

Instituția Publică Liceul 

Teoretic”Mihai Eminescu„ 

din orașul Cimișlia. 

 

 

 

 

- Proiect educaţioal 

Incluziunea 

educaţională şi socoio- 

psihologică a copiilor 

emigranţi. 

- Proiectul Parteneriat 

Educaţional la nivel 

internaţional 

ProLectura 

Proiect educaţioal  

Fundaţia Pistalozzi 

 

 

Parteneriat cu România 

 

Fundaţia Pistalozzi 

 

 

 

Instituția Publică 

Gimnaziul „Tudor Strişcă” 

din satul Satul Nou. 

- Proiect educaţional 

- Prevenirea violenţei în 

şcoală. 

- Proiect educaţional. 

- Prevenirea bullyngului 

în şcoală. 

- Proiect educaţioal 

Incluziunea 

educaţională şi socoio- 

psihologică a copiilor 

emigranţi. 

 

 

 

Mitropolia Basarabiei 

 

 

Proiect educaţioal  

Fundaţia Pistalozzi 

 

 

 

Șef  

Direcția Învățământ General Cimișlia      Vasile Surdu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Notă informativă 

la decizia Consiliului Raional Cimișlia nr. ___/___ din ____________2021 

 

cu  privire  la raportul de activitate  

al Direcției Învățământ General Cimișlia  în anul 2020-2021 
 

Direcția Învățământ General Cimișlia este una din subdiviziunile din subordinea 

Consiliului Raional Cimișlia, abilitată cu dreptul de a promova politica de stat în 

domeniul învățământului, și în teritoriul administrat. Direcţia Învăţământ General 

Cimişlia este o instituţie publică a cărei misiune este asigurarea activităţilor de 

îndrumare, coordonare, formare profesională şi control la cele mai înalte standarde 

profesionale pentru instituţiile educaţionale din teritoriu şi partenerii sociali şi 

educaţionali, cu scopul de a contribui la îmbunătăţirea şi eficientizarea continuă a 

sistemului educaţional din raion şi compatibilizarea acestuia la sistemul naţional şi 

european.  

     Direcţia Învăţământ General Cimişlia îşi propune ca, prin responsabilizare, 

profesionalism, performanţă maximă, obiectivitate şi corectitudine, să ofere pe termen 

lung  un sistem educaţional accesibil, coerent, atractiv, incluziv şi relevant pentru 

beneficiari, orientat, în special, spre carieră şi inovaţie, realizând  o comunicare  

transparentă  cu partenerii educaţionali şi sociali.  

În acord cu principiul că progresul poate fi obţinut numai prin performanţă, Direcţia 

Învăţământ General Cimişlia este determinată de imperativul ridicării instituţiilor la 

standardele de calitate, formării unui învăţământ modern şi asigurării unor resurse umane 

înalt competitive. Ne dorim, ca in parteneriat cu comunitatea locală, să  promovăm 

inovația și reforma în educație, să dezvoltăm un mediu favorabil învăţării, bazat pe valori 

morale pozitive, în care fiecare elev sa beneficieze de șanse egale de formare si 

dezvoltare,  ca persoană și personalitate. 

În anul 2020 Direcția a activat în vederea realizării următoarelor obiective: 

➢ Implementarea/promovarea politicilor Ministerul Educației și Cercetării al 

Republicii Moldova la nivel local prin proiectare, organizare, coordonare, evaluare 

și monitorizare a funcționalității sistemului educațional din raionul Cimișlia; 

➢ Dezvoltarea profesională a cadrelor manageriale și didactice pentru asigurarea 

educației de calitate; 

➢ Îmbunătățirea procesului de incluziune educațională și promovarea educației 

incluzive în raion; 

➢ Promovarea imaginii învățământului în raion prin organizarea și desfășurarea  

activităților  ce  asigură dezvoltarea și obținerea de performanțe a elevilor, 

cadrelor didactice și a tuturor actanților educaționali. 

      În acest scop, Direcția Învăţământ General Cimişlia a realizat o analiză SWOT 

pertinentă a sistemului de învățământ general la sfârșitul anului școlar 2019-2020 pentru 

a stabili obiectivele pentru anul școlar 2019-2020 în concordanță cu prioritățile, direcțiile 

și strategia Ministerului Educației și Cercetării, privind asigurarea calității și accesul la 



educație, al compatibilizării ofertei de formare cu cerințele pieței muncii existente la 

nivel local, național și european. Astfel, în anul de studii 2020-2021, Direcția Învățământ 

General Cimișlia  a orientat activitatățile spre: 

1. Asigurarea accesului la educaţie preşcolară, primară şi secundară pentru toţi 

copiii. 

2. Implementarea curriculei la disciplinele şcolare. 

3. Creșterea calității activității manageriale și a ghidării cadrelor didactice. 

      4. Creşterea calităţii actului educaţional, cu scopul ameliorării rezultatelor şcolare 

şi obţinerea unor rezultate mai bune la examenele naţionale. 

5. Îmbunătăţirea calităţii educaţiei prin dezvoltare profesională și formare 

continuă; 

6. Colaborarea intersectorială pentru asistența copiilor în situații de risc, pentru 

facilitarea incluziunii sociale. 

7. Asigurarea calității procesului de evaluare, prin promovarea exigenței 

respectării Referențialului de evaluare și standardelor de eficiență a învățării; 

8. Promovarea rolului educației non-formale, a voluntariatului și implicării civice 

prin promovarea activităților educative extrașcolare. 

9. Încurajarea reprezentării elevilor și a implicării părinților în structurile 

decizionale din învățământ; promovarea transparenței decizionale. 

10. Dezvoltarea parteneriatului social, creșterea rolului părinților și comunităților 

în guvernarea educației. 

11. Prevenirea abandonului şcolar. 

12. Diversificarea ofertei curriculare în vederea valorificării potențialului 

individual, instituțional și comunitar. 

13. Combaterea şi prevenirea posibilelor cazuri de corupţie în sistem. 

Raportul de activitate al Direcției Învățământ General Cimișlia în 2020 se 

anexează. 

 

 

 

Șef al Direcției Învățământ  

General Cimișlia                                                                 Vasile SURDU 

 

 


