
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CIMIȘLIA

PROIECT 
DECIZIE Nr. 05 / A?
din 2022

cu privire la raportul de activitate al Instituției Publice Școala Sportivă Cimișlia 
pentru anul 2021-2022

In 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;
- Hotărârea consiliului profesoral nr. 2 din 16 aprilie 2019 cu privire la Regulamentul 

de organizare și funcționare a Instituției Publice Școala Sportivă Cimișlia;

Audiind raportul de activitate al Instituției Publice Școala Sportivă Cimișlia, pentru 
anul 2021-2022, prezentat de dl Gheorghe Bezer, director, Instituția Publică Școala 
Sportivă Cimișlia, Consiliul Raional Cimișlia

DECIDE:

1. Se ia act de raportul de activitatea al Instituției Publice Școala Sportivă Cimișlia, 
pentru anul 2021-2022, conform anexei nr. 1

2. Dl Gheorghe Bezer, directorul Instituției Publice Școala Sportivă Cimișlia, va 
asigura executarea calitativă și în termenii stabiliți a sarcinilor/atribuțiilor stabilite 
în Regulamentul de organizare și funcționare a Instituției Publice Școala Sportivă 
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 de stat al actelor locale și se aduce la 
cunoștință:

- Dlui Vădim Torgai, vicepreședinte al raionului;
- Direcției învățământ General Cimișlia;
- Instituției Publice Școala Sportivă 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:

Vicepreședinte al raionului

Avizat:

Secretarul consiliului

Șef, Secția Administrație Publică

Șef, Serviciul Juridic

Proiect elaborat:
Director, Instituția Publică

Școala Sportivă Cimișlia

Vadim Torgai

Gheorghe Netedu 

Mariana Vasluian 

Ghenadie Grosu

Bezer Gheorghe

Anexa nr.l 
la Decizia consiliului raional
Nr, / din 2022

RAPORT 
cu privire la activitatea Școlii Sportive Cimișlia 

în anul de studii 2021-2022

I. Date generale
Anul de studii 2021-2022 a fost marcat de factorul epidemiologie al infecției 

COVID- 19 atât la nivel local și național, cât și internațional. Pentru asigurarea 
securității, protecției vieții și sănătății elevilor dar și angajaților, diminuarea riscului de 
răspândire a virusului COVID-19 în Școala Sportivă, au fost elaborate și implementate: 
Instrucțiunea privind măsurile de protecție care trebuie aplicate pentru organizarea 
activității, Planul de acțiuni privind respectarea cerințelor sanitare pe timp de pandemie, 
Planul de curățenie și dezinfecție, Raportul de autoevaluare privind pregătirea pentru 
redeschiderea instituției în confomitate cu suplimentul nr.4 la anexa Hotărârii Comisiei 
Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr.26 din 21.08.2021. Prioritar, școala a fost 
asigurată cu produse și substanțe dezinfectante conform necesităților stabilite pentru 
respectarea normelor sanitar-igienice, regimul de dezinfecție și dereticare umedă a 
suprafețelor.

II. Obiectivele de bază trasate pentru anul de studii 2021- 2022
1. Respectarea măsurilor de protecție în instituțiile de învățământ pentru organizarea 

procesului educațional în contextul epidemiologie al COVID - 19.
2. Antrenarea unui număr maxim de copii în practicarea sportului și monitorizarea 

permanentă a sănătății elevilor.
3. Asigurarea procesului instructiv-educativ cu echipament și utilaj necesar, pentru a 

avea posibilitatea de a aplica metode și practici avansate, în scopul perfecționării 
nivelului de pregătire.

4. Selectarea calitativă a elevilor și sporirea numărului de grupe sportive.
5. Selectarea sportivilor pentru loturile naționale .



6. Pregătirea sportivilor pentru îndeplinirea volumului de instruire, antrenamente și 
eforturi competiționale, necesare în obținerea rezultatelor de performanță.

7. Creșterea semnificativă și constantă a contribuției sportivilor școlii la promovarea 
imaginei Republicii Moldova la competițiile naționale și internaționale.

8. Perfecționarea continuă a antrenorilor și asigurarea acestora cu suport metodologic.
9. Desfășurarea acțiunilor concrete privind asigurarea financiară în scopul realizării 

Planului de activitate și a Calendarului competițional și colaborarea bilaterală cu unii 
finanțatori loiali care vor susține sportivii școlii.

10. Crearea unui mediu educațional prietenos, în care fiecare copil să se simtă în 
siguranță fizică și psihică, valorizat și responsabilizat, participant activ la propria 
formare

11. Promovarea sistematică a culturii fizice și sportului, contribuirea la formarea 
persoanelor cu calități morale înalte și la educarea sportivilor de performanță.

III. Capacitate instituțională.
Evoluția cadrelor didactice

In perioada anului de studii 2021-2022 în cadrul Instituției Publice Școala 
Sportivă Cimișlia au activat:

11 cadre didactice de bază;
- 7 cadre didactice prin cumul.

în conformitate cu planul de activitate a școlii se practică 9 probe de sport.
Conform planului de învățământ sunt 391 de ore, dintre care în anul de studii 

2021-2022 au fost repartizate 284 ore, ore vacante: - 107 ore;
în total se antrenează 484 de elevi în 31 de grupe la 9 probe de sport:

- Lupte libere - 3 antrenpori - 7 grupe cu 104 elevi;
- Judo - 3 antrenori - 4 grupe, 60 elevi;
- Fotbal - 5 antrenori - 8 grupe, 138 elevi;
- Volei-1 antrenor - 2 grupe, 32 elevi;
- Gimnastica - 1 antrenor, 2 grupe - 24 elevi
- Orientare sportivă - 1 antrenor; 2 grupe, 32 elevi;
- Tenis de masă -2 antrenori, 2 grupe -32 elevi ;
- Sambo - 1 antrenor, 2 grupe -32 elevi;
- Karate - 1 antrenor, 2 grupe-32 elevi.

IV. Secții sportive
1. Secția fotbal

- satele Selemet, Sagaidac, Gura Galbenei, Mihailovca;
2. Secția tenis de masă

secția Troițcoie;
3. Secția de judo;

satul Mihailovca;
4. Secția orientare sportivă

satul Satul Nou.
V. Competiții interne

1. Turneul Național de lupte libere în memoria antrenorilor și luptătorilor orașul 
Cimișlia; Echipa școlii sportive Cimișlia - locul 1 pe echipe

2. Turneul Republican de lupte libere în memoria antrenorului M. Timotin.
Locul I pe echipe



3. Turneul Regional de volei fmenin; Echipa clasată pe locul II
4. Turneu local la Karate-Do.

VI. Activități naționale * *
1. Judo

1.1 Campionatului Republica Moldova de judo - Juniori (B.F.) U-21;
2 .2 Campionatul deschis al Gaguziei la judo; 2 locuri premiante II, III
3 . 3 Turneul Internațional de judo, comuna Cazaclia, raionul Ciadîr-Lunga.

2. Lupte libere

2.1 Campionatul Republicii Moldova la lupte libere U-15, anul 2021 2 campioni ,2
vice campioni , 1- premiant cu locul III;
2.2 Turneu de lupte libere or. Tiraspol; 3 locuri premiante
2.3 Campionatul deschis al IP Școalii Sportive orașul Căușeni; - 3 campioni , 3 
locuri de II și III
2.4 Campionatul Republicii Moldova la lupte libere și feminine U-20;

Bulgaru Ion - locul II
Mavrodin Stas - locul III
Șișcova Svetlana - locul II;

2.5 Campionatul Republicii Moldova de lupte libere rezervat U-15 anul 2022;
Mutu Gheorghe - locul III, 3 locuri de V ;

2.6 Turneul Internațional de lupte libere „Cupa Călărași”;
Mavrodin Stas - locul I , 2 locuri de III;

2.7 Turneul Internațional de lupte libere satul Sarata Nouă”.
4 locuri premiante de II și III;

3. Orientare sportivă

3.1. Cupa sectorului Botanica la orientare sportive; Caraja Gheorghe - locul II ;
Leancă Varvara - locul II;
3.2. Concurs la turism pedestru „Galata Triatlon”.-2 locul de 1,2 locuri de II , 1 
loc de III;
.33. Campionatul Republicii Moldova la orientare sportivă, proba „sprint ștafeta”,
„sprint eliminare”; Echipa WM-16 - locul III;
3.4. Campionatul Republicii Moldova la orientare sportivă pe echipe;

Echipa W-16 -locul I »Campioană;
M- 14 -locul III, Total și la distanță pe 2 zile locul III-W-16

3.5. Campionatul Republicii Moldova la orientare sportivă;
Echipa M-14 -locul II , individual: Leancă Bogdan-locul 11

Verdeș Gheorghe - locul II
Chistol Ion - locul I și II, ștafeta

4. Volei
1. Turneul Internațional de volei Femenin , satul Copciac , r-ul Ciadîr Lunga

Locul 11
2. Turneu Tradițional de volei femenin - r-ul Leova



Locul -1;
3. Turneul regional de volei femenin ; locul II
5. Karate -do
1. Turneu Republican la Karate -do tradițional
2. Campionatul Republicii Moldova la Karate-Do tradițional pentru copii anul studii 
2009-2015; 4 locuri premiante;

Conducerea școlii organizează și poartă responsabilitate pentru toate direcțiile de 
activitate ale școlii sportive, stabilește, în coordonare cu Consiliul pedagogic, direcțiile de 
fond ale dezvoltării școlii sportive, efectuează controlul asupra realizării programelor de 
instruire, eficacității procesului de instruire și antrenament, creează condiții pentru 
ridicarea măiestriei sportive profesionale a corpului de antrenori. Baza tehnico-materială 
a școlii sportive este constituită din edificiile sportive și alte încăperi luate în comodat cu 
această destinație, echipamentul și utilajul special, precum și alte mijloace pentru 
practicarea sportului. Fondatorul creează și dezvoltă baza tehnico-materială a școlilor 
sportive.

Pentru anul de studii 2022-2023 este necesar de renovat spațiul sportiv pentru 
antranamentele de Judo și gimnastică , costul estimativ fiind de 300.0 mii lei.

Notă informativă «
la proiectul de decizie nr. (tâ din cfâ 2022

cu privire la raportul de activitate al Instituției Publice Școala Sportivă
Cimișlia pentru anul 2021-2022

Prezentul Raport vine să ofere o evaluare a gradului de implementare a 
prevederilor Planului de activitate a școlilor cu profil sportiv pentru perioada anului 
2021-2022

Construcția unui învățământ de calitate, desfășurat pe cât posibil în instituții, dotat 
aproape de nivelul european, reprezintă prioritatea instituțiilor sportive din raion, ca 
instituții care gestionează procesul de învățământ și cel bugetar. Această misiune poate fi 
îndeplinită dacă instituțiile acționează pentru:

■ realizarea politicii educaționale în învățământul preuniversitar la nivelul unității;
■ asigurarea aplicării strategiei instituționale;
■ compatibilizarea demersurilor proiective cu cele acționale și evaluative;
■ monitorizarea calității procesului educațional;
■ implementarea curriculumului de bază și a dezvoltărilor locale de curriculum în 

unitatea de învățământ;
■ sprijinirea dezvoltării instituționale, a capacității de inovare la nivelul unității de 

învățământ;
■ consiliere, orientare, sprijin și îndrumare;
■ asigurarea accesului egal la educație, al interculturalității;
■ conceperea și implementarea unui sistem educațional care să corespundă 

standardelor de calitate;
■ realizarea unui management educațional al cărui scop să fie educația centrată pe 

elev;



■ reducerea absenteismului școlar;
■ adaptarea ofertei educaționale la nevoile de dezvoltare personală a elevilor, ținând 

cont de perspectiva socio-economică și de relația cu comunitatea;
■ asigurarea mijloacelor umane, materiale și didactice necesare formării 

personalității elevilor (educație complementară, consiliere și orientare școlară și 
profesională);

■ asigurarea mijloacelor umane, materiale și didactice necesare susținerii elevilor 
capabili de performanță;

■ asigurarea resurselor și optimizarea utilizării lor;
■ stabilirea unor parteneriate comunitare la standarde naționale și europene.

Obiective generale:
• Implementarea/promovarea politicilor MEC al Republicii Moldova la nivel local 

prin proiectare, organizare, coordonare, evaluare și monitorizare a funcționalității 
sistemului educațional;

■ Dezvoltarea profesională a cadrelor manageriale și didactice pentru asigurarea 
educației de calitate;

■ Stabilirea unor teste relevante de evaluare a unităților de competență și abilităților 
sportivilor la diferite etape de pregătire sportivă în scopul promovării obiective a 
elevilor la următorul nivel de pregătire .

■ Promovarea imaginii învățământului în instituții prin organizarea și desfășurarea 
activităților ce asigură dezvoltarea și obținerea de performanțe a elevilor, cadrelor 
didactice și a tuturor actanților educaționali.

Astfel, instituțiile cu profil sportiv își propune să realizeze servicii educaționale de 
calitate pentru formarea unor personalități valoroase, creativ-pragmatice, moral-civice, să 
formeze viitori absovenți cu vocație europeană, capabili să dezvolte diverse parteneriate, 
a căror finalitate să fie realizarea unui parcurs educațional de succes, să coopereze cu 
instituții de prestigiu la nivel național și internațional pentru a îmbina în mod eficient 
tradițiile locale cu valorile naționale și universale, să promoveze politici pozitive în 
relația cu comunitatea practicând o „democrație coparticipativă”.

Școala urmărește dezvoltarea la elevi a aptitudinilor și cultivarea intereselor 
acestora, prin promovarea spiritului democratic, a identității sociale și culturale, a 
diversității și toleranței. De asemenea, promovează ideea de școală inclusivă, care să 
ofere șanse egale pentru toți elevii, urmărind ca aceștia să fie pregătiți pentru viață, într-o 
lume și o societate în permanentă schimbare. Este vizată pe dezvoltarea capacităților, 
deprinderilor și competențelor care să le permită elevilor nu doar obținerea de 
performanțe, ci și alegerea unei cariere de succes, prin includerea într-o formă superioară 
de școlarizare. învățarea este focalizată pe elev, iar actul educațional este optimizat prin 
aplicarea unui curriculum centrat pe dezvoltarea de competențe.

Director, Instituția Publică 
Școala Sportivă Cimișlia Bezer Gheorghe


