
REPUBLICA MOLDOVA 
CONSILIUL RAIONAL CIMIȘLIA

DECIZIE Nr.0W 

din M 2022

PROIECT

cu privire la raportul de activitate al Instituției Publice Liceul 
Internat cu Profil Sportiv Lipoveni 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;
- Hotărârea consiliului profesoral nr. 02 din 13.09.2021 cu privire la Regulamentul de 

organizare și funcționare a Instituției Publice Liceul Internat cu Profil Sportiv 
Lipoveni;

Audiind raportul de activitate al Instituției Publice Liceul Internat cu Profil Sportiv 
Lipoveni, pentru anul 2021-2022, prezentat de dl Grigore Bârsa, directorul Instituției 
Publice Liceul Internat cu Profil Sportiv Lipoveni, Consiliul Raional Cimișlia

DECIDE:

1. Se ia act de raportul de activitate al Instituției Publice Liceul Internat cu Profil 
Sportiv Lipoveni, pentru anul 2021-2022, conform anexei.

2. Dl Grigore Bârsa, directorul Instituției Publice Liceul Internat cu Profil Sportiv 
Lipoveni, va asigura executarea calitativă și în termenii stabiliți a 
sarcinilor/atribuțiilor stabilite în Regulamentul de organizare și funcționare a 
Instituției Publice Liceul Internat cu Profil Sportiv Lipoveni 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 Liceul Internat cu Profil Sportiv Lipoveni;
- Prin publicarea pe pagina web a Consiliului aional 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 serviciu, Serviciul Juridic

Proiect elaborat:
Director, IP L1S Lipoveni

Vadim Torgai

Gheorghe Netedu 

Mariana Vasluian 

Ghenadie Grosu

Bârsa Grigore



Anexa nr. 1
la Decizia consiliului raional
Nr. _/_ din 2022

RAPORT
cu privire Ia activitatea IP LIS Lipoveni 

în anul de studii 2021-2022

I. Date generale
Instituția Publică LIS Lipoveni, în anul de studii 2021 - 2022 a asigurat calitatea 

procesului instructiv-educativ în concordanță cu noile cerințe ale învățământului general 
la nivel național și internațional. Direcțiile prioritare de activitate în anul de studii curent 
sunt orientate spre prestarea serviciilor educaționale de calitate prin dezvottarea 
profesională a cadrelor didactice și asigurarea accesului la educație pentru toți copiii.

Planul Managerial anual al LIS Lipoveni pentru anul 2021-2022 a fost elaborat în 
conformitate cu direcțiile strategice stipulate în Strategia Națională „Educație-2020”, 
Programului strategic de dezvoltare al IP LIS Lipoveni pentru anii 2021-2026 și ținând- 
se cont de finalitățile educaționale în învățământul general.

II. Obiectivele de bază trasate pentru anul de studii 2021- 2022

Educația fizica si sportul asigura forme si modalitati specifice in realizarea 
următoarelor obiective:

- Stimularea proceselor de creștere a sportivului;
- întărirea stării de sanatate, creșterea capacitatii si rezistentei organismului;
- Stimularea interesului pentru practicarea sportului, dezvoltarea spiritului de 

echipa si creșterea capacitatii de adaptare la condiții variate;
- Participarea la programe competitionale sportive;

în acest scop, LIS Lipoveni a realizat o analiză SWOT pertinentă a sistemului de 
învățământ general, pentru a stabili obiectivele pentru anul școlar 2021-2022 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 2021-2022, IP LIS Lipoveni își va orienta activitatea în continuare spre:
1. Implementarea curricula 2018, 2019 la disciplinele școlare conform Plan-cadru;
2. Creșterea calității activității manageriale și a ghidării cadrelor didactice;
3. Creșterea calității actului educațional, cu scopul ameliorării rezultatelor școlare și 
obținerea unor rezultate mai bune la examenele naționale.
4. îmbunătățirea calității educației prin dezvoltare profesională și formare continuă;
5. Colaborarea intersectorială pentru asistența copiilor în situații de risc, pentru 
facilitarea incluziunii sociale;
6. Asigurarea calității procesului de evaluare, prin promovarea exigenței și 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 
liceu; promovarea transparenței decizionale;



10. Dezvoltarea parteneriatului social, creșterea rolului părinților și comunităților în 
guvernarea educație;
11. Prevenirea abandonului școlar;
12. Diversificarea ofertei curriculare în vederea valorificării potențialului individual, 
institutional si comunitar.
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III. Capacitate instituțională.
Evoluția cadrelor didactice

Instituția Publică LIS Lipoveni are următoarele niveluri de învățământ:
• Primar
• Gimnazial
• Liceal

în care se încadrează:
• Profil sport la nivelul gimnazial și liceal (atletism, jocuri, lupte, fotbal)
• 12 clase: 174 elevi

Instituția activează într-un singur schimb, conform următorului orar:
• I lecție: 830 - 915
• II lecție: 925-IO10
• III lecție: 1025- 1 110
• IV lecție: 1 120 - 1205
• V lecție: 1215-1300
• VI lecție 1305- 1350
• VII lecție: 1355 - 1440

Activități extracurriculare: după programul curricular, până la ora 17.00
Membrii echipei manageriale responsabili de gestionare a procesului educațional și 

bugetar în anul curent de studii:
1. Bârsa Grigore, director, grad didactic unu;
2. Doganic Snejana, director adjunct instruire;
3. Dubița Olga, director adjunct educație;
4. Vlas Natalia, șef gospodărie;
5. Bîrsa Valentina, contabil-șef

IV. Activități nationale/internationale la atletism 2021-2022 
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Nr. Competiția Sportivul Indicator 
rezultat

Data

1. Campionatul RM de 
atletism pentru seniori și 
juniori I 2001-2002 și 
2003-2004 st. Dinamo 25- 
26 august 2020,

Reniță Gheorghe 
110m/g
Rez 20,67.0
Qdagiu Dumitru
400m/g
Rez 59,20

Loc II 
Loc I

25-26 august 2021 
Chișinau

2. Campionatul Scolii 
sportive or.Bender,

Poliacovschi Efim 
3000m

Rez 6,55,2 
Reniță Gheorghe 
2000m

Loc I
Loc II

6 octombrie 2021
Bender



Rez 6,58
3. Turnrul Internațional de 

atletisn în memoria lui V. 
Dilghina.

LupușorIon 
1500m

Loc II 10 octombrie 2021 
Tiraspol

4. Crosul Național. Bîcos Mihaela 
Poliacovschi Efim 
LupusorIon

Loc II
Loc I
Loc I

Octombrie
Chisinau9

5. Turneul internațional 
ediția III la atletism 
pentru junior 2005-2006.

Poliacovschi 
Efim-600m/g 
Reniță Gheorghe- 
60m/g

Loc III
Loc III

11 decembrie 2021 
Chișinau/manej

Total seml: Loc I - 5 medalii
Loc II- 5 medalii
Loc III- 6 medalii

1. Campionatul RM în sală 
de atletism pentru juniori 
II, 2005-2006,

Poliacovschi 
Efim-1500m 
Reniță Gheorghe- 
60m/g

Loc II
Loc II

5-6 feb 2022 
Chișinau/ manej

2. Fotbal Turneul național, Echipa Lipoveni 
clasat pe Loc II 
din 6 echipe,

Loc II 30 ianuarie 2022 
Lipoveni

3. Speranțele Atletismului 
„Poliatlon”.

Stoica L.
Bîcos Gheorghe 
Pendus Alina 
Scrob Mihaela 
Bologan Nichita

Loc II 
Loc I 
Loc II 
Loc II 
Loc III

03 martie 2022
Chisinau 9

4. Cros în memoria 
„CUCER”.

Lupușor lon- 
3000m 
Lupușor lon- 
I500m veterani

Loc I
Loc I

7 mai 2022
Chisinau 9

5. Concursul Internațional 
Moldova Challenger 2022 
pentru U 18.

Reniță Gh- 
HOm/g-16,47 
400m-l,00,2

Loc II
Loc III

14 mai 2022
Chisinau9

6. Campionatul RM pentru J 
II 2005-2006.

Reniță Gh- 
I10m/g-16,47 
400m-l,00,2

Loc II
Loc III

21-22 mai 2022
Or .Chisinau9

7. Total Sem 11-21 medalii
8. Total pentru anul 2021-2022: - 37 medalii

Activități naționale/internaționale la lupte libere pentru 

2021-2022
1. Școala 

sportivă„Cimișlia„
Puiu Vadim 
Arusoi Victor 
Artenie Victor 
Jechiu Mihai 
Stoica Loredana 
Pendus Alina

Loc I 
Loc I 
Loc II 
Loc III 
Loc I 
Loc II

04-05
.12.2021Cimislia 
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Rudoi Gabriela Loc II
2. TURNEUL 

„Mihai Timotin „
Puiu Vadim 
Artenie Victor 
Arusoi Victor 
Bicos Mihaela 
Stoica Loredana 
Pendus Alina 
Rudoi Gabriela

Loc I 
Loc I 
Loc I 
Loc II 
Loc I 
Loc II 
Loc I

29-30.04.2022
Or.Comișlia

3. Turneul „EFIM Batîr,, 
Ștefan -Vodă

Puiu Vadim Loc II Or. Ștefan -Vodă

4. Turneul de lupte libere 
orașul Ungheni com 
Zagorauca

Stoica Loredana
Puiu Vadim

Loc I
Loc III

orașul Ungheni 
corn. Zagorauca

5. Turneul de lupte libere
Serata Nouă r-1 LEOVA

Puiu Vadim Loc II Serata Nouă 
r-1 LEOVA

6. Campionatul Republicii 
Moldova la lupte lubere 
U-15( pe echipe)

Bicos Mihaela
Stoica Loredana
Rudoi Gabriela

Loc I
Loc III

Loc I
Pe echipe 

loc II

Campionatul 
Republicii Moldova 
la lupte lubere U-15 

Or. CHIȘINĂU 
9

7. Campionatul Republicii 
Moldova la lupte lubere 
U-17

Rudoi Gabriela Loc III Campionatul 
Republicii Moldova 
Ia lupte lubere U-17 

Or. CHIȘINĂU
8 Campionatul EUROPEI 

U-15
Rudoi Gabriela
Stoica Loredana

Loc V
Loc 12

Campionatul 
EUROPEI 
Croația

Total medaii Loc I- 11
Loc II- 7
Loc III- 4

Anual medalii - 22

Calitatea pregătirii sportivilor, a performanțelor lor, depinde direct de condițiile în 

care se antrenează. In pofida condițiilor nefavorabile, provocate atât de pandemie, dar 

mai ales a lipsei unei baze materiale adecvate pentru pregătire, elevii liceului 

înregistrează rezultate înalte. Doar în cele două luni jumătate de la începutul anului de 

studii, în campionatele republicane (la Chișinău, Bender, Tiraspol și Ungheni) au cucerit 

4 medalii de au aur, 4 de argint, 4 de bronz. Echipa de fotbal de la treapta gimnazială a 

ocupat locul doi într-un concurs amical cu mai multe echipe de fotbal din Chișinău 

organizat în luna octombrie. Fiind unica instituție în mediul rural din întreaga republică 

cu profil sport și una din puținele pe țară, ar fi un fapt mai mult decât regretabil să nu i se



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 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, IP LIS Lipoveni Bârsa Grigore



Notă informativă
la proiectul de decizie nr. ZffiZ^din 202fj

cu privire la raportul de activitate IP LIS Lipoveni în 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 național 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;

■ îmbunătățirea procesului de incluziune educațională și promovarea educației 
incluzi  ve;

■ 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.



asigure condiții de funcționare în continuare. Merită menționat și faptul că absolvenții 

liceului sunt foarte mult solicitați de instituțiile de învățământ superior (Academia de 

poliție, Academia militară ș.a.) ce pregătesc specialiști în structurile de forță ale țării. în 

instituție, datorită faptului că dispune de cămin, sunt instituționalizați copii din familii 

defavorizate din multe localități, fapt ce le dă o șansă reală de a face și sport și studii. 

Astfel, acestea sunt doar unele din dovezile ce justifică necesitatea susținerii instituției 

prin crearea bazei materiale de pregătire sportivă, prin finisarea stadionului de fotbal și 

pistelor pentru alergări.

Director, IP LIS Lipoveni Bârsa Grigore


