
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CIMIȘLIA

PROIECT 
DECIZIE Nr.^W 

din

cu privire la raportul de activitate al Direcției învățământ General Cimișlia 
în anul 2021-2022

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 2022,
- 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 
2021-2022, prezentat de dl Vasile Surdu, șeful, Direcției învățământ General Cimișlia, 
Consiliul Raional Cimișlia s

DECIDE:

1. Se ia act de raportul de activitate al Direcției învățământ General Cimișlia pentru 
anul 2021-2022, conform anexei.

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 Vădim Torgai, 
vicepreședinte al raionului.

4. Prezenta decizie se include în Registrul dc stat al actelor locale și se aduce la 
cunoștință:

- Dlui Vădim Torgai, vicepreședinte al raionului;
- Direcției învățământ General Cimișlia;
- Prin publicarea pe pagina web a Consiliului aional Cimișlia .www.raioncimislia.md

Președintele ședinței ♦ » »

Contrasemnează:
Secretarul consiliului Gheorghe Netedu

http://www.raioncimislia.md


Mihail Olărescu

Vadim Torgai

Gheorghe Netedu 
Mariana Vasluian 

Ghenadie Grosu

Proiect elaborat:

Șef, Direcția învățământ General Cimișlia Vasile Surdu

Anexa 
la Decizia consiliului raional 
Nr. _/_ din 2022

RAPORT 
cu privire la activitatea Direcției învățământ General Cimișlia 

în anul de studii 2021-2022

I. Componența Direcției 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 - 4 funcții, (1- funcție vacantă);
- Serviciul management al resurselor umane - 1 funcție ;
- Serviciul politici educaționale și management - 3 funcții;(l - vacante);
- Secția management al curriculumului și formare continuă - 8 funcții (1,25 

vacant);
- Serviciul comunicare și relații cu publicul - 1 funcție.
- Serviciul Juridic - 1 funcție;
- Serviciul asistență psihopedagogică - 8 funcții.
- Serviciul administrativ auxiliar - 2 funcții.
- Serviciul transport elevi - 19 funcții (1 - inginer, 18 șoferi);
- Personal auxiliar - 6 funcții.

Unitatea de agrement:
- Tabăra de odihnă și întremarea sănătății copiilor și adolescenților „Izvoraș” din 

satul Zloti.
9

II. Structura sistemului de învățământ raional

Rețeaua instituțiilor de învățământ
2.1. Total instituții de învățământ/total număr de elevi - 56 de instituții, 3987 elevi, 1877 
copii, conform ordinului nr.84-b din 15.09.2021.
Inclusiv:

- preșcolar-35/1877 copii;



- școli primare - grădinițe - 2/ 34 elevi;
- școli primare - 0;
- gimnazii-grădinițe -0;
- gimnazii - 13/1728 elevi;
- licee - 4/ 2225 elevi;
- școli complementare - 2/1350 elevi;
- instituții de învățământ special (școli auxiliare, instituții speciale) - 0;
- alte tipuri de instituții (conform Codului educației) - 0.

a) învățământul preșcolar:
Total copii - 1877 / 97 de grupe , 9 ore- 25 instituții 10,5 ore - 12 instituții:

• grupa pregătitoare 6-7 ani, 27 grupe 524 copii- 98%;
• grupa mare 5-6 ani 22 grupe 431 copii 84%;
• grupa medie 4-5 anii87grupe 356 copii 86%;
• grupa mică 3-4 ani 20 grupe 358 copii 82%;
• creșa 2-3 11 grupe 208 copii 35% .

b) învățământul primar:
• Total clase 94, elevi - 1704.

c)Invățământul gimnazial:
• Total clase 104, elevi - 1875.

d) învățământul liceal:
• Total clase 19, elevi-408.

Numărul elevii este într-o descreștere anuală conform tabelului:

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 sfârșit 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

2021-2022 
la început de an școlar.

217 3987 94/1704 104/1875 19/408 -4/-37

2021-2022 
la sfrârșit de an școlar.

217 3917 94/1681 104/1845 19/391 -70

e) învățământul extrașcolar:
• IP Școala sportivă- 9 secții sportive în 3 Ide grupe -total 482 de elevi;
• IP Centrul Raional de Creație a Copiilor și Adoliscenților - 49 de cercuri /9 

filiale /868elevi.
2.2. Instituțiile cu număr de elevi ponderați mai mic de:
a) 91 de elevi:

- IP GM Troițcoe - 83 elevi/ ponderați-77;



- IP GM „Dimitrie Cantemir” din satul lalpujeni -70 elevi /65;
- IP GM „Constantin Stere” din satul Javgur 88 elevi/ponderați -81;

b) 41 elevi.
- IP ȘP-GR Codreni -13 elevi, 11 ponderați;
- IP ȘP-GR „Liuba Dimitriu” din satul Ciucur-Mingir -21 elevi, 18 elevi ponderați.

III. Cadre didactice

Total cadre didactice -503 din ei:
- învățământul preșcolar-125;
- învățământul primar, gimnazial și liceal - 335;
- învățământul complimentar-43 .

Inclusiv:
- cu grad didactic superior - 6 cadre didactice;

- cu grad didactic unu - 79 cadre didactice;
- cu grad didactic doi - 235 cadre didactice;
- fără grad didactic - 183 cadre didactice.

Din ei:
- tineri specialiști - 11 cadre didactice.
- cu vârstă peste pensionare la 01.09.2021 -72 cadre didactice
- alte categorii/nespecialiști - 21 cadre didactice

In anul de studii 2021-2022 atestarea sa organizat în conformitate cu or.nr 91-b din 
23.09.2021

IV. Organizarea alimentației în instituții 
pe parcursul anului de studii 2021-2022.

- din clasele I-IV sunt alimentați 1688 elevi, ceea ce constituie 100%
- din clasele V-IX sunt alimentați 308, din 1857 ceea ce constituie 17%
- din clasele X-XII sunt alimentați 47 elevi din 396, ceea ce constituie 12%.
Norma financiară de 10 lei 80 bani/zi pentru copil în instituțiile școlare a fost 

respectată pănă la 01.03.2022, din 1 martie 2022, Ministerul Educației și Cercetării și 
Ministerul Finanțelor au publicat Ordinul comun (nr. 118 din 24 februarie 2022/nr. 31 din 
24 februarie) cu privire la normele financiare pentru alimentarea copiilor/elevilor din 
instituțiile de învățământ de 13.00 lei și a fost respectată pentru perioada 01.03- 
31.05.2022.

V. Optimizarea instituțiilor de învățământ

a) în anul de studii 2021-2022 au fost:
- Reorganizate (schimbarea statutului, inclusiv, instituții comasate, filiale etc.) -0
- Lichidate - 0

b) Școli de circumscripție -12
c) Transportarea elevilor

în total se transportă - 835 elevi/18 unități de transport gestionate de către 
Direcția învățământ General Cimișlia;

VI. Proces educațional școlar/extrașcolar 
a) Olimpiada școlară.



în anul de studii 2021-2022 olimpiada școlară s- a organizat și desfășurat în 
conformitate cu ordinul șefului Direcției învățământ General Cimislia nr. 48 din 
17.01.2022.

Participanți - 301elevi /12 disciplini școlare (matematica, limba și literatura română 
(școala națională/alolingvă), biologie,chimie, istorie, geografie, informatică, fizica, 
științe, limba străină, economie, educația fizică.
Din ei:
Au obținut locuri premiante /remunerarea total 19150 lei din bugetul DÎG.

Locul I 
Locul II 
Locul III 
Mențiune

25 elevi x 300 lei = 7500 lei 
37 elevi x 2001ei = 7400 lei
31 elevi x 100 lei -3100 lei

23 elevi x 50 lei = 1150 lei

Olimpiada republicană
Participanți - 41elevi
Rezultate obținute

1. Cobîleanschi Marina, clasa a XII- a, IP LT „M.Eminescu” din orașul Cimislia, 
mențiune la limba engleză;

2. Marîi Natalia, clasa XH-a, IP LT „M.Eminescu”, orașul Cimișlia, mențiune la limba 
română;

3. Hohlov Onorina, clasa a XH-a, IP LT „M.Eminescu”, orașul Cimișlia locul III, 
educația fizică.

b) Examenele naționale de absolvire.
Examenele naționale de absolvire, anul școlar 2021-2022 au fost organizate și 

desfășurate în conformitate cu actele reglatorii emise de către MEC(ordinul nr.1356 din 
05.10.2021) și a odinilor interne elaborate de către Direcția învățământ General.

Rezultatele examenelor de absolvire, sesiunea de examene 2022 conform tabelului:

2020-2021 2021-2022



Bacalaureat

□ Numărul de elevi 
Profilul Umanist

■ Numărul de elevi 
Profilul Real

□ Numărul de elevi 
Profilul Sport

■ Total

□ Absolvenți

□ Absolvenți

Bacalaureat

□ Numărul de elevi 
Profilul Umanist

□ Numărul de elevi 
Profilul Real

□ Numărul de elevi 
Profilul Sport

□ Total

□ Absolvenți

□ Absolvenți

b) Evaluarea externă a instituțiilor de învățământ și a cadrelor de conducere

în anul de studii 2021-2022 conform ordinului nr.52-A din 16.11.2021 emis de 
către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (în continuare 
ANACEC) cinci instituții de învățământ general din raion au fost incluse în Programul 
de evaluare externă a instituțiilor de învățământ general pentru sem. II, anul de studii 
2021-2022, elaborat de ANACE pentru evaluarea externă.

Procesul de evaluare externă în vederea acreditării și/sau evaluării externe 
periodice în instituțiile de învățământ general, precum și evaluarea a cadrelor de 
conducere a fost inițiat prin ordinul nr.9-a din 11 februarie 2022 și incluse în proces 5 
instituții (2 licee și 3 grădinițe), 10 cadre de conducere (2 directori e liceu, 3 de grădinițe 
și 5 directori adjuncți)

Direcția de învățământ General Cimișlia a monitorizat procesul de evaluare 
externă, fiind și membrii ai comisiei de evaluare externă nominalizați de către ANACEC



(4 specialiști din cadrul DIG). Pentru buna organizare și desfășurare a procesului de 
evaluare externă, specialiștii DÎG au acordat asistență și activități formare a cadrelor de 
conducere și didactice (atelire, seminare, discuții individuale). Conform rapoartelor de 
evaluare și a deciziei Consiliului de conducere al ANACEC, 4 instituții au primit 
calificativul bine, o instituție foarte bine, 2 cadre manageriale cu calificativul foarte bine 
și 8 cadre manageriale bine. Instituțiile licele au primit certificate de acreditare.

d) Formarea caderelor didactice și manageriale

In temeiul Planului managerial de activitate a Direcției învățământ General 
Cimișlia, pentru anul 2021-2022 au fost planificate activități orientate spre asigurarea 
calității managementului conducătorilor de instituții prin ateliere profesionale (seminare 
teoretico-practice, mese rotunde, diseminarea bunelor practici) în total au participat 19 
directori de școli, 35 directori de grădinițe, 40 directori adjuncți și 4 cadre manageriale 
din învățământul complimentar. Total au fost organizate și desfășurate 15 ateliere care 
au contribuit la formarea continuă a cadrelor manageriale din raion. Activități orientate 
spre asigurarea calității activității cadrelor didactice au fost organizate și desfășurate 28 
ateliere didactice, au participat total 98 de învățăători, 300 profesori, 100 de educatori. 
Obiectivul prioritar a fost implementarea Curricumului școlar și preșcolar, ediția 
2018/2019. Ca rezultat cadrele didactice au obținut certificate de formare continuă.

Nr. Au depus cereri Rezultate
1. Conferirea grad did.II-17 cadre didactice Conferirea grad did.II-14

2. Confirmarea grad did.II-44 cadre didactice Confirmarea grad did.II-43

3. Conferirea grad did.I-21 cadre didactice Conferirea grad did.I-21

4. Confirmarea grad did. 1-18 cadre didactice Confirmarea grad did. 1-18

5. Conferirea grad did. Super.-l cadru didactic Conferirea grad did. Super.-l

6. Confirmarea grad didact.sup - 2 cadre didactice Confirmarea grad didact.sup-2

7. Conferirea grad manag. II- 4 cadre didactice Conferirea grad manag. II-2

8. Confirmarea grad manager.II- 2 cadre didactice Confirmarea grad manager.II-2

9. Total-109 cadre didactice Total-103 cadre didactice.

e) Promovarea imaginii învățământului în raion

Sa realizat prin organizarea și desfășurarea activităților ce asigură dezvoltarea și 
obținerea de performanțe a elevilor, cadrelor didactice și a tuturor actanților 
educaționali:

• la nivel local -9 concursuri;



• la nivel raional-12 concursuri;
• la nivel zonal/republican -au participat elevii la 6 concursuri

Au fost organizate și desfășurate activități întru promovarea prestigiului profesiei de 
pedagog la nivel raional:

• Conferința pedagogică cu genericul: Cultura cercetării pedagogice: provocări și 
tendințe contemporane;

• Activități reflecxive: în contextul sărbătorii a 30 de ani de independență a 
Republicii Moldova;

• Organizarea festivității Gala Excelenței în Educație;
• Concursul Pedagogul anului, ediția 2022;
• Festivalul creației artistice al angajațiilor din învățământ;
• Gala lauriaților olimpici;
• Culegând petalele recunoștinței - festivitate de omagiere.

Organizarea activităților extracurriculare au contribuit la oferirea unei alternative de 
petrecere a timpului liber al elevilor, într-un mod organizat si educativ, valorizând 
potențialul intelectual și aptitudinile acestora și dezvoltându-le spiritul de competiție.

în anul de studii 2021-2022 în toate școlile raionului au activat 34 secții sportive la 7 
probe de sport, care au fost frecventate de circa 500 elevi, după cum urmează:

• Baschet - 12 secții - 185 elevi
• Volei - 7 secții - 105 elevi
• Fotbal - 4 secții - 60 elevi
• Tenis de masă -5 secții - 75 elevi
• Atletism -2 secții - 30 elevi
• Dame - 3 secții - 45 elevi
• Șah - 1 secție - 15 elevi
Promovarea sportului și a unui mod sănătos de viață în rândurile elevilor s-a realizat 

prin organizarea și desfășurarea competițiilor sportive în număr de 10 probe sportive.

VII. Asigurarea didactico-metodică

în anul 2021-2022 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 /391 elevi, adică 100% din contingent, 72 de titluri 12 / 
treapta liceală,/40 titluri treapta gimnazială, 20 titluri învățământul primar.

VII. Dotarea instituțiilor/cabinetelor școlare

Dotarea instituțiilor/cabinetelor școlare (în baza Standardelor de dotare minimă a 
cabinetelor la disciplinele școlare în instituțiile de învățământ secundar general, aprobate 
prin ord. MECC nr. 193 din 26.02.2019; modificate prin ord. MECC 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 instituțiilor: 

- 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%

1. decizia nr. 01/18 din 11 martie 2022 a Consiliului raional Cimișlia a fost 
distribuită din componenta raională suma de 97,21 mii lei pentru compensarea 
cheltuielilor de transport cadrelor didactice pentru lunile ianuarie- iulie 
2022, după cum urmează:
16,9 mii lei, IP LT „Mihai Eminescu” din orașul Cimișlia;

- 29,7 mii lei, IP LT „Ion Creangă” din orașul Cimișlia;
- 1,3 mii lei, IP LT Hyperion din satul Gura Galbenei;
- 2,00 mii lei, IP GM „Sergiu Coipan” din satul Selemet;
- 25,4 mii lei, IP GM „Ștefan cel Mare”, din satul Mihailovca;
- 3,2 mii lei, IP GM Batîr, satul Batir;
- 3,9 mii lei, IP LIS Lipoveni din satul Lipoveni;
- 5,2 mii lei, IP ȘP-GR „Liuba Dimitriu” din satul Ciucur-Mingir;
- 0,410 mii lei, IP GM Troițcoe din satul Troițcoe;
- 1,2 mii lei, IP GM Hîrtop, din satul Hîrtop;
- 4,4 mii lei, IP GM Grădiște, din satul Grădiște;
- 1,1 mii lei, IP GM Cenac, din satul Cenac;
- 2,5 mii lei, IP GM „Alexandr Pușkin” din orașul Cimișlia.
2. decizia nr. 02/01 din 14 aprilie 2022 a Consiliului raional Cimișlia a fost 

distribuită componenta raională în sumă de 3689,99 mii lei pentru pregătirea 
instituțiilor în noul an de studii 2021-2022 și au fost efectuate lucrări de reparații, 
după cum urmează:

- 380,0 mii lei, IP LT Hyperion din satul Gura Galbenei, pentru construcția stației 
de iepurare;

- 300.0 mii lei IP LTI Lipoveni (73.0 mii lei, lucrări de trasament la stadion; 44,0 
mii lei, lucrări de amenjare a terenului de fotbal; 183,0 mii lei, pentru construcția 
stației de iepurare);

- 285,0 mii lei, IP GM „Sergiu Coipan” din satul Selemet, pentru construcția stației 
de iepurare;

- 285,0 mii lei, IP GM „Ștefan cel Mare”, din satul Mihailovca, pentru construcția 
stației de iepurare;

- 285,0 mii lei, IP GM Batîr, satul Batîr, pentru construcția stației de iepurare;
- 265,0 mii lei, IP ȘP-GR „Liuba Dimitriu” din satul Ciucur-Mingir, pentru 

construcția stației de iepurare;
- 299,4 mii lei, IP GM Troițcoe din satul Troițcoe, pentru construcția spațiului 

sanitar;
- 280,0 mii lei, IP GM Hîrtop, din satul Hîrtop, pentru construcția acoperișului 

clădirii.



- 285,0 mii lei, IP GM Grădiște, din satul Grădiște, pentru construcția stației de 
iepurare;

- 301,3 mii lei, IP GM „Tudor Strișcă” din Satul Nou (285.0 mii lei, renovarea 
rețelelor electrice interioare; 16,3 mii lei, pentru două schimbătoare de căldură la 
cazan);

- 200,0 mii lei, IP GM „Dimitrie Cantemir”, din satul lalpugeni, pentru construcția 
stației de iepurare;

- 524,29 mii lei, Direcția învățământ General (355,99 mii lei, pentru transportarea 
elevilor; 64,0 mii lei, procurarea lătopurilor pentru biblioteci; 104,3 mii lei, 
procurarea camerelor video);

- 1570,5 mii lei, modernizarea Taberei de odihnă și întremarea sănătății a copiilor și 
adolescenților „Izvoraș” din satul Zloți pentru sezonul estival 2022 s (construcția 
terenului sportiv, montarea gresiei și faianței în blocurile locative, construcția 
stației de epurare și a copertinei)

VIII. Probleme majore la nivel de raion/municipiu.

9.1 Nu toate instituțiile de învățământ au planificat mijloace financiare (doi la sută) din 
fondul de salarizare al unității pentru formarea profesional a cadrelor didactice și 
manageriale;
9.2 Lipsa cadrelor didactice și cadre didactice de vârstă pensionară;
9.3 Profesia de pedagog nu este atractivă pentru tineri.
9.4 Sistemul educațional din raiona asigură parțial condiții adecvate/suficiente pentru 
menținerea și stimularea performanței profesionale a cadrelor didactice;
9.5 în majoritatea instituțiilor preșcolare cadrele didactice nu posedă abilități de lucru ci 
TIC;
9.6 Instituțiile preșcolare sunt slab dotate cu TIC, n-au conexiune la internet;
9.7 Este necesar identificarea posibilităților de dotarea a copiilor cu gadget-uri;
9.8 Instruirea specialiștilor în programelor on-line;
9.9 Lipsa cadrelor medicale în majoritatea grădinițelor și în 4 instituții școlare;
9.10 Punctele sanitare interne nu sunt ușor accesibile pentru persoanele cu necesități 

speciale;
9.11 Atitudinea necorespunzătoare a părinților față de cerințele activității Online;
9.12 Mulți elevi nu au mijloacele necesare de conexiune la internet;
9.13 Unii profesori, din anumite motive, au dificultăți în utilizarea platformelor 
informatice.
9.14 Lipsa unor facilități legislative pentru ca părinții să poată supraveghea la domiciliu 
elevii de vârste mici în perioada desfășurării Online a activităților școlare.

IX. Sugestii pentru APC
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 funcționarea școlilor de circumscripție.

X. Realizări
1. Procurarea tehnicii de calcul pentru învățătorii claselor primare 2021-22 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 și demnitate”

3. Implementarea proiectului Incluziunea educațională și socio-psihologică a 
copiilor migranți APL I, instituțiile IP LT „Mihai Eminescu,, din orașul Cimișlia, 
IP LT „Hyperion,, din satul Gura Galbeni, AO Pro Cimișlia, Direcția învățământ 
General Cimișlia.

4. Compensarea cheltuielilor de transport cadrelor didactice pentru deplasarea în 
instituțiile de învățământ din altă localitate decât cea de reședință, pe distanțe ce 
depășesc 2 km, în scopul desfășurării activității didactice.

5. Demararea fazei a II de construcție a blocului administrative alimentar în IP LT 
„Ion Creangă” din orașul Cimișlia -70%

6. Activitate intersectorială APL II, Asistența Socială, DÎG în cadrul proiectului: 
Edificarea unei societăți în care fiecare fată și băiat își realizează potențialul la 
maximum cu respect și demnitate”

7. Implementarea proiectului Incluziunea educațională și socio-psihologică a 
copiilor migranți APL I, instituțiile IP LT „Mihai Eminescu” din orașul Cimișlia, 
IP LT „Hyperion” din satul Gura Galbenei, AO Pro Cimișlia, DÎG.

Șef, Direcția învățământ General Cimișlia Vasile Surdu



Notă informativă
la proiectul de decizie nr. l#7#3din 2022

cu privire la raportul de activitate al Direcției învățământ General Cimișlia 
în anul 2021-2022

Prezentul Raport vine să ofere o evaluare a gradului de implementare a prevederilor 
Planului de activitate a Direcției învățământ General Cimișlia pentru perioada anului 
2021-2022. Planului sus-menționat s-a efectuat conform nivelului de realizare în raport 
cu termenii stabiliți, cât și în raport cu calitatea acțiunilor realizate. Multe acțiuni din Plan 
au avut stabilite termene destul de restrânse, respectiv, la evaluarea realizării acțiunilor s- 
a ținut cont de calitatea actelor aprobate/adoptate, măsurile întreprinse și impactul 
potențial al acestora. Progresele realizate la nivel de direcție, în raport cu obiectivele 
Programului de activitate al Ministerului Educației și cercetării sunt evidențiate în 
actualul Raport prin prezentarea de acte normative, măsuri și rezultate, proiecte 
continuate, finalizate sau în curs de finalizare și proiecte inițiate în anul 2022.

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. Direcția învățământ General 
Cimișlia este o instituție publică a cărei misiune este asigurarea activităților de 
îndrumare, coordonare, formare profesională și control la cele mai înalte standarde 
profesionale pentru instituțiile educaționale din teritoriu și partenerii sociali și 
educaționali, cu scopul de a contribui la îmbunătățirea și eficientizarea continuă a 
sistemului educațional din raion și compatibilizarea acestuia la sistemul național și 
european.

Direcția învățământ General Cimișlia își propune ca, prin responsabilizare. 
profesionalism, performanță maximă, obiectivitate și corectitudine, să ofere pe termen 
lung un sistem educațional accesibil, coerent, atractiv, incluziv și relevant pentru 
beneficiari, orientat, în special, spre carieră și inovație, realizând o comunicare 
transparentă cu partenerii educaționali și sociali. în acord cu principiul că progresul 
poate fi obținut numai prin performanță, Direcția învățământ General Cimișlia este 
determinată de imperativul ridicării instituțiilor la standardele de calitate, formării unui 
învățământ modern și 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 învățării, bazat pe valori morale pozitive, în care fiecare 
elev sa beneficieze de șanse egale de formare si dezvoltare, ca persoană și personalitate.

în anul 2022 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 
si monitorizare a funcționalității sistemului educațional din raionul Cimișlia;9 9 9 9 9 7

- 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 învățământ 
General Cimișlia a realizat o analiză SWOT pertinentă a sistemului de învățământ 
general la sfârșitul anului școlar 2021-2022 pentru a stabili obiectivele pentru anul 
școlar 2022-2023 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 2022-2023, Direcția învățământ General Cimișlia a orientat 
activitatățile spre:

1. Asigurarea accesului la educație preșcolară, primară și secundară pentru toți 
copiii.

2. Implementarea curriculei la disciplinele școlare.
3. Creșterea calității activității manageriale și a ghidării cadrelor didactice.
4. Creșterea calității actului educațional, cu scopul ameliorării rezultatelor școlare 
și obținerea unor rezultate mai bune la examenele naționale.
5. îmbunătățirea calității educației 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 școlar.
12. Diversificarea ofertei curriculare în vederea valorificării potențialului 

individual, instituțional și comunitar.
13. Combaterea și prevenirea posibilelor cazuri de corupție în sistem. Raportul de 
activitate al Direcției învățământ General Cimișlia în 2021 se anexează.

Șef, Direcția învățământ General Cimișlia Vasile Surdu


