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Raport 

cu privire la starea sistemului de învățământ din raionul Hîncești 

în anul de studii 2020-2021 

Raportul asupra Stării sistemului  de învățământ preuniversitar din raion pentru anul 

școlar 2020-2021 prezintă o analiză statistică, obiectivă a unui set de indicatori de bază și de 

performanță incluși în Planul managerial de activitate pentru anul 2020-2021. Raportul prezintă 

situația înregistrată în sistemul de învățământ preuniversitar și are în vedere următoarele 

dimensiuni: participarea la educație; resursele umane; rezultatele elevilor, cât și pentru fiecare 

nivel de educație în parte (preșcolar, primar, gimnazial, liceal). Analiza a fost realizată având ca 

reper anul școlar 2020 / 2021.  

Având în vedere actualul context epidemiologic, Ministerul Educației Culturii și 

Cercetării,Direcția Învățământ au fost preocupați constant de starea de sănătate a elevilor și a 

întregului personal din sistemul de educație, luând permanent măsuri pentru prevenirea 

contaminării cu COVID-19 și continuarea procesului de învățare. Astfel, începând din 

octombrie 2020, MECC a încredințat  luarea deciziei de stabilire a modului de organizare a 

procesului educațional pentru toate unitățile de învățământ preuniversitar Comisiei Raionale de 

Sănătate Publică. 

MECC a aprobat o serie de măsuri, pe care DÎ Hîncești le-a ajustat la specificul 

sistemului de învățământ raional, toate menite să organizeze activitatea din sistemul de 

educație, în context pandemic:  

 elaborarea instrucțiunilor pentru crearea și/sau întărirea capacității sistemului de 

învățământ preuniversitar prin învățare on-line, cu măsuri specifice pentru desfășurarea 

procesului de învățare on-line din învățământul preuniversitar (ORDIN nr. 4135/2020 din 

21 aprilie 2020); 

 aprobarea Instrucțiunii privind pregătirea pentru redeschidere și reluarea activității 

instituțiilor de educație timpurie în condițiile pandemiei Covid-19; 

 aprobarea Reperelor metodologice privind organizarea procesului educational în condițiile 

învățării mixte în contextul epidemiologic de COVID-19, pentru instituțiile de învățământ 

primar, gimnazial și liceal (ORDIN nr.1131 din 13.10.2020); 

  aprobarea Reperelor metodologice privind securitatea și siguranța online a elevilor în 

procesul educațional la distanță pentru instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal 

în anul de studii 2020-2021(ORDIN nr.1069 din 06.10.2020); 

 despre implementarea Instrucțiunii privind organizarea procesului educațional și aplicarea 

curriculumului național pentru învățământul primar în condițiile activității simultane 

(ORDIN nr.1002 din 18.09.2020); 

 elaborarea Instrucțiunii privind desfășurarea examenelor naționale de absolvire a 

gimnaziului, în condițiile pandemiei de Covid – 19, sesiunea de examene 2021 (ORDIN 

nr.483 din 17.05.2021); 

 aprobarea programelor descongestionate pentru testarea națională în învățământul primar, 

pentru examenele de absolvire a gimnaziului, sesiunea 2021, pentru examenul național de 

bacalaureat, sesiunea 2021 ( ORDIN nr.331 din 29.03.2021); 

 lansarea primei linii de consiliere psihologică pe tema COVID-19, pentru cadre didactice, 

elevi și părinți, de către SAP-ul raional Hîncești. 

Activitatea sistemului educațional raional și al Direcției Învățământ Hîncești în anul de 

studii 2020-2021 a fost direcționată de obiectivele strategice derivate din Strategia de 

dezvoltare a sistemului educațional raional pentru anii 2013-2020, aprobată de Consiliul 

Raional Hîncești (Decizia nr.03/09 din 04 iulie 2014), precum și din Planul managerial pentru 

anul școlar 2020 -2021. 

Direcția Învățământ Hîncești este o instituţie publică a cărei misiune este de a integra 

învăţământul din instituțiile subordonate într-o paradigmă modernă, prin asigurarea unui cadru 

stimulativ, propice desfăşurării unui învăţământ de calitate şi prin valorificarea superioară a 

https://mecc.gov.md/sites/default/files/repere_inv_mixta.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/img20201007_13332167.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin1002_din_18.09.2020.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin1002_din_18.09.2020.pdf
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propriilor resurse umane şi materiale, în vederea consolidării rolului şcolii, ca principală 

instituţie de educaţie şi învăţământ şi a realizării unei „şcoli inovative” pentru cariera 

profesională şi pentru viaţă. 

În viziunea  Direcției Învățământ Hîncești, şcoala asigură: 

 accesul egal la educaţie a tuturor copiilor indiferent de categoriile sociale de provenienţă; 

 resursele materiale, financiare şi umane care să răspundă nevoilor de dezvoltare ale 

personalităţii elevului/tânărului; 

 educaţie temeinică şi continuă de calitate pentru a răsplăti încrederea beneficiarilor; 

 parteneri educaţionali care să se implice în dezvoltarea comunităţii şcolare şi să caute 

soluţii creative, urmărind continuu interesul beneficiarilor şi dovedind respect pentru lege, 

cultură şi educaţie. 

 

DOMENIUL I. MANAGEMENT ȘI EVALUARE  

OBIECTIV STRATEGIC: REALIZAREA UNUI SISTEM EDUCAŢIONAL PERFORMANT, 

ECHITABIL ŞI EFICIENT  

 

Direcția Învățământ Hîncești și-a propus 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. 

I. Organigrama Direcției Învățământ, modificată în conformitate cu stipulările Hotărârii de 

Guvern nr.404 din 16 iunie 2015 și ale Regulamentului-cadru de organizare și 

funcționare a organului local de specialitate în domeniul învățământului, are 

următoarea structură: 

 

Posturi Total 

posturi 

Număr de 

posturi 

vacante 

Denumirea 

posturilor vacante 

Conducerea OLSDI (șef, șef adjunct) 2 0  

Șofer  1 0  

Secretar administrativ 1 0  

Subdiviziuni:    

Politici educaționale și management 5 1 Specialist  

Management al curriculum-ului și formare 

continuă 

8 1 Specialist metodist 

Management economico-financiar și al 

patrimoniului 

6 1 Responsabil de 

parimoniu 

Management al resurselor –umane, comunicare  

și relații cu publicul 

2 1 Specialist principal 

Administrativ –auxiliară 10 1  

Total: 35 5  

Notă: 5 posturi vacante constituie 7,5 % din numărul total și reprezintă un indicator 

vulnerabil în activitatea direcției. 

 

II. Structura sistemului de învăţământ raional. Eficientizarea procesului educațional prin 

restructurarea rețelei școlare  
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II.1. Repartizarea uniformă în municipiul Hâncești şi în tot raionul a reţelei învăţământului 

timpuriu şi primar, pentru prevenirea aglomerării elevilor în unele unităţi de învăţământ sau 

funcţionarea în spaţii necorespunzătoare sau improvizate  

 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: desfășurarea în condiții optime a învățământului 

timpuriu, primar și secundar, nivelul I, II 

Pornind de la obiectivul general Eficientizarea procesului educațional prin 

restructurarea rețelei școlare și preșcolare, în anul școlar 2020-2021 rețeaua școlară și 

preșcolară a raionului Hîncești a fost stabilită în baza următoarelor principii:  

 Repartizarea uniformă în municipiul Hîncești şi în tot raionul a reţelei învăţământului 

timpuriu şi primar, pentru prevenirea aglomerării elevilor în unele unităţi de învăţământ 

sau funcţionarea în spaţii necorespunzătoare sau improvizate. 

 Reorganizarea şi restructurarea învăţământului secundar general de nivelul I și II.  

 Asigurarea didactică a tuturor disciplinelor școlare din instituțiile de învățământ, asigurarea 

şi îmbunătăţirea transportului şcolar al elevilor.  

 Asigurarea accesului la învăţământ, prin creare de şanse egale la educaţie. 

   

2.1.Total instituţii de învăţământ   

Inclusiv:  

Anul de studii 

 
Instituții 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021  

Instituții preșcolare 48 45 45 44 42 42 43 

Școli primare grădinițe 4 4 3 2 3 3 3 

Școli primare 1 1 1 1 0 0 0 

Gimnazii-grădinițe 0 4 5 5 5 5 5 

Gimnazii 32 29 31 30 30 31 31 

Filială 0 0 0 1 1 0 0 

Licee 12 10 7 7 7 7 7 

Școli de sport 2 2 2 2 1 1 1 

Case de creație 1 1 1 1 1 1 1 

Total  100 96 95 93 90 90 91 
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Concluzii:Tendinţele demografice negative generează probleme de supradimensionare 

a reţelei instituţiilor de învăţământ din raion. 

Total instituţii de învăţământ/total număr de elevi în anul școlar 2020-2021, inclusiv:  

 preşcolare– 43 de grădinițe – cu un număr de 179 grupe și un contingent de 3631 de copii; 
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 şcoli primare-grădiniţe– 3 cu un număr de 6 grupe cu un contingent de 114 copii; 8 clase 

cu un contingent de 98 de elevi; 

 gimnazii-grădinițe – 5 cu un număr de 12 grupe, cu un contingent de 211 copii; 32 de clase 

cu un contingent de 533 de elevi; gimnazii– 31 cu un număr de 275 de clase și un 

contingent de 5232 de  elevi. 

 licee – 7 cu un număr de 165 de clase și cu un contingent de 3921de elevi. 

 instituții de învățământ extrașcolar – 2 

 Centrul de Creație cuprinde 12 cercuri și  un contingent de 200 de copii. 

 În Școala de sporturi se practică 7 probe sportive, în 16 grupuri cu 194 elevi (începători-6 

grupuri cu 84 elevi; avansați-9 grupuri cu 103 elevi, măiestrie sportivă, anul II-1 grupă cu 

7 elevi). 

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

 alte tipuri de instituții (conform Codului educației) – 0 

 

2.2.Instituţiile cu număr de elevi ponderaţi mai mic și egal cu  91 de elevi: 

 GM ”A.Plămădeală”- număr total de elevi-98, elevi ponderați-91 

 GM Obileni- număr total de elevi-100, elevi ponderați-91 

 GM Pereni- număr total de elevi-83, elevi ponderați-77 

 GM Tălăiești- număr total de elevi-72, elevi ponderați-66 

 GMG Pervomaiscoe- total elevi -68, elevi ponderați-63 

 GMG ”V.Movileanu”-total elevi-73, elevi ponderați-68 

 GMG Cărpineni- total elevi-94, elevi ponderați-87 

41 elevi și mai puțin:  

 ȘP-grădiniță Șipoteni, număr total de elevi-32, elevi ponderați-27 

 ȘP-grădiniță Fîrlădeni, număr total de elevi-16, elevi ponderați-13 

În anul bugetar 2020 s-a stabilit un număr de 19 (din 46) de instituții de învățământ 

general cu deficit de buget, fapt care generează dificultăți mari în asigurarea funcționalității 

acestor instituții. În legătură cu aceasta fiecare instituție și-a determinat un plan de raționalizare 

care a fost aprobat de Consiliul Raional, dar n-a fost implementat din cauza stării de urgență. 

Drept cauze se conturează: 

 Problemele demografice; 

 Migrația populației; 

 Deficitul bugetar și imposibilitatea susținerii financiare a instituțiilor educaționale . 

Soluții:  

 Fiecare instituție cu deficit de buget își va întocmi un plan de raționalizare pentru anul 

bugetar 2021, pentru acoperirea necesităților vitale.  

 În scopul asigurăriii unei bune funcționalități a instituțiilor de învățământ din subordine, 

Direcția Învățământ va studia posibilitatea de reorganizare a unor instituții în Complexe 

Educaționale Gimnaziu –Gradiniță sau Școală Primară –Grădiniță. 

 Notă: În perioada 2015-2021 au avut loc anumite modificări în rețeaua instituțiilor 

educaționale din subordine, ca rezultat au fost create 2 școli primare-grădiniță, 5 complexe 

educaționale gimnaziu-grădiniță, s-a micșorat numărul de licee de la 10 la 7. 

 

Concluzii generale privind analiza rețelei școlare din sistemul educațional raional: 
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 Procesul educațional se realizează în 73% de clase și grupe constituite conform 

normativelor stabilite de organul local de specialitate, în baza standardelor educaționale de 

stat și normativelor sanitaro-igienice de stat. 

 Schema de încadrare a personalului este elaborată în fiecare an de către managerii școlari, 

în funcție de numărul de clase, fiind avizată de Consiliul de Administrație al instituției și 

ulterior prin actul administrativ al Direcției Învățământ. 

 Sunt create condiții de infrastructură în fiecare instituție de învățământ. 

 Rata instituționalizării copiilor cu vârsta de 0-7 ani este în creștere, datorită deschiderii 

unor grupe suplimentare în grădinița nr.4 Hîncești și cea din comuna Lăpușna. 

 Micșorarea numărului de elevi la sfârșit de an școlar cu 208 copii (la început de an școlar-

9787, la sfârșit de an școlar – 9579 de elevi), respectiv s-a micșorat și numărul de elevi 

ponderați. 

 Instituțiile cu deficit bugetar nu au deplină capacitate de întreținere, deaceea se creează un 

precedent negativ asupra dezvoltării profesionale și instituționale. 

 În anul școlar 2020 -2021, numărul de elevi din învățământul preuniversitar a fost de 9787 

de mii. S-a menținut tendința de scădere a efectivelor de elevi, cu care s-a confruntat 

sistemul de educație în ultimul deceniu, scăderile înregistrându-se în învățământul primar, 

gimnazial (rural) și liceal. În ultimii ani, efectivele de elevi cuprinse în sistemul raional de 

învățământ preuniversitar au fost în scădere de la un an la altul. 

 În anul şcolar 2020-2021 au fost cuprinşi într-o formă de învăţământ preuniversitar 13740 

de copii şi elevi, număr aflat în vizibilă descreștere, în comparație cu anii școlari anteriori – 

pe parcursul a 5 ani a scăzut numărul instituțiilor de învățământ de la 100 de instituții în 

anul școlar 2014-2015 la 91 în anul școlar 2020-2021, după cum se reflectă în tabelul și 

diagramele de mai jos: 

 

Nr. de copii și 

elevi în anul 

școlar: 

Licee Gimnazii/ 

GMG 

ȘP/ 

ȘPG 

IET Total 

2014-2015 5669 5573 416 4726 16384 

2015-2016 4799 5918 375 4619 15711 

2016-2017 3972 6477 349 4503 15301 

2017-2018 4051 6482 116 4371 15020 

2018-2019 4036 6187 105 4279 14607 

2019-2020 3976 6094 98 4206 14374 

2020-2021 3921 5764 105 3953 13743 
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INDICATOR DE PERFORMANŢĂ:desfășurarea în condiții optime a învățământului 

timpuriu 

În perioada anului de studii 2020-2021 s-au  realizat obiectivele educaţiei timpurii 

centrate pe copil, s-a pus accent pe formarea  unui învățământ de calitate, desfășurat în IET, 

cu cadre didactice bine pregătite, s-a acordat o atenție deosebită aplicării strategiei de 

dezvoltare instituțională, compatibilizării demersurilor proiective cu cele acționale și 

evaluative, monitorizării calității procesului educațional, implementării Curriculumului 

educației timpurii, a prevederilor  Cadrului de referință, promovării dezvoltării instituționale, 

dezvoltării resurselor umane și materiale.  

 

Obiectivele planificate pentru anul de studii 2020-2021: 
 Asigurarea accesului copiilor la educaţia timpurie de calitate prin crearea de șanse  egale la 

educație, inclusiv și în situații de carantină. 

 Realizarea unui proces educațional echitabil, eficient și relevant, orientat spre respectarea 

și valorificarea unicității copilului; 

 Dezvoltarea firească a copilului în cadrul culturii naţionale, în baza valorilor social-umane; 

 Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, prin asigurarea calității activităților de 

formare, realizare a unui sistem de promovare, bazat pe performanțe; 

 Asigurarea continuităţii şi coerenţei între învăţământul preşcolar şi învăţământul primar; 

 Promovarea educaţiei incluzive şi dezvoltarea alternativelor educaţionale; 

 Crearea mecanismelor de implicare a comunităţii şi familiilor în realizarea proiectelor 

educaţionale, participării în luarea actelor decizionale; 

 Asigurarea unui mecanism de prevenire şi combatere a violenţei în instituţiile de educaţie 

timpurie. 

 

Nr. instituţiilor de educație timpurie (IET), nr. total al copiilor  

Situaţia demografică determină, nemijlocit, nivelul de participare a populaţiei la 

procesul de educaţie. În anul de studii 2020-2021 în raionul Hîncești au activat 43 instituții de 

Educație Timpurie, 3 școli primare-grădinițe, 6 complexe educaționale gimnaziu-grădiniță, cu 

un contingent de 3610 copii, ceea ce reprezintă 54 % rata cuprinderii, în raport cu 64% în anul 

de studii 2019-2020 sau 64%.  
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 În urma analizei ratei de cuprindere a copiilor în perioada anului 2020-2021, constatăm 

o micșorare a numărului de copii în instituții cu 596 copii. Acestă scădere a contingentului a 

fost impactul activității IET în condiții de pandemie și, ca rezultat, a fost micșorat numărul de 

copii în grupele de vârstă. 

În același timp, stabilim și o creștere nesemnificativă a natalității în raport cu anul 

precedent de studii. 

Diagrama 2 
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 Analizând situația contingentului de copii în teritoriu, am stabilit o creștere a 

contingentului de copii în perioada anilor 2019 -2021 cu 171 copii, de la 6543 copiii în anul 

de studii 2019-2020  la 6714 copiii în anul curent de studii. 

Această crestere se datorează faptului că în unele localități ale raionului natalitatea se 

menține la același nivel sau este o creștere nesemnificativă. Aici putem menționa localitățile: 

mun.Hîncești, s.Cărpineni, s.Mingir, s.Buțeni, s.Logănești, s.Sărata-Galbenă, s.Bujor, 

s.Bozieni ș.a. În aceste localități numărul de copii în grupe corespunde normativelor existente, 

este păstrat numărul de grupe, grupele sunt constituite conform vârstei copiilor. 

În același timp, în unele localități se atestă o descreștere a numărului de copii, aici 

putem nominaliza următoarele localități: s.Mereșeni, s.Pașcani, s.Sofia, s.Stolniceni, 

s.Horjești, s.Șipoteni, s.Sărata-Mereșeni, s.Onești, s.Negrea, s.Pervomaiscoe, s.Pereni, 

s.Fîrlădeni. 

În concluzie,constatăm următoarele: 

 grupele sunt completate neuniform, deoarece numărul de copii pe vârste nu 

înregistrează normativul; ca rezultat, clasa I se deschide peste un an în localitățile cu număr 

mic de copii (s.Obileni, s.Pereni, s.Secăreni, s.Fîrlădeni, s.Călmățui, s.Drăgușenii-Noi, 

s.Mirești, s.Negrea s.a); 

 exista riscul de sistare a activității unor grupe din cauza numărului mic de copii; 

Soluții:Planificarea claselor I, reieșind din numărul de copii din localitate  

Numărul de grupe  
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Probleme:  

 este în crestere numărul grupelor mixte (35 grupe); 

 exista riscul de sistare a activității unor grupe din cauza numărului mic de copii; 

 neadmiterea în instituții a copiilor nevaccinați (Sărata-Mereșeni-grădinița, GMG 

”K.Evteeva” Ivanovca); 

 în unele instituții numărul de copii în grupe este mic și nu corespunde normativelor 

existente (IET Negrea, IET ”Alunelu” Caracui, IET ”Albinuța” s.Sofia, IETnr 2 ”Ghiocel” 

Voinescu); 

 frecvența scăzută în perioada toamnă –primăvară; 

 din lipsa spațiilor renovate în unele instituții nu sunt deschise grupe pentru copii de 2 ani 

(IET ”Romanița” Buțeni,  IET ”Spicușor” Cățeleni, IET ”Lăstărel”Cioara). 

Soluții: 

 asigurarea frecvenței copiilor în decursul anului școlar; 

 completarea grupelor conform normativelor existente; 

 planificarea surselor financiare pentru deschiderea grupelor de 2 ani în localitățile: IET 

”Andrieș” Lăpușna, IET ”Andrieș” Logănești, IET Ghiocel” Bobeica, folosind spațiile 

necesare ce sunt reparate și dotate; 

 identificarea surselor financiare, împreună cu APL (I), penru susținerea copiilor din familii 

social-vulnerabile. 

 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: Asigurarea accesului tuturor copiilor la educaţie de  

calitate 

 

 

Mediul Capacitatea 

instituțională 

Real acoperite % de 

acoperire 

a 

spațiului 

Regimul de 

activitate  a 

instituțiilor (ore) 

 Nr.grupe Nr.copii Nr.grupe Nr.copii  9 10.5 12 

Urban  38 840 36 789 94% 0 4 0 

Rural  212 4915 125 2032 49% 47 0 0 

Total  250 5755 161 2821 71.5 47 4 0 



10 

Raport cu privire la starea sistemului de învățământ din raionul Hîncești în anul de studii 2020-2021 

 

 

 

Constatări: 

 în mediul urban rămân a nu fi completate 2 spații pentru 2 grupe în 

mun.Hîncești; 

 din cauza numărului scăzut de copii în mediul rural există spații neutilizate (IET 

”Spicușor” Onești, IET Bălceana, IET ”Albinuța” Leușeni, IET ”Prichindel” 

Stolniceni, Iet nr. 1 ”Albinuța” Crasnoarmeiscoe, IET nr.1 ”Albinuța” Sărata-

Galbenă, IET nr.1 ”Andrieș” Voinescu), care sunt în stare avariată; 

 unele spații ale IET au fost înstrăinate, având o altă destinație decât cea de 

învățământ (IET ”Poienița” Obileni, IET Bălceana, IET nr.3 ”Andrieș” 

Cărpineni). 

 

Soluții: 

 identificarea surselor financiare pentru reparația spațiilor neutilizate în scopul 

adoptării  altor destinații (Sală de sporturi, centru metodic, Centru resurse pentru 

părinți s.a) 

 Intervenirea catre APL(I) din s. Lăpușna și s. Cărpineni pentru reîntoacerea 

spațiilor IET, care au fost înstrăinate . 

  

Numărul localităților fără IET/ copii în ele: 

 
nr.c/

t 

Localitatea Numar 

total de 

copii 

de 0-

6(7) ani 

in 

localita

te 

Inclusiv, pe 

vârste: (copii 

care împlinesc 

anii către 31 

decembrie a 

anului în curs) 

Copii de 0-6(7) ani care frecventeaza o instituție de 

educație timpurie din altă localitate, inclusiv: 

localitatea/gră

dinița la care 

merg copiii 

distanța 

pe care o 

parcurg 

copiii 

către  

grădinița 

din altă 

localitate 

(în km) 

cine asigură 

transportul 

copiilor către 

grădiniță 

0-3 

ani 

3-6(7) 

ani 

nr. copii  de 

0-3 ani 

(copii care 

împlinesc 

anii către 31 

decembrie, 

anul în curs) 

rata 

frecvent

arii, % 

nr. copii de 3-

6(7) ani (copii 

care  împlinesc  

anii către 1 

decembrie, 

anul în curs ) 

rata 

frecvent

arii, % 

  prim

ăria 

părinții 

1 Valea Florii 11 1 10 1   10   Sărata 

Galbenă nr. 1 

8 1   
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2 Cărpineanca 10 2 8 0   6   Sărata 

Galbenă nr. 2 

7 1   

3 Coroliovca 2 0 2 0   2   Sărata 

Galbenă nr. 1 

5 1   

 Bratianovca 10 2 8 0  6  Sărata 

Galbenă nr. 1 

5 1  

4 Anini  9 4 5 0   5   Lăpușna 2   1 

5 Rusca 3 0 3 0   3   Lăpușna 2   1 

6 Chetroșeni 31 8 23 1   22   Mirești 7 1   

7 Dubovca 20 6 14 2   14   Bozieni 6 1   

8 Horodca 4 1 3         nu 

frecventează 

      

  Total 100 24 76 2 0 74 0     5 2 

 

Probleme: 

 rămân în afara instituționalizării copiii din s. Horodca; 

 de către APL(I), nu sunt instituite funcțiile de însoțitori pentru unitățile ce transportă copiii; 

 pentru localitățile Rusca și Anini nu este identificată unitatea de transport pentru copii de 

vârstă preșcolară; 

 gradul de instituționalizare a copiilor din satele mici este în creștere de la 63% în anul de 

studii 2019-2020 la 76% în anul curent de studii (97% gradul de instituționalizare a 

copiilor de 3-7 ani și 8,3% a celor de 2-3 ani). 

 

Soluții: 

 în comun cu APL(I) Lăpușna să se identifice unitatea de transport pentru copiii din s. 

Rusca și s.Anini;  

 la nivel de APL (I) să se stabilească funcția de însoțitor, responasbil de viața și sănătatea 

copiilor; 

 de către administrațiile IET din localitățile Sărata –Galbenă, Bozieni, Mirești să se 

găsească posibilități de instituționalizare a copiilor de 2-3 ani din satele mici. 

 

 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: creșterea procentului de cadre didactice 

calificate din mediul rural la 99% 

 

Cadre didactice din IET raion 

 

Cadre didactice (incl.director, 

educator, metodist, conducător 

muzical, psiholog, logoped, 

cadru didactic de sprijin etc.) 

Nr. cadrelor didactice deţinătoare 

de grade didactice 

 

Deficitul de 

cadre didactice, 
Nr. 

tot

all Total 

cu 

calificare 

în 

domeniul 

preșcolar 

(din nr. 

total) 

cu alte 

calificări, 

dar din 

domeniul 

pedagogiei 

(din nr. 

total) 

cu alte 

calificări 

(din nr. 

total) 

Supe 

rior 
I II 

Fără grad 

didactic 

Nr. 

dintre ei 

tineri 

specialişti 

(3 ani de 

activitate) 

280 234 46 0 0 0 11

3 

210 2 42 educatori, 

26 lucrători 

muzicali, 26 

surori medicale  
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Diagrama 5 
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Diagrama 7 

10

50

185

35

Repartizarea cadrelor didactice după norma 
didactică

Până la 0,5 unități

0,5 - 1  unități

1 - 1,25 unități

1,25 - 1,50 unități

 

Domeiul Resurse Umane: realizarea standardelor profesionale naționale pentru 

cadrele didactice din instituțiile de educație timpurie 

Puncte tari: Puncte slabe : 

 Competență şi experienţă în 

implementarea documentelor de 

politici, normative şi reglatorii; 

 Aplicarea documentelor de politici 

educaţionale în planificarea 

procesului educațional;  

 Desfășurarea imediată  și respectarea 

termenilor a proiectelor propuse și 

implementate de MECC; 

 Implementarea materialelor 

didactice, elaborate de către  cadrele 

didactice; 

 Recalificarea cadrelor didactice în 

domeniu; 

 Pedagogia educației preșcolare; 

 Continuarea studiilor superioare în 

domeniu în creștere sporită-46 cadre  

 Sporirea ratei cadrelor didactice cu 

grad didactic II cu 3%; 

 Participarea cadrelor didactice la 

seminare la nivel local; 

 Acces liber la cursuri de formare,  la 

diferite centre de formare continuă; 

 Dezvoltarea competențelor 

personale, promovarea imaginii 

profesionale ale cadrelor didactice 

prin participarea la concursuri 

organizate; 

 Relații interpersonale, bazate pe 

 Motivarea scăzută pentru creşterea 

profesională; 

 Resursele umane insuficiente şi cu o pregătire 

modestă în domeniu; 

 Insuficienţă de personal care ar efectua auditul 

intern şi ar monitoriza desfăşurarea procesului 

educațional; 

 Deficit resimțit  de cadre calificate; 

 Fluctuația cadrelor didactice;  

 Reticența cadrelor didactice față de schimbările 

care sunt oportune; 

 Nu toate cadrele posedă competență în 

utilizarea TIC. 
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I.5. Asigurarea condiţiilor pentru evoluţia în carieră şi dezvoltare profesională a cadrelor 

didactice  

 

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ: creșterea cu 5% a numărului cadrelor participante la  

cursuri de formare continuă 

Atestarea cadrelor didactice 

colaborare, deschidere, comunicare 

între actorii educaționali din 

comunitate. 

 Studiera experienței avansate a 

cadrelor didactice; 

Oportunităţi: Ameninţări: 

o Delimitarea mai riguroasă a 

atribuţiilor regulamentare ale APL(I, 

II);   

o Participarea cadrelor didactice la 

diferite formări şi cursuri de 

perfecţionare naţionale; 

o Formarea cadrelor didactice la nivel 

raional/național; 

o Motivarea cadrelor didactice în 

accederea la gradele didactice  

didactice; 

o Dezvoltarea competențelor personale 

și profesionale în utilizarea TIC în 

cadrul activităților cu copiii; 

 

 Timp insuficient pentru volumul de muncă 

necesar şi suprasolicitarea fizică a angajaţilor; 

 Reducerea sporită a numărului unităţilor de 

personal didactic și auxiliar; 

 Vârsta înaintată a cadrelor didactice ; 

 Fluctuația cadrelor didactice; 

 Imperfecțiunea statelor-tip ale instituțiilor  m 

preșcolare. 

 Concedii de lungă durată a angajaților. 

 Lipsa cadrelor didactice calificate pentru 

implementarea reformelor; 

 Scăderea interesului pentru activitatea 

profesională, 

 2016 – 

2017 

Pro

cen

t 

2017 

– 

2018 

Proc

ent 

2018-

2019 

Proc

ent 

2019-

2020 

Proc

ent 

20

20-

20

21 

 

Total cadre 

didactice 

212  217  226  268  28

0 

 

Deţin grade 

didactice 

75 35

% 

82 37% 94 41% 94 35% 10

4 

37

% 

Superior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Întâi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Doi 75 35

% 

82 37 94 41% 94 35% 10

4 

37

% 

Nu deţin grad 

didactic 

137 65

% 

135 63 132 59% 174 65% 17

6 

63

% 
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Diagrama8
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Atestarea cadrelor didactice

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

 Datele obţinute referitor la formarea continuă a personalului didactic din 

instituţiile de  învăţământ din raion conturează următoarele rezultate: 

 

Categorie 

Persoane formate în ultimii 

3 ani  (150 de ore) 

Persoane formate în ultimii 3 ani 

(75 de ore) 

În 2 ani 

precedenţi 

evaluării din nr. 

total per categorie 

În anul 

curent din 

nr. total 

per 

categorie 

Stagii 

de 

forma

re 

contin

uă 

Stagii 

în 

proiect

e 

Confe

rinţe 

Semina

re/ 

întrunir

i 

metodic

e 

Altel

e 

Tota

l 

Nr. % Nr. % 

Cadrele 

didactice 

din 

învăţămân

tul 

preșcolar 

68 24 18 8 126 24 18 226 0 394 

 

Rezultatele monitorizării şi evaluării procesului de atestare şi formare profesională 

continuă au identificat următoarele aspecte: 

Pozitive: Aspecte ce necesită îmbunătăţire: 

 Creşterea numărului de educatori  

care s-au înscris la cursuri de 

recalificare, modulul de 

psihopedagogie, studii superioare; 

 Elaborarea Planului strategic de 

formare profesională continuă a 

cadrelor didactice şi manageriale în 

toate instituţiile de învăţământ; 

 Identificarea nevoilor de formare 

profesională continuă a cadrelor 

didactice;  

 Portofoliile de atestare a cadrelor 

didactice /manageriale sunt 

structurate conform cerinţelor 

Regulamentului de atestare; 

 Proiectarea traseului propriu de 

dezvoltare  

 profesională a cadrelor didactice şi 

manageriale pentru 5 ani în 

 În majoritatea instituţiilor cadrele didactice nu 

sunt informate referitor la perioada desfăşurării 

cursurilor şi instituţiile care prestează aceste 

cursuri; Insuficientă motivare şi implicare a 

responsabililor de formarea continuă din 

instituţii pentru determinarea nevoii de formare 

sau pentru mobilizarea participării cadrelor 

didactice la unele cursuri de formare continuă; 

 Nerespectarea prevederilor art.134 (p.4 (b)) din 

Codul Educaţiei şi a Regulamentului de 

atestare (P.1 şi P.2 din Harta creditară) privind 

stagiile de formare profesională continuă a 

cadrelor didactice şi cu funcţie de conducere; 

 Volum mare de muncă, număr insuficient de 

angajaţi; 

 Management defectuos la nivel de instituţie, 

din cauza lipsei de cunoaştere a prevederilor 

Regulamentului de atestare; 
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conformitate cu Harta creditară; 

 Creşterea numărului de cadre 

didactice care participă activ la 

diverse tipuri de formare 

profesională continuă (stagii, 

ateliere, conferinţe, mese rotunde 

etc.); 

 Aplicarea în demersul didactic a 

informaţiilor şi a competenţelor 

dobândite prin cursurile de formare; 

 Promovarea experienţei avansate a 

cadrelor didactice, manageriale şi 

valorizarea acesteia în cadrul 

instituției, raionului. 

 Scăderea interesului unor categorii de cadre 

didactice pentru activitatea de formare (mai 

ales după obţinerea gradului didactic Întâi sau 

Superior);. 

 Evaluarea cadrelor didactice la nivel de 

instituție. 

 

Baza tehnico-materială a instituțiilor de educație timpurie din raion 

Reparați: 

Nr 

d/o 
Instituția,localitatea Reparații efectuate Suma 

1 IET nr.1 Sărata-Galbenă  Schimbarea ușilor 259,0 mii lei 

2 IET nr.2 Sărata Galbenă  Reparația capitală a 

bucătăriei 

 

3 IET Cioara Reparația blocului din 

gimnaziu 

1,600 mil lei 

81,0 mii lei fondul 

disponibil APL(1) 

4 IET Obileni Termoizolarea insituției, 

dotarea terenurilor de joacă 

Suportul financiar al 

Guvernului României 

500,0 mii lei 

5 IET nr.2 

Crasnoarmeiscoe 

Reparația capitală a blocului 

alimentar 

200,0 mii lei 

6 IET Mingir Reparația capitală și dotarea 

terenurilor de joacă 

260,0 mii lei 

7 IET nr.3 Cărpineni  Reparația capitală a gardului 110, mii lei 

8 IET Mirești Construcția unei anexe 280,0 

9 IET Bobeica Reparație bucătărie 60,0mii lei 

 

Dotări: 

Nr 

d/o 

Instituția,localitatea Dotări Suma 

1 IET nr.1 Sarata-

Galbenă  

Inventar moale, mașina de spălat,  

mașină de uscat rufele, veselă,robot de 

bucătărie,aspiratoare. Procurarea a 4 

sisteme de supraveghere video. 

200,0mii lei 

2 IET Cioara Mobilier, utilaj blocul alimentar 81,0 mii lei 

 

Asigurarea regimului termic 

Numărul total 

instituții 

Sisteme  de  gaze 

naturale 

Sisteme 

autonome 

Sobe 

43 20 23 0 
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Reparația sistemelor de încălzire  

Nr 

d/o 

Instituția, localitatea Reparația capitală a sistemei de 

încălzire 

Suma 

1 IET nr.2 Sărata –

Galbenă  

Conectarea la sistemul de gaze naturale  

2 IET Cioara  Reparația capitală a sistemului de 

încălzire (blocul gimnaziu) 

260,0 mii lei 

 

Aprovizionarea cu apă, canalizare 

Total 

instituții 

Conectată la 

sistema centrală 

de 

aprovizionare 

cu apă 

% Dispun 

de 

fântini 

%    Sistem 

central de 

canalizare 

% Hazna  % 

51 36 69% 16 31% 16 31% 35 69% 

 

Asigurarea cu tehnică de calcul  

Total 

instituții 

Calculatoare  Laptopuri Tablete Conectate 

internet 

51 86 94 9 51 

 

Probleme : 

 În 60% dintre instituții sălile de grupă nu sunt conectate la internet; 

 69 de cadre didactice nu  cunosc calculatorul (nivelul 0); 

 IET din raion nu dispun de softuri educaționale; 

Soluții 

 Formarea a 100% dintre cadrele didactice,  manageriale în cadrul proiectului MECC și 

UNICEF Moldova;  

 În comun cu APL(I) identificarea surselor financiare pentru procurarea tehnicii de 

calcul în toate grupele;  

Domeniul: Baza tehnico- materială și didactică 

(asigurarea instituțiilor de educație timpurie și a procesului educațional) 

Puncte tari: Puncte slabe: 

 Colaborarea activă şi 

multidimensională  cu 

organizaţiile  

donatoare,  inclusiv în 

implementarea 

proiectelor: 

transparenţă, 

conlucrare, parteneriat. 

 Mediu educațional 

existent securizat. 

 Asigurarea legăturii la 

Internet pentru 100% 

instituții ; 

 Blocuri alimentare 

reparate   și  dotate  

 Imperfecţiunea mecanismelor de conducere strategică şi 

operaţională a învăţământului şi a mecanismelor de 

monitorizare a situaţiei din instituțiile preșcolare; 

 Nivelul relativ redus de utilizare a tehnologiei moderne; 

 30% dintre terenurile de joc și sport existente nu sunt dotate 

cu echipament sportiv; 

 38 instituții din 42 nu au sală de sport dotată cu inventar și 

echipament sportiv necesar; 

 rezultatele probelor la apa potabilă nu corespund cerințelor; 

 de către APL(I) nu sunt identificate persoane responsabile 

de dezinfectarea și asigurarea sistemelor de aprovizionare cu 

apă către instituțiile educaționale; 

 doar în 73% dintre instituții copiii sunt aprovizionați cu apă 

îmbuteliată; 

 în 15 instituții apa la blocurile alimentare este adusă de la 
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Procesul educațional. Evaluarea  

conform  cerințelor - 

95%  

 Edificii reparate. 

fântânile autorizate. 

 nu este respectat regimul termic în toate încăperile din 

următoarele instituții:Cotul-Morii, Leușeni, Negrea, 

Nemțeni, Pogănești (antreul, coridorul), Bălceana (sala de 

festivități, coridoarele),Caracui(sala de festivități),Fundul-

Galbenei (2 grupe), Ciuciuleni (coridorul). 

 In IET din satul Pereni  un perete al clădirii  este avariat: 

 -este necesară termoizolarea a 26 edificii ale IET(Bălceana, 

Bozieni, Buțeni,Ciuciuleni,Crasnoarmeisc 

gr.nr.1,Dragușenii-Noi,Fundul Galbenei,Leușeni, Mingir, 

Negrea, Hîncești gr.nr.1, 4, 6, 7, Onești, Logănești, Pereni, 

Sărata-Galbenă gr.nr.1, 2, Sofia, Stolniceni, Voinescu 

gr.nr.1, 2, Pogănești, Mereșeni, Cioara. Bozieni). 

 -în edificiile  IET din localitățile Bălceana, Pereni, Leușeni 

este necesară  reparația capital; 

 curge acoperișul în următoarele instituții: Onești, Cărpineni 

gr.nr.3, Buțeni, Fundul-Galbenei, Dragușenii-Noi, Hîncești 

gr.nr.1, Ciuciuleni, Bălceana,  Cățeleni, Hâncești gr.nr 1; 

 -în unele instituții geamurile sunt în stare avariată:Hîncești 

gr.nr 4, Leușeni (coridoare), Bălceana. 

Oportunităţi: Ameninţări: 

o Descentralizare și 

autonomie 

instituțională;  

o Colaborarea între APL, 

DÎ Hîncești și  diverși  

agenți economici în 

vederea identificării 

resurselor financiare 

pentru finalizarea 

reparației  capitale a 

IET; reparația capitală 

a IET Cioara 

 Lipsa standardelor de finanţare şi utilizarea ineficientă a 

resurselor financiare alocate învăţământului preșcolar; 

 Bugetul nu reiese din oportunitățile instituțiilor și vizează 

doar aspectele ce țin de reparații, dar mai puțin cele legate 

de dotări cu jucării, materiale  didactice, medicamente; 

 Doar 94% în mediul urban și 49% în mediul rural   este 

utilizat;??????? 

 Implicarea redusă în scrierea de proiecte; 

Au participat la procesul 

educațional la distanță 

 Au fost în afara 

procesul educațional la 

distanță 

Cauze / motive de nedesfășurare a 

procesului educațional la distanță  

N
r.

 I
E

T
 î

n
 

ca
ra

n
ti

n
ă
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Procesul educațional la distanță perioada septembrie 2020 –mai 2021 

Probleme la nivel de cadre didactice:  
 Asimilarea abilităților tehnologice de către cadrele didactice de vârstă înaintată( 25%); 

 Asigurarea cu tehnică de calcul și acces la internet; 

 Menținerea legăturii sistematice cu toți copiii și familiile lor; 

 Oferirea unui suport psihopedagogic pentru părinți; 

 Identificarea unei platforme educaționale potrivite pentru lucrul cu copiii și părinții; 

 Adaptarea sarcinilor de lucru pentru copii astfel, ca acestea să poată fi executate împreună cu 

părinții și cu materialele disponibile pentru părinți; 

 Adaptarea tuturor tipurilor de jocuri pentru a fi desfășurate acasă; 

 Asigurarea accesului la educație pentru fiecare copil; 

 Colectarea materialelor remise de către părinți, asigurând protecția datelor; 

 

Soluții: 

 Consultații de grup și individuale cu privire la utilizarea platformei de comunicare ZOOM; 

 Accesul tuturor cadrelor diactice la calculatoarele din instituții conform unui grafic stabilit 

de către administrația instituției; 

 Asigurarea accesului la internet gratuit pentru cadrele didactice abonate la rețeaua mobilă 

Moldcell, Moldtelecom, oferit de către companiile menționate;  

 Completarea platformei educației online cu activități interactive pentru copii (o bază de 

date ca schimb de experiență);  

 Încurajarea și sprijinirea activităților de mentorat; 

 Menținerea interesului și motivației copilului pentru activitățile distribuite de către 

educator. 

Probleme ce țin de implicarea părinților în realizarea procesului educațional la 

distanță: 

 Lipsa tehnicii de calcul și conectării la internet; 

 Disponibilitatea părinților în menținerea unui regim pentru copil, asemănător celui de la 

grădiniță; 

 Nedorința părinților de a se implica cu  copilul în activități zilnice, propuse de către 

educator(9,2%); 

 Modalitatea de explicare a sarcinilor pentru copil; 

 Lipsa surselor financiare pentru  asigurarea cu material didactic necesar pentru îndeplinirea 

sarcinilor; 

 Lipsa  timpului necesar pentru executarea tuturor sarcinilor date de către educator; 

 Neparticipare  în cadrul activităților online copil-educator; 

Soluții: 

 Suport informațional la necesitate; 

C
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31 152 1893 940 0 83  985 0 298 69 233 0 0 751 
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 Sarcini explicite pentru părinți; 

 Consultații individuale; 

 Stabilirea celei mai potrivite modalității de comunicare cu educatorul; 

 Formarea părinților în cadrul programului ”Educația Parentală” 

 

Evaluarea cunoștințelor copiilor grupa pregătitoare  

Indicatori  Domeniul 

A 

Domeniul B Domeniul C Domeniul D 

Realizați  85,6 78 66,9 72,2 

In curs de 

realizare  

14,1 21,2 30,6 26,7 

Nerealizați  0,3 0,8 2,5 1,1 

Diagrama 9 

Domeniul A Domeniul B Domeniul C Domeniul D

85,6 78 66,9 72,2

14,1 21,2 30,6 26,7
0,3 0,8 2,5 1,1

REZULTATELE EVALUĂRII PE  DOMENII 
Realizați In curs de realizare Nerealizați 

 
Diagrama 10 
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Realizarea Educaței Parentale la nivel de raion 

 

 

Total cadre 

manageriale și 

didactice 

instruite/ 

implicare în 

activitățile de 

educație 

parentală 

În % 

de la 

nr. 

total 

Inclusiv: 

Nr. cadre 

managerial

e implicate 

În % de 

la nr. 

total 

Nr.părin

ți 

instruiți 

În % 

de la 

nr. 

total 

Hîncești 260 92% 43 100% 2287 63 % 

Constatări: 
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 Cadrele didactice au coordonat cu părinții  graficul și modalitatea de organizare a educației 

parentale pentru părinții care au acces la resursele on-line;  

 A fost stabilită modalitatea de organizare a activităților de educație parentală pentru părinții 

care nu au acces la resursele online; 

 Materialele prezentate au fost specifice, au vizat temele propuse, au fost exemplificate prin 

filmulețe, recomandări; 

 Au fost diseminate bunele practici; 

 S-a stabilit un grad înalt de participare a părinților în discuții. 

 

Probleme: 

 Disponibilitate redusă din partea unor părinți; 

 Lipsa mijloacelor tehnice și conectarea la internet; 

Procesul educațional (predare – învăţare-evaluare) 

Puncte tari: Puncte slabe: 

 Capacitatea cadrelor didactice de   

proiectare a documentelor (planificare, 

proiecte didactice) în concordanţă cu 

recomandările curriculumului pentru 

educaţia timpurie a copiilor;  

 Pregătirea metodică de calitate a cadrelor 

didactice privind asigurarea unei 

succesiuni logice a  secvenţelor de 

învăţare;  

 Oferirea unor situaţii de învăţare bazate pe 

un climat emoţional favorabil, care 

încurajează interacţiunea cadru didactic – 

copil, copil – copil, copil – cadru didactic;  

 Creativitatea cadrelor didactice în  

conceperea şi conducerea scenariului 

didactic prin crearea unei atmosfere de 

lucru susţinute prin activităţi de învăţare 

atractive, ce permit copiilor dezvoltarea în 

ritm propriu;  

 Organizarea educației parentale pentru 

familii cu copii de 0-7 ani. 

 Responsabilizarea redusă a angajaţilor 

faţă de rezultatele activităţii; 

 Formarea la nivel de instituții nu are un 

caracter 

 continuu și nu reiese din oportunitățile 

cadrelor didactice; 

 Rigiditate în comunicare; persistenţa, pe 

diferite nivele, a unei comunicări interne 

deficitare. 

 Interes scăzut pentru tratarea diferenţiată 

a  copiilor, lipsa focusării pe  nevoile 

speciale ale copiilor cu CES;  

 Expunerea în sala de grupă a unor 

materiale permanente care nu sunt la 

îndemâna copiilor şi care nu au legatură 

cu tema parcursă;  

 Evaluarea cunoștințelor copiilor realizată 

formal și care nu urmărește progresul 

copilului; 

 Nevalorificarrea datelor obținte în urm 

evaluării inițiale și continue în procesul 

de planificare a demersului didactic. 

Oportunități Ameninţări: 

o Deschiderea sistemului de învăţământ spre 

o valorile naţionale, general-umane şi cele 

profesionale; 

o Deschiderea cadrelor didactice către  

schimbare; 

o Implicarea cadrelor didactice în proiecte 

educaționale. 

o Creșterea ratei de conștientizare a  

necesităților reale în procesul educativ. 

o Motivarea sporită a cadrelor pentru 

o utilizarea metodelor interactive de învățare; 

o Posibilitatea organizării activității metodice 

 Disfuncţionalităţi în promovarea 

politicilor 

 educaţionale la nivel local; 

 Incoerenţa legislaţiei din domeniul 

educaţional, fapt ce nu asigură o 

funcţionalitate eficientă şi o dezvoltare 

sistemică a învăţământului; 

 Tolerarea unor fenomene negative în 

învăţământ, cum ar fi promovarea 

neprofesionalismului prin angajarea 

persoanelor fără studii,  
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Activitate de control (nr. de controale, tipul lor, tematica, obiectivele, instituţiile supuse   

controlului, constatări, recomandări, etc.) 

Tipul  

controlului 
Tematica Obiectivele  vizitelor 

Instituția/instituții

le supuse 

controlului 

Monitoriz

area 

On-line 

 

1. Monitorizarea procesului de 

implementare a Curriculumului 

educaţiei copiilor de vârstă timpurie şi 

preşcolară (1-7 ani) în RM, în baza 

Standardelor de învăţare şi dezvoltare 

pentru copilul de la naştere până la 7 

ani; 

2. Îmbunătăţirea rezultatelor prin 

realizarea calitativă a planificării, 

dirijării, evaluării procesului 

educaţional la nivel de grupă; 

3. Monitorizarea rezultatelor obţinute în 

educaţia şi instruirea copiilor preşcolari, 

pregătirea lor pentru debutul şcolar; 

4. Monitorizarea activităţii şi evaluarea 

cadrului didactic conform SNP; 

5. Acordarea ajutorului metodic în 

perfecţionarea măiestriei profesionale a 

cadrelor. 

Bozieni , Bobeica , 

Mirești, Logănești , 

Buțeni, Cioara, 

Bujor, Caracui, 

Dancu, Pogănești, 

Stolniceni,   Danco, 

Sărata-Galbenă, 

Mereșeni 

Tematic 

On-line 

Instituționalizarea  

copiilor de vârstâ 

preșcolară în 

vederea pregătirii 

copiilor către 

debutul școlar 

Determinarea gradul de pregătire a copiilor 

cu vârsta   6-7 ani pentru școală (dezvoltarea 

fizică, socio-emoţională, cognitivă, limbajul 

şi  comunicarea, capacităţi şi atitudini de 

învăţare la finalul grupei pregătitoare) 

pentru orientarea şi optimizarea procesului 

educativ în ansamblu la nivel de raion  și la 

nivelul instituției de educație timpurie. 

IEI din localitățile : 

Mirești, Cărpineni , 

Bozieni, Stolniceni, 

Sărata-Galbenă, 

Hîncești. 

 

Tematic 
Monitorizarea   on-

line a 

Gestionarea corectă a documentației 

cadrului didactic în conformitate cu 

Instituțiile 

preșcolare din raion 

de informare la distanță, oferind posibilitate 

de participare a unui număr mai mare de 

educatori. 

o Organizarea schimbului de bune practici 

între metodiști și educatori la nivel raional și 

național, utilizând forme de comuncare la 

distanță. 

o Organizarea concursurilor cultural-artistice 

între grădinițe și între copii cu ajutorul 

tehnologiilor informaționale.  

o Organizarea zilelor metodice în zile 

concrete a săptămânii/lunii cu ore concrete 

la care pot participa educatorii interesați de 

tematica abordată, inclusiv dezvoltarea 

abilităților de lucru TIC, asigurând formarea 

continuă a tuturor cadrelor diactice. 

o Activități cu copii fără necesitate de 

deplasare. 

 Opunerea cadrelor cu stagiu de muncă 

avansat la 

 noile cerințe educaționale.  

 Capacităţi reduse în implementarea unui  

management educaţional modern, efectiv 

şi eficient. 

 Lipsa spațiului necesar pentru 

organizarea mediului reduce din calitatea 

serviciilor educaționale prestate. 

 Din lipsa posibilităților tehnice ale 

părinților  

 accesul la grup a fost redus 

(messenger,viber). 
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documentației 

cadrului didactic 

conform 

nomenclatorului 

prevederile nomenclatorului. 

Tematic 

Desfășurarea 

procesului de 

atestare în instituții 

on-line 

Desfășurarea procesului de atestare în 

instituție 

Modul de desfășurare a Consiliului 

Pedagogic (conferirea /confirmarea gradului 

didactic II) 

10 instituții 

Tematic 

Monitorizarea 

proiectării zilnice a 

cadrelor didactice 

în perioada 

pandemică (on-

line) 

Eficiența proiectării didactice, sarcinilor de 

lucru în cadrul desfășurării procesului 

educațional la distanță. 

Negrea, Buțeni, 

Logănești, 

Cărpineni, Fundul-

Galbenei, Lăpușna, 

Voinescu, Cioara, 

Nemțeni, Mirești, 

Obileni, Danco, 

Stolniceni, 

Bobeica. 

 

În urma celor evaluate s-au identificat următoarele probleme: 

 Incompetența unor manageri în  monitorizarea activității  de control, formare, evaluare 

la      nivel de instituție;  

 Formalismul, individualismul  în procesul de elaborare a proiectărilor  didactice; 

 Tendinţa de subapreciere și subevaluare a unor cadre didactice; 

 Lipsa unui mecanism propriu de evaluare a cadrelor didactice în unele instituții  etc.  

 Lipsa unui mecanism de formare la nivel de instituții; 

 Nu sunt instituite în instituții activitățile de mentorat; 

 Nu în toate instituțiile mediul educațional  promovează învățarea eficientă. 

 

La nivel de instituție: 

 Se dețin actele normative și  documentele de politici educaționale necesare unui demers 

educațional de calitate și relevant; 

 Managerii instituțiilor de educație timpurie monitorizează procesul de proiectare și 

realizare, dar fără un sistem bine conceput, nu se urmărește progresul nici a cadrului 

didactic, nici a copilului;  

La nivel de planificare și organizare a activității cu copiii: 

 Obiectivele operaționale și sarcinile  din centre corelează cu toate domeniile de activitate şi 

domeniile de dezvoltare a copilului.  

 Respectă etapele activității: întâlnirea de dimineață, activități în macrogrup, tranziția, 

lucrul în centre. 

De rând cu aceasta: 

 Unitățile de competență nu  sunt selectate în conformitate cu interesele, necesitățile și 

particularitățile de vârstă ale  copiilor, în deosebi în grupele mixte; 

 Planul zilnic nu se bazează pe rezultatele evaluărilor și reflecție; 

 Nu se valorifică pe deplin metodele interactive. 

 

Activitatea metodică raională a avut ca scop realizarea următoarelor obiective: 

 Asigurarea  calității activităților de formare continuă a personalului didactic prin 

monitorizarea impactului programelor de formare la nivelul unității de învățământ; 

 Încurajarea personalului didactic în identificarea și participarea la diverse activități de 

formare; 
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 Realizarea unui sistem de evaluare și promovare a cadrelor didactice, bazat pe 

performanțe, realizarea schimbului de experiență  

 

Tipul  

activității 

Tematica  ședințelor  Organiza

torul 

Obiectivele activității Nr. 

partic

ipanți 

Întruniri 

metodice cu 

managerii 

IET 

Organizarea 

procesului educațional 

în anul de studii 2020-

2021 

Specialist

ul 

principal 

Organizarea și planificarea 

procesului educațional în anul 

de studii 2020-2021 

Direcții  de perspectivă 

51 

Atilier de 

dezbateri în 

cadrul 

Formului 

educațional 

 Împreună pentru o 

educație de calitate  

Specialișt

ii DÎ 

Schimb de bune practici  

Specificul realizării 

procesului educational în 

condiții de pandemie 

220  

 Teoria intelegențelor 

multiple 

Specialist

ul 

principal 

Stimularea intelegențelor 

multiple la preșcolari 

Activități de stimulare a 

intelegenților multiple la 

preșcolari 

58 

 Stresul și impactul 

asupra angajaților 

Specialist 

principal 

  

 Managmentul 

promovării imaginii 

IET 

   

Atelier de 

lucru cu 

managerii 

Evaluarea cadrelor 

didactice în baza SP 

Specialist

ul 

principal 

Dezvoltarea de noi 

competențe și creșterea 

capacității cadrelor de 

conducere din învățământul 

preșcolar prin actualizarea 

documentelor de politici;  

Stabilirea unui mecanism de 

evaluare și autoevaluare a 

cadrelor didactice din 

instituție.  

Consolidarea unui sistem 

instituțional privind evaluarea 

cadrului didactic în baza 

Standardelor Profesionale. 

56 

 Planificarea 

controlului intern la 

nivel de IET 

Specialist

ul 

principal 

Actualizarea cunoștințelor cu 

referire la  controlul intern în 

IET 

Stabilirea metodologiei de 

planificare a controlului 

intern 

54 

Nomenclatorul 

tipurilor de documente 

și rapoarte în IET 

Specialist

ul 

principal 

Stabilirea mecanismului de 

completare, gestionare 

corectă a documentației IET 

56 
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Școala 

managerulu

i debutant 

Aspecte ale gestionării 

documentației de 

personal 

Specialist

ul 

principal 

Aplicarea cadrului normativ 

și legislativ în completarea și 

evidența documentației de 

personal 

53 

 Aspecte conceptuale 

în elaborarea 

planificării anuale a 

IET 

   

Întruniri 

metodice  

cu cadrele 

didactice 

Educația rutieră în 

IET 

(On-line) 

Specialist

ul 

principal 

 260 

 Webinar: Dezvoltarea 

creativității copiilor în 

cadrul activităților de 

artă plastică.(online) 

Specialist

ul 

principal, 

metodist 

Conștientizarea factorilor ce 

determină dezvoltarea 

creativității la preșcolari; 

Funcțiile creativității; 

Tehnici de lucru utilizate în 

activitatea cu copii. 

Diseminarea bunelor practici. 

280 

Webinar : 

Rolul jocurilor 

didactice prin 

intermediul jocurilor 

didactice (on-line) 

Specialist

ul 

principal 

Modalități de valorificare a 

jocului didactic în dezvoltarea 

limbajului la copii. 

Diseminarea bunelor practici 

260 

 Repere metodologice 

de organizare a 

procesului educaţional 

întru buna pregătire a 

copiilor pentru 

integrarea în şcoală 

 Organizarea şi planificarea 

procesului instructiv- 

educativ întru bună pregătire 

a copiilor pentru integrarea în 

școală 

 

 

b) Învăţământul primar: 

 

1. Situaţia efectivelor de personal din treapta primară 

Numărul personalului didactic angajat  în anul de studii 2020-2021 este de 201. 

Conform studiilor, situaţia este distribuită în felul următor: 

 cu studii superioare – 137 învăţători; 

 cu studii medii speciale – 62 învăţători; 

 cu studii superioare incomplete - 2. 

Conform limbii de instruire : 

 cu instruire în limba română – 196 învăţători; 

 cu instruire în limba rusă – 5 învăţători. 

Ponderea personalului didactic calificat cu pregătire psihopedagogică adecvată şi care predau în 

specialitate este de 99 %. 

 

Acoperirea cu cadre didactice după studii ( aspect comparativ) 

Anii de 

studii 

Învăţători 

cu studii 

superioare 

Învăţători 

cu studii 

medii 

speciale 

Învăţători 

cu studii 

superioare 

incomplete 

Învăţători 

cu studii 

medii 

Total 

învăţători la 

treapta 

primară 
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2016-2017 132 83 0 0 215 

2017-2018 131 75 1 0 207 

2018-2019 136 67 2 0 205 

2019-2020 136 63 2 0 201 

2020-2021 137 62 2 0 201 

 

 

 

Deţinerea gradelor didactice ( analiză statistică)                         

Anii de studii Învăţători cu 

gradul didactic 

superior 

Învăţători cu 

gradul didactic unu 

Învăţători cu 

gradul didactic doi 

2016-2017 0 10 111 

2017-2018 0 10 97 

2018-2019 0 11 102 

2019-2020 0 11 107 

2020-2021 1 10 101 

 

 

67,1% din învăţători au un staj  mai mare de 20 ani, adică îşi continuă activitatea pe 

parcursul mai multor cicluri. În cazul dat putem vorbi despre un proces educaţional realizat în 

parametrii diagnozei, analizei şi perspectivei. 

 

2.  Raportul elev per cadru didactic/învățământ primar 

Raportul elev per cadru didactic  a înregistrat anul curent valori relativ constante (20,10 

elevi) în comparaţie cu anul precedent(20,7 elevi). Analiza statistică a evidențiat instituții cu 

raportul elev per cadru mai mare ca raportul pe raion: LT ”M.Sadoveanu” (28,8), LT 

”M.Eminescu”(27,5), GM Bujor ( 26,75), GM ”A. Donici” ( 26), LT ”Șt.Holban” (22,12), LT 

Lăpușna (22,5). 

Sunt instituții care au înregistrat un raport mult mai mic: ȘPG Fîrlădeni (8,0), GMG 

”K.Evteeva” (12), GMG ”V.Movileanu” (13,5), GMG Cărpineni (14), ȘPG Horjești (14)  
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3. Participarea la educaţie 

Înscrierea copiilor în clasa I s-a desfășurat în baza Metodologiei de înscriere a copiilor 

în clasa I, având drept scop asigurarea accesului la educație al fiecărui copil. 

Au fost respectate  condiţiile de înscriere: în clasa I au fost înscrişi copiii care au împlinit 

vârsta de 7 ani până la începutul anului şcolar şi în baza deciziei pozitive a specialiştilor cu 

referire la maturitatea şcolară şi psihosomatică copiii care nu au împlinit vârsta respectivă. 

Procesul de înscriere s-a desfăşurat fără  mari abateri la aspectul respectării  planului de 

înmatriculare. În principiu,au fost respectate districtele şcolare, cu excepţia instituţiilor din 

oraş. Înmatricularea a fost coordonată în fiecare unitate administrativ teritorială de Comisia 

raională de şcolarizare şi organizată de Comisiile de şcolarizare din instituţii. 

Astfel,au fost planificați pentru înscriere în clasa I în anul de studii 2020-2021 -955 copii 

din 35 de instituții (45 clase). În I etapă au fost înmatriculați 787copii. Către 1 septembrie 

numărul total de copii înmatriculați îl constituia 966. De către Comisia raională de școlarizare a 

fost apreciat gradul de maturitate şcolară la 6 copii.  

Contingentul  total de treaptă a constituit 4041 elevi la începutul anului /4000elevi la 

sfârșitul anului în 201 clase. Spre regret, constatăm diminuarea contingentului de treaptă. 

Fenomenul ţine de scăderea natalităţii şi migrarea populaţiei (pe parcursul anului veniți- 80, 

plecați – 121). Elevii se instruiesc în 45 de  instituții cu treaptă primară : 7 licee, 31 gimnazii,5 

complexe educaționale gimnazii – grădiniță, 3 școli primare – grădiniță. 

Contingentul total de treaptă ( ultimii ani de studii)                                   

Anii de studii Nr de instituţii cu 

treaptă primară 

Nr de clase primare Nr elevi în clasele 

primare 

2016-2017 46 200 4420 

2017-2018 45 205 4382 

2018-2019 45 206 4275 

2019-2020 46 206 4174 

2020-2021 46 201 4041 
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4. Rezultatele elevilor     

Testarea națională în învățământul primar, sesiunea 2021, a fost organizată în baza 

Metodologiei de organizare și desfășurare a testării naționale în învățământul primar și 

Instrucțiunii privind testarea națională în învățământul primar, în condițiile pandemiei de 

Covid-19. 

Testarea națională a fost organizată şi desfăşurată în baza tehnologiilor contemporane de 

evaluare prin aplicarea testelor standartizate. Având drept obiectiv stabilirea nivelului de 

realizare a standardelor de eficienţă la sfârşit de treaptă, evaluarea finală a fost organizată şi 

desfăşurată în 44 de instituţii. Abateri de la Metodologie și Instrucțiune nu s-au atestat. 

Comisiile școlare de evaluare au activat în conformitate cu baremele de corectare. Conform 

datelor cantitative ale evaluării  finale, s-au înregistrat următoarele rezultate: 

 

Matematica Limba și literatura 

română 

Limba și literatura 

rusă 

Limba și 

literatura 

română ( 

alolingvi) 
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328 479 229 2 288 547 154 2 6 27 14 0 17 22 8 0 

 

 
 

 
 

5. Aplicarea Planului - cadru 

Formarea și dezvoltarea  la elevi a unui sistem de competențe suficiente pentru accedere la 

următoarele niveluri de învățământ  a fost urmărită prin asigurarea realizării planului- cadru. 
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Echipele manageriale au asigurat condiţii optime pentru aplicarea Planului –Cadru: s-a 

elaborat un orar echilibrat şi adaptabil , a fost respectat numărul activităţilor extracurriculare 

prevăzute pentru fiecare complet de clase,a fost respectată prevederea obligativităţii studierii 

unui curs opţional pentru fiecare copil,s-a oferit fiecărui elev posibilitatea de a opta pentru 

diverse discipline opționale, s-au optat discipline opţionale propuse de MECC  în lista 

orientativă pentru care au fost elaborate și aprobate curricula.Cele 392 ore opţionale planificate  

în învățământul primar s-au realizat. Cele mai solicitate discipline opţionale au fost: 

Disciplina opțională  Nr. de clase Nr. de elevi 

Tainele comunicării 118 2327 

Matematica distractivă 104 2047 

Educație pentru sănătate 48 1000 

În împătăția lui Mate 42 914 

O oră pentru lectură 16 274 

În împărăția cuvântului 8 198 

Educație ecologică 10 178 

Religie 12 178 

Educație economică și antreprenorială 10 187 

Matematica în cotidian 4 96 

În selectarea orelor opționale s-au analizat domeniile de interes ale elevilor, pregătirea 

cadrelor didactice, materialele didactice disponibile. Se remarcă o diversitate a orelor opționale 

la învățământul primar (din 18 discipline opționale recomandate, au fost selectate 10, ceea ce 

constituie circa 5556%). Ca rezultat, stabilim o acoperire plenară a solicitărilor parvenite din 

partea beneficiarilor (elevi, părinți. 

c) Învăţământul gimnazial 

Total elevi –5067 

Total clase -247 

1. Analiza statistică a efectivului de elevi după statutul instituției 

Nr. elevi din 

clasele V-IX, 

total raion 

Nr. elevilor 

cl.V-IX din 

licee 

Nr. elevilor cl.V-IX 

din gimnazii 

Nr. elevilor cl.V-IX din 

gimnazii-grădiniță 

5067 1822 2944 301 

2. Contingentul total de elevi ( după clase) 

Clasa V Clasa VI Clasa VII Clasa VIII Clasa IX 

nr. de 

clase 

nr. de 

elevi 

nr. de 

clase 

nr. de 

elevi 

nr. de 

clase 

nr. de 

elevi 

nr. de 

clase 

nr. de 

elevi 

nr. de 

clase 

nr. 

de 

elevi 

51 1030 46 945 49 1007 50 1046 51 1039 

3. Contingentul total de treaptă (ultimii ani de studii) 

Anii de studii Nr de instituţii cu 

treaptă gimnazială 

Nr de clase 

gimnaziale 

Nr elevi în clasele 

gimnaziale 

2015-2016 43 275 5763 

2016-2017 43 272 5648 

2017-2018 43 266 5523 

2018-2019 43 256 5364 

2019-2020 43 251 5222 

2020-2021 43 247 5067 
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0
10000

2016-2017 2019-2020

Название диаграммы
Nr. de clase…

 În același număr de instituții pe parcursul a 5 ani constatăm la treapta gimnazială 

micșorarea numărului de clase cu 25, iar numărul de elevi cu 581, adică cu 10,28%. 

Fenomenul ține de scăderea natalității și migrării populației. 

Notă: În perioada 2015-2021 au avut loc anumite modificări în rețeaua instituțiilor 

educaționale, ca rezultat create 2 școli primare-grădiniță, 2 complexe educaționale gimnaziu-

grădiniță, s-a micșorat numărul de licee de la 10 la 7. 

 

I.2. Creşterea calităţii actului educaţional, cu scopul ameliorării rezultatelor şcolare şi 

obţinerea unor rezultate foarte bune la examenele naţionale 

 

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ: Competențe dezvoltate la elevi prin aplicarea 

strategiilor didactice participative, centrate pe elev, părinți informați de rezultatele elevilor. 

 

Treapta gimnazială 

Cea mai mare pondere în sistemul educațional raional o are învățământul gimnazial  cu 

un contingent de 5067 de elevi. 

Rezultatele obținute de absolvenții treptei gimnaziale sunt un indicator foarte important 

în contextul aprecierii eficienței sistemului și a schimbărilor de calitate spre care sunt orientate 

reformele. 
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1 LT 

"M.Sadoveanu" 

7,26   7,38   7,74 7,96 7,34 8,18 7,92 7,33 7,26 8,44 7,55 6,91 8,17 0 7,64 

2 LT "M.Eminescu" 7,25   7,7   7   6,8 7,67 7,09 6,99 6,8 7,49 6,96 6,85 7,6   7,18 

3 LT 

”M.Lomonosov” 

  6,9

7 

  6,51 6,7   6,42   6,84 6,65 6,72 7,09 7,73 6,68 7,4 6,41 6,84 

4 LT "Şt.Holban" 6,92   7,06     6,72 6,2 7,46 6,77 7 6,65 7,09 7,31 6,99 7,8   6,99 

5 LT "D.Cantemir" 6,25 6,9 6,79 6,52 6,48   6,3 6,84 6,73 6,67 6,44 6,89 6,52 6,43 7,29 7,51 6,7 

6 LT Lăpuşna 6,62   7,09   6,52 7,1 6,59 7,14 6,8 6,57 6,81 6,96 6,78 7,04 8,1   6,93 

7 LT ,,Universum” 6,95 7,3 7,9 7,39 6,89 6,66 7,01 7,39 7,25 7,03 6,89 7,41 7,25 7,29 7,98 7,43 7 

  total  LT 6,88 7,0

6 

7,32 6,81 6,89 7,11 6,67 7,45 7,06 6,89 6,80 7,34 7,16 6,88 7,76 7,12 7,04 

  GM "A. Donici" 7,18 0 7,69   7,24 7,05 7,09 7,98 8,04 6,95 7,8 7,41 7,41 7,57 8 0 7,49 

9 GM "S. Andreev" 6,68   6.47     6,38 6,86 6,94 6,91 6,69 6,49 7 6,51 6,99 7.53   6,79 

10 GM "C. Radu" 7,64   0   7,5 7,29 7 6,78 7,06 7,18 7,31 7,85 6,93 6,61 7,97   7,26 

11 GM Bălceana 7,11   6,83     7,1 6,49 6,94 6,79 6,55 6,74 7,06 6,95 7,54 7,15 0 6,97 

12 GM Bobeica 6,79   7,34   7,54 6,83 6,53 7,37 7,46 6,37 6,82 6,7 7,01 6,8 7,91 7.91 7,03 

13 GM Boghiceni 6,64 0 7,13   0 6,53 6,58 7,06 6,95 6,64 6,92 6,99 6,47 6,71 7,01 0 6,8 

14 GM Bozieni 6,39 0 0   6,47 6,17 5,84 6,26 5,85 6,18 6,26 6,66 6,24 6,22 6.56 0 6,26 

15 GM Bujor 7,27   7,36   6,97   6,41 7,25 6,96 6,78 6,72 8,01 6,52 6,78 7,22   7,02 

16 GM "A. 

Bunduchi" 

7,31 0 8   7,71 7,72 6,97 7,44 7,26 6,54 6,81 7,23 6,84 7,07 7,52 0 7,26 

17 GM Caracui 6,91 0 7,42   6,3 6,2 6,4 6,68 6,61 6,75 6,2 7,14 6,85 6,94 6,99 0 6,72 
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18 GM Călmăţui 6,37   6,64     6,27 6,32 7,08 6,54 6,87 6,53 6,58 6,27 6,48 7,46   6,58 

19 GM Căţeleni 7,03   7,24     7,23 6,78 7,82 7,27 6,84 7,09 6,66 6,91 7,2 8   7,17 

20 GM "D.Crețu” 7,37 0 7,2   0 7,13 6,81 8,64 6,93 6,51 6,01 7,04 7,03 7,48 7,62 0 7,14 

21 GM Dancu 6,74 0 6,62   6,62 5 6,48 6,87 7,41 6,13 7,11 7,16 7,1 6,62 7,08 0 6,68 

22 GM Drăguşenii Noi 7,28 0 6,99   0 6,9 6,85 7,79 7,38 7,37 7,08 7,13 7,93 7,26 8,27 0 7,35 

23 GM Fundul-

Galbenei 

7,02   7,51   7,06 7,04 6,79 7,72 7,52 7,39 7,34 6,84 7,6 7,25 8,35   7,3 

24 GM Logăneşti 6,79   6,91   6,59 7,99 6,48 7,3 7,19 6,45 6,67 7,54 7,26 7,04 7,42   7,04 

25 GM 

"A.Plămădeală" 

7,28 0 6,37   6,25 0 6,66 7,1 7,37 6,2 6.89 6.87 6,28 6,88 6,6 0 6,72 

26 GM Mereşeni 7,36 0 7,98   7,22 0 6,62 7,86 6,99 6,71 7,27 7,17 6,3 7,08 7,59 0 7,17 

27 GM "M. Viteazul" 6,19 0 7,67    6.33    0 6,05 6,9 6,74 6.13 6.44 6,3 5,94 6,32 6,68   6,47 

28 GM Mingir 7,12 0 6,95   0 6,98 6,73 7,15 7,01 6,57 7 7,16 7,2 6,36 7,16 0 6,94 

29 GM Mireşti 6,77 0 6,96   0 6,67 6,35 6,83 6,71 6,48 6,61 7,21 7,11 6,75 7,17 0 6,8 

30 GM "Serghei 

Anisei" 

6,31 0 6,76   0 6,65 6,52 6,47 6,75 6,54 6,39 7,07 6,51 6,23 8,73 0 6,59 

31 GM ”C.Tănase” 6,88 0 7,19   0 6,45 6,58 7,09 7,06 6,56 6,66 7,29 6,75 6,69 7,6 0 6,92 

32 GM Obileni 6,93 0 7,45   6,39 6,75 6,54 0 6,74 6,33 6,56 6,9 6,91 7,2 8,11 0 6,9 

33 GM Onești 7,01 0 7,37   0 7,09 6,77 7,15 7,21 6,99 6,85 7,11 6,67 6,73 7,87 0 7,06 

34 GM Paşcani 7,43 0 7,42   0 7,06 6,95 7,64 7,04 6,95 6,84 7,18 7,34 6,8 7,17 0 7,15 

35 GM Pereni 7,37 0 7,3   0 6,93 6,86 0 7,07 7,14 6,72 7,01 7,25 7,47 7,45 0 7,14 

36 GM Pogăneşti 6,81 0 7,07   6,86 6,96 7,14 7,71 7,1 7,01 7,07 6,9 7,19 7,25 7,44 0 7,11 

37 GM Tălăieşti 6,47 0 7,44   6,67 0 6,52 0 6,76 6,63 6,5 7,66 6,89 6,57 8,25 0 6,98 

38 GM Voinescu 6,73 0 0   0 7,16 6,62 7,37 7,99 6,79 7,61 6,73 6,77 7,2 7,98 0 7,14 

39 GMG Cotul Morii 7,23 0 7,13   0 6,67 6,22 7,58 7,19 6,37 6,81 6,96 6,59 7,37 7,6 0 6,97 

40 GMG "K.Evteeva" 6,94 6,7 7 6,7

6 

0 6,53 6,2 6,86 6,7 6,42 6,41 6,49 6,61 6,68 7,13 6,92 6,67 

41 GMG 

Pervomaiscoe 

7,08     7,4

4 

  7,43 6,64   7,23 6,49 6.28 7.52 6,65 6,57 7,4   7,9 

42 GMG 

"V.Movileanu" 

7,28 0 7,44 0 0 6,98 6,69 7,56 7,14 6,87 6,96 7,36 7,32 7,08 7,39 0 7,17 

43 GMG Cărpineni 6,53   6,55     6,5 5,82 6,46 6,12 5,75 6,13 7,15 6,27 6,14 7,29   6,39 

  total GM-GMG 6,94 6,7
0 

6,52 4,7
3 

3,43 6,02 6,57 6,58 7,00 6,65 6,77 7,07 6,83 6,87 7,53 7,42 6,96 

  Media 6,91 6,8

8 

6,92 5,7

7 

5,16 6,56 6,62 7,01 7,03 6,77 6,78 7,20 6,99 6,88 7,65 7,27 7,00 

 

Interpretări: Media generală 7,00 indică faptul că în anul acesta de studii rezultatul 

academic puțin deviază în plan negativ față de anul precedent (7,17), probabil din cauza că 

condițiile din anul acesta au fost mai puțin prielnice din cauza situației de urgență. 
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Elevii ce nu reușesc la finele anului de studii 2020- 2021 
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1 LT "M.Sadoveanu" 994 1 0,1 99,91 400 4 413 0 0 0 0 0 0 4 181 1 1 0 0 0 0 0 0 

2 LT "M.Eminescu" 745 2 0,26 99,5 270 2 322 2 2 0 0 0 0 5 153 0 0 0 0 0 0 0 2 

3 LT ”M.Lomonosov” 110 0 0 99,87 39 0 38 0 0 0 0 0 0 1 33 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 LT "Şt.Holban" 640 0 0 98,5 176 4 330 0 0 0 0 0 0 17 134 0 0 0 0 0 0     

5 LT "D.Cantemir" 258 1 0,38 97,5 86 0 158 1 0 0 1 0 0 9 14 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 LT Lăpuşna 482 0 0 99,61 179 6 232 0 0 0 0 0 0 8 71 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 LT ”Universum” 636 0 0 99,31 254 12 312 0 0 0 0 0 0 16 70 0 0   0 0 0 0 0 

  total LT 3865 4 0,1 99,17 1404 28 1805 3 2 0 1 0 0 60 656 1 1 0 0 0 0 0 2 

8 GM "A. Donici" 251 0 0 99,76 105 4 146 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 GM "S. Andreev" 217 0 0 99.90 87 5 130 0 0 0 0 0 0 8                   

10 GM "C. Radu" 164 0 0 99,87 81 1 83 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 GM Bălceana 108 0 1,85 99,85 33 0 75 2 2 0 0 0 0 1                   

12 GM Bobeica 230 0 0 99,83 88 3 142 0 0 0 0 0 0 11 0                 

13 GM Boghiceni 147 0 0 99.91 59 2 88 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  GM Bozieni 185 0 0 98.54 80 3 105 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 GM Bujor 241 0 0 99,86 109 6 132 0 0 0 0 0 0 2                   

16 GM "A. Bunduchi" 284 0 0 99,85 118 1 166 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 GM Caracui 140 1 0,71 99,54 67 0 73 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 GM Călmăţui 121 0 0 98,26 42 1 79 0 0 0 0 0 0 1                   

19 GM Căţeleni 117 0 0 99,64 41 1 76 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 GM "D.Crețu” (nr. 2) 110 0 0 99,74 53 1 57 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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21 GM Dancu 198 0 0 98,8 88 7 110 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 GM Drăguşenii Noi 120 0 0 99,7 50 1 70 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23 GM Fundul-Galbenei 206 0 0 100 93 0 113 0           0                   

24 GM Logăneşti 243 0 0 98.9 115 2 128 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25 GM "M.A.Plămădeală" 92 0 0 99,02 40 0 52 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

26 GM Mereşeni 133 0 0 100 66 0 67 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

27 GM "M. Viteazul" 182 0 0 98.13 87 6 95 7 0 0 0 0 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

28 GM Mingir 502 0 0 99,54 221 8 281 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0     

29 GM Mireşti 129 0 0 98,93 51 3 78 0 0 0 0 0 0 9 - - - - - - - - - 

30 GM "Serghei Anisei" 175 0 0 98,84 76 4 99 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

31 GM ”C.Tănase” 103 0 0 99,34 41 3 62 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

32 GM Obileni 99 0 0 100 50 0 49 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

33 GM Oneşti 118 1 0,85 99,86 56 0 62 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

34 GM Paşcani 99 0 0 100 51 4 48 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

35 GM Pereni 82 0 0 98,94 35 0 47 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

36 GM Pogăneşti 159 0 0 99,42 71 0 88 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

37 GM Tălăieşti 72 0 0 98 35 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

38 GM Voinescu 152 0 0 99,34 74 2 78 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

39 GMG Cotul Morii 182 0 0 99,37% 81 4 101   0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

40 GMG "K.Evteeva" 116 0 0 99,5 48 2 68 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

41 GMG Pervomaiscoe 70 0 0 100 34 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

42 GMG "V.Movileanu" 72 0 0 98,34 26 0 46 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

43 GMG Cărpineni 94 0 0 99.36 42 1 52 0 0 0 0 0 0 6                   

  total GM -GMG 5713 2 0,1 96,16 2494 75 3219 11 3 0 1 0 7 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

44 ŞPG Horjeşti 54     100 54 2                                   

45 ŞPG Şipoteni 32 0 0 100 32 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

46 ŞPG Fîrlădeni 16 0 0 100 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  total ȘPG 102 0 0 100 102 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  TOTAL 9680 6 0,07 98,44 4000 105 5024 14 5 0 2 0 7 230 656 1 1 0 0 0 0 0 2 

La finele anului de studii 2020-2021în instituțiile din subordine au fost înregistrați 6 

elevi care nu reușesc, adică 0,07 % din numărul total. Cauza principală a nereușitei școlare este 

absenteismul. 

Sesiunea de examene, clasa a IX-a 

Limba si literatura româna 
N

r

.

c

r

t 

Denumirea instituţiei de 

învăţămînt 

Admiș

i 

la 

exame

n 

Susțin

ut 

 Nu 

au 

susți

nut 

Au primit note de: Nota 

medie 

% 

calității 

 

%reuș

itei 
 10 9 8 7 6 5 

1.  GM Bălceana 14 14  0 0 0 0 3 7 4 5,92 0 100 

2.  GM Bobeica 19 18  1 0 0 3 5 7 3 6,44 16,66 94,73 

3.  GM Boghiceni 18 18  0 0 1 5 3 3 6 6,55 33,33 100 

4.  GM Bozieni 23 23  1 0 0 6 7 5 5 6,60 26,08 95,83 

5.  GM Bujor 20 20  0 0 1 9 6 2 2 7,25 50,0 100 

6.  GM”A. Bunduchi” Buțeni 45 45  0 0 6 16 9 12 2 7,26 48,88 100 

7.  GM Călmățui 22 22  0 0 2 8 3 6 3 7,00 45,45 100 

8.  GM Caracui 20 19  1 0 0 6 7 1 5 6,73 31,57 95 



34 

Raport cu privire la starea sistemului de învățământ din raionul Hîncești în anul de studii 2020-2021 

 

9.  CE GMGR Cărpineni 12 12  0 0 1 2 4 4 1 6,83 25,0 100 

10.  GM ”D. Crețu” Cărpineni 21 21  0 0 1 4 5 5 6 6,47 23,8 100 

11.  LT ”Șt. Holban” Cărpineni 63 61  2 0 2 22 14 10 13 6,83 39,34 96,82 

12.  GM Cățeleni 17 17  0 0 1 7 5 3 1 7,23 47,05 100 

13.  GM ”S. Andreev” 17 17  0 0 0 0 3 6 8 5,70 0 100 

14.  GM ”A. Donici” 38 36  1 0 0 9 9 5 13 6,38 25,0 97,29 

15.  CE GMGR Cotul Morii 20 20  0 0 0 9 4 6 1 7,05 45,0 100 

16.  GM Dancu 13 13  0 0 0 5 1 4 3 6,61 38,46 100 

17.  GM Drăgușenii Noi 17 17  0 0 0 3 3 6 5 6,23 17,64 100 

18.  GM Fundul Galbenei 20 19  1 0 1 0 3 7 8 5,89 5,26 95 

19.  GM ”M. Viteazul”  22 18  4 0 0 8 6 3 1 7,16 44,44 81,81 

20.  LT ”M. Eminescu”  70 70  0 2 4 25 12 13 14 6,97 44,28 100 

21.  LT ”M. Sadoveanu”  76 76  0 0 1 23 26 15 11 6,84 31,57 100 

22.  LT Lăpușna 47 47  0 0 3 12 14 8 10 6,78 31,91 100 

23.  GM ”C. Radu”  18 18  0 0 1 10 5 2 0 7,55 61,11 100 

24.  GM Logănești 22 20  2 0 0 5 8  3 6,75 25,0 90,90 

25.  GM  Mereșeni 9 9  0 0 0 6 2 1 0 7,55 66,66 100 

26.  GM Mingir 46 45  1 0 0 15 12 10 8 6,75 33,33 97,82 

27.  GM Mirești 17 17  0 0 2 1 7 2 5 8,05 17,64 100 

28.  GM ”S. Anisei” 31 31  0 0 1 2 7 11 10 6,13 9,67 100 

29.  GM ”C. Tănase”  15 15  0 0 0 5 3 4 3 6,66 33,33 100 

30.  GM Obileni 15 15  0 0 1 1 7 4 2 6,66 13,33 100 

31.  GM Pereni 19 18  1 0 0 3 4 2 9 6,05 16,66 94,73 

32.  GM Pogănești 14 14  0 0 0 6 3 0 5 6,71 42,8 100 

33.  LT ”Universum”  62 62  0 0 1 16 14 15 16 6,53 27,41 100 

34.  GM ”A. Plămădeală”  12 12  0 0 0 2 2 6 2 6,33 16,66 100 

3
5

. 

GM Tălăiești 12 12  0 0 1 1 5 2 3 6,58 16,66 100 

3
6

. 

GM Voinescu 13 13  0 0 0 3 3 4 3 6,46 23,07 100 

TOTAL 939 924  15 2 31 25

8 

23

4 

20

5 

19

4 

6,70 29,83 98,3 

Interpretarea datelor 

 Disciplina Limba și literatura română ,după  numărul de ore rezervat  în Planul – cadru,  

are cea mai mare pondere.Evident și pentru că este limba maternă pentru toți candidații 

care au susținut examenul ar fi trebuit să înregistreze cele mai  înalte rezultate. 

 98,33 fiind % reușitei, din startul interpretării,denotă  o slabă cunoaștere a disciplinei, iar 

apoi, luând în calcul și nota medie 6,70, constatăm prestanța redusă a discipolilor. 

 Au fost admiși – 939 

 Au susținut – 924, dintre ei pe note de: 

 10 – 2 elevi 

 9 –   31 elevi 

 8 –  258 elevi 

 7 –  234 elevi 

 6 –  205 elevi 

 5 -   194 elevi 

 % calității constituie 29,83. 

 

Istoria românilor și universală 
nr Denumirea instituţiei de 

învăţămînt 

Ad

miși 

la 

exa

men 

Susț

inut 

N

u 

au 

su

sți

nu

t 

Au primit note de: Nota 

medie 

% 

calităț

ii 

% 

reușit

ei 
10 9 8 7 6 5 
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1.  GM Bălceana 14 14 0 0 0 3 5 5 1 6,71 21,42 100 

2.  GM Bobeica 19 18 1 0 1 7 2 3 5 6,77 44,44 94,73 

3.  GM Boghiceni 18 18 0 1 0 7 5 5 0 7,27 44,44 100 

4.  GM Bozieni 24 23 1 0 0 0 0 8 15 5,34 0 95,83 

5.  GM Bujor 20 20 0 0 4 6 4 3 3 7,25 50,0 100 

6.  GM ”A.Bunduchi” Buțeni 45 45 0 2 2 8 13 15 5 6,84 26,66 100 

7.  GM Călmățui 22 22 0 0 0 3 7 6 6 6,31 13,63 100 

8.  GM Caracui 20 19 1 0 0 0 3 8 8 5,73 0 95 

9.  CE GMG Cărpineni 12 12 0 0 1 3 3 4 1 6,91 33,33 100 

10.  GM ”D.Crețu” Cărpineni 21 21 0 0 0 1 2 8 10 5,71 4,76 100 

11.  LT ”Șt.Holban” Cărpineni 63 63 0 0 2 14 19 15 13 6,63 25,39 100 

12.  GM Cățeleni 17 17 0 0 0 6 3 5 3 6,7 35,29 100 

13.  GM ”S.Andreev” Cioara 17 17 0 0 0 2 2 5 8 5,88 11,76 100 

14.  GM ”A.Donici” Ciuciuleni 37 36 1 0 3 8 9 8 8 6,72 30,55 97,29 

15.  CE GMG Cotul Morii 20 20 0 0 1 4 4 8 3 6,60 25,0 100 

16.  LT”D.Cantemir” 

Crasnoarmeiscoe 

27 26 1 0 2 5 9 8 2 6,88 26,92 96,29 

17.  GM Dancu 13 13 0 0 0 2 5 2 4 6,38 15,38 100 

18.  GM Drăgușenii Noi 17 17 0 6 0 4 1 3 3 7,76 58,82 100 

19.  GM Fundul Galbenei 20 19 1 1 0 3 7 7 1 6,84 21,05 95 

20.  GM ”M.Viteazul” Hîncești 22 18 4 0 1 4 6 7 0 6,94 27,77 81,81 

21.  LT ”M.Eminescu” Hîncești 70 70 0 5 9 23 17 8 8 7,45 52,85 100 

22.  LT ”M.Lomonosov” Hîncești 1 1 0 0 0 0 1 0 0 7,00 0 100 

23.  LT ”M.Sadoveanu” Hîncești 76 76 0 2 4 21 24 19 6 7,05 35,52 100 

24.  CE GMG „K.Evteeva” 

Ivanovca 

15 15 0 0 0 4 6 4 1 6,86 26,66 100 

25.  LT Lăpușna 47 47 0 1 3 6 15 7 15 6,53 21,27 100 

26.  GM ”C.Radu” Leușeni 18 18 0 3 5 4 6 0 0 8,27 66,66 100 

27.  GM Logănești 22 18 4 0 1 6 8 1 2 7,16 38,88 81,81 

28.  GM Mereșeni 9 9 0 0 1 5 3 0 0 7,77 66,66 100 

29.  GM Mingir 46 45 1 0 4 13 20 5 3 7,22 37,77 97,82 

30.  GM Mirești 17 17 0 0 2 2 7 2 4 6,76 23,52 100 

31.  GM ”S.Anisei” Negrea 31 31 0 1 1 7 13 6 3 7,00 29,03 100 

32.  GM ”C.Tănase” Nemțeni 15 15 0 0 2 4 2 4 3 6,86 40,0 100 

33.  GM Obileni 15 15 0 3 0 6 5 1 0 7,93 60,0 100 

34.  GM Pereni 19 18 1 2 3 7 2 3 1 7,77 66,66 94,73 

35.  GM Pogănești 14 14 0 1 1 5 1 5 1 7,21 50,0 100 

36.  LT ”Universum” Sărata 

Galbenă 

62 62 0 0 1 11 13 14 23 6,24 19,35 100 

37.  GM ”A.Plămădeală” 

Stolniceni 

12 12 0 0 0 1 0 3 8 5,5 8,33 100 

38.  GM Tălăiești 12 12 0 0 0 5 3 0 4 6,75 41,66 100 

39.  GM Voinescu 13 13 0 0 2 2 4 4 1 7,00 30,76 100 

TOTAL 982 966 16 28 56 222 259 219 182 6,83 31,59 98,21 

 

Matematica 

 
nr Denumirea instituţiei de 

învăţămînt 

Admi

și 

la 

exame

n 

Susț

inut 

Nu 

au 

susți

nut 

Au primit note de: Not

a 

med

ie 

% 

calităț

ii 

%reu

șitei 10 9 8 7 6 5 

1.  GM Bălceana 14 12 2 0 0 0 1 3 8 5,41 0 85,71 

2.  GM Bobeica 19 19 0 3 3 3 5 4 1 7,63 47,36 100 

3.  GM Boghiceni 18 18 0 1 0 2 2 2 11 5,94 16,66 100 

4.  GM Bozieni 24 23 1 0 0 0 6 9 8 5,91 0 95,83 

5.  GM Bujor 20 20 0 3 1 2 6 8 0 7,25 30,00 100 

6.  GM”A. Bunduchi” Buțeni 45 45 0 4 1 1 12 15 12 6,46 13,33 100 

7.  GM Călmățui 22 21 1 0 1 5 4 3 8 6,42 28,57 95,45 

8.  GM Caracui 20 19 1 0 0 0 3 14 2 6,05 0 95 

9.  CE GMG Cărpineni 12 12 0 0 1 1 0 9 1 6,33 16,66 100 

10.  GM ”D. Crețu” Cărpineni 21 21 0 0 2 0 6 12 1 6,52 9,52 100 

11.  LT ”Șt. Holban” Cărpineni 63 63 0 0 1 7 22 21 12 6,42 12,7 100 
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12.  GM Cățeleni 17 16 1 0 1 1 5 6 3 6,43 12,50 94,11 

13.  GM ”S.Andreev” Cioara 17 17 0 0 0 1 0 6 10 5,52 5,88 100 

14.  GM ”A.Donici” Ciuciuleni 37 37 0 2 4 3 8 17 3 6,83 24,32 100 

15.  CE GMG Cotul Morii 20 20 0 0 0 5 6 8 1 6,75 25,0 100 

16.  LT ”D.Cantemir” 

Crasnoarmeiscoe 

27 26 1 0 0 2 7 14 3 6,30 7,69 96,29 

17.  GM Dancu 13 13 0 0 0 1 4 6 2 6,30 7,69 100 

18.  GM Drăgușenii Noi 17 17 0 2 5 0 3 6 1 7,47 41,17 100 

19.  GM Fundul Galbenei 20 19 1 3 0 2 7 7 0 7,21 26,31 95 

20.  GM ”M.Viteazul” Hîncești 22 17 5 0 0 0 1 3 13 5,29 0 77,27 

21.  LT ”M.Eminescu” Hîncești 70 70 0 7 1 7 15 20 20 6,57 21,42 100 

22.  LT ”M.Lomonosov” 

Hîncești 

1 1 0 0 0 0 0 1 0 6 0 100 

23.  LT ”M. Sadoveanu” Hîncești 76 76 0 5 6 12 12 18 23 6,67 30,26 100 

24.  CE GMG „K. Evteeva” 

Ivanovca 

15 15 0 0 0 0 1 9 5 5,73 0 100 

25.  LT Lăpușna 47 46 1 3 1 2 6 18 16 6,19 13,04 97,87 

26.  GM ”C.Radu” Leușeni 18 18 0 3 2 4 4 5 0 7,66 50 100 

27.  GM Logănești 22 22 0 2 0 1 8 10 1 6,77 13,63 100 

28.  GM  Mereșeni 9 9 0 2 1 0 4 1 1 7,55 33,33 100 

29.  GM Mingir 46 45 1 0 3 3 13 19 7 6,46 13,33 97,82 

30.  GM Mirești 17 17 0 1 1 2 2 6 5 6,47 23,52 100 

31.  GM ”S.Anisei”Negrea 31 31 0 0 1 1 11 14 4 6,38 6,45 100 

32.  GM ”C.Tănase” Nemțeni 15 15 0 0 3 0 3 3 6 6,40 20,0 100 

33.  GM Obileni 15 15 0 1 1 1 7 5 0 7,06 20,0 100 

34.  GM Pereni 19 18 1 0 0 7 4 6 1 6,94 38,88 94,73 

35.  GM Pogănești 14 14 0 0 0 5 2 2 5 6,50 35,71 100 

36.  LT ”Universum” Sărata 

Galbenă 

62 62 0 0 4 7 17 18 16 6,43 17,74 100 

37.  GM ”A.Plămădeală” 

Stolniceni 

12 12 0 1 0 0 2 9 0 6,50 8,33 100 

38.  GM Tălăiești 12 12 0 0 0 0 1 7 4 5,75 0 100 

39.  GM Voinescu 13 13 0 0 1 2 2 5 3 6,46 23,07 100 

TOTAL 982 966 16 43 45 90 22

2 

34

9 

217 6.48 17.79 98.07 

 

 

Limba și literatura  rusă ( alolingvi) 

 
n

r 

Denumirea instituţiei de 

învăţămînt 

Admiși 

la 

exame

n 

Susți

nut 

Nu 

au 

susți

nut 

Au primit note de: Nota 

medie 

% 

calități

i 

%reușit

ei 10 9 8 7 6 5 

  LT ”D. Cantemir”  27 26 1 1 1 9 7 5 3 7,11 42,30 96,30 

  LT ”M. Lomonosov” 1 1 0 0 0 0 1 0 0 7,00 0 100 

  CE GMG „K. Evteeva 15 15 0 0 0 0 0 11 4 5,73 0 100 

TOTAL 43 42 1 1 1 9 8 16 7 6,61 14,10 98,77 

 

Limba și literatura română (alolingvi) 
nr Denumirea instituţiei de 

învăţămînt 

Admiși 

la 

exame

n 

Susțin

ut 

Nu 

au 

su

sți

nu

t 

Au primit note de: Nota 

medie 

% 

calități

i 

% 

reușite

i 
10 9 8 7 6 5 

1.  LT ”D.Cantemir” 

Crasnoarmeiscoe 

27 26 1 0 1 6 7 5 7 6,57 26,92 96,30 

2.  LT ”M.Lomonosov” Hîncești 1 1 0 0 0 0 0 1 0 6 0 100 

3.  CE GM-GR „K.Evteeva” 
Ivanovca 

15 15 0 0 0 2 5 3 5 6,27 13,33 100 

TOTAL 43 42 1 0 1 8 12 9 12 6,28 13,42 98,77 

 

ANALIZA GENERALĂ  PE DISCIPLINE 
Disciplina de stdiu Admi

și la 

Au 

susț

Nu 

au 

Au primit notr de: Nota 

medie  

% 

calități

% 

reușitei 10 9 8 7 6 5 
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exam

en 

inut susț

inut 

i  

Limba și literatura 

română 

939 924 15 2 31 258 23

4 

20

5 

194 6,7 29,83 98,33 

Istoria românilor și 

universală 

982 966 16 28 56 222 25

9 

21

9 

182 6,83 31,59 98.21 

Matematica  982 966 16 43 45 90 22

2 

34

9 

217 6,48 17,79 98.01 

Limba și lit.rusă(alol) 43 42 1 1 1 9 8 16 7 6,61 14.1 98.77 

Limba și lit.romînă (alol) 43 42 1 0 1 8 12 9 12 6,28 13,42 98.7 

Total : 982 966 16 74 13

4 

587 73

5 

79

8 

612 6.58 21.35 98.41 

 

Concluzii:  

 În sesiunea din anul de studii 2020 – 2021,la examenul  de limba și literatura română 27de  

instituții au atins 100% promovabilitatea la examenele de bac  în sesiunea de bază;la istoria 

românilor și universală-29 de instituții 

La matematică-28 de instituții 

 Se atestă o medie mai înaltă la examenul de istorie a românilor și universală (6,83), % 

calității -31,59  și cea mai joasă notă medie (6.28) și % calității 14.1 la examenul de limba 

și literatura română(alol).  

 % calității pe raion la examenele de absolvire a treptei gimnaziale– 21,35 – este puțin  în 

creștere în raport cu sesiunea 2019 21,14); 

Nota medie generală la disciplinele examenelor de absolvire a gimnaziului  este mai mică( 

6,58) ca media generală a treptei gimnaziale pentru anul  de studii 2020 -2021  (7,00). 

 

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ: Competențe dezvoltate la elevi prin aplicarea 

strategiilor didactice participative, centrate pe elev, părinți informați de rezultatele elevilor. 

 

 Învăţământul liceal 

Total elevi – 679 

Total clase, pe profilurile existente –32 

1. Analiza contingentului de elevi în instituțiile cu statut de liceu (la data de 

01.09.2020): 

Denumirea instituției Nr. de elevi , cl.X-a Nr. de elevi ,cl.XI-a Nr. de elevi, cl.XII-

a 

profil 

real 

profil 

umanistic 

profil 

real 

profil 

umanistic 

profil 

real 

profil 

umanistic 

LT”M. Sadoveanu” 41 32 39 28 23 25 

LT”M.Eminescu” 30 30 13 30 23 32 

LT”M.Lomonosov” 0 17 0 20 0 17 

LT”Șt.Holban” 25 28 19 22 0 46 

LT”D.Cantemir” 0 0 0 14 0 0 

LT Lăpușna 16 18 0 23 0 17 

LT ”Universum” 0 23 0 20 0 28 

Anual  printre  instituțiile cu acest statut atestăm și dintre acelea care realizează 

înmatricularea neregulamentară a candidaților, moment ce marchează negativ sistemul 

educațional raional. 

 

2. Contingentul total de treaptă (ultimii ani de studii)  

Anii de studii Nr de instituţii cu 

treaptă liceală 

Nr de clase liceale Nr elevi în clasele de 

liceu 

2015-2016 10 36 786 
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2016-2017 7 31 693 

2017-2018 7 32 691 

2018-2019 7 32 680 

2019-2020 7 33 673 

2020-2021 7 32 679 

Contingentul total de treaptă n-a suferit mari modificări, nici după numărul de clase , 

nici după numărul de elevi. 

 

Rezultatele mediei școlare la disciplinele de studiu la treapta liceală: 
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. 

u
n

iv
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 Media 

X- 

XII 

1 
LT 

"M.Sadoveanu" 
7,76       8,26 8,24 8,28 8,52 8,2 7,79 8,55 8,62 7,73 8,49 8,22 

2 
LT 

"M.Eminescu" 
7,21       7,13 8,03 7,14 7,57 7,05 7,57 7,82 7,43 7,17 7,99 7,53 

3 
LT 

”M.Lomonosov” 
  7,88 6,51 7,79 7,37 7,86 7,3 8,12 7,61 7,6 8,06 8,25 7,98 8,07 7,82 

4 LT "Şt.Holban" 7,69       8,18 7,95 7,26 7,84 7,98 7,59 7,85 8,03 7,53 7,8 7,79 

5 
LT 

"D.Cantemir"  
6,68 6,52 6,67 6,47 6,72 6,91 6,55 7,19 6,95 7,78 7,35 6,6 6,45 6,86 

6 LT Lăpuşna 7,07       6,89 8,05 7,31 7,16 6,96 7,29 7,21 7,49 6,86 7,28 7,23 

7 
LT 

,,Universum” 
7,8 7,4 7,39 8,53 7,39 8,09 7,87 8,14 7,91 8,07 7,87 8,18 7,86 8,27 7,96 

  total  LT 7,51 7,32 6,81 7,66 7,38 7,85 7,44 7,70 7,56 7,55 7,88 7,91 7,39 7,76 7,63 

 

Sesiunea de examene, clasa a XII-a 

Rezultatele finale ale candidaților BAC -2021: 
 

Instituția 

Total 

candidați 

Profilul       Au 

promovat 

examenele 

Media 

la 

examene 

% 

calității 

Rata de 

promovare 

 real umanist 

LT ”M. Sadoveanu” 47 23 24 47 7,91 65,31 100 

LT” M. Eminescu” 55 23 32 50 6,98 50,27 90,90 

LT ”M. Lomonosov” 17 0 17 15 7,27 42,81 98,31 

LT ”Ștefan Holban” 45 0 45 45 7,29   49,28 100 

LT Lăpușna 17 0 17 13 6,69 33,81 91.17 

LT ”Universum” 26 0 26 26 6,38 19,76 100 

Total 207 46 161 184 7,08 43,53 96.73 

 

 

REZULTATELE EXAMENELOR DE BAC 2021(+SESIUNEA SUPLIMENTARĂ) 

 
 

Disciplina 

Profilul Dup

ă  

listă 

Au 

susți

nut 

Au luat note de: 

  

BAC 

2021 

Med

ia 

BAC 

 2021 

%cal

ității 

Reuși 

ta 

real Uma 

nist 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

LICEUL TEOTRETIC”M.SADOVEANU” HÎNCEȘTI 

L.și 

lit.română(r) 

23 0 23 23 2 3 13 5 0 0 0 0 0 0 8,08 78,26 100 

L.și lit.română 

(u) 

0 24 24 24 0 3 9 4 6 2 0 0 0 0 7,20 50,00 100 

L.franceză(r) 7 0 7 7 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 8,71 100 100 

L.franceză (u) 0 13 13 13 0 1 8 3 0 1 0 0 0 0 7,61 69,23 100 
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L.engleză(r) 0 11 11 11 1 6 1 1 1 1 0 0 0 0 8,18 72,72 100 

L.engleză (u) 16 0 16 16 1 1 8 5 0 1 0 0 0 0 7,68 62,50 100 

Matematica(r) 23 0 23 23 1 4 6 6 5 1 0 0 0 0 7,43 47,82 100 

Istoria rom. și 

univ.(u) 

0 24 24 24 3 3 9 6 3 0 0 0 0 0 7,87 62,50 100 

Chimia(r) 12 0 12 12 2 3 4 3 0 0 0 0 0 0 8,33 75,00 100 

Chimia(u) 0 11 11 11 1 4 4 2 0 0 0 0 0 0 8,36 81,81 100 

Geografia (r) 10 0 10 10 2 3 3 2 0 0 0 0 0 0 8,50 80,00 100 

Geografia(u) 0 13 13 13 0 3 6 4 0 0 0 0 0 0 7,92 69,23 100 

Biologia(r) 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7,00 0 100 

Total 23 24 47 47 15 35 75 42 15 6 0 0 0 0 7,91 65,31 100 

LICEUL TEORETIC”M.EMINESCU” HÎNCEȘTI 

L.și lit.română 23 32 55 55 0 3 13 14 20 5 0 0 0 0 6,80 29,09 100 

L.engleză 19 12 31 29 2 3 9 8 5 2 2 0 0 0 7,19 45,16 93,54 

L.franceză 4 20 24 24 1 3 9 6 3 2 0 0 0 0 7,45 54,16 100 

Matematica 23 0 23 20 1 0 6 5 4 4 2 1 0 0 6,43 30,43 86,95 

Istoria rom. și 

univ. 

0 32 32 32 0 4 8 10 6 4 0 0 0 0 7,06 37,50 100 

Geografia 10 15 25 25 1 3 8 11 1 1 0 0 0 0 7,56 48,00 100 

Chimia 3 16 19 19 1 2 5 3 4 4 0 0 0 0 7,00 42,10 100 

Istoria rom. și 

univ. 

3 0 3 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 8,66 100 100 

Biologia 6 0 6 6 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0 7,66 66,60 100 

Matematica 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2,00 0 0 

Fizica 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9,00 100 100 

Total 23 32 55 50 6 22 62 58 44 22 4 1 1 0 6,98 50,27 90,90 

                  

LICEUL TEORETIC”M.LOMONOSOV ”HÎNCEȘTI 

L.și lit.română, 

alolingvi 

0 17 17 17 0 1 5 8 2 1 0 0 0 0 7,17 35,3 100 

L.și lit.rusă 0 17 17 17 0 2 3 3 7 2 0 0 0 0 6,76 29,4 100 

L.engleză 0 17 17 15 1 0 4 3 3 4 2 0 0 0 6,42 29,4 88,23 

Istoria rom.și 

univ. 

0 17 17 17 0 0 5 3 6 3 0 0 0 0 6,58 29,4 100 

Geografia(la 

solic.) 

0 7 7 7 0 0 3 2 2 0 0 0 0 0 6,85 42,9 100 

Chimia(la.solic.) 0 9 9 9 0 1 2 3 3 0 0 0 0 0 7,11 33,3 100 

Matematica(la 

solic.) 

0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 100 100 

Total 0 17 17 15 2 4 22 22 23 10 2 0 0 0 7,27 42,81 98,31 

LICEUL TEORETIC”ȘT.HOLBAN”CĂRPINENI 

L.și lit.română 0 45 45 45 0 2 9 19 12 3 0 0 0 0 6,88 24 100 

L.franceză 0 45 45 45 2 6 19 10 7 1 0 0 0 0 7,61 60 100 

Istoria rom. și 

univ. 

0 45 45 45 1 5 13 9 12 5 0 0 0 0 7,08 43 100 

Geografia 0 37 37 37 0 1 12 11 11 2 0 0 0 0 6,97 35 100 

Chimia 0 6 6 6 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 8,50 83 100 

Biologia 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8,00 100 100 

Informatica  0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6,00 0 100 

Total 0 45 45 45 4 16 56 50 43 11 0 0 0 0 7,29 49,28 100 

LICEUL TEORETIC”UNIVERSUM”SĂRATA GALBENĂ 

L.și lit.română 0 13 13 13 0 0 3 2 5 3 0 0 0 0 6,38 23,07 100 

L.și 

lit.română(al.) 

0 13 13 13 0 0 4 2 5 2 0 0 0 0 6,61 30,76 100 

L.și lit.rusă 0 13 13 13 0 0 1 4 6 2 0 0 0 0 6,3 7,69 100 

L.engleză 0 19 19 19 0 0 3 5 3 8 0 0 0 0 6,15 15,78 100 

L.franceză 0 7 7 7 0 0 2 2 1 2 0 0 0 0 6,57 28,57 100 
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Istoria rom.și 

univ. 

0 26 26 26 0 1 2 7 5 11 0 0 0 0 6,11 11,53 100 

Geografia 0 25 25 25 0 1 9 8 2 5 0 0 0 0 6,96 40 100 

Matematica 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6,00 0 100 

Total 0 26 26 26 0 2 24 30 27 33 0 0 0 0 6,38 19,76 100 

LICEUL TEORETIC LĂPUȘNA 

L.și lit.română 0 17 17 15 0 0 3 4 3 5 1 0 0 0 6,18 17,64 88,24 

L.engleză 0 17 17 13 0 1 5 0 4 3 2 1 0 0 6,18 35,29 76,47 

Istoria rom. și 

univ. 

0 17 17 16 2 2 4 4 2 2 0 0 0 0 7,5 47,05 100 

Geografia 0 17 17 16 0 1 5 4 4 2 0 0 0 0 6,93 35,29 100 

Total 0 17 17 13 2 4 17 12 13 12 3 1 0 0 6,69 33,81 91,17 

 

T O T A L 46 161 207 196           7,08 43,53 96,73 

 

Concluzii:  

 În sesiunea din anul de studii 2020 – 2021, 3 instituții au atins 100% promovabilitatea la 

examenele de bac  în sesiunea de bază; 

 Se atestă o medie onorabilă  7,91 la examene înregistrată la nivel de LT”M.Sadoveanu” și 

% calității 65,31 

 % calității pe raion la examenele de absolvire a treptei – 43,55 – este în creștere în raport 

cu sesiunea 2019 (31,63); 

Nota medie generală la disciplinele de BAC 7,15 este mai mică ca media generală a treptei 

liceale pentru anul  de studii 2020 -2021  (7,63). 

 

e) Învăţământul extrașcolar este realizat în 2 instituții: 

 Centrul de Creație cuprinde 12 cercuri și  un contingent de 200 de copii., 

 În Școala de sporturi se practică 7 probe sportive,  în 16 grupuri cu 194 elevi (începători-6 

grupuri cu 84 elevi; avansați-9 grupuri cu 103 elevi, măiestrie sportivă, anul II-1 grupă cu 

7 elevi). 

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

 alte tipuri de instituții (conform Codului educației) – 0 

 

Partea a II-a CURRICULUM ȘI MONITORIZARE 

 

Dimensiunea calitativă a învățământului hânceștean  

Activitatea de monitorizare și asistență didactică între proiectare și realizare  

OBIECTIV STRATEGIC: Realizarea unui sistem educational performant, echitabil și 

efficient 

Indicator de rezultat: 

a) rezultate ale instituțiilor patronate la parametrii de bază îmbunătățite. 

b) programul de monitorizare și evaluare realizat 95% 

În anul de studii  2020-2021, Secția Politici Educaționale și Management și-a desfășurat 

activitatea în baza Planului managerial al Direcției Învățământ și al altor documente ce 

reglementează activitatea de monitorizare și evaluare a activității instituțiilor de învățământ 

general.  

Managementul calităţii procesului instructiv-educativ pune accent pe autoevaluare, ca 

element reglator al propriei activităţi şi consideră evaluarea externă ca un element de adecvare 

a autoevaluării în raport cu situaţia reală. 
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Scopul SPEM  este sprijinirea conducerii unităţilor de învăţământ, a cadrelor didactice și 

a tuturor actorilor educaționali în vederea creşterii eficienței didactice şi a îmbunătăţirii calităţii 

actului didactic și a realizării obiectivelor învăţământului general din raion.  

Obiectivele specifice au vizat următoarele acţiuni majore din timpul monitorizărilor şi 

evaluărilor: 

 implementarea corectă /parcurgerea eficientă a curriculumului naţional la nivelul unităţilor 

de învăţământ; 

 respectarea Documentelor de politici educaționale înaintate de MECC al R.Moldova;  

 evaluarea calităţii ofertei educaţionale; 

 evaluarea competenţei profesionale a cadrelor didactice; 

 stabilirea măsurilor de eliminare a disfuncţiilor; 

 consilierea cadrelor didactice pentru atingerea standardelor de performanţă de către elevi; 

 realizarea de parteneriate cu părinţii, comunitatea educativă şi autorităţile locale;  

 identificarea nevoilor de formare a cadrelor didactice;  

 monitorizarea performanţelor şcolare la nivelul unităţilor de învăţământ şi la nivelul 

raionului;    

 calitatea activităţilor extracurriculare. 

I.Vizite de monitorizare cu scopul stabilirii gradului de respectare a 

Reglementărilor speciale privind    organizarea anului de studii 2020-2021 în contextul 

epidemiologic COVID-19  s-au desfășurat în perioada octombrie –noiembrie.  

Indicator de performanță: acces echitabil la toate serviciile educaționale , transparență și 

responsabilizare a actului administrativ asigurat  

 

În acest context, în anul acesta de studii au fost vizitate următoarele  instituții de 

învățământ general:GM ”M.Viteazul” Hîncești, GM Drăgușenii Noi, GM ”A.Donici” 

Ciuciuleni, GM Bobeica, GM ”A.Plămădeală” Stolniceni, GM Logănești, GM Nemțeni, GM 

Obileni, GMG ”K.Evteeva”, GM Cățăleni, GM Pervomaiscoe, GM Onești,  GM Bujor, GM 

Mirești, GM ”C.Radu” Leușeni, GM Dancu, GM ”S.Andreev” Ciora, LT ”Șt.Holban” 

Cărpineni, GM ”D.Crețu” Cărpneni, GMG Cărpineni, GM Negrea, LT Lăpușna, GM Pășcani; 

GM Secăreni, GM Pereni și grădinițele din localitate. În cadrul acestor vizite s-a urmărit: 

I.Planul de punere în aplicare a Reglementărilor speciale privind organizarea anului 

de studii 2020-2021 în contextul epidemiologic COVID-19  

II.Calitatea orarului, versus Modelul selectat, orarul sunetelor, respectarea duratei 

lecțiilor de 45 minute. 

III.Ordinul privind implementarea modelului selectat 

IV.Modalitatea de evidență și valorificare a frecvenței, cu accentul pe elevii nevaccinați. 

V.Repartizarea elevilor în sălile de clasă conform cerințelor Reglementărior în vigoare. 

VI.Respectarea cerințelor sanitaro-igienice : asigurarea cu dezinfectanți și utilizarea lor 

corectă, termometria. 

VII.Calitatea alimentației( la pachet, alternativă, regulamentar) 

VIII.Evidența planificării calendaristice și modul de valorificare a calității acestora, 

inclusiv a elevilor cu CES. 

IX.Amenajarea , întreținerea teritoriului. 

X.Condițiile de desfășurare a lecțiilor ONLINE (conectare la internet, asigurarea cu 

tehnică de calcul, competențele digitale ale profesorilor și elevilor.) 

XI. Modul de desfășurare a orelor de educație fizică, inclusiv online. 

S-a constatat: 
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I.În toate instituțiile vizitate au fost planificate acțiuni de prevenire a infectării cu 

Corona virus conform Reglementărilor în vigoare și a acțiunilor din planul anual al DÎ (anexă a 

planului managerial al instituției). 

II.În dependență de spațiul școlar și a numărului de elevi s-a ales corect modelul de 

activitate. Majoritatea instituțiilor au optat pentru modelul 1-33, modelul 2- 4, modelul 7-7 

instituții. Corespunzător modelului a fost întocmit orarul lecțiilor și durata recreațiilor. 

S-a observat o situație dificilă pentru instituțiile unde sunt copii nevaccinați (LT 

”Universum”, GM ”K.Evteeva”), părinții cărora categoric refuză să vaccineze copiii, dar obligă 

instituția să-i primeacă la școală. Unica soluție pe care au găsit-o managerii școlari a fost 

instruirea la distanță, însă părinții au rămas nemulțumiți. 

IV.Frecvența în instituțiile din raion este satisfăcătoare. Modul de evidență este 

funcțional, de regulă responsabil este directorul adjunct pentru educație, care lunar prezintă 

responsabilului de școlarizare din Direcția Învățământ  raportul lunar cu menționarea cazurilor 

de potențial abandon școlar.(vezi mai jos) 

V.Repartizarea elevilor în sălile de clasă  la început pentru unele instituții n-a fost 

dificilă din cauza că, după micșorarea contingentului de copii, au rămas multe spații neutilizate, 

care în anul acesta și-au găsit utilitatea, însă unele s-au împotmolit din cauza numărului mare 

de elevi (LT ”M.Sadoveanu”, LT ”M.Eminescu”), iar altele din cauza încăperilor adaptate unde 

suprafața este mică(GM Pereni); s-au atestat și cazuri când instituția n-a fost operativă în 

masurarea încăperilor, stabilirea modului de rotație a claselor (GM ”M.Viteazul”, GM Mirești). 

VI.Toate instituțiile de învățământ din subordine au fost asigurate cu dezinfectanți, cu 

termometre. La intrarea în instituții și în sălile de clasă sunt sticle cu dezinfectant și elevii au 

deja formate deprinderi de a le utiliza. Se măsoară temperatura la toți cei cărora li se permite să 

intre în instituții, dar uneori termometrele nu funcționează sau cadrul didactic desemnat pentru 

a face termometria nu cunoaște bine modul de utilizare, oricum este necesat ca fiecare instituție 

să –și procure unul sau câteva termometre de rezervă. 

VIII.Evidența prezentării planificării calendaristice. Deja a devenit o tradiție ca 

directorii –adjuncți pentru instruire să verifice corespunderea planificării calendaristice cu 

cerințele curriculumului în vigoare, conform unei fișe de monitorizare, fapt care a fost atestat în 

toate instituțiile vizitate. 

IX.Amenajarea/întreținerea teritoriului ”Gospodarul se vede de la poartă”! S-a 

muncit foarte mult în ultimii ani la amenajarea teritoriului instituțiilor, la dotare, fapt care 

bucură mult! S-au atestat spații îngrijite și bine amenajate (excepție, GM Voinescu). Ne rămâne 

să ne axăm pe asigurarea durabilității investițiilor realizate. 

X.Condiții pentru desfășurarea lecțiilor ONLINE: toate instituțiile din subordine au 

conectare la internet, s-a lucrat pentru asigurarea cu conexiune la internet și a sălilor de clasă, 

fapr care a reușit, în majoritatea instituțiilor, cu excepția GM Bălceana, GM ”D.Crețu” 

Cărpineni, GM Pogănești. Calculatoare sunt pentru toate cadrele didactice, în caz de trecere din 

nou la instruire online, cadrele didacticee pot desfășura procesul educational la disciplinele 

școlare. 

Pentru toate cadrele didactice, în dependență de gradul de cunoaștere a calculatorului au 

fost organizate pe parcursul verii seminare de formare. 

XI.Orele de educația fizică în instituțiile cu prezență fizică în perioada caldă s-au 

desfășurat pe terenul de sport, pentru cele temporar aflate în carantină elevii au primit sarcini 

online. Special pentru profesorii de educația fizică care au întâlnit impedimente la desfășurarea 

orelor online s-a organizat de către șeful direcției învățământ un schimb de experiență foarte 

binevenit. 

Dacă în anii precedenți calitatea procesului de predare/învățare/evaluare se aprecia în 

baza orelor asistate, în anul acesta de studii situația epidemiologică nu ne-a permis realizarea 

acestor activități, s-a optat pe buna responsabilitate a managerilor școlari și a cadrelor didactice. 
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II. În scopul stabilirii gradului de pregătire a instituțiilor către noul an școlar , 

tradițional SPEM efectuează vizite în toate 89 instituții de învățământ din subordine. 

Aprecierea activității echipelor manageriale a fost realizată în baza Fișei de evaluare a 

instituțiilor de învățământ elaborată în baza Standardelor de evaluare a instituțiilor și actualizată 

anual.  

Evaluarea pregătirii instituțiilor de învățământ s-a desfățurat pe perioada lunii septembrie (23)–

octombrie(18), 2020, conform planului managerial al DÎ. 

Criteriile de evaluare a instituției școlare au fost selectate din standardele de calitate 

pentru instituțiile de învățământ general din perspectiva școlii prietenoase copilului, aprobat 

prin ordinul nr. 970 din 14.10.2013 și repartizate pe domenii:  

 Resurse umane 

 Asigurarea organizării și funcționalității instituției de învățământ în baza: Proiectării 

stratgice și operaționale, a Regulamentului intern de funcționare a instituției 

 Managementul curriculumului 

 Competența instituției de autoevaluare 

Obiectivele evaluării au fost : 

1.Stabilirea impactului activităților planificate la domeniile de bază: curriculum, resurse umane, 

parteneriat, resurse materiale asupra rezultatului academic.  

2.Valorificarea rezultatelor obținute în anul precedent de studii și reflectarea lor în aspect 

constructiv în obiectivele anului în curs de studii. 

Au fost atestate următoarele: 

Domeniul Resurse umane( indicator de performanță: 96% din instituții asigurate 

cu cadre didactice calificate) 

Asigurarea cu cadre didactice în conformitate cu postul ocupat este de 100% în 18 

(40%) instituții  din numărul total 46; în 27 de instituții 80-99% disciplinele de studii sunt 

predate de specialiști, o instituție are acoperire cu specialiști la disciplină mai puțin de 80% 

(GM Pereni). 

Domeniul Asigurarea organizării și funcționalității instituției de învățământ  
Indicator de performanță:  

 100% procente instituții sunt asigurate cu tehnică de calcul; 

 Acces echitabil la toate serviciile educaționale, transparență și responsabilizarea actului 

administrative local asigurat): 

100% instituții activează în baza unui Regulament intern actualizat la modificările din 

documentele de politici pentru anul de studii 2020-2021. 

Pe termen lung toate instituțiile din subordine au  elaborate și activează în baza Programelor 

strategice.  

Anual în baza acestora se elaborează planificări anuale, acțiunile cărora se valorifică la 

ședințele CP și CA. De calitatea realizării planului de acțiuni depinde calitatea procesului 

educational. Oportunitatea lor o putem deduce din procesele verbale ale ședințelor CA și CP. În 

perioada aflării în unele instituții nu s-a văzut o tendință sănătoasă de activitate (GM 

”A.Plămădeală” Stolniceni, GM Mirești, GM Mirești, GM Voinescu). 

Nu se aplică la nivelul cuvenit acținile din planul individual elaborate, în cea mai mare 

parte elevii cu CES sunt slab instruiți. 

Domeniul: Managementul curriculumului 

Indicator: implementarea, funcționarea și dezvoltarea curriculumului școlar la nivel de 

instituție se realizează în conformitate cu politicile curriculare naționale. 

Toate instituțiile de învățământ general din raion sunt asigurate cu produse 

curriculare:plan-cadru, curricula la discipline, ghiduri. 
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Au fost instituite comisii multidisciplinare în toate instituțiile, pentru copiii cu CES au 

fost elaborate conform cerințelor curricula modificată, Planuri individuale, proiecte didactice 

individualizate. 

Evaluarea cadrelor didactice se realizează în baza fișelor și a Standardelor de 

competență profesională. 

 

Domeniul: Competența instituției de autoevaluare 

Indicator: Competențe dezvoltate de autoevaluare ale echipei manageriale . 

Toți managerii școlari au completat Fișa de autoevaluare a instituției și au prezentat-o la 

Direcția învățământ în termenii stabiliți. Punctajul oferit de managerii școlari n-a deviat mult de 

cel oferit de comisia raională. 

Propuneri și recomandări: 

 Corelarea pe diagonală și orizontală a obiectivelor, acțiunilor, indicatorilor de performanță 

din Programul de dezvoltare cu cele planificate în planul operațional anual.  

 Sistematizarea documentației școlare conform unui nomenclator aprobat. 

 Responsabilizarea cadrelor didactice în pregătirea elevilor pentru lecții, inclusiv examene. 

 Evaluarea activității cadrelor didactice conform Standardelor de evaluare.  

 Transmiterea la timp a informațiilor solicitate de DÎ și de alte instanțe superioare. 

 Monitorizarea sistematică a aplicării PI de catre cadrele didactice. 

3.În scopul stabilirii gradului de respectare a recomandărilor Regulamentului cu privire la 

examenele naționale de absolvire a gimnaziului  și a Instrucțiunii privind desfășurarea 

examenelor naționale de absovire a gimnaziului, în condițiile pandemiei de COVID-19, pe 

parcursul desfășurării sesiunii de examene 2021, au fost monitorizate toate 38 instituții din 

raion, care au avut candidați la absolvirea treptei gimnaziale.  

A fost atestată următoarea situație : 

A. La fiecare examen au fost desemnați căte 21 de  delegați ai Comisiei Raionale de 

Examene, care au monitorizat corectitudinea desfășurării examenului, în baza agendei de 

monitorizare. În rezultatul analizei organizării și desfășurării examenului, în cadrul 

ședinței Comisiei Raionale de Examene, s-au enunțat următoarele: 

 În toate instituțiile au fost respectate, în linii generale, cerințele regulamentare privind 

organizarea și desfășurarea examenului (deplasarea elevilor în incinta instituției, 

repartizarea elevilor în bănci, afișarea listelor candidaților în fiecare sală de examen, 

prezența asistentului medical în instituție, semnarea anagajamentelor de către persoanele 

antrenate în examen); 

 Au fost asigurate condiții optime prin respectarea tuturor măsurilor de prevenire a riscului 

de îmbolnăvire cu virusul COVID-19 în toate instituțiile vizitate. Nu au fost atestate cazuri 

de boală la elevi. Toți elevii, cadrele didactice au purtat măști pe durata aflării în instituția 

de învățământ; 

 Testele pentru examen au fost tipărite în instituție, în strictă conformitate cu numărul de 

candidați din fiecare instituție; 

 Totodată, s-au atestat și unele carențe în activitatea Comisiilor Școlare de Examene: 

- S-au admis incorecții de calculare a mediilor școlare în GM ”K. Evteeva” Ivanovca, LT 

Lăpușna; 

- Nu se deține Registrul de procese-verbale ale Comisiei Școlare de Examene (format 

caiet, cu numerotarea paginilor, completat succesiv pentru fiecare sesiune de examene) 

în GM Mereșeni, LT ”Universum” Sărata Galbenă, GM Boghiceni. Procesele-verbale 

sunt întocmite pe foi separat. 
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- În LT ”M. Eminescu” Hîncești, GM ”A. Donici” Ciuciuleni s-au atestat cazuri de 

încălcare a atrubuțiilor de către unii asistenți; 

- A fost înregistrat un comportament deviant și o ținută vestimentară inadecvată la unii 

dintre candidați în GM Mingir; 

- Nu în toate cazurile asistenții au închis prin ”Z” spațiile libere pe toate paginile din text, 

în prezența candidatului. 

- N-au fost admiși la examene 7 elevi, care au studiat după curricula generală. 

- Au fost admiși la examene 47 elevi cu CES. 

- Au refuzat prin cerere să participe la sesiunea de examene 3 elevi cu CES. 

 

B. În scopul stabilirii gradului de respectare a recomandărilor Regulamentului cu privire la 

examenele naționale de absolvire a liceului și a Instrucțiunii privind desfășurarea 

examenelor naționale de absovire a liceului , în condițiile pandemiei de COVID-19, 

sesiunea de examene 2021, au fost delegați la centrul de BAC LT ”M.Eminescu” Hîncești 

câte 3 reprezentanți ai Direcției de Învățământ la fiecare examen. În procesul de 

monitorizare n-au fost atestate abateri de la Regulament și Instrucțiune. 

Concluzie: Sesiunea de examene 2021, s-a desfășurat regulamentar și,în cea mai mare 

măsură, au fost respectate toate cerințele privind finalizarea anului de studiu 2020-2021, 

inclusiv a Instrucțiunii privind desfășurarea examenelor naționale de absolvire a gimnaziului, în 

condițiile pandemiei de COVID-19, sesiunea de axamene 2021, aprobată prin Ordinul MECC 

nr.483/2021. 

Factorii implicați în organizarea și desfășurarea examenelor au demonstrat calităţi 

manageriale, profesionism, probităţi practic-eficiente, asigurând finalizarea cu succes și în 

termenii stabiliți a sesiunii de examen. 

 

Propuneri managerilor şcolari: 

1. Întru respectarea integrală a cerințelor regulamentare, a fost solicitat președinților 

Comisiilor Școlare de Examene să urmărească, în conformitate cu Agenda propusă pentru 

monitorizare, corectitudinea îndeplinirii cerințelor stipulate la nivel de instituție. 

2. Să se valorifice rezultatele examenului de absolvire la treptele de școlaritate, cu accent  

pe constatarea neajunsurilor  în pregătirea elevilor din instituţiile de învățământ din 

subordine, în scopul stabilirii unor acțiuni corespunzătoare pentru eliminarea acestora și 

a sporirii calității rezultatelor școlare. 

3. În cadrul testării pe eșantion/pretestărilor să se pună în aplicare strictă prevederile  

Regulamentului cu privire la examenelor naționale de absolvire a gimnaziului, 

Metodologiei de organizare a examenului de bacalaureat; 

 să se facă o analiză calitativă a subiectelor ,cu înaintarea unor propuneri concrete din 

partea cadrelor didactice;  

să se facă o analiză judicioasă a rezultatelor din cadrul testării/ la disciplinele de examene, 

care ar permite evitarea unor posibile erori, eșecuri în realizarea testului de examen. 

 

IV. Plingeri 

În anul curent de studii au fost examinate 12 plângeri în adresa cadrelor didactice și 

manageriale din instituțiile de învățământ din subordine.(GM Pereni-1, GM Logănești-2, GM 

Mingir-1, GMG Cotul Morii-1, GM ”S.Andreev” Cioara-1, LT ”Universum” Sărata Galbenă -

1, LT ”M.Eminescu” Hîncești -2, gradinița Pășcani-1,GM Bobeica-1,  GMG Horjești -1). Se 

atestă un număr mare de nemulțămiri ai diferitor actori educational în raport cu 

comportamentul unor cadre didactice, fapt ce îngrijorează mult, deoarece cele consemnate în 
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plângerile adresate s-au adeverit în cea mai mare măsură și Consiliul de Administrație al 

Direcției de Învățământ a recurs la sancțiuni. 

 

V. Corectitudinea datelor introduse în SAPD, a candidaților în sesiunea de examene 2021 

(martie, iunie 2021) 

 În cadrul acestei activități s-a verificat corectitudinea calculării și introducerii 

situației academice a candidaților din sesiunea de examene 2021 în SAPD pentru absolvenții 

liceului. A fost atestată o situație bună la capitolul Completarea bazei de date SAPD pentru 

toți absolvenții de liceu, completarea cataloagelor, calcularea mediilor semestriale / anuale la 

disciplinele de studii de către comisiile școlare din licee.  

 

Propuneri managerilor şcolari: 
1. Să se analizeze rezultatele examenului de absolvire a gimnaziului, cu accent pe 

constatarea neajunsurilor în pregătirea elevilor în instituţiile de învățământ din 

subordine, în scopul stabilirii unor acțiuni corespunzătoare pentru eliminarea acestora și 

a sporirii calității în pregătirea elevilor pentru examene. 

2. În cadrul testării pe eșantion/pretestărilor să se pună în aplicare strictă prevederile 

Regulamentului cu privire la examenelor naționale de absolvire a gimnaziului; să se facă 

o analiză calitativă a subiectelor propuse, cu înaintarea unor propuneri concrete din partea 

cadrelor didactice; să se facă o analiză judicioasă a rezultatelor din cadrul testării/la 

disciplinele de examene, care ar permite evitarea unor posibile erori în realizarea testului 

de examen. 

Concluzie:  
Din cele planificate pentru  anul  de studii 2020-2021 n-au fost realizate Evaluările 

externe ale instutuțiilor și cadrelor didactice , din cauza situației pandemice, în rest toate 

activitățile ce a au fost planificate s-au realizat . ținându-se cont de Reglementările specifice  în 

situație pandemică de Covid-19. 

 Școlarizarea elevilor 

Atribuţiile DÎ prevăd expres Analiza situaţiei din domeniu la aspectul școlarizare, prin 

 Obiectiv strategic: Realizarea unui sistem educațional performant, echitabil și 

eficient 

Obiectivul specific 1.4 prevenirea absenteismului școlar, a riscului de abandon școlar; 

prevenirea violenței și creșterea siguranței elevilor. 

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ/ DE REZULTAT: 

 Programul de școlarizare integrală a copiilor de 5-16 ani și prevenire a abandonului 

școlar îndeplinit 100%; 

 Reducerea numărului de absențe cu 5%; 

 100% elevi cu vârsta de 7-16 ani cuprinși cu școala; 

 Nr. elevilor cu abandon școlar diminuat cu 0.03%. 

 

Indicatori de realizare: 

 Realizarea în proporție de circa 90% a Programului de școlarizare integrală a copiilor 

de 5-16 ani și de prevenire a abandonului școlar; 

 Numărul de absențe redus; 

 100% din elevi cuprinși cu școala. 

Dovezi: 

1. A fost respectat cadrul normativ și instituțional ce viza școlarizarea obligatorie a 

copiilor de 7-16 ani, inclusiv a celor cu cerințe educaționale speciale, prin: 
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 implementarea Planurilor instituționale de acțiuni pentru prevenirea abandonului școlar 

și absenteismului (Temei: Codul Educației, Ord. ME nr. 559 din 12.06.2015 Instrucțiunea 

privind prevenirea și combaterea abandonului școlar și absenteismului, Legea nr. 140 din 

14.06.2013 privind protecția specială acopiilor aflați în situație de risc, Regulamentul 

privind evaluarea și notarea rezultatelor învățării, promovarea și absolvirea în 

învățământul primar și secundar); 

 punerea în aplicare a prevederilor normative ce au vizat încadrarea în procesul educațional 

la distanță a tuturor copiilor (Ord. MECC nr. 840 din 19.08.20 Cu privire la organizarea 

anului de studii 2020-2021 în învățământul general, Ord. Nr. 351 din 19.03.2020 

Metodologia privind continuarea procesului educațional la distanță în condiții de 

carantină), stabilirea, la nivel de fiecare instituție școlară, a mecanismelor de integrare 

pentru copiii ce nu au avut acces la procesul educațional online; 

 desfășurarea vizitelor de monitorizare, asistarea la activitățile educaționale (format online), 

în scopul stabilirii ”Activității echipelor manageriale și a cadrelor didactice în asigurarea 

dreptului la învățătură copiilor de vârstă școlară și preșcolară” și analiza rezultatelor în 

cadrul ședințelor CA, CC ale DÎ; 

 valorificarea rezultatelor monitorizării respectării Cadrului Legal ce vizează şcolarizarea şi 

abandonul copiilor de 7-16 ani la şedinţele Consiliului de Administrație nr. 4 din 

27.01.2021, Consiliului Consultativ nr. 1 din 08.12.2020; 

 informarea ministerului de resort cu referire la datele statistice privind școlarizarea elevilor 

la început de an școlar, sfârșitul semestrului I-âi, sfârșitul semestrului II; 

 monitorizarea respectării procedurilor transferurilor școlare ale copiilor în limitele 

raionului și în afara acestuia, evidența strictă a copiilor care emigrează și a materialelor 

confirmative prezentate de către părinți; 

 înmatricularea în instituțiile educaționale ale raionului, în baza lichidării diferențelor de 

program, a celor 41 elevi reveniți de peste hotarele RM. 

2.Au fost colectate date cu referire la abandonul și absenteismul școlar prin 

introducerea lor în sistemul SIME, inclusiv, abandon, absențe, elevi în situație de risc. Datele 

statistice se prezintă în felul următor: 

 Numărul de absențe înregistrate: 

Motivate

Nemotivate

 
Concluzii: Organizarea procesului educațional în condiții de carantină presupune și o evidență 

specială a frecvenței elevilor. Astfel, pentru elevii care nu au putut participala activitățile 

didactice la distanță, nu li s-a considerat absență, conform prevederilor Metodologiei privind 

continuarea procesului de studii la distanță. Ca rezultat, numărul absențelor  în ultimii doi ani 

de studii înregstrează indici mai mici comparativ cu perioadele anterioare. 

Rata frecvenței anuale: 
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 Nr. 

d/o 

Instituția  Total elevi % frecvenței 

1 LT "M.Sadoveanu" 994 99,91 

2 LT "M.Eminescu" 745 99,5 

3 LT ”M.Lomonosov” 110 99,87 

4 LT "Şt.Holban" 640 98,5 

5 LT "D.Cantemir" 258 97,5 

6 LT Lăpuşna 482 99,61 

7 LT ”Universum” 636 99,31 

8 GM "A. Donici" 251 99,76 

9 GM "S. Andreev" 217 99.90 

10 GM "C. Radu" 164 99,87 

11 GM Bălceana 108 99,85 

12 GM Bobeica 230 99,83 

13 GM Boghiceni 147 99.91 

 14 GM Bozieni 185 98.54 

15 GM Bujor 241 99,86 

16 GM "A. Bunduchi" 284 99,85 

17 GM Caracui 140 99,54 

18 GM Călmăţui 121 98,26 

19 GM Căţeleni 117 99,64 

20 GM "D.Crețu” (nr. 2) 110 99,74 

21 GM Dancu 198 98,8 

22 GM Drăguşenii Noi 120 99,7 

23 GM Fundul-Galbenei 206 100 

24 GM Logăneşti 243 98.9 

25 GM "M.A.Plămădeală" 92 99,02 

26 GM Mereşeni 133 100 

27 GM "M. Viteazul" 182 98.13 

28 GM Mingir 502 99,54 

29 GM Mireşti 129 98,93 

30 GM "Serghei Anisei" 175 98,84 

31 GM ”C.Tănase” 103 99,34 

32 GM Obileni 99 100 

33 GM Oneşti 118 99,86 

34 GM Paşcani 99 100 

35 GM Pereni 82 98,94 

36 GM Pogăneşti 159 99,42 

37 GM Tălăieşti 72 98 

38 GM Voinescu 152 99,34 

39 GMG Cotul Morii 182 99,37 

40 GMG "K.Evteeva" 116 99,5 

41 GMG Pervomaiscoe 70 100 

42 GMG "V.Movileanu" 72 98,34 

43 GMG Cărpineni 94 99.36 

44 ŞPG Horjeşti 54 98,75 

45 ŞPG Şipoteni 32 100 

46 ŞPG Fîrlădeni 16 99 

Total raion-99,27 

Concluzii: 

 A fost implementat și în anul curent de studii mecanismul de colectare a datelor privind 

frecvența lunară a elevilor în instituțiile educaționale din raion; 

 Este lăudabil faptul că 5 instituții educaționale din raion au înregistrat cota frecvenței 

anuale de 100% (GM Mereșeni, GM Fundul Galbenei, GM Pășcani, GMG Pervomaiscoe, 

ȘPG Șipoteni); 

 O singură instituție (LT ”D.Cantemir” Crasnoarmeiscoe) a înregistrat indicatorul 

frecvenței sub 97%; 

 Analiza situației la acest aspect denotă o situație bună privind frecvența elevilor, dar nu 

putem să excludem și gradul de subiectivitate în prezentarea datelor. La nivel de unele 

instituții există tendința de camuflare a datelor reale. Datele colectate din instituții din 

punct de vedere conceptual se suprapun, dar sunt distorsionate ca realitate. 
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Concluzii: 

Este pentru prima dată, în perioada ultimilor ani, când la finele anului școlar nu a fost 

înregistrat niciun elev cu abandon școlar. La finele semestrului I-âi a fost înregistrat 1 caz de 

abandon școlar la GM ”M.Viteazul” Hîncești, 1 elevă din clasa a IX-a, motivul-refuzul 

categoric de a frecventa școala. S-a reușit școlarizarea elevei pe parcursul semestrului II, dar cu 

o absentare frecventă și netemeinică la ore. 
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Concluzii: 

În anul de studii 2020-2021 numărul populației școlare cu vârsta cuprinsă între 7-16 ani a 

scăzut cu 258 copii față de anul precedent de studii. Dezagregarea datelor scoate în evidență 

tendința de  descreștere a contingentului de copii în instituțiile de învățământ general din raion . 

Cauzele majore rămân a fi scăderea natalității și migrarea părinților; 

S-a izbutit și pe segmentul școlarizării să se atingă cota de cuprindere cu școala a 100% dintre 

copiii cu vârsta cuprinsă între 7-16 ani; 

Deși la finele semestrului I-âi se înregistra 1 caz de neșcolarizare (1 elev al clasei a VII-

a din GM Mingir, cauza-refuz categoric, vagabondaj), în semestrul II s-a reușit școlarizarea lui.  
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Concluzii: 

Interpretarea datelor denotă o creștere a numărului copiilor încadrați în situații de risc. 

Este mare numărul copiilor pentru care a fost instituită tutela sau curatela. Totuși, e departe de 

a fi o cifră reală, deoarece se atestă cazuri când această formă de protecție lipsește. Familii 

needucogene, consumul de alcool, sărăcia sunt factorii care favorizează apariția cazurilor de 

viol, violență, delincvență. Numărul copiilor cu delincvențe juvenile este în creștere ( 15); 

Susținerea materială a copiilor din familii social-vulnerabile a avut un impact benefic 

asupra frecvenței. Menționăm, în acest context, activitatea instituțiilor: GM Pogănești, GM 

”S.Andreev” Cioara, GM Dancu, GM ”C.Radu” Leușeni, care, în colaborare cu APL(I), 

organizațiile din teritoriu au distribuit elevilor rechizite școlare, îmbrăcăminte, încălțăminte, au 

susținut financiar alimentarea elevilor din ciclul gimnazial; 

Creșterea preocupării pentru copiii în situație de risc prin observarea și monitorizarea 

continuă a copiilor la nivel comportamental, emoțional și cognitiv a permis identificarea 

cauzei comportamentului antisocial, luarea de atitudine de moment în situațiile din GM 

Drăgușenii Noi, GM Mingir, GM ”M. Viteazul” Hîncești; 

Se înscrie ca problemă majoră comportamentul agresiv al elevilor din categoria dată în 

timpul lecțiilor, iar formele de sancțiune regulamentare sau lipsa aprecierii comportamentului  

nu sunt cele mai oportune pentru a rezolva situația. 

3. Au fost asigurate intervenții complexe pentru combaterea cazurilor de abandon și 

absenteism școlar prin: 

 Elaborarea și implementarea planurilor individuale de readucere la școală a copiilor cu 

probleme de absenteism sporit a favorizat lichidarea acestei probleme în instituțiile: GM 

Călmățui (2 elevi-frați), GM ”K. Evteeva” Ivanovca (2 elevi-frați), GM Mingir (1 elev), 

LT ”M. Eminescu” Hîncești (1 elev); 

 Continuarea activității echipelor multidisciplinare și consolidarea cooperării intersectoriale 

în intervenirea la timp pentru a preveni sau a reduce absenteismul școlar sau chiar 
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neșcolarizarea copiilor. Ca rezultat: 8 copii de vârstă școlară au fost plasați în Centrele de 

Plasament din Hîncești, în casele de tip familial-8, în servicii de tutelă/curatelă-13. Cei 10 

copii din școala de tip internat pentru copiii orfani și rămași fără ocrotire părintească 

Cărpineni (instituție care și-a încheiat activitatea la 31.05.21) au fost repartizați în servicii 

de tutelă/curatelă în localitățile RM. Toți acești copii au fost înmatriculați în școlile din 

districtul corespunzător;  

 Crearea condițiilor speciale de frecventare a lecțiilor pentru cele 2 adolescente gravide din 

LT ”Șt. Holban” Cărpineni, GM Bujor, inclusiv și organizarea susținerii examenelor de 

absolvire a gimnaziului în condiții speciale; 

 Asigurarea școlarizării elevilor nevaccinați din motive religioase. Pentru cei  22 de copii 

nevaccinați din GM ”K. Evteeva” Ivanovca,  întru asigurarea școlarizării, s-au organizat 

lecții suplimentare, în afara orelor de curs, în cadrul bisericii religioase; 

Probleme: 

 Subiectivitate în raportarea datelor și interpretarea indicatorilor de către managerii unor 

instituții (datele colectate de către DÎ contravin realității); 

 Fluctuația mare a copiilor distorsionează evidența corectă a copiilor din teritoriu; 

 Migrația părinților favorizează aparția unui număr mare de copii lăsați fără tutelă/curatelă. 

Ca rezultat, acest fapt se reflectă direct asupra comportamentului și frecvenței copiilor; 

 Crește numărul copiilor în situație de risc, ca rezultat, copiii sunt implicați în activități 

antisociale (furt, vagabondaj, concubinaj, infracțiuni); 

 Orientarea profesională a copiilor din familii social-vulnerabile rămâne să fie o verigă 

slabă, deoarce mulți dintre ei nu-și continuă studiile după ciclul gimnazial; 

  Comunicarea dintre familie și școală despre problemele atestate, apelarea la serviciile 

abilitate, este realizată sub nivel din cauza multiplelor blocaje care necesită a fi depășite; 

 Colaborarea pe segmentul dat la nivel de structuri este, desori, realizată segmentar și 

separat. 

Organizarea alimentației,  anul de studii 2020-2021 

Activitatea Direcției Învățământ a fost direcționată, în anul acesta de studii,spre 

monitorizarea/evaluarea Planului de acțiuni privind realizarea prevederilor Strategiei de 

dezvoltare a sistemului educațional raional pentru anii 2013-2020, pe segmentul de 

organizare a alimentației, menit să asigure funcționalitatea și eficiența procesului educațional. 

Acțiunile destinate asigurării alimentației calitative și atingerea indicatorilor de 

performanță au fost orientate spre : Realizarea a 100% surse financiare destinate alimentației, 

Norma zilnică a produselor alimentare respectată 100%. 
Desfășurarea procesului de alimentare a elevilor în instituțiile de învățământ general în anul 

de studii 2020- 2021 a avut drept punct de reper actele normative în vigoare: 

 Ordinul Ministerului Educației Culturii și Cercetării, coordonat cu Ministerul 

Finanțelor, nr.19 din 13.01.2021”Cu privire la normele financiare pentru alimentarea 

copiilor/elevilor în instituțiile de învățământ”; 

 Hotărârea Guvernului nr.1209 din 08.11.2007 privind prestarea serviciilor de 

alimentație publică; 

 Instrucțiunea privind organizarea alimentației copiilor și elevilor în instituțiile de 

învățământ general, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.722 din 18.07.2018; 

 Reglementările speciale privind organizarea anului de studii 2020-2021, în contextul 

epidemiologic de COVID-19, pentru instituțiile de învățământ; 
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 Instrucțiunea privind măsurile de protecție care trebuie aplicate pentru organizarea 

activității instituțiilor de învățământ publice în contextul epidemiologic; 

 Recomandările privind funcționarea blocului alimentar în cadrul instituției de 

învățământ în vederea prevenirii răspândirii infecției COVID-19 în rândul elevilor. 

 Ordinul Ministerului Sănătății al Republicii Moldova, nr.910 din 02.10.2020 ”Cu privire 

la implementarea Recomandărilor pentru un regim alimentar sănătos și activitate fizică 

adecvată în instituțiile de învățământ din Republica Moldova”. 

Reglementările speciale privind organizarea anului acesta de studii au prezentat expres 

obligativitatea organizării alimentației în instituțiile de învățământ, cu respectarea normelor 

sanitaro- igienice și epidemiologice stabilite de către Agenția Națională pentru Siguranța 

Alimentelor. Întru facilitarea organizării corecte a procesului de alimentare, au venit și 

Recomandările privind funcționarea blocului alimentar în cadrul instituției de învățământ în 

vederea prevenirii răspândirii Infecției COVID-19 (Suplimentul nr.2 la Anexă la Hotărârea 

nr.26 din 21.08.2020 a Comisiei naționale extraordinare pentru sănătate publică).  

În baza documentelor de politici enumerate mai sus, a fost elaborat ordinul DÎ nr. 137-b 

din 15.09.2020 care prevedea acțiunule concrete ale echipelor manageriale și responsabililor 

pentru organizarea și desfășurarea procesului de alimentare: emiterea ordinelor cu privire la 

organizarea alimentației, cu numirea responsabililor, respectarea normelor financiare pentru  

În cadrul vizitelor de evaluare a instituțiilor cu referire la pregătirea către noul an de 

studii, persoanele cu funcții de control din cadrul subdiviziunilor teritoriale pentru siguranța 

alimentelor au verificat starea sanitar- tehnică a utilajelor și încăperilor, condițiile de păstrare a 

produselor alimentare, respectarea regulilor de vecinătate a produselor, starea utilajului 

tehnologic și frigorific, utilizarea vaselor conform destinației și marcajului ș.a. Vizitele au 

demonstrat o pregătire satisfăcătoare a blocurilor alimentare în majoritatea instituțiilor de 

învățământ, raportate la recomandările Comisiei naționale extraordinare pentru sănătate publică  

Au fost întocmite prescripții ce includeau concluzii și recomandări clar definite, cu 

indicarea termenilor rezonabili de lichidare a lacunelor depistate. În același context, s-au 

prelevat și probe cu referire la calitatea apei potabile. Rezultatele de laborator / rapoartele de 

probe la calitatea apei în majoritatea instituțiilor au fost neconforme, fapt ce a dus la 

tergiversarea demarării procesului de alimentare. Astfel, către data de 07 septembrie se 

alimentau elevii din 8 instituții ( LT ”M. Lomonosov”, LT ”D.Cantemir”, GM Bobeica, GM 

”D.Cantemir”, GM Mereșeni, GM Mingir, ȘPG Horjești, ȘPG Șipoteni). Situația s-a 

îmbunătățit către data de 18.09, atunci când s-a permis alimentarea elevilor la pachet: 12 

instituții alimentau elevii cu dejun cald și 22–la pachet. La data de 02.10-19 instituții alimentau 

cu dejun cald, 27–la pachet. 

La finele lunii octombrie la pachet se alimentau elevii din 10 instituții: LT 

”M.Eminescu”, LT ”M.Sadoveanu”, GM ”Cezar Radu”, GM Bălceana, GM ”A. Bunduchi”, 

GM Călmățui, GM ”M. Viteazul”, GM Mirești, GM Pogănești, GM Voinescu. Sunt instituțiile 

în care au fost prelevate probele la apă de mai multe ori, rezultatul fiind neconform. Soluția 

recomandată  de ANSA a fost instalarea filtrelor de curățare a apei, soluția fiind cea mai 

rezonabilă la moment. 

Gimnaziul Voinescu a alimentat elevii la pachet pe parcursul întregului an de studii. 

Cantitativ, situația cu referire la organizarea alimentației se prezintă în felul următor: 

 octombrie 2020 ianuarie 2021 mai 2021 

cl. I-IV 4041 elevi ( 100%) 4113 elevi( 100%) 4000 

elevi(100%) 

cl.V-IX 258 elevi (4,6 %) 363 elevi (7,13 %) 397 (7,58 %) 

cl. X-XII 16 elevi (2,3%) 0 0 
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Se constată că numărul elevilor alimentați din ciclul gimnazial  în perioada anilor 2015-

2020 a fost în descreștere : 

 cl. I-IV cl. V-IX cl. X-XII 

2015-2016 100% 27,17 % 3,9  % 

2016-2017 100% 14,71 % 2,9  % 

2017-2018 100% 19,42 % 6,2  % 

2018-2019 100% 19,91 % 3,4  %  

2019-2020 100% 11,65 % 4,8  % 
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Lipsa mecanismului legal de alimentare a copiilor din categoriile elevilor cu CES, celor 

transportați  în școlile de circumscripție și din familiile social -vulnerabile  creează 

impedimente în asigurarea alimentației pentru aceste categorii de elevi. Ca rezultat, s-a 

alimentat un număr mic de elevi din ciclul gimnazial:   
 octombrie 2020 ianuarie 2021 mai 2021 

elevi cu CES 33 98 98 

 elevi transportați 111 21 21 

Social –vulnerabili 11 34 78 

Contra plată 103 210 200 

Alimentarea elevilor din diferite categorii ( aspect comparativ) 

Anii de studii Elevi din familiile 

social- vulnerabile 

Elevi transportați la 

școlile din 

circumscripție 

Elevi cu CES 

I-IV V-IX X-XII I-IV V-IX X-

XII 

I-IV V-IX X-

XII 

2018-2019 100% 55,7% 22,1% 100% 100% 100% 100% 41,08% 0 

2019-2020 100% 25,18% 0 100% 7,01% 0 100% 29,07% 0 

2020-2021 100% 30,8% 0 100% 5,5% 0 100% 32,1% 0 
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Analizând informația generalizată privind cheltuielile de bază pentru alimentarea 

elevilor, anul 2020, se conturează factorul neînsușirii totale a sumelor de bani alocate la 

capitolul alimentării . 

% valorificării surselor financiare pentru anul 2020 

100% 100-90% 90-80% 80-70% 

LT ”M.Lomonosov” 

LT ”Universum” 

GM ”A.Donici” 

GM Obileni 

GM Pașcani 

LT ”M.Eminescu” 

LT ”Șt. Holban” 

LT Lăpușna 

GM ”S. Andreev” 

GM Bobeica 

GM Bozieni  

GM Bujor 

GM ”A.Bunduchi” 

GM Cățeleni 

GM ”D.Crețu” 

GM Dancu 

GM Onești  

GM ”C.Tănase” 

GM Pereni 

GM Logănești 

GMG Cărpineni 

GMG ”V.Movileanu” 

ȘPG Horjești 

ȘPG Șipoteni 

LT ”M.Sadoveanu” 

LT ”Cezar Radu” 

GM ”M.Viteazul” 

GM Caracui 

GM Fundul Galbenei 

GM Mingir 

GM Mirești 

GMG Pervomaiscoe 

LT ”D.Cantemir” 

GM Boghiceni 

GM Bălceana 

GM Călmățui 

GM Drăgușenii Noi 

GM ”S.Anisei” 

GM” A.Plămădeală” 

GMG ”K.Evteeva” 
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ȘOG Fîrlădeni 

5 instituții 20 instituții 8 instituții 8 instituții 

Instituții cu % mic de executare: 

GMG Cotul Morii-56,60 % 

GM Voinescu- 56,59 %, 

GM Tălăiești – 57,92%,  

GM Pogănești- 64,36 % 

GM Mereșeni- 62,26%. 

Conform Deciziei Consiliului Raional  nr.04/03 din 04.09.2020, s-a hotărât repartizarea 

,din alocațiile aprobate în bugetul raional la capitolul ”Învățământ” pentru anul 2020, 

mijloacelor financiare în sumă de 1412,6 mii lei, economii la dejunuri calde conform calcului 

pentru zilele nealimentate în perioada martie-mai 2020, din cauza pandemiei de COVID-19,  

instituțiilor de învățământ primar și secundar pentru asigurarea acoperirii deficitului înregistrat 

pentru achitarea salariilor angajaților, achitarea resurselor termoenergetice, transportarea 

elevilor la școlile de circumscripție, alte cheltuieli necesare pentru asigurarea funcționalității. 

Astfel, toate economiile acumulate au fost redirecționate pentru cheltuieli de personal.    

Anul acesta de studii s-a urmărit respectarea normei financiare ( 10,80 lei /zi/elev), 

aprobate prin ordinul comun al Ministerului Educației Culturii și Cercetării și Ministerul 

Finanțelor, pentru perioada ianuarie- mai 2021. În principiu, s-a respectat norma financiară 

aprobată. Însă sunt instituții care nu au respectat norma per elev pentru o zi :  

GM Voinescu –media pentru o zi a oscilat între 5,07-6,1 lei; 

GM Mereșeni- 7,12-9,64 lei 

GM Pereni- 7,81-10,00 lei 

GM ”A.Plămădeală”- 8,27-9,42 lei 

GM Caracui- 8,35-10,72 lei 

GM Cățeleni – 8,61-10,48 lei 

GM Obileni- 8-10- 11,99 lei 

De aici și % mic al realizării surselor financiare, la capitolul Alimentare, pentru primele 

șase luni ale anului 2021 în aceste instituții: GM Voinescu (30,4 %), GM Cățeleni 

(36,32 %), GM Mereșeni (38,61%),GM Caracui (39,7 %), GM Obileni(35,17%). 

 Astfel, se conturează motivele nevalorificării surselor planificate: lipsa experienței și 

abilităților în privința gestionării finanțelor și a cerințelor față de întocmirea contractelor de 

achiziționare a produselor ,zilele nealimentate din cauza pandemiei sau chiar neglijența față de 

atribuțiile de serviciu. Cu atât mai mult,  în unele instituții fenomenul acesta se repetă de la an 

la an(GM Voinescu, GM Mereșeni, GM Caracui, GM” A.Plămădeală” Stolniceni).                  

Constatări: 

Puncte tari Puncte slabe 

 Identificarea sursei 

alternative de alimentare, 

cea la pachet, în cazul 

lipsei permisului de 

funcționare(18.09- 22 

instituții, 02.10- 27 

instituții); 

 Respectarea cadrului 

legal prin: emiterea 

ordinelor cu privire la 

organizarea alimentației , 

cu numirea 

responsabililor, 

 Tergiversarea demarării regulamentare a  procesului de 

alimentare a ținut de calitatea neconformă a apei.  La 07 

septembrie se alimentau elevii doar din 8 instituții; 

  Nerespectarea întocmai a responsabilităților comisiilor de 

triere: membrii comisiei nu asistă la recepționarea 

materiei prime, nu asistă la decontarea în cratiță a 

cantității produselor alimentare conform meniului zilnic 

de repartiție, nu se evaluează corespunderea produselor cu 

meniul zilnic. Activitatea acestei comisii se limitează doar 

la monitorizarea corespunderii normei alimentare pentru 

fiecare elev cu indicațiile meniului și respectarea 

cerințelor sanitaro-igienice în procesul distribuirii 

bucatelor; 
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respectarea normelor 

financiare pentru 

alimentarea copiilor; 

 Constituirea  și 

aprobarea prin ordine 

comisiile de triere în 

toate instituțiile; 

 Pregătirea blocurilor 

alimentare către 

începutul anului de 

învățământ. 

 

 Neînsușirea  totală a sumelor de bani alocate la capitolul 

alimentării, motivul fiind lipsa experienței și abilităților în 

privința gestionării finanțelor și a cerințelor față de 

întocmirea contractelor de achiziționare a produselor sau 

neprezentarea la timp a facturilor spre achitare; 

 Identificarea   și în continuare  a încălcărilor ( menționate 

de ANSA) de ordin sanitar tehnic : lipsa sursei de apă 

curgătoare, lipsa sau învechirea sistemului corespunzător 

de ventilare și canalizare, dotarea necorespunzătoare a 

punctelor de igienă atât la producere, cât și pentru igiena 

personală a copiilor înainte de masă,lipsa unui flux 

tehnologic corespunzător ; încălcări  de  nivel 

organizatoric : lipsa personalului calificat cu studii în 

domeniu, recepționarea defectuoasă a produselor 

alimentare, lipsa lucrătorilor medicali , în funcția cărora ar 

intra elaborarea și aprobarea  meniurilor pentru 10 zile și 

a meniurilor zilnice, colectarea probelor diurne, 

completarea listei de acumularea produselor alimentare, 

lucru care este făcut de bucătar sau managerul instituției, 

admiterea în alimentația copiilor a produselor interzise; 

  Nerespectarea Instrucțiunii cu privire la organizarea 

alimentației copiilor și elevilor în instituțiile de 

învățământ general  la aspectul resposabilităților 

managerilor instituției cu referire la organizarea 

procesului de alimentare:  nu se planifică în Planul anual 

al instituției chestiuni de dezbatere pentru Consiliul de 

Administrație, precedate de activități de control, cu 

referire la respectarea normelor sanitaro-epidemiologice, 

alimentarea echilibrată și sănătoasă a elevilor ; nu se 

planifică chestiuni pentru ședințele generale cu părinții cu 

referire la îndeplinirea normelor bănești, calitatea 

alimentării. 

 

III. Resurse umane  

În anul școlar  2020-2021 Serviciul management al resurselor umane, comunicare și 

relații cu publicul a activat în conformitate cu Planul de activitate al Direcției Învățământ 

Hîncești și în baza  responsabilităților stipulate în fișa post a specialiștilor serviciului.  

Una dintre cele mai importante sarcini ale Serviciului este asigurarea cu resurse umane a 

instituţiilor educaționale din teritoriu și eficacitatea folosirii acestora.  

Specialiștii Serviciului management al  resurselor umane s-au axat pe realizarea 

următoarelor obiective prioritare: 

 îndrumarea, coordonarea și monitorizarea activităţilor de gestionare a resurselor umane, a 

activităților de management din instituţiile educaționale din subordine; 

 perfectarea documentaţiei cu privire la personal; 

 sporirea nivelului profesional prin îndrumarea cadrelor de conducere în participarea la 

stagiile de formare, organizarea și desfășurarea seminarelor de formare continuă a cadrelor 

didactice în instituţii, aspirarea la grade didactice, autoinstruirea ș.a.; 

 organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director 

adjunct al instituțiilor educaționale din raion;  

 monitorizarea implementării documentelor de politici educaționale; 
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 asigurarea instituţiilor educaționale cu tineri specialiști, cu personal didactic printr-un 

proces transparent de încadrare în activitate;  

 monitorizarea achitării  indemnizaţiei şi facilităţilor sociale tinerilor specialiști și cadrelor 

didactice 0-3 ani; 

 realizarea şi actualizarea bazeI de date cu privire la necesităţile raionului, referitor la 

cadrele didactice. 

 

În scopul realizării atât a obiectivelor de referință, cât și a celor operaționale propuse, 

pentru anul curent de studii, s-au efectuat un șir de acțiuni, după cum urmează: 

 

Colectarea, centralizarea şi expedierea informațiilor organelor ierarhic superioare: 

- Raportul statistic nr.83 (cu privire la cadre). 

- Prognoza necesarului de personal didactic pe termen mediu (3ani) pe niveluri de învățământ 

și discipline de studii. 

- Necesarul de cadre didactice din instituțiile de educație timpurie și instituțiile de învățământ 

din raion, pentru anul de studii 2021-2022.   

- Informație privind posturile didactice din instituțiișe de învățământ din subordine distribuit 

pe instituții de învățământ pentru anul 2021-2022.  

- Informație cu privire la rezultatele angajării, prin repartizare, în instituțiile de învățământ a 

tinerilor specialiști, domeniul Educație, în anul 2020.  

- Informație privind numărul tinerilor specialiști-beneficiari de indemnizație conform art.134, 

alin.5) și 6) din Codul educației nr.152/2014, pentru anii 2022-2024. 

- Dosarele personale ale tinerilor specialişti (0-3 ani) pentru achitarea indemnizaţiei unice. 

- Listele nominale ale cadrelor didactice de vârstă pensionară. 

- Listele de control din instituţiile de învățământ și de educație timpurie pentru anul de studii  

2020-2021. 

- Norma didactică a cadrelor didactice (1,25-1,50 unit.) pentru anul școlar 2020-2021. 

- Informația privind realizarea acțiunilor din Planul sectorial anticorupție în domeniul 

educației pentru anii 2018-2020. 

- Informația privind participarea cadrelor didactice la stagiile de formare continuă în  anul 

2021. 

- Informația privind cadrele didactice care activează în învățământul primar în baza 

diplomelor de studii medii de specialitate/studii profesionale (nivel colegiu) care nu 

realizează la moment studii superioare în domeniul de formare profesională 0113 

”Pedagogie în învățământul primar.IE                                                                                                                                                                                                                                                   

Perfectarea documentației: 

1. Cu privire la personal (angajați ai Direcției Învățământ): 

- evidența și emiterea ordinelor (Activitatea de bază, Angajare, Delegări, Concedii); 

- perfectarea dosarelor angajaților Direcției Învățământ; 

- elaborarea/modificarea fișei post pentru specialiștii Direcției; 

- completarea tabelului de evidență a timpului de muncă al angajaților Direcției. 

2. Cu privire la tinerii specialiști: 

- oformarea dosarelor; 

- evidența tinerilor specialiști, cadrelor 0-3 ani de activitate; 

- emiterea ordinelor privind indemnizațiile și facilitățile tinerilor specialiști; 

- elaborarea notei informative privind tinerii specialiști. 

 

Organizarea/desfășurarea activităților de formare în perioada septembrie 2020 - 

mai 2021: 
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1. Desfășurarea seminarului cu tinerii specialiști privind indemnizațiile și facilitățile de 

care au posibilitate să beneficieze (septembrie 2020). 

2. Desfăşurarea consultaţiilor individuale (la necesitate): 

- sfaturi utile tinerilor specialişti; 

- asistenţă metodică managerilor debutanți privind implementarea actelor reglatorii, 

privind aspectele gestionării documentației școlare din: 

a)IET: Voinescu nr.1, nr.2, Grădinița nr.1, nr.6 Hîncești și cele din localitățile Onești, 

Bălceana, Călmățui, Ciuciuleni; 

b)Instituții de învățământ general:LT ”M.Sadoveanu”, Gimnaziile Bozieni, Călmățui, 

Mereșeni, Mingir, ”M.Viteazul”,”A.Plămădeală”, GM Tălăiești, GM Voinescu, GMG 

Cărpineni, CE GMG Cotul Morii, ȘPG Horjești, ȘPG Fîrlădeni. 

3.Informarea/reactualizarea cunoștințelor managerilor școlari privind implementarea 

Legislației muncii în perfectarea tabelelor de evidență a timpului de muncă. 

4.Informarea/reactualizarea/monitorizarea aspectului de formare continuă a managerilor 

instituțiilor de învățământ general la domeniul Managementului educațional. 

În rezultat, conform Planului perspectiv de formare profesională continuă al cadrelor 

manageriale din raionul Hîncești, în perioada septembrie 2020 - mai 2021, au participat la stagii 

de formare continuă la domeniul Managementul educațional, la Institutul de Științe ale 

Educației - 14 directori ai instituțiilor de învățământ general, ce constituie 30% din numărul 

total de manageri școlari. 

5. Efectuarea activităților de monitorizare/evaluare (on-line) și prezentarea notelor  

informative în: 

-şedinţa ordinară cu managerii școlari din luna octombrie 2020 despre rezultatul privind 

corectitudinea salarizării cadrelor didactice (inclusiv cumularzii) cu norma didactică 

1,0-1,5 unități; corectitudinea salarizării cadrelor didactice cu statut de tânăr specialist 

şi a pedagogilor (0-3ani activitate - instituţii preuniversitare şi preşcolare) referitor la  

norma didactică  de 0,75 unităţi; 

-şedinţa ordinară a Consiliului de administrație al Direcției Învățământ, din luna ianuarie 2021, 

despre rezultatele monitorizării activității manageriale referitor la Nomenclatorul tipurilor 

de documentație școlară în instituțiile de învățământ din raionul Hîncești; 

-şedinţele de lucru cu managerii din instituţiile de educație timpurie şi instituțiile de 

învățământ, unde s-a discutat despre modificările parvenite în actele normative şi 

respectarea legislaţiei  muncii; 

-ședința Consiliului de administrație, din mai 2021, despre rezultatul monitorizării activității 

managerial referitor la corectitudinea salarizării, evidenței timpului de muncă și odihnă 

a anghajaților IET din raionul Hîncești. 

6. Organizarea concursului 

În perioada august 2020-august 2021 s-a organizat și desfășurat concursul pentru ocuparea 

funcției de director în 22 instituții  de învățământ, în urma căruia au fost numiți în funcție, pe 

perioadă de 5 ani - 13 manageri ai instituțiilor educaționale, în 8 instituții de învățământ au fost 

numiți directori interimari până la desfășurarea unui nou concurs (în 7 instituții, din motiv că nu 

a fost depus niciun dosar, iar în 1 (una) instituție de învățământ candidații nu au susținut testul, 

privind evaluarea competențelor profesionale și manageriale (etapa a II-a a concursului)), 

urmează să se desfășoare repetat una din etape ale concursului într-un Complex educațional 

gimnaziu-grădiniță în urma contestației depuse.  

Pentru lunile august-septembrie 2021 este planificat concursul pentru ocuparea funcției de 

director în 3 instituţii de învățământ. 

 

De asemenea, în această perioadă (august 2020 - martie 2021), de către APL a fost 

anunțat concurs pentru ocuparea funcției de director în 8 instituții de educație timpurie din 

raion, însă până la moment, concursul nu a fost finalizat nici într-o localitate. 
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Sistemul educațional din raionul Hîncești, la 01 septembrie 2020, a  constituit: 
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Total 

instituții de 

învățământ: 

 

46 

 

 

 

 

926 

 

 

 

113 

 

 

 

813 

 

 

 

39 

 

 

 

774 

 

 

 

126 

 

 

 

179 

 

 

 

458 

 

 

 

11 

 

 

 

0 
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0 
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192 

 

 

 

34 

 

 

 

496 
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3

8
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19 

 

 

 

29 

 

 

 

639 - Liceu 7 

-Gimnaziu 31 

- CE GMG  5 

-ȘPG. 3 

-Școala 

internat 

(1-

M

EC

C) 

Instituțiile 

preșcolare 

 

43 

 

323 

 

18 

 

305 

 

 25 
 

280 

 

42 

 

0 

 

0 

 

0 

 

7 

 

220 

 

11 

 

0/0 

 

40 

 

46 

 

58 

 

0/

1 

 

7

7 

 

2 

 

27 

 

552 

Instituții 

extraș-re: 

- Centrul de 

Creație 
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12 
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0 

 

 

0/8 
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0 

 

 

0 

- Școala de 

sporturi 

 

1 

 

10 

 

0 

 

10 

0  

10 

 

2 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

8/0 

 

2 

 

0 

 

7 

 

0/

2 

 

5 

 

0 

 

0 

 

3 

Total 92 1271 133 1138 65 1073 171 179 458 11 7 220 11 8/8  235 80 565 8/56 4

7

3 

21 56 1194 

 

În urma clasificării cadrelor didactice din cele 46 instituții de învățământ din raion, 

conform tabelului de mai jos, se conturează următoarea situație:  

 
Raionul 

 

 

 

To 

tal 

Cu 

mul 

Act. 

bază 

 

Co

nc 

1 

an 

Conc 

îngr. 

cop. 

Act. 

bază 

în 

anul 

cu 

rent 

Pers. 

con 

duce 

re 

Predau in 

clasele 

 

dintre ei 

I-

IV 

V-

XII 

Gr. 

did. 

Sup/I 

Gr. 

did. 

II 

Perf.ult

. 

3 ani 

Psi 

ho 

log 

Pen 

sio 

nari 

Stu 

dia 

ză 

Hîncești 926 113 813 1 38 774 126 179 458 8/53 389 496 11 192 34 

Numărul total al cadrelor didactice, care au activat de bază, conform: 

 studiilor:      

Raionul 

Hîncești 

Total S SL SM SN S/nep

ed 

MS MS neped. 

Nr. 774 384 207 64 15 4 83 13 

% 100 49.6 26.7 8.3 1.9 0.5 10.7 16.8 

 

 în sistem sunt angajați profesori, care nu au studii corespunzătoare: 

 17 cadre didactice fără studii pedagogice; 

 4 persoane dețin studii medii.  

Sarcina pentru managerii școlari: 
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De a recomanda/susține cadrele didactice cu studii medii, cu studii nepedagogice, să depună 

actele de studii pentru a participa la cursuri de recalificare sau a se înscrie la o facultate cu 

profil pedagogic pentru a avea drepturile depline de a activa într-o instituție educațională. 

 vechimii pedagogice: 

Raionul 

Hîncești 

Total 

Cadre 

didactice 

de bază 

Până 

2 ani 

2-5 

ani 

5-10 

ani 

10-15 

ani 

15-20 

ani 

m.m 

20 ani 

Nr. 774 25 55 83 74 61 476 

% 100 3,2 7,1 10,7 9,6 7,9 61,5 

 

S-a constatat că, în comparație cu anul precedent de studii, numărul cadrelor didactice cu o 

vechime mai mare de 20 ani este în creștere:  

 în anul 2019-2020 - 59.5 % 

 în 2020-2021 – 61.5 %, dintre care 25 % sau 192 cadre didactice sunt pensionari. 

 vechimea în muncă a cadrelor didactice de până la 5 ani constituie 10,3%, comparativ cu 

anul precedent 11 %.Comparând aceste date se observă un decalaj enorm – 61,5 % și 10,3 

%. 

Rămâne să medităm asupra acestor date, deoarece ele dictează alte sarcini pentru 

colectivele de profesori: 

- întreprinderea acțiunilor corecte de orientare profesională, prin îndrumarea 

tinerii generații spre îmbrățișarea profesiei de pedagog, apoi după studii să 

revină la baștină; 

-  prin convingerea specialiștilor, care dețin studii superioare din alte domenii, să 

participe la cursuri de recalificare, în scopul completării locurilor vacante, 

întineririi colectivelor profesorale din instituțiile de învățământ din raion. 

 normei didactice: 
 

 

Total până la 0,5 

unit. 

de la 0.50 

până la 1,0 

unit. 

de la 1.0  

până la 1,25 

unit. 

de la 1.25 

până la 1,50 

unit. 

mai mult  de 

1,50 unit. 

Nr. 774 50 194 317 209 4 

% 100 6.46 25 40.9 27 0,51 

 

E vizibil că 27.0 % dintre angajații sistemului educațional din raion au activat cu norma 

didactică de până la 1,5 unit., iar 4 cadre didactice au activat având norma didactică de peste 

1,5 unități. 

 numărului de discipline predate: 

 

Total cadre 

didactice cu 

activitate de 

bază 

1 disciplină 2 discipline 3 discipline 

Nr. 774 491 165 118 

% 100 63.4 21.3 15.2 

 

S-a stabilit că din numărul total de cadre didactice 3 și mai multe  discipline de studiu 

au fost predate de către 118 profesori,constituind 15,2 %. Motivul este lipsa cadrelor didactice, 

iar realizarea Planului-cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal este strict necesară, 

iar toate acestea  influiențează negativ asupra calității și rezultatelor activității. 

Raionul Hîncești 

 

Cadre  didactice 

Total cadre 

didactice cu 

activitate de 

care se 

deplasează 
Bărbați Femei Veniți Plecați 
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bază 

Nr. 774 87 100 674 48 56 

% 100 11,2 12,9 87,1 6,2 7,2 

 

Personalul de specialitate și auxiliar din instituțiile de învățământ din raion  

Total instituț. Total 

angajați 

din ei Alte categorii 

Biblioteca

ri 

Personal 

did.auxil

iar 

Person

al 

admini

strativ 

Total din ei 

asistenți 

medicali 

46 639 28 16 67 528 25 

 

 se constată punctul vulnerabil - % mic al asistenților medicali, angajați  în instituțiile din 

raion,care sunt strict necesari în instituțiile educaționale, în scopul desfășurării eficiente a 

procesului educațional, în vederea siguranței, evidenței stării sănătății copiilor, organizării  

calitative a alimentației elevilor și monitorizârii în permanență a respectării normelor 

sanitaro-igienice în instituție, îndeosebi în perioada pandemică. 

 

Angajații din cele 43 de instituții de educație timpurie din raion au fost clasificați: 
Raionul 

Hîncești 
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S
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d
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rm
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re

 

Dețin 

gr.did. 

T
in

.s
p

. 

C
.d

. 
0

-3
 a

n
i 

A
lt

e 
ca

te
g

o
ri

i 

S./I-

îi 

II 

1 

a

n 

îngr. 

cop. 

IET 43 323 18 305 1 24 280 42 0 7 220 11 40/6 46 58 0/1 77 2 27 552 

 

 

 studiile      
IET 

Raionu

l 

Hînceș

ti 

 

 

Repartizarea cadrelor didactice conform studiilor 

 

Total 

 

S 

 

SL 

 

SM 

 

SN 

 

S. neped. 

 

MS 

MS 

neped. 

Medii 

 

 

Nr. 280 90 23 10 9 6 94 11 37 

% 100 32.1 8.2 3.57 3.2 2.1 33.5 3.92 13.2 

 

 

 vechimea pedagogică 
IET 

Raionul 

Hîncești 

 

Repartizarea cadrelor didactice 

conform vechimii pedagogice 

Până la 3 ani de la 3  

până la 4 ani 

de la 5 până 

la 9 ani 

de la 10 

până la 14 

ani  

de la 15 

până la 19 

ani  

mai mult 

20 

 

Nr. 45 24 32 36 22 121 

% 16.0 8.57 11.4 12.9 7.85 43.2 
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 norma didactică 
IET 

Raionu

l 

Hînceș

ti 

 

 

 

Repartizarea cadrelor didactice 

conform normei didactice 

Cadre 

didactice 

 Cadre   

didactice 

Cadre  

didactice 

 

tin. 

sp. 

0-3 

ani 

F 

e 

m. 

 

B 

ă 

r 

b. 

Veniț

i 

Ple 

cați Total Până la 

0.5 unit. 

0.50-1.0 

unit. 

1.0-1.25 

unit. 

1.25-

1.50 

unit. 

 

Nr. 280 10 50 185 35  2 31  271 9 14 12 

% 100 3.57 17.85 66.0 12.5  0.71 11.0  96.8 3.2 5.0 4.3 

 

Datele din aceste tabele demonstrează că în IET este o situație similară cu cea din 

instituțiile de învățământ secundar general; 

- nr. mare de cadre didactice cu studii  nepedagogice, cu studii medii; 

- nr. mare de cadre didactice cu supranormă , în grădinițele din oraș; 

- procentul  mic al cadrelor didactice ce dețin grad didactic. 

 necesarului de cadre(ultimii cinci ani): 
 

Anul 

Necesarul de cadre Au luat 

îndrep 

tări 

S-au angajat Activează Au abandonat 

activitatea 
Școli IET Inst. 

de 

învăț. 

IET 

2019 95  20 9 1 9/8 din raion 1 (peste hot.) 

 

2020 95 mai mult  

de 25 c.d 

16 3 0 3 0 

2021 87 25 c.d.      

 Se constată că solicitările sunt cu mult mai multe la număr decât cei care ridică 

îndreptările și apoi se angajează în câmpul muncii. Se completează colectivele 

didactice, datorită  revenirii la baștină a absolvenților.  

 Un rol important în sporirea calității, măiestriei pedagogice, creșterea 

responsabilității personale a cadrului didactic pentru propria sa carieră didactică 

revine  perfecționării.  
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1 LT "M. 

Sadoveanu" 

71 71 2,25 2 5 45 121,00 1002 14,6 14,1 445,3 200,4 22,3 

2 LT "M. 

Eminescu" 

50,82 44 0,75 0 4 25,2

5 

80,07 756 14,9 17,2 1008,

0 

189,0 29,9 

3 LT 

”M.Lomonosov

11,45 12 0,50 0 1,75 7,75 20,95 110 9,6 9,2 220,0 62,9 14,2 
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” 

4 LT "Şt.Holban" 51,61 49 3,00 2 4 27 82,61 661 12,8 13,5 220,3 165,3 24,5 

5 LT "D. 

Cantemir" 

24,83 24 1,00 3 2,5 21 48,33 263 10,6 11,0 263,0 105,2 12,5 

6 LT Lăpuşna 38,25 31 2,00 1 3 26,3 67,55 485 12,7 15,6 242,5 161,7 18,4 

7 LT 

”Universum” 

51,86 45 3,00 2 3,5 31,5 86,86 641 12,4 14,2 213,7 183,1 20,3 

  Total licee 299,8

2 

276 12,5 10 23,75 183,

8 

507,37 3918 13,1 14,2 313,4 165,0 21,3 

1 GM "A. Donici" 16,55 24 0,25 1 2,5 17 36,05 254 15,3 10,6 1016,

0 

101,6 14,9 

2 GM "S. 

Andreev" 

18,94 19 3,00 3 2 17 37,94 224 11,8 11,8 74,7 112,0 13,2 

3 GM "C. Radu"  14,5 18 1,00 2 1,75 12,2

5 

28,50 164 11,3 9,1 164,0 93,7 13,4 

4 GM Bălceana 12,47 16 0,25 1 1,5 12,2

5 

26,22 110 8,8 6,9 440,0 73,3 9,0 

5 GM Bobeica 16,39 21 2,00 2 2 17,5 35,89 226 13,8 10,8 113,0 113,0 12,9 

6 GM Boghiceni 14,86 14 1,25 1 1,5 14,2

5 

30,61 150 10,1 10,7 120,0 100,0 10,5 

7 GM Bozieni 14,75 17 1,00 1 1,75 12,5 29,00 189 12,8 11,1 189,0 108,0 15,1 

8 GM Bujor 16,81 19 1,25 1 2 15,5 34,31 237 14,1 12,5 189,6 118,5 15,3 

9 GM "A. 

Bunduchi" 

23,45 23 1,00 1 2,5 20 45,95 291 12,4 12,7 291,0 116,4 14,6 

10 GM Caracui 14,34 15 0,50 1 1,5 11,5 27,34 141 9,8 9,4 282,0 94,0 12,3 

11 GM Călmăţui 10,05 11 1,00 1 1,75 12,5 24,30 124 12,3 11,3 124,0 70,9 9,9 

12 GM Căţeleni 13,1 12 0,75 1 1,75 13,2

5 

28,10 120 9,2 10,0 160,0 68,6 9,1 

13 GM "D.Crețu”  11,1 15 1,00 1 1,5 8 20,60 110 9,9 7,3 110,0 73,3 13,8 

14 GM Dancu 17,62 19 3,00 3 1,75 18,5 37,87 198 11,2 10,4 66,0 113,1 10,7 

15 GM Drăguşenii 

Noi 

12,16 16 1,50 1 1,5 11,2

5 

24,91 120 9,9 7,5 80,0 80,0 10,7 

16 GM Fundul-

Galbenei 

13,64 16 0,00 0 1,75 15,5 30,89 206 15,1 12,9   117,7 13,3 

17 GM Logăneşti 20,1 26 1,00 1 2 20,5 42,60 247 12,3 9,5 247,0 123,5 12,0 

18 GM 

”A.Plămădeală" 

12,36 18 0,25 1 1,25 8,25 21,86 98 7,9 5,4 392,0 78,4 11,9 

19 GM Mereşeni  14,11 14 0,50 1 1,75 10,5 26,36 132 9,4 9,4 264,0 75,4 12,6 

20 GM "M. 

Viteazul"  

15,14 18 1,00 0 1,75 12,5

1 

29,40 183 12,1 10,2 183,0 104,6 14,6 

21 GM  Mingir 38,54 37 1,75 2 3,5 31,3 73,34 509 13,2 13,8 290,9 145,4 16,3 

22 GM Mireşti 15,5 18 1,50 1 1,25 9,5 26,25 134 8,6 7,4 89,3 107,2 14,1 

23 GM "S. Anisei" 14,52 13 0,75 1 1,5 12,5 28,52 174 12,0 13,4 232,0 116,0 13,9 

24 GM ”C.Tănase” 11,48 14 1,00 1 1,25 10,2

5 

22,98 107 9,3 7,6 107,0 85,6 10,4 

25 GM Obileni 9,25 13 0,25 0 1,5 10,2

5 

21,00 100 10,8 7,7 400,0 66,7 9,8 

26 GM Oneşti 9,3 13 0,25 1 1,75 12,5 23,55 117 12,6 9,0 468,0 66,9 9,4 

27 GM Paşcani 11,17 12 1,00 1 1,75 10 22,92 102 9,1 8,5 102,0 58,3 10,2 

28 GM Pereni 9,47 11 0,25 1 0,5 7,5 17,47 83 8,8 7,5 332,0 166,0 11,1 
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29 GM Pogăneşti 15,14 16 1,50 2 1,5 12,5 29,14 159 10,5 9,9 106,0 106,0 12,7 

30 GM Tălăieşti 7,7 11 0,00 0 1,25 7,25 16,20 72 9,4 6,5   57,6 9,9 

31 GM Voinescu 14,53 16 0,75 1 1,25 14 29,78 151 10,4 9,4 201,3 120,8 10,8 

32 GMG Cotul 

Morii 

14,11 15 0,50 1 2 10,5 26,61 181 12,8 12,1 362,0 90,5 17,2 

33 GMG 

"K.Evteeva" 

14,27 12 1,50 2 1,5 10,7

5 

26,52 116 8,1 9,7 77,3 77,3 10,8 

34 GMG 

Pervomaiscoe 

5,89 8 0,00 0 1,5 6,5 13,89 68 11,5 8,5   45,3 10,5 

35 GMG "V. 

Movileanu" 

8,39 10 0,75 1 1,25 8,75 18,39 73 8,7 7,3 97,3 58,4 8,3 

36 GMG Cărpineni 10,39 16 1,50 2 1,5 7,85 19,74 94 9,0 5,9 62,7 62,7 12,0 

  Total gimnazii 512,0

9 

586 34,75 41 60,5 462,

41 

1035 5764 11,3 9,8 165,9 95,3 12,5 

1 ȘPG Fîrladeni 2,72 4 0,00 0 1 2,5 6,22 16 5,9 4,0   16,0 6,4 

2 ȘPG Horjeşti 5,67 7 0,50 1 1,5 7,5 14,67 57 10,1 8,1 114,0 38,0 7,6 

3 ȘPG Șipoteni 3,33 3 0,50 0 1,5 2,75 7,58 32 9,6 10,7 64,0 21,3 11,6 

  Total șc. 

Primare, șc. 

Prim./grăd. 

11,72 14 1 1 4 12,7

5 

28,47 105 9,0 7,5 105,0 26,3 8,2 

  Direcția 

Învățământ 

            0,00             

  Total raion 823,6

3 

876 48,25 52 88,25 658,

96 

1570,8

4 

9787 11,9 11,2 202,8 110,9 14,9 

 

Raportul elevi/cadru didactic este în continuă descreștere, anul acesta de studiu 

constituind 11,9 ( media pe țară 14/1). Atât Direcția Învățământ cât și managerii școlari țin 

cont de pericolul supradimensionării rețelei, de gestionarea corectă a bugetului, căci problema 

se acutizează de la an la an. 

În anul școlar 2020-2021 cadrele didactice au frecventat diverse stagii de formare 

profesională  

Nr. Tipul stagiilor de formare Nr. cadrelor didactice  

care au frecventat stagiile de formare 

1. Managementul educațional 14 

2. Stagii de formare profesională, în 

domeniul activității didactice 

 

În concluzie, constatăm  probleme: 

 insuficiența cadrelor didactice calificate (necesarul de cadre pe raion – 112, pentru anul 

școlar 2021-2022), de unde apare suprasarcina la un șir de cadre didactice; 

 % mic al cadrelor de conducere ce dețin grad managerial (5+1(grădiniță), ce constituie 

11% în instituțiile de învățământ general și 2,4 % în IET); 

 dificultăți  în organizarea concursului pentru ocuparea funcției de director/director adjunct) 

în instituțiile educaționale atât din subordinea Direcției Învățământ, cât și din subordinea 

APL, motivul fiind  lipsa doritorilor de a participa în concurs. 

În scopul soluționării  problemelor existente, în raport cu misiunea și perspectivele 

anului viitor de studii ne propunem: 

 să continuăm instruirea/acordarea ajutorului metodic cadrelor manageriale din instituțiile 

de învățământ general,  în scopul implementării corecte a documentelor de politici 

educaționale și respectării legislației muncii; 
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 să reactualizăm cunoștințele managerilor școlari privind stipulările Regulamentului de 

organizare și desfășurare a concursului la funcția de director/director adjunct, identificând 

din fiecare instituție de învățământ un potențial coleg care ar putea prelua funcția de 

director;  

 să organizăm diverse activități de formare prin implicarea cadrelor de conducere, în scopul 

scimbului de experiență, motivării, încurajării acestora spre accederea la conferirea 

gradelor manageriale; 

 să monitorizăm activitatea instituțiilor de învățământ privind desfășurarea diverselor 

acțiuni în scopul orientării profesionale a elevilor, îndeosebi a profesiei de Pedagog. 

 

Activitatea Secției Management al Curriculumului și Formare Profesională Continuă 

În scopul eficientizării activitatății metodice în instutuţiile de învăţământ SMCFC și-a 

propus următoarele obiective: 

 
 În scopul realizării obiectivelor enunţate şi ţinând cont că profesorul este implicat plenar 

în „managmentul schimbării”,el îndeplineşte rolul de receptor şi emiţător al diferitor mesaje, 

participant în activităţile specifice, realizator,proiectant,organizator. 

În scopul diminuării răspândirii virusului Covid -19 și conform Reglementărilor speciale 

privind organizarea anului de studii 2020-2021, în contextul epidemiologic Covid -19, pentru 

instituțiile de învățământ primar, gimnazial,liceal și extrașcolar toate activitățile au fost 

organizate și desfășurate în regim online. 

Activitatea comisiilor metodice s-a desfășurat în conformitate cu Planul Managerial al 

Direcției Învățământ. Au fost organizate și desfășurate întruniri metodice la toate disciplinele 

școlare, fiind abordate subiectele recomandate de către MECC, orientate spre managementul 

calității procesului educațional și au fost propuse recomandări cu privire la organizarea 

procesului educațional, implementarea curriculei, ediția 2019. 

În luna august au fost desfăurate 7 ateliere-preforum: 

Obiectiv general: Asigurarea transparenţei informaţionale şi implicarea partenerilor 

educaţionali în procesul decizional şi realizarea platformei de dezbateri la subiectele discutate. 
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Genericul activităţii Data Locul 

desfăşurării 

Grup-ţintă Responsabil 

Schimb de bune practici în 

vederea implementării 

modelelor pentru organizarea 

procesului educațional în anul 

de studii 2020-2021 în contextul 

epidemiologic de Covod -19.” 

19.08.2020 Online, DÎ Manageri 

școlari 

Macari Tamara, 

director LT 

”ȘT.Holban” 

Cărpineni 

Organizarea procesului 

educațional în anul de studii 

2020-2021 prin prisma 

respectării Planului de acțiuni de 

prevenire a infectării cu COVID 

-19.  

19.08.2020 Online, DÎ Manageri 

școlari 

Gherela Galina, 

director  GM 

”S.Andreev” Cioara 

Asigurarea incluziunii școlare și 

asistenței psihologice angajaților 

din sistemul educațional în 

condițiile create de pandemie.  

21.08.2020 Online, DÎ Cadre 

didactice, 

psihologi 

Emilianov Nadejda, 

psiholog,SAP 

Organizarea spațiului 

educațional în vederea asigurării 

reglementărilor specifice privind 

organizarea anului de studii 

2020-2021 în contextul 

epidemiologic de Covod -19. 

21.08.2020 Online, DÎ  manageri 

școlari, 

cadre 

didactice 

 Bezer Maria, 

director GM 

”A.Donici” 

Ciuciuleni 

Abordări de bune practici în 

vederea asigurării conexiunilor 

dintre organizarea procesului 

instructive- educativ și 

transportarea elevilor.  

19.08.2020 Online, DÎ Manageri 

școlari, 

directori 

adjuncți 

pentru 

educație 

Pascari Anastasia, 

director LT 

”Universum” Sărata 

Galbenă 

Motivarea corectă- o abordare 

altfel în procesul de învățare a 

elevilor în perioada 

învățământului online.  

19.08.2020 Online, DÎ Cadre 

didactice, 

elevi 

Nistor Maria , cl. A  

XII-a, LT 

”M.Eminescu” 

Hîncești 

Practici de elaborare a orarului 

lecțiilor, reieșind din modelul 

solicitat pentru organizarea 

procesului educațional în anul 

de studii 2020-2021.  

21.08.2020 Online, DÎ Directorii 

adjuncți 

pentru 

instruire 

Șveț Vera, director 

adjunct pentru 

instruire GM Dancu  

Modalități în care părinții își pot 

sprijini copiii în timpul 

pandemiei de Covid -19. 

21.08.2020 Online, DÎ Cadre 

didactice, 

părinți 

Gospodinov Rodica, 

părinte, psiholog, 

LT ”M.Sadoveanu” 
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Hîncești 

Utilizarea platformelor 

educaționale în formarea, 

dezvoltarea și evaluarea 

competențelor în învățământul 

la distanță. 

21.08.2020 Online,DÎ Manageri 

școlari,cadre 

didactice 

Plăcintă Mariana, 

profesor de 

matematică, grad 

didactic Superior, 

LT”M.Sadoveanu” 

Hîncești ; 

Potîng Nelea, 

învățător, grad 

didactic Unu, 

LT”M.Sadoveanu” 

Hîncești 

Organizarea procesului 

educațional în condiții de 

carantină în instituțiile de 

educație timpurie. 

Rolul activităților outdoor în 

organizarea procesului 

educațional 

19.08.2020 Online,DÎ Manageri 

IET, 

educatori 

Stanciu Maria, 

educator, grad 

didactic II, IET 

Lăpușna; 

Colța Mariana, 

metodist, grad 

didactic II, IET nr.3 

Cărpineni 

În cadrul atelierelor s-au scos în evidenţă  anumite probleme  şi identificate soluţiile,  precum  

direcţiile şi obiectivele de activitate ale tuturor  actorilor educaţionali  pentru  anul de studii 2020-

2021.  Ulterior, Direcția Învățământ a organizat Forumul educațional. 

 

Participanții la Forum au avut posibilitatea să ia cunoștință de bunele practici în 

organizarea și desfășurarea procesului educational ALTFEL în anul de studii 2020-2021 

precum: aspecte manageriale pentru organizarea anului școlar în instituțiile de învățământ 

primar și secundar in contextul epidemiologic de COVID-19 , metodologii de predare-învățare 

combinată în baza platformelor online, managementul organizațional în procesul de 

redeschidere a instituțiilor de educație timpurie în perioada pandemică, munca la distanță, 

provocări și oportunități pentru resursele umane. 
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Ca urmare, au fost aprobate următoarele direcții de activitate: 

 Mobilizarea comunității educaționale pentru respectarea normativelor sanitaro-igienice 

în contextul menținerii stării de sănătate a copiilor prin acțiuni concrete; 

 Implementarea Planului de acțiuni  de prevenire a infectării cu COVID-19 întru 

asigurarea funcționalității instituției de învățământ în condiții de siguranță; 

 Gestionarea și dezvoltarea resurselor materiale și financiare în vederea asigurării unui 

mediu de învățare sigur și eficient; 

 Încadrarea în procesul educațional a tuturor copiilor, inclusiv a celor cu cerințe 

educaționale speciale, în vederea excluderii marginalizării și discriminării și situațiilor 

de abandon școlar; 

 Protejarea sănătății copiilor, elevilor, a cadrelor didactice și a personalului instituțiilor 

prin respectarea reglementărilor specifice privind organizarea spațiului educațional; 

 Extinderea gradului de autonomie a elevilor în luare de decizii pentru sporirea 

motivației de învățare la elevi; 

 Elaborarea schemei orare după sistemul de clase și modelul selectat întru minimalizarea 

riscului de infectare și asigurarea condițiilor optime pentru realizarea procesului 

educațional în condițiile existente; 

 Asigurarea securității ONLINE în rândul elevilor prin recomandarea surselor sigure de 

informare; 

 Promovarea de bune practici de organizare a activităților de formare continuă a cadrelor 

didactice în domeniul implementării noilor platforme educaționale; 

 Planificarea procesului educațional în IET în baza evaluării necesităților de dezvoltare a 

copiilor, crearea unui mediu educațional atractiv, securizant în vederea învățării și 

dezvoltării copilului; 

 Asigurarea unui parteneriat eficient cu părinții în scopul depășirii situației pandemice. 

Activitatea de informare și formare a cadrelor 

OBIECTIV GENERAL: organizarea  şi  coordonarea  activităţii   cadrelor  didactice 

Activitatea de perfecţionare şi formare continuă în anul şcolar 2020-2021 s-a desfăşurat în 

conformitate cu Programul managerial al DÎ şi Planul Stagiilor de formare, oferit de către 

instituţiile abilitate din ţară. 

     Activitatea de formare continuă este centrată pe: 

1.Asigurarea calităţii activităţilor de formare continuă a personalului didactic prin 

monitorizarea impactului programelor de formare la nivelul clasei şi al unităţii de învăţământ;  

2. Încurajarea personalului didactic în identificarea şi participarea la diverse activităţi de 

formare;  

3. Realizarea unui sistem de evaluare şi promovare a cadrelor bazat pe performanţe, realizarea 

schimbului de experienţă. 

     În vederea atingerii acestor obiective cadrele didactice au participat la:  

- Activităţi  ale comisiilor metodice la nivel raional şi la Forumul Educațional; 

- Stagii de formare continuă în instituţiile abilitate/ acreditate din ţară; 

- procesul de atestare, obţinând/confirmând grade didactice. 

 

Atestarea cadrelor didactice  2020-2021 
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Planul de atestare a cadrelor didactice pentru anul de studii 2020-2021 

 

 Programaţi pentru 

atestare iniţial 

Atestaţi 

 2020 2021 2020 2021 

Conferirea g.d. II 15 39 15 39 

Confirmarea g.d. II 59 81 59 82 

Coferirea g.d. I 5 9 5 8 

Confirmarea g.d.I 13 18 13 18 

Confirmarea gradului superior 2 - 2 0 

Conferirea gradului superior 2 1 2 1 

Total 96 148 96 148 

 

39

82

8

18

0 1

Atestarea 2021

Conferirea g.d. II

Confirmarea g.d. II

Coferirea g.d. I

Confirmarea g.d.I

Confirmarea gradului superior

Conferirea gradului superior

 

Se atestă o creștere a numărului de cadre didactice pentru conferirea gradului didactic II și I. 

Tendința de a-și asigura un grad didactic evidențiază creșterea responsabilității cadrelor 

didactice față de formarea profesională continuă și asigurarea unui proces educațional de 

calitate . 

Ponderea cadrelor de conducere cu grad managerial este 0. 

Raport privind modul de desfăşurare a procesului de atestare a cadrelor 

didactice,raionul Hînceşti,pentru conferirea /confirmarea gradului didactic II, confirmarea 

gradului didactic I. 
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Nr. Disciplina Planificaţi S-au retras Au susţinut 

1.  Învățământ primar 6 - 6 

2.  Limba franceză 1 - 1 

3.  Limba engleză 7 - 7 

4.  Biologie 1 - 1 

5.  Informatica 1 - 1 

6.  Matematica 3 - 3 

7.  Psihologia  2 - 2 

8.  Pedagogie si psihologie 1 - 1 

9.  CDS 1 - 1 

10.  Ed. muzicală  1 - 1 

11.  Chimia  1 - 1 

12.  Istoria  1 - 1 

13.  EPS 2 - 2 

14.  Educație timpurie 10 - 10 

15.  Ed. fizică 1 - 1 

16.  TOTAL: 39 - 39 

 

Confirmarea gradului didactic doi: 

Nr. Disciplina Planificaţ

i  

S-au 

retras 

Au susţinut TOTAL 

În baza 

probei 

Studiu de caz 

În 

temeiul 

art 131 al 

CE 

1.  Învățământ primar 17+1 - 3 15 18 

2.  Limba franceză 2 - 0 2 2 

3.  Limba engleză 5 - 3 2 5 

4.  Biologie 4 - 1 3 4 

5.  Informatica 3 - 1 2 3 

6.  Ed. tehnologică 1 - 0 1 1 

7.  Matematica 6 - 0 6 6 

8.  Logopedie 1 - 0 1 1 

9.  Chimia  1 - 0 1 1 

6

1

7

1 1
3

2
1 1 1 1 1

2

10

1

0
2
4
6
8

10
12

Conferirea gradului didactic Doi
cadre didactice18

2

5
4

3

1

6

1 1

3

1

9

1

18

2 2
3

2
3

0

3

1 1
0 0 0 0

2
1

3

1

10

0 0
1 1

15

2 2
3

2
1

6

1 1 1
0

6

0

8

2 2 2
1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

CONFIRMAREA GRADULUI DIDACTIC DOI

au confirmat

Studiu de caz

art.131
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10.  Istoria  3 - 2 1 3 

11.  EPS 1 - 1 - 1 

12.  Limba și literatura 

română 

9 - 3 6 9 

13.  Conducător de cerc 1 - 1 - 1 

14.  Educație timpurie 18 - 10 8 18 

15.  Limba rusă 2 - 0 2 2 

16.  Ed. fizică 2 - 0 2 2 

17.  Fizica  3 - 1 2 3 

18.  DC profesor disci 

disciplini muzical- 

teoretice 

2 - 1 1 2 

 TOTAL: 82 - 27 55 82 

 

Confirmarea gradului didactic întâi: 

Nr. Disciplina Planificaţ

i  

S-au retras Au susţinut TOT

AL În baza 

raportului 

 

În 

temeiul 

art 131 al 

CE 

1. Învățământ primar 3 - 0 3 3 

2. Limba engleză 1 - 0 1 1 

3. Ed. tehnologică 1 - 0 1 1 

4. Matematica 1 - 0 1 1 

5. Chimia  2 - 0 2 2 

6. Istoria  2 - 1 1 2 

7. Limba și literatura 

română 

3 - 2 1 3 

8. Geografie 2 - 0 2 2 

9. Conducător de cerc 1 - 1 0 1 

10. Educație plasitică 1 - 1 0 1 

19. 11. Limba rusă 1 - 1 0 1 

 TOTAL: 18 - 6 12 18 

 

 

 

3

1 1 1
2 2

3
2

1 1 1
0 0 0 0 0

1
2

0
1 1 1

6

3

1 1 1
2

1 1
2

0 0 0
0
1
2
3
4
5
6
7

Confirmarea gradului didactic Întâi

au confirmat interviu de evaluare a copetențelor profesionale art.131
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Conferirea gradelor didactice pe ani şcolari 

Anul şcolar doi unu superior Total grade 

didactice 

conferite 

Total 

profesori 

2017 32 8 0 40 1221 

2018 27 4 1 32 1002 

2019 44 5 2 51 1138 

2020 15 5 2 22 1089 

2021 39 8 1 48 1073 
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Conferirea gradelor didactice

doi întâi superior

 

 

Din numărul total de cadre didactice ce activează de bază în licee, gimnazii, școli 

primare  (774) dețin grade didactice după cum urmează: 

GD Superior- 9 c.d. din 774  - 1,16 % 

GD Întâi – 61 c.d. din 774   -  7.88 % 

GD Doi  - 428 c.d. din  774  - 55,29 % 

9

61

428

Grade didactice

GD Superior

GD Întâi

GD Doi

 
 Se atestă rată scăzută a cadrelor didactice cu grad Superior/mangerial. 

 Cadre didactice deținătoare de grad didactic Superior per instituții 

LT ”M.Eminescu”-5 cadre didactice 

LT ”M.Sadoveanu”-2 cadre didactice 

LT ”Șt. Holban” Cărpineni -2 cadre didactice 

GM ”D.Crețu” Cărpineni-1 cadru didactic 

 

 Cadre didactice deținătoare de grad didactic Întâi per instituții 

LT ”M.Sadoveanu”-13                              GM Fundul Galbenei-2 
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LT ”M.Eminescu”-12                                 GM Logănești-2 

LT Lăpușna -8                                            LT ”Universum”-1 

LT” Șt.Holban” Cărpineni-7                      GM Bobeica-1 

GM ”M.Viteazul” -5                                   GM Boghiceni-1 

LT ”M.Lomonosov”-3                               GM Caracui-1 

GM ”S.Andreev” Cioara-2                         GM Mingir-1 

GM ”S.Anisei” Negrea-1 

GM Bălceana-1 

GM Dancu - 1 

Top 4 licee cu cel mai mare nr. de cadre didactice detinători ai gradului didactic Doi 

LT ”M.Sadoveanu”-30 

LT ”Universum” -25 

LT ”Șt.Holban” Cărpineni-22 

LT Lăpușna-19 

Top 4 gimnazii cu cel mai mare și mai mic nr. de cadre didactice deținători ai gradului 

didactic Doi 

GM ”A.Donici” Ciuciuleni-19 

GM Bobeica-17 

GM ”A.Bunduchi” Buțeni-16 

GM Bujor, GM Logănești-14,  

GM ”S.Andreev”Cioara-12 

GM Tălăiești-1 

GM Voinescu-1 

GMG Pervomaiscoe-1 

GMG ”V.Movileanu” Secăreni-1 

 

Constatări reflectate prin Analiza SWOT 

Puncte tari Puncte slabe 

 Crește tendința cadrelor didactice de a 

aspira la grad didactic II,I; 

 Comisiile raionale de specialitate, în 

general, s-au arătat mulţumite de rezulatele 

susţinerii publice a probelor Studiu de caz 

pentru conferirea/confirmarea gradului 

didactic doi și susținerea  Interviului de 

evaluare a competențelor profesionale 

pentru confirmarea gradului didactic întâi; 

 Fișa de atestare- se introduc activități 

relevante disciplinei. 

 

 

 Implicare slabă a managerilor în 

dirijarea procesului de atestare; 

 Prezentarea  tardivă a extraselor, 

dosarelor pentru atestare, pe alocuri 

incomplete; 

 Scăderea interesului unor cadre 

didactice şi manageriale pentru 

activitatea de formare; 

 Reticenţă şi dezinteres pentru creştere 

profesională, în special pentru aspirare 

la grad didactic superior și grad 

managerial. 

Oportunități Amenințări 

 Impulsionarea tendinței de creștere 

profesională a cadrelor, conștientizând 

importanța acesteia în obținerea 

rezultatelor bune; 

 Încurajarea, cu mai multă insistenţă,a 

profesorilor şi managerilor şcolari pentru a 

se încadra mai activ în procesul de atestare 

şi formare profesională continuă, atât la 

*   Lipsa cadrelor didactice pentru unele 

discipline şcolare; 

 *  Scăderea prestigiului profesiei de 

pedagog; 
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nivelul instituţiei de învăţământ, precum şi 

la nivel raional / republican; 

 Organizarea unui atelier de lucru cu 

directorii adjuncți pentru 

instruire/manageri ai IET cu tema: 

”Organizarea și desfășurarea calitativă a 

procesului de atestare la nivel de instituție 

conform Regulamentului de atestare în 

vigoare” 

 Elaborarea corectă și calitativă a 

documentelor ce țin de atestarea cadrelor 

didactice.” 

 

DOMENIUL I. MANAGEMENT ȘI EVALUARE 

 

Obiectiv strategic: Realizarea unui sistem educațional performant, echilibrat și eficient 

I.2.  Creșterea calității actului educațional, cu scopul ameliorării rezultatelor școlare și 

obținerea unor rezultate foarte bune la examenele naționale 

Obiectiv operațional: asigurarea calității managementului curricular 

 

Activitatea de formare profesională continuă în anul şcolar 2020-2021 s-a desfășurat în 

conformitate cu prevederile Codului Educaţiei al Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr. 152 

din 17.07.2014 (art.123 – 125, 133, 134 (b)), Codului Muncii (art. 212, 213, 214, 215, 220), 

Regulamentului cu privire la organizarea formării profesionale continuă aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr.1224 din 09 noiembrie 2004, Programul managerial al DÎ şi Planul Stagiilor de 

formare, oferit de către instituţiile abilitate din ţară. 

  Procesul de formare profesională continuă contribuie efectiv la dezvoltarea resurselor interne 

ale cadrului didactic şi asigură cadrul autentic pentru obţinerea de performanţe profesionale. 

Obiectivele propuse: 

1.Asigurarea calităţii activităţilor de formare continuă a personalului didactic prin 

monitorizarea impactului programelor de formare la nivelul clasei şi al unităţii de 

învăţământ; 

2.Încurajarea personalului didactic în identificarea şi participarea la diverse activităţi de 

formare;  

3.Realizarea unui sistem de evaluare şi promovare a cadrelor bazat pe performanţe, realizarea 

schimbului de experienţă. 

În vederea atingerii acestor obiective cadrele didactice au participat la:  

 activităţi  ale comisiilor metodice la nivel raional şi la Conferinţa raională; 

 cursuri de perfectionare şi formare continuă în instituţiile abilitate din ţară; 

 procesul de atestare, obţinând/confirmând grade didactice. 

Monitorizarea managementului formării profesionale continue a cadrelor didactice la 

nivel de raion s-a realizat conform următoarelor criterii:  

 Elaborarea Planului strategic pentru formarea profesională continuă a cadrelor didactice şi 

manageriale (obligatoriu odată la trei ani);  

 Identificarea nevoilor de formare profesională continuă a cadrelor didactice;  
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 Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de formare profesională relevante necesităţilor 

individuale, monitorizarea formării externe; 

 Asigurarea pentru fiecare cadru didactic a oportunităţilor de formare profesională continuă 

prin cursuri, seminare, traininguri; 

 Organizarea activităţilor de consiliere a cadrelor didactice în vederea autoformării 

continue; 

 Promovarea şi monitorizare parteneriatului pedagogic, experienţei pedagogice avansate;  

 Organizarea activităţilor de dezvoltare personală şi socială a cadrelor didactice cu accent 

pe autonomie, dezvoltarea carierei, învăţarea pe parcursul vieţii, creativitate. 

Pe parcursul anului de studii 2020-2021, formarea continuă a stat la baza creșterii 

calității procesului instructiv-educativ, în acest sens cadrele didactice au participat la: seminare 

tematice rationale, republicane cu participare internațională, ateliere de creație, forumul 

educațional al cadrelor didactice, formare de formatori, participarea la conferințe științifice. 

Cadrele didactice din instituţiile de învățământ din raion sunt implicate activ în diverse comisii 

la olimpiadele şcolare, de cooptare şi evaluare a cadrelor didactice/manageriale în cadrul 

procesului de atestare, au participat în Comisiile de evaluare a manualelor şcolare. 

În scopul implementării noilor politici educaționale, Direcția Învățământ Hîncești a 

organizat şi desfăşurat reuniuni metodice, seminare, mese – rotunde cu diverse tematici: 

   
Repere metodologice privind organizarea procesului 

educațional la disciplina Educație pentru societate, 

cl.a VII-a și clasa a XII-a 

10.09.2020  DÎ, online A. Chetraru, 

specialist metodist   

Dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor 

didactice, pentru predare-învățare-evaluare cu Gsuite 

pentru educație 

07,08,14,15.09.2020 DÎ, online Budurin Irina, 

specialist metodist 

Seminar de formare Organizarea, proiectarea și 

desfășurarea procesului educațional la disciplina 

Educație pentru societate (Unitate de învățare II, cl.a 

7-a,a 12-a) 

27.10.2020 DÎ, online A.Chetraru, 

Specialist metodist 

Seminar teoretico-practic cu profesorii de limba și 

literatura română :Utilizarea lecțiilor video și a 

platformelor educaționale în procesul de predare la 

distanță 

20.10.2020 DÎ, online V. Tonu, șefa DÎ  

Seminar teoretico-practic  cu profesorii de limbă 

engleză/franceză :Implementarea Curriculumului la 

limba engleză/franceză, ediția 2019 

15.10.2020 DÎ, 

online 

I. Cojocaru, șefa 

SMCFP 

Seminar teoretico-practic  cu profesorii de biologie: 

Integrarea instrumentelor WEB și a softurilor 

educaționale în procesul educațional 

20.10.2020 DÎ, 

online 

E. Buruian, șef-

adjunct DÎ 

Seminar teoretico-practic  cu profesorii de limbă și 

literatura română (alol.) : Managementul 

implementării calitative a curriculei 2019 

29.10.2020 DÎ, 

online 

O.Scutaru, spcialist 

principal 

Seminar teoretico-practic  cu profesorii de 

informatică Gsuite(aplicația MEET, Grupuri, 

persoane) 

30.10.2020 DÎ, 

online 

I.Budurin, 

specialist metodist 

Atelier de lucru cu cadrele didactice din 

învățământul primar: Utilizarea în practică a 

platformelor și instrumentelor digitale în predare-

22.10.2020 DÎ 

,online 

A.Șerban, 

specialist 

principal 
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învățare 

Seminar teoretico-practic cu profesorii de 

matematică: Managementul temelor pentru acasă în 

învățământul primar, gimnazial:continuitate și 

racordare la curricula 2019 

30.10.2020 DÎ, 

online 

M.Plăcintă, 

specialist 

metodist 

Seminar teoretico-practic cu profesorii de educație 

plastică: Mangementul implementării calitative a 

curriculei 2019 în clasele a V-VII-a 

21.10.2020 DÎ, 

online 

O.Scutaru, 

specialist 

principal 

Seminar teoretico-practic cu profesorii de educație 

tehnologică: Relevanța activității de 

monitorizare/evaluare a procesului de implementare a 

politicilor curriculare la disciplină 

16.10.2020 DÎ, 

online 

G.Zamurca, 

specialist 

metodist 

Seminar metodic raional cu învățătorii: Fenomenul 

lecției sau clasei inversate 

19.11.2020 DÎ, 

online 

A.Șerban, 

specialist 

principal 

Seminar teoretico-practic  cu profesorii de limbă 

engleză/franceză :Utilizarea lecțiilor video și a 

activităților interactive în procesul de predare la 

distanță 

16.11.2020 DÎ, 

online 

I. Cojocaru, șefa 

SMCFP 

Seminar teoretico-practic  cu profesorii de limbă 

rusă: Eficiența utilizării TIC în procesul instructiv-

educativ 

27.11.2020 DÎ, 

online 

A.Costrîj, 

specialist superior 

Seminar teoretico-practic  cu profesorii de 

informatică :Aplicarea platformei educaționale Gsuite 

(Jamboard, Drive, Documente) în procesul de predare 

17.11.2020 DÎ, 

online 

I.Budurin, 

specialist 

metodist 

Seminar teoretico-practic cu profesorii de 

matematică: Evaluarea rezultatelor școlare în clasa a 

V-a:aspecte de continuitate din perspectiva evaluării 

criteriale prin descriptori 

30.10.2020 DÎ, 

online 

M.Plăcintă, 

specialist 

metodist 

Seminar teoretico-practic cu profesorii de educație 

muzicală: Aspecte metodologice privind formarea 

competenței de receptare a muzicii în audiții 

muzicale/interpretare 

25.11.2020 DÎ, 

online 

A.Șerban, 

specialist 

principal 

Seminar: Valorificarea activităților de învățare bazate 

pe proiect în procesul studierii disciplindelor din aria 

socio-umanistă 

26.11.2020 DÎ, 

online 

A. Chetraru, 

specialist 

metodist  

Seminar: Metodologia de aplicare a Curricula și de 

asigurare a calității procesului educațional la EPS și 

educația civică. Activități educaționale extracurriculare 

promovate de instituție, schimb de practici 

Cl. a VII-a 

29.12.2020 

Cl. aXII-a 

03.12.2020 

DÎ, 

online 

A. Chetraru, 

specialist 

metodist  

Seminar cu profesorii de limba și literatura 

română:Exploatarea mediului virtual de învățare în 

cadrul orelor de limba și literatura română 

19.01.2021 DÎ, 

Online  

V.Tonu, șefa DÎ 

Hîncești 
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Seminar cu profesorii de limba și literatura 

română:Organizarea și desfășurarea demersului 

didactic interdisciplinar 

16.03.2021 DÎ, 

Online  

V.Tonu, șefa DÎ 

Hîncești 

Seminar teoretico-practic cu profesorii de limba rusă: 

Particularitățile evaluării rezultatelor școlare exprimate 

în termeni de competențe 

19.03.2021 DÎ, 

online 

A.Costrîj, 

specialist superior 

Seminar teoretico-practic cu profesorii de 

chimie/biologie: evaluarea rezultatelor învățării –

aspect constructivist în implementarea curriculumului, 

ediția 2019 

17.03.2021 DÎ, 

online 

E. Buruian, șef-

adjunct DÎ 

Seminar teoretico-practic cu profesorii de 

informatică: evaluarea rezultatelor învățării –aspect 

constructivist în implementarea curriculumului, ediția 

2019, la informatică 

30.03.2021 DÎ, 

online 

I.Budurin, 

specialist 

metodist 

Seminar teoretico-practic cu profesorii de 

matematică: Metodologia realizării conexiunilor 

transdisciplinare în cadrul studierii Matematicii, 

educația STEM și STEAM în procesul educațional la 

matematică 

12.03.2021 DÎ, 

online 

M.Plăcintă, 

specialist 

metodist 

Seminar teoretico-practic cu profesorii de educație 

tehnologică: Relevanța activităților de consiliere 

metodică desfășurată în vederea implementării 

curriculumului 

26.03.2021 DÎ, 

online 

G.Zamurca, 

specialist 

metodist 

Seminar teoretico-practic  cu profesorii de limba și 

literatura română(alol.): Integrarea eficientă a 

tehnologiilor informaționale și de comunicare în 

procesul educațional la limba și literatura română 

pentru IPLMN 

18.03.2021 DÎ, 

online 

O.Scutaru, 

specialist 

principal 

Seminar teoretico-practic  cu  învățătorii: Eficiența 

metodelor alternative de evaluare în dezvoltarea 

competențelor de autocunoaștere și a învăța să înveți 

31.03.2021 DÎ, 

online 

A.Șerban, 

specialist 

principal 

Seminar informativ la educația fizică cu profesorii 

care au ales modulul ”Oina” 

16.03.2021 DÎ, 

online 

V. Lăcustă, 

specialist 

metodist 

Seminar teoretico-practic cu profesorii de educația 

fizică: Prevenirea și reacționarea la abuzul sexual 

asupra copiilor în sport 

30.03.2021 DÎ, 

online 

V. Lăcustă, 

specialist 

metodist 

Seminar teoretico-practic cu profesorii de educația 

plasică: Evaluarea formativă, instrument de asigurare 

a succesului elevului la educația plastică 

22.04.2021 DÎ, 

online 

O.Scutaru, 

specialist 

principal 

Seminar teoretico-practic cu profesorii de educația 

muzicală: Formarea competenței de apreciere a 

creațiilor muzicale în limbaj specific 

15.04.2021 DÎ, 

online 

A.Șerban, 

specialist 

principal 

Seminar teoretico-practic cu profesorii de istorie. 

Schimb de bune practici: Proiectarea – realizarea 

procesului de predare-învățare-evaluare prin învățarea 

online, utilizînd combinația de metode expozitive, 

aplicative și de colaborare 

22.04.2021 DÎ, 

online 

A. Chetraru, 

specialist 

metodist 
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Constatări reflectate prin Analiza SWOT 

Puncte tari Puncte slabe 

 Au fost elaborate planurile de activitate ale 

comisiilor metodice raionale; 

 S-a constatat o implicare suficientă a 

managerilor pentru determinarea nevoii de 

formare continuă, motivarea și mobilizarea 

participării cadrelor didactice la seminare.  

 S-au organizat și desfăşurat 33 seminarele 

metodice, la fiecare disciplină școlară, 

conform planificării lunare, în regim 

ONLINE  

 Ca finalitate a activității de formare, de 

desfășurare a procesului instructiv-educativ 

la disciplină cadrele didactice aspiră la grade 

didactice. 

 lipsa competențelor digitale la unele 

cadre didactice din GM Bobeica, GM 

Mingir, GMG Cărpineni, GM Mereșeni, 

GM Bălceana; 

 motivarea slabă de încadrare a 

tinerilor specialişti în activitate;  

 în mare parte la cursurile de formare 

profesională continuă se înscriu, în 

special, cadrele didactice care susţin 

atestarea; 

 scăderea interesului  cadrelor 

didactice de vârstă pensionară  pentru 

activitatea de formare continuă. 

 

Oportunități Amenințări 

 Creșterea calității actului de predare-

învățare prin dezvoltarea competențelor 

digitale; 

 Utilizarea informațiilor dobândite la 

cursurile de formare continuă, seminare 

raionale în activitatea la clasă/profesională; 

 Acordarea consultanței metodice cadrelor 

didactice la disciplina predată în contextul 

perfecționării profesionale continue; 

 Motivarea cadrelor didactice pentru 

participare la formările profesionale în 

domeniu, creștere profesională prin aspirare 

la grad didactic/managerial. 

Diminuarea interesului atât a cadrelor 

didactice cât și a elevilor pentru procesul 

instructiv- educativ; 

Fluctuația cadrelor didactice. 

 

Recomandări: Valorificarea competențelor câștigate prin cursurile de formare continuă în 

activitatea profesională; Acordarea consultanței metodice cadrelor didactice la disciplina 

predată în contextul perfecționării profesionale continue; Motivarea cadrelor didactice 

pentru participare la formările profesionale în domeniu, creștere profesională prin aspirare la 

grad didactic. 
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Constatări: 

Seminarele desfăşurate au avut drept scop orientarea activităţii responsabililor de 

educaţie din instituţiile raionului în sensul realizării unui proces educativ eficient cu toți 

partenerii educaționali, inclusiv Consiliul Elevilor, orientare spre  încadrarea şcolii în 

comunitate, cu accente pe educaţia individualizată şi de implementare a Conceptului de 

„Şcoală prietenoasă copilului”. 

Comisia metodică a diriginților și-a desfășurat activitatea conform planului de 

activitate. Toți diriginții au monitorizat starea de sănătate a copiilor, modul de respectarea 

cerințelor sanitaro-epidemiologice în contextul pandemiei de Covid-19. 

Ședințele cu părinții au fost organizate în format online, în grupuri mici și discuții 

individuale. 

Școala tânărului pedagog 

În conformitate cu Planul de activitate al DÎ Hânceşti pe parcursul anului de studii 

2020-2021 s-a desfăşurat lucrul cu tinerii specialişti, după cum urmează: 

Tema seminarului Data 

Locul 

desfăş

urării 

Responsabilul 

Seminar raional teoretico –practic:Facilități 

sociale și responsabilități didactice pentru tinerii 

specialiști și cadre didactice. 

24.09.2020 Online  I.Cojocaru, 

șefa SMCFC 

A Ungureanu., 

specialist 

metodist 

Seminar metodic raional ”Interdependența dintre 

strategiile didactice” 

26.11.2020 ONL

INE 

I.Cojocaru, 

șefa SMCFC 

Constatări: 

 Cadrele didactice debutante și-au format o viziune clară despre cerințele sistemului 

educațional, actele normative din învățământul general și persoanele resursă care i-ar 

putea sprijini în carieră, au luat cunoștință de facilitățile sociale, indemnizațiile de care 

vor beneficia pe parcursul primilor trei ani de activitate. 

• Atragerea, motivarea și menținerea cadrelor didactice tinere rămâne a fi o prioritate 

majoră atât pentru DÎ cât și pentru fiecare înstituție în parte prin dezvoltarea sistemului de 

mentorat, promovarea meritocrației, punerea în valoare a oricărei competențe pe care o 

posedă. 
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• Alarmant este faptul că studenții care au studiat în colegiile și universitățile pedagogice 

refuză să se angajeze în calitate de profesor. 

• Cadrele didactice debutante și-au format o viziune clară despre cerințele sistemului 

educațional, actele normative din învățământul general și persoanele resursă care i-ar 

putea sprijini în carieră, au luat cunoștință de facilitățile sociale, indemnizațiile de care 

vor beneficia pe parcursul primilor trei ani de activitate. 

 

I.3. Creșterea calității învățământului adresat tinerilor capabili de performanță 

Obiectiv operational:Crearea mediului motivant pentru creșterea performanței 

școlare; 

Valorificarea potențialului creative al elevilor prin intermediul activițăților extra 

didactice 

Indicator de performanță: nr.elevilor implicați în activitatea extradidactică mărit cu 

10 % 

Activități extrașcolare, concursuri 

Activitatea extracurriculară este o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia 

orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând, în primul rând, o atitudine creatoare, 

atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă 

relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. Diversitatea activităţilor extraşcolare 

oferite creşte interesul copiilor pentru şcoală şi pentru oferta educaţională. 

Din cauza evoluției situației epidemiologice și a riscului sporit privind transmiterea 

virusului SARS-CoV-2, activitățile extracurriculare în instituțiile de învățământ secundar general 

au fost parțial suspendate, acestea fiind organizate on-line. 

La nivel raional au fost organizate concursuri de cântece, desene, creație literară în 

format online.  

În scopul cultivării limbii literare vorbite, a expresiei artistice al cuvântului, promovării 

valorilor naționale, descoperirea tinerilor talente, captarea și menținerea interesului elevilor 

pentru poezie, la 27 februarie, curent, online, a fost desfășurată cea de-a II -a etapă, raională, al 

concursului declamatorilor (ajunsă la a XIII –a ediție), dedicate aniversării  a 110 ani de la 

nașterea poetului Liviu Deleanu. 

 La faza raională au participat 29 de elevi din 24 instituții (cu 14 elevi mai puțini 

decât anul 2020): 

 1. CE GMG Cotul Morii 

 2. GM „A Donici” 

 3. LT „D. Cantemir”Crasnoarmeiscoe 

 4. GM „S. Anisei”Negrea 

 5. LT Lăpușna 

 6. GM Obileni 

 7. GM Bălciana 

 8. GM Tălăiești 

 9. GM „D. Crețu” Cărpineni 

 10. Bobeica 

 11. GM „C.Tănase”Nemțeni 

 12. LT „M. Sadoveanu” 

 13. GM „C. Radu” Leușeni 

 14. GM Logănești 
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 15. LT „M. Lomonosov” 

 16. GM Cățeleni 

            17. GM Bujor 

 18. LT „Șt. Holban” Cărpineni 

 19. GM „M. Viteazul” 

 20.  GM „A. Bunduchi” Buțeni 

 21. LT „M. Eminescu” 

 22.  GM Fundul Galbenei 

 23. GM Dancu 

        24. GM Mingir 

 Necătând la numărul mai mic de participanți, elevii au dat dovadă de o pregătire bună. 

Implicarea, atât a celor care s-au încadrat în concurs, cât și a celor care s-au ocupat de ghidarea 

lor, adică a mentorilor, a fost una destul de serioasă. Pregătirea minuțioasă: costume adecvate 

tematicii poeziei, muzică, atributica necesară a demonstrat acest lucru. Deși, creația poetului nu 

este inclusă în curricula școlară, concurenții, prin atitudinea lor față de  versurile recitate, au 

arătat că au înțeles-o, au îndrăgit-o și că vor mai reveni la poezia lui Liviu Deleanu, îndemnând 

și pe alții s-o facă. 

  În scopul scopul aducerii în universul copiilor adevărata trăire creștină, profund 

ortodoxă, Direcția Învățământ Hîncești a organizat și desfășurat, online, concursul Învierea 

mântuitorului – bucuria tuturor (etapa finală). 

 Participanții, prin creațiile  prezentate atât la Secțiunea literară (individuală), cât și cele 

prezentate la Secțiunea creației digitale (grup) au demonstrat că orele de Religie, predate în 14 

instituții școlare ale raionului, contribuie la cunoașterea propriei identități  religioase, culturale 

și naționale, dezvoltă virtuțile  creștine și consolidează deprinderile de comportament moral –

religios, promovează valorile cultural – creștine specifice Sfintelor Sărbători. 

 Scrisorile de mulțumire, adresate lui Dumnezeu pentru bucuria inimii, felicitările cu 

mesaj tematic, adresate rudelor, prietenilor, pedagogilor etc., creațiile literare „De la Cruce la 

Înviere”, înregistrările VIDEO din biserici, cu imnuri de slavă înălțate Preasfintei Treimi,  

ne-au confirmat că cei 25 de  elevi - participanți  l-au primit, cu bucurie,  în viața lor pe 

Dumnezeu și pe fiul lui, Iisus Hristos.   

 Ne bucură faptul că prin demersul educational  din cadrul orelor de religie , Biserica 

vine în ajutorul societății în ansamblul ei, promovând dragostea, prietenia, pacea, înțelegerea, 

întrajutorarea și cooperarea între semeni. 

În confirmitate  cu  Planul managerial al Direcției Învățământ pentru anul de studii 2020 

– 2021, au fost planificate 4 concursuri cu profil muzical – coreografic, având  drept obiectiv 

:cultivarea unei viziuni de ansamblu asupra artelor și tehnologiilor, formarea unei atitudini 

active cultural-artistice în raport cu dezvoltarea personală a elevului și cadrului didactic. 

   Ținând cont de restricțiile Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică, Direcția Învățământ 

Hîncești  a organizat și desfășurat, în regim online,următoarele activități cultural artistice la 

nivel raional: 

nr.crt Activitatea Perioada Responsabil 

1. Festivalul-concurs al cercurilor 

dramatice 

februarie Gr. Zamurca, specialist 

metodist 

2. Festivalul-concurs al cântecului 

popular 

aprilie Gr. Zamurca, specialist 

metodist 

Filmările au fost expediate în poșta electronică a DÎ  înainte cu o zi dând posibilitate 

comisiilor de jurizare să vizioneze și să analizeze evoluările colectivelor cercurilor dramatice și 

ale cântecelor populare. Instituțiile participante au dat dovadă de responsabilitate,ingeniozitate, 

creativitate,cunoașterea Regulamentului. 

Instituțiile cu o pondere mai mare de participare și locuri premiante sunt 

următoarele: 
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Nr.  Instituția de învățământ Denumirea concursului  Locul premiant 

1 LT „Universum” Sarata 

Galbenă 

Concursul cercurilor dramatice, 

două categorii de vârstă 

Locul  II + mențiune 

2 GM  Fundul Galbenei Concursul cercurilor dramatice 

Concursul cântecului popular 

Locul  I 

Locul  I 

3 GM Caracui Concursul cercurilor dramatice 

Concursul cântecului popular 

Locul II 

Locul  III 

4 GM Mingir 

GM Pașcani 

GM „S.Anisei” Negrea 

Rata de participare este  în creștere dar urmează a lucra 

mai intens  și cu dare de sine pentru a obține locuri 

premiante. 

 

Ca rezultat al desfășurării concursurilor raionale, am obtinut: 

 ca elevii să-și cunoască drepturile şi libertăţile în corelaţia cu obligaţiile, răspunderile şi 

responsabilităţile asumate. 

  Elevii au cultivat relaţii interumane, exprimări şi realizări sociale, întărirea propriei 

identităţi culturale, care asigură un suport al confortului spiritual, al siguranţei de sine.  

 Activităţile extracurriculare mai sus enumerate şi analizate sunt apreciate atât de către 

copii, cât şi de factorii educaţionali în măsura în care : valorifică şi dezvoltă interesele şi 

aptitudinile copiilor; organizează într-o manieră plăcută şi relaxantă timpul liber al 

copiilor; formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ; 

copiii au teren liber pentru a-şi manifesta în voie spiritul de iniţiativă; au un efect 

pozitiv pentru munca desfăşurată în grup; creează un sentiment de siguranţă şi încredere 

tuturor participanţilor; contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor. 

  Prin aceste activități s-a oferit elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri pozitive ale 

vieții. 

Se recomandă desfășurarea de parteneriate școlare,având asociați: familia, comunitatea, 

reprezentanții bisericii, școala. Această triadă stă la baza formării copilului.Analiza 

parametrilor statistici privind activitățile extracurriculare în instituțiile de învățământ din 

raionul Hîncești: 
Anul 

de 

studii 

Total 

elevi 

pe 

raion 

Număr

ul total 

de 

cercuri 

Număr

ul de 

elevi 

antrena

ți în 

cercuri 

% 

implic

ării în 

activit

ăți 

Denumirea cercurilor 

muzi

cal 

core

og 

sport teat

ru 

Ate 

plas. 

tehnol

ogii 

Etnogr

. 

Turizm 

Studier 

ținutului 

natal 

Biologie  alte

le 

2017-

2018 

10649 249 4204 40 800 336 2540 208 384 64 48 32 176 

2018-

2019 

10328 182 4837 47 838 344 2276 375 517 117 62 123 260 

2019-

2020 

10068 179 4320 43 805 320 2050 325 498 105 38 120 59 

2020-

2021 

  9790 183 3975 41 785 308 1980 300 458 128 30 90 196 

 Comparând procentul antrenării elevilor în activități  extracurriculare, constatăm : 

 diferența de la an la an se menține pe aceeași poziție( indicator nerealizat), necătând la 

faptu că, anual, numărul total de elevi din  raion este în scădere.  

  elevii din instituțiile de  învățământ din  raion nu  și-au  pierdut interesul  în activitățile 

cultural- artistice.  

  festivalurile-concurs la nivel raional  au fost  organizate și desfășurate  de către Direcția 

Învățământ conform regulamentelor, fără abateri, comisiile de jurizare au apreciat 
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corect participanții la concurs promovându-i în cadrul festivităților, cum ar fi Ziua 

profesională a angajaților din învățământ, „Gala Laureaților”.  

  ținem să menționăm că indicatorul de performanță nu a fost atins. 

 În lipsa organizării concursurilor scolare la disciplinele din Planul-cadru, în anul 

precedent de studii, elevii au manifestat interes sporit pentru concursurile literar-

artistice la nivel național și internațional, ocupând locuri premiante. Datorită acestui 

fapt, indicatorul de performanță la acest aspect  a fost atins ( peste 50  locuri I, II, III). 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: creşterea cu 3% a numărului de premii şi menţiuni 

la concursuri / olimpiade şcolare 

În scopul creării mediului motivant pentru creșterea performanței școlare, DÎ a organizat  

Gala Laureaților, ediția 2021, desfășurată după un an de turbulență emoțională de pe urma 

izolării, an fără mari emoții ale confruntărilor elitelor, care a consemnat Talentul, Perseverența, 

Dedicația, Excelența. Și in acest an, în cadrul activității, au fost chemați la rampă elevii și 

animatorii lor, cutezătorii concursurilor de valorificare a potențialului creator la desen, dans, 

poezie, lectură, concursuri de promovare a mediului sănătos de viață - toate diverse, care au 

demonstrat cât de multidimensionale sunt făgașurile pe care au reușit discipolii instituțiilor 

hînceștene să se afirme. Au fost aplaudați cei 45 de promotori consecvenți ai imaginii raionului,  

18 animatori performanți, discipolii cărora au trei sau mai multe locuri premiante. De titlul de  

Animator de excelență s-au învrednicit profesoarele de educație plastică  Croitoru Maria, LT 

”M. Eminescu” Hîncești, Jucov Maria, LT ”Șt. Holban” Cărpineni, profesoara de istorie  Pîrău 

Olga, LT „M. Sadoveanu” Hîncești, discipolii cărora doi ani consecutiv au obținut locuri 

premiante în cadrul concursurilor extracurriculare republicane. 

De asemenea, în cadrul Galei Laureaților, au fost decernate premiile și diplomele pentru 

concursul republican ”Pedagogul Anului”, etapa raională. De acest titlu s-a învrednicit dna 

Grinciuc Svetlana, învățătoare, LT ”Șt.Holban” Cărpineni. 

 Un element de noutate al Galei  a fost nominalizarea ”Elevul anului”, care a accentuat  

momentul notoriu al sărbătorii. Deținătorii titlului ”Elevul anului” , ediția I-âi, sunt:Nistor 

Maria, elevă în cl.a XII-a, LT „M. Eminescu” Hîncești și Colța Feoctista, elevă în clasa a IX-a, 

GM ”D.Crețu” Cărpineni. 

În scopul   motivării și încurajării elevilor  de  a  participa  la  activitățile extracurriculare DÎ  

propune: 

1. Desfășurarea concursurile raionale pe  zone;   

2. Constituirea comisiilor  de  jurizare din specialiști  în  domeniile  respective; 

3. Planificarea cheltuielilor  pentu  transportarea  elevilor  la  activitățile  extracurriculare; 

4.  Organizarea și desfășurarea unui concert final(1 iunie-Ziua Internațională a Copiilor) al 

elevilor cu performanțe în activități extracurriculare. 

Concursul republican Pedagogul Anului, ediția 2021, etapa raională 

Scopul - sporirea prestigiului profesiei de pedagog, stimulării activității creative a 

acestuia, promovării experienței avansate și inovatoare, precum și motivării cadrului didactic 

pentru autoformare și formare continuă. 

Indicator de performanță: 

Concursul republican Pedagogul Anului, ediția 2021, etapa raională s-a desfășurat în 

conformitate cu prevederile ordinului DÎ nr. 06-b din 15.01.2021 Cu privire la organizarea și 

desfășurarea etapei raionale a concursului Pedagogul Anului, ediția 2021, Regulamentului de 

organizare și desfășurare a concursului Pedagogul Anului,ediția 2021 aprobat prin decizia 

Consiliului de Administrație nr.4 din 28.10.2020 , Planului Managerial de activitate al DÎ. 
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Cadrele didactice care participă la acest concurs îşi asumă o responsabilitate mare, 

deoarece pregătirea pentru competiţie este o operă niciodată încheiată şi care implică multă 

răbdare, tact şi măiestrie pedagogică, creativitate şi empatie, pasiune şi dăruire profesională. 

Pentru participare la etapă raională a concursului au depus dosarele 9 concurenți din 7 

instituții de învățământ din subordine: categoria ”Educatorul Anului”-3 candidați, categoria 

”Învățătorul Anului”-4 candidați, categoria ”Profesorul Anului”- 2 candidați. 

Concurenţii au fost antrenaţi în 4 probe: testul  psihopedagogic, ora publică, sugestii 

metodologice în baza temei de cercetare, discurs cu genericul ”În numele viitorului”. În 

condițiile epidemiologice COVID-19, toate probele concursului, cu excepția  testului,  s-au 

desfășurat în cadrul instituțiilor de învățământ preșcolar, primar, gimnazial și liceal unde 

activează participanții, desfășurând activitățile publice cu copiii/elevii săi. 

 

Membrii juriului au evaluat prestația participanților în baza criteriilor expuse în anexa 

nr.4 la Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului ”Pedagogul  Anului”. 

În temeiul punctajului acumulat, clasamentul aprobat de către membrii juriului concursului, 

înregistrat în procesul verbal din 23.02.2021, cei 9 candidaţi s-au învrednicit cu următoarele 

locuri: 

 

Învățământ general 

Locul II- DONCĂ ECATERINA , LT „Șt. Holban” Cărpineni 

Locul III-BÎRLĂDEANU ELIZAVETA, LT Lăpușna 

 

Învăţământ primar 

Locul I – GRINCIUC SVETLANA, LT ”Șt. Holban” Cărpineni 

Locul II – SONIC INA, GM Dancu 

Locul III-  JOSAN SILVIA,  LT Lăpușna 

Locul III- VULPE DIANA, GM Drăgușenii Noi 

 

Învățământ preșcolar 

Locul II – PLĂCINTĂ SVETLANA, IET Logănești 

Locul III – CALO TATIANA, IET Cărpineni 

Locul III – STANCIU MARIA, IET Lăpușna. 

 

Conform  Regulamentului, la etapa republicană a concursului, categoria ”Învățătorul 

Anului” a participat Grinciuc Svetlana,învățătoare, LT ”Șt. Holban” Cărpineni. 

Anul ediției Învățământ preșcolar Învățământ 

primar 

Învățământ 

gimnazial/liceal 

2013 - 3 3 

2014 - - 5 

2015 - 1 5 

2016 - 3 3 

2017 - 1 4 

2018 3 2 6 

2019 3 - 6 

2020 3 3 4 

2021 3 4 2 

Total 12 17 38 
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Din numărul total de participanți la concurs (67 participanți) 4  sunt bărbați ( 5,97%) și 

63 sunt femei (94,02%) 

femei; 63

bărbați; 4

2013-2020
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Se remarcă LT ”Șt.Holban” cu un număr record de participanți în cadrul 

concursului, 11 la număr, cu  participare în fiecare an. GM Drăgușenii Noi s-a remarcat 

prin insistență în ultimii 3 ani. 

Din numărul total de instituții de educație timpurie (43) doar 10 au participat 

în concurs. IET ”Albinuța” Hîncești și IET ”Andrieș” Logănești au avut câte 2 

participanți pe parcursul anilor 2018-2021. 

Distribuirea pe discipline: 
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Anul 

ediției 

Nr.participanți Instituția de educație 

timpurie 

Nume,prenume 

2018 3 IET”Romanița” Buțeni  

IET”Andrieș” Logănești 

IETnr.1Sărata Galbenă 

Schimbător Aliona 

Sîrbu Cristina 

Prozorovschi Natalia 

2019 3 IET”Albinuța” Hîncești 

IET Obileni 

IET Nemțeni 

Harbuz Ina 

Cazimir Aliona 

Mardare Maia 

2020 3 IET Mingir 

IET”Andrieș” Hîncești 

IET”Albinuța” Hîncești 

Damian Viorica 

Vortolomei Ana 

Pascal Marina 

2021 3 IET”Andrieș” Logănești 

IET Cărpineni 

IET Lăpușna 

Plăcintă  Svetlana 

Calo Tatiana 

Stanciu Maria 

Total 12   

 

Nr. Disciplina  Nr.de participanți 

1.  L.engleză 5 

2.  L.română 4 

3.  Matematica  4 

4.  Geografia  4 

5.  L.rusă 4 

6.  Istoria  3 

7.  Informatica 3 

8.  Ed. fizică 3 

9.  L.franceză 2 

10.  Biologia 2 

11.  Ed. muzicală 1 

12.  Ed.civică 1 

13.  Ed.plastică 1 

14.  Fizica  1 

15.  Învățământ primar 17 

16.  Învățământ preșcolar 12 
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.  

În baza celor enunțate s-au constatat următoarele : 

 creșterea esențială a numărului de participanți din ciclul primar, de la 0 în 2019 la 4 în 

2021; 

 o participare activă a educatorilor în ultimii 4 ani; 

 scăderea numărului de participanți din ciclul gimnazial/liceal de la 6 in 2018 la 2 în 

2021; 

 implicarea în concurs a unui număr foarte mic de bărbați  4 din 67 (5,97%); 

 din nr.total de instituții(46)  - 29 nu au participat niciodată în concurs (63%); 

 aria curriculară ”Limbă și comunicare” se dovedește a fi cea mai activă în promovarea 

viziunei positive a profesiei de pedagog. 

Asigurarea protecţiei vieţii şi sănătăţii copiilor. Prevenirea violenţei. 

Obiectiv : Prevenirea şi monitorizarea permanent a cazurilor de violenţă asupra copiilor în 

toate instituțiile educaționale din raionul Hîncești 

Indicator de performanță: Implementarea unor mecanisme eficiente de implicare a 

comunităților și familiilor în soluționarea problemelor educaționale și de asumare a 

responsabilităților pentru educația copiilor 

Prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar constituie o premisă importantă pentru 

crearea unui climat propice desfășurării activităților instructiv-educative. Pe parcursul anului de 

studii 2020-2021 s-au întreprins următoarele măsuri: 

 Actualizarea listei coordonatorilor ANET din institițiile de învățământ secundar general 

din  raionul Hîncești; 

 Elaborarea Planului de acțiuni în scopul îmbunătățirii parteneriatului familie- școală; 

 Înregistrarea tuturor cazurilor de abuz; 

 Consilierea individuală cu elevii victimă a oricărei forme de violență; 

 Monitorizarea elevilor cu comportament deviant; 

 Oferirea de suport educațional și consiliere pentru părinți; 

 Organizarea și desfășurarea seminarlor cu coordonatorii ANET; 
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 Colectarea datelor cu privire la evidența cazurilor de ANET. 

 

Constatări: 

 În  instituțiile de învățămănt ale raionului Hîncești activează 46 de coordonatori locali 

ANET, care au fost antrenați în mai multe activițăți de formare și informare în domeniu 

respectiv . 

 În perioada 01.09.2020 - 31.05.2021 au fost înregistrate 504 (594 cazuri in 2019-2020) 

cazuri suspecte de ANET. Din numărul total de cazuri înregistrate, 442 au fost 

examinate în instituţiile şcolare, conform procedurilor prevăzute în cadrul instituţional.  

 Au fost referite în baza Fişei de sesizare către alte structuri competente în domeniu  62 

cazuri. 

 Se constată   un număr mai mare de cazuri la copiii de vârsta 11-15 ani care sunt supuşi 

neglijării (143 cazuri, total 341), în deosebi în rândul băieţilor (106). 

 Se menține tendința în creștere a numărului de cazuri identificate și sesizate de către 

adulți cu responsabilități legale față de creșterea și dezvoltarea copilului. 
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0-3 

ani 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

4-7 

ani 

2 3 - 1 - - 1 3 - - - - - - 3 7 10 5 - 5 - 8 2 

8-

10 

ani 

14 36 1 25 - 3 18 34 - 1 - - - - 33 99 132 36 27 33 36 108 24 

11-

15 

ani 

22 89 23 63 1 - 37 106 - - - - - - 83 258 341 75 55 110 101 314 27 

16-

18 

ani 

- 5 - 4 - - 3 9 - - - - - - 3 18 21 5 2 8 6 12 9 
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l 

38 133 24 93 1 3 59 152 - 1 - - - - 122 382 504 121 84 156 143 442 62 

Tot

al 

171 117 4 211 1 - - 504 504 121 84 156 143 442 62 
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Cazuri înregistrate pe parcursul anului de studii 2020-2021, per instituții 
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LT "M. 

Sadoveanu"  

- 2 - 2 - - 1 3 - - - - - - 1 7 8 

LT "M. 

Eminescu"  

- 7 7 2 - - 6 4 - - - - - - 13 13 26 

LT "M. 

Lomonosov

"  

- 1 1 - - - - - - - - - - - 1 1 2 

LT "Şt. 

Holban"  

- - - - - - 3 7 - - - - - - 3 7 10 

LT 

"Dimitrie 

Cantemir"  

- 4 - - - - - 2 - - - - - - - 6 6 

LT  

Lăpuşna 

2 8 2 5 - - - 1 - - - - - - 4 14 18 

LT 

"Universu

m"  

1 - 1 - - - 6 6 - 1 - - - - 8 7 15 

GM "A. 

Donici"  

- 4 1 - - - - 4 - - - - - - 1 8 9 

GM "S. 

Andreev"  

- 4 1 12 - - - 1 - - - - - - 1 17 18 

GM"Cezar 

Radu"  

3 5 - 6 - - 1 4 - - - - - - 4 15 19 

GM - - - - - - 1 7 - - - - - - 1 7 8 
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Bălceana 

GM Bobeica 2 3 - - - - 1 - - - - - - - 3 3 6 

GM 

Boghiceni 

- - - - - - - 5 - - - - - - - 5 5 

GM Bozieni 11 7 - - - - - - - - - - - - 11 7 18 

GM Bujor 1 2 2 - - - - 2 - - - - - - 3 4 7 

GM "A. 

Bunduchi"  

2 8 2 - - - - - - - - - - - 4 8 12 

GM Caracui 1 3 1 - - - - 1 - - - - - - 2 4 6 

GM 

Călmăţui 

 2 - - - - - 6 - - - - - - - 8 8 

GM 

Căţeleni 

2 4 - 7 - - 2 27 - - - - - - 4 38 42 

GM”D.Creţ

u”  

1 10 2 5 - - 4 2 - - - - - - 7 17 24 

GM Dancu - 1 - 2 1 - - 5 - - - - - - 1 8 9 

GM 

Drăguşenii 

Noi 

- 1 2 6 - - - 1 - - - - - - 2 8 10 

GM Fundul 

Galbenei 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

GM 

Logăneşti 

- - - - - - 1 9 - - - - - - 1 9 10 

GMG 

Mereşeni 

1 2 - - - - - - - - - - - - 1 2 3 

GM "M. 

Viteazul"  

- - 2 3 - - 4 3 - - - - - - 6 6 12 

GM  Mingir 2 11 3 1 - - - 16 - - -- - - - 5 28 33 

GM Mireşti - 6 - - - - - - - - - - - - - 6 6 

GM 

”S.Anisei” 

- 8 - - - - - - - - - - - - - 8 8 

GM „C. 

Tănase” 

- 2 - 1 - - 1 1 - - - - - - 1 4 5 

GM Obileni - - - - - 1 2 - - - - - - - 2 1 3 

GM Oneşti 4 5 - - - - 1 1 - - - - - - 5 6 11 

GM Paşcani - - - - - - - - - - - - - - - - - 

GM Pereni - 2 - 8 - - 2 2 - - - - - - 2 12 14 

GM - - - - - 2 11 8 - - - - - - 11 10 21 
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Pogăneşti 

GM  " 

A.Plămădea

lă” 

- - - - - - 8 2 - - - - - - 8 2 10 

GM 

Tălăieşti 

- - 1 - - 2 1 1 - - - - - - 2 3 5 

GM 

Voinescu 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

GM Gr 

Cotul Morii 

- 1 - - - - 11 7 - - - - - - 11 8 19 

GMGr "K. 

Evteeva"  

- 7 2 12 - - - - - - - - - - 2 19 21 

GMGr 

Pervomaisc

oe 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

GMG 

"V.Movilea

nu"   

3 1 2 1 - - - - - - - - - - 5 2 7 

GMG 

Cărpineni 

- 13 - 8 - - - - - - - - - - - 21 21 

ŞPG 

Horjeşti 

- 4 - 5 - - - - - - - - - - - 9 9 

ŞPG 

Fîrlădeni 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

ŞPG 

Şipoteni 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

               136 368 504 

 

Se constată o creștere mica ,dar sigură, a numărului de institiții care înregistrează 0 cazuri de 

abuz:GM Pașcani,GMG Pervomaiscoe, GM Fundul Galbenei, GM Voinescu, ȘPG Șipoteni. 
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2015 19 71 15 21 3 - 30 20 4 2 71 114 185 

2016 14 61 21 24 2 1 27 42 1 7 65 135 200 

2017 16 81 39 44 2 1 32 91 5 10 94 227 321 

2018 39 128 52 57 4 - 65 104 2 6 162 295 457 

2019 38 155 64 110 4 - 109 200 - 14 215 479 694 

2020 26 120 28 90 5 0 107 171 0 7 166 388 554 

Subtota

l 

152 616 219 346 20 2 370 628 12 46 773 1638 2411 

Total 768 565 22 998 58 2411  
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Din datele pe care le deținem, constatăm: 

 începând cu anul 2015, nr. de cazuri este în creștere, scade abia în 2020, motivul fiind 

predarea la distanță și interacțiunea limitată a elevilor cu alți factori; 
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 au fost înregistrate cazuri de cyberbullying în rândul elevilor. De acest fapt, s-a autosesizat 

și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, respectiv, au fost organizate și desfășurate 

formări la nivel national/rational/local cu coordonatorii ANET/directorii adjuncți pentru 

educație; 

 În lupta cu violența trebuie implicați toți actorii sociali, inclusiv administrațiile publice 

locale, care reprezintă autoritatea și garantul respectării drepturilor copilului în comunitate. 

 Pentru intervenții comprehensive și de durată în domeniul prevenirii și combaterii 

violenței este necesară: 

 permanentizarea legăturii între toți factorii care au responsabilități în acest domeniu, 

respectarea tuturor Instrucțiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru 

identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale 

victime ale violenței ( HG nr.270 din 08.04. 2014); 

 organizarea activităților de informare și conștientizare a elevilor/părinților. 

 aplicarea sancțiunilor prevăzute în Regulamentul de Ordine Internă; 

 supravegherea mai atentă a elevilor în timpul pauzelor;  

 identificarea timpurie a elevilor cu potenţial violent si a cauzelor care pot determina 

manifestări de violenţă a acestora, prin implicarea cadrelor didactice si a personalului 

specializat (consilieri şcolari, psihologi, asistenţi sociali, mediatori).  

 acordarea  atenţiei sporite activităţii de încadrare a elevilor-problemă în activităţi 

extracurriculare şi extraşcolare în afara orelor de studii, respectiv, pentru a le dezvolta 

potenţialul şi creativitatea;  

 elaborarea şi derularea unor programe de asistenţă individualizată sau în grupuri mici 

pentru elevii implicaţi în acte de violență;  

 acordare de sprijin familiilor care solicită asistenţă şi orientarea acestora către serviciile 

specializate (SAP Hîncești).  

 excluderea atitudinii de superioritate a profesorilor faţă de elevi, desconsiderarea opiniilor 

elevilor, agresivitatea verbală şi atitudinală;  

 raportarea semestrială (numeric şi textual) DÎ Hîncești despre cazurile de abuz și măsurile 

intreprinse;  

 monitorizarea implementării Procedurii de organizare instituţională şi de intervenţie a 

lucrătorilor instituţiilor de învăţământ în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al 

copilului; 

 Chestionarea opiniei cadrelor didactice, elevilor, părinților cu privire la aplicarea 

prevederilor Procedurii; 

Parteneriate 
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Direcţia Învăţământ Hânceşti realizează activităţi în parteneriat cu diverşi actanţi ai procesului 

educaţional.

 
 

Activitatea parentală 

Activitatea parentală are drept scop sprijinirea învăţământului preuniversitar în realizarea 

obiectivelor procesului educaţional. În anul de studii 2020-2021 toate Aasociațiile de părinți , 7 

la număr, activează în baza statutelor, au cont bancar. Dirijarea activităţii este efectuată de 

Consiliile de Administraţie, care prezintă anual Adunării generale raporturi privind activitatea. 

DÎ încearcă a monitoriza activitatea Asociaţiilor de Părinţi, urmând: 

 Cadrul legal, domeniile subvenţionate, transparenţa activităţii 

 Respectarea strictă a caracterului benevol de participare a părinţilor; 

 Excluderea implicării factorilor de conducere din instituţiile de învăţământ şi a cadrelor 

didactice în administrarea AP; 

 Excluderea oricăror intimidări ale părinţilor. 

În urma monitorizării activităţii AP s-au configurat unele aspecte negative: 

 implicarea cadrelor didactice şi a elevilor în procesul de acumulare a banilor; 

 acumularea banilor în alte scopuri,neprevăzute de statut; 

 activitatea economico-financiară în multe asociaţii nu se desfăşoară în conformitate cu 

Regulamentul de activitate contabilă, nu sunt create comisii de revizie; 

Rămânem cu speranţa că AP existente în colaborare cu diferiţi factori economici se vor 

include în scrierea diferitor proiecte în vederea asigurării funcţionalităţii instituţiilor de 
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învăţământ şi modernizării bazei tehnico-materiale, promovarea factorilor de calitate şi de 

asigurare a condiţiilor unei şcoli prietenoase copilului. 

Transparența procesului educațional în cadrul Consiliului de Etică, Consiliului Metodic, 

Consiliului de elevi 

 

III. Asigurarea transparenței deciziilor și îmbunătățirea imaginii DÎ Hîncești, prin 

comunicarea și colaborarea cu comunitatea și mass-media 

III.2. Transparența procesului educațional în cadrul Consiliului Consultativ, 

Consiliului de etică, Consiliului metodic 

Obiectiv opreațional: Asigurarea transparenței decizionale în desfășurarea 

procesului educațional 

 

În scopul funcționalității și consolidării capacităților Consiliului de Etică la începutul 

anului școlar 2020-2021 a fost elaborat Planul de activitate al Consiliului de Etică al DÎ și 

publicat pe pagina web oficială a Direcției Învățământ Hîncești, îndeplinind misiunea de 

coordonare / monitorizare a aplicării uniforme a normelor de conduită morală și profesională în 

activitatea instituțiilor de învățământ general de către personalul de conducere, personalul 

didactic și personalul didactic auxiliar din instituțiile de învățământ general din teritoriul 

administrat. 

Pe parcursul anului de studii 2020-2021 au fost examinate un șir de petiții parvenite în 

adresa Consiliului de etică al DÎ, respectiv au fost organizate și desfășurate 7 ședințe 

extraordinare a Consiliului de etică, ulterior fiind desfăşurate anchete de serviciu cu întocmirea 

proceselor- verbale ale   şedinţelor, unde profesorii au fost atenționați și sancționați despre 

interzicerea aplicării oricărui tip de violență asupra copiilor.  

Consiliul de Etică al DÎ Hîncești recomandă deseminarea și explorarea bunelor practici 

cu privire la organizarea și desfășurarea activității Consiliului de Etică, prin furnizare de 

informații, transfer al rezultatelor pozitive către alte instituții educaționale din raion. 

Consiliul Metodic al DÎ și-a desfășurat activitatea în baza Planului anual elborat în 

concordanță cu Planul Managerial al Direcției Învățământ Hîncești. 

Activitatea Consiliului metodic s-a bazat pe următoarele direcții: 

 

În anul curent de studii, în cadrul Consiliului metodic, a fost studiată activitatea 

relevantă a următoarelor  cadrelor didactice: Cazimir Aliona,educator, IET Obileni, Dragan 

Natalia, profesor de matematică, LT Lăpușna, Grinciuc Svetlana, învățător, Jucov Maria, 

profesor de educația plastică tehnologică,LT ”Șt.Holban”, Tcaci Vera, profesor de ed. plastică, 
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Hîncu Irina, profesor de biologie, LT ”M.Sadoveanu”, Migai Tatiana, profesor de 

ed.tehnologică, GM”S.Andreev” . Cadrele didactice menţionate au fost apreciate drept model al 

unui profesor de valoare. Inteligenţa, aspiraţia, competenţele profesionale sunt fondate pe un 

suport solid de cunoştinţe şi abilităţi. 

Consiliul elevilor 

Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului stipulează în articolele 12-15 

drepturile copiilor la opinie, liberă exprimare, asociere şi participare. Copilul nu este un “obiect” 

al grijii şi atenţiei adulţilor (care, de altfel, sunt necesare), el este un participant cu drepturi şi 

obligaţii la viaţa comunității. Consiliile Elevilor sunt o şcoală pentru formarea la copii a 

sentimentului de utilitate. Ele le dau posibilitatea şi cadrul necesar de a exersa democraţia, 

spiritul civic, toleranţa, înţelegerea interetnică. Stabilirea unor responsabilităţi concrete la nivelul 

comunității educaționale şi mai departe, la nivel raional, şi naţional, îi educă pentru mai târziu 

când vor fi puşi în situaţia de a decide şi de a-şi asuma rezolvarea problemelor cu care se vor 

confrunta.   

Alte politici de bază care prevăd mecanisme explicite de participare a elevilor în viața 

școlii sunt: 

 Codul Educației al Republicii Moldova 

 Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020; 

 Instrucțiuni privind constituirea și funcționarea consiliului elevilor, aprobat prin 

Ordinul MECC nr.136 din 26.03.2013 

 Metodologia de evaluare a instituțiilor de Învățământ general, aprobat prin 

Ordinul MECC nr.581 din 23.06.2020 

 Planul Managerial al Direcție Învățământ pentru anul de studii 2020-2021 

 

În vederea realizării obiectivelor strategice prevăzute în planul managerial al Direcției 

Învățământ pentru anul de studii 2020-2021, în baza Regulamentului de constituire și 

funcționare a Consiliului Raional al Elevilor de pe lângă Direcția Învățământ, aprobat prin 

Ordinul DÎ nr.306-b din 28.11.2019 și fiind ghidați de politicile de bază pe acest segment, în 

anul de studii 2020-2021, au fost selectați, prin concurs, 39 membri în componența CRE 

(Ordinul DÎ nr.165-b din 14.10.2020 cu privire la desemnarea componenței nominale a 

Consiliului Raional al Elevilor de pe lângă DÎ, pentru anul de studii 2020-2021), fiecare 

membru reprezentând o instituție de învățământ al raionului Hîncești. În anul de studii 2020-

2021 au făcut parte cu 12 membri mai mult decât în anul precedent de studii. Această 

modificare a fost posibilă, ca rezultat, al discuțiilor membrilor CRE, care au solicitat mărirea 

numărului de membri CRE, argumentând această necesitate prin faptul că, doar așa, elevii, din 

fiecare instituție din raion, se vor face auziți.  

 
 

Prin urmare, din totalul de 46 de instituții (inclusiv școli primare- grădinițe) în Consiliul 

Raional al Elevilor sunt reprezentanți din 84% de instituții de învățământ din raion.  
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Plecând de la sarcinile de baza, acest organ reprezentativ al elevilor își setează an de an 

obiective, pentru anul de studiu 2020-2021 a fost planificat: 

 

1. Ghidarea membrilor Consiliilor elevilor în vederea motivării și participării a unui număr mai 

mare al elevilor în cadrul CE; 

2. Implicarea elevilor în activități şcolare și extrașcolare, precum şi din alte domenii de interes; 

(coordonat cu inspectorii patroni, responsabilul de activități extracurriculare);  

3. Informarea membrilor CRE prin rețele de socializare cu privire la politicile educaționale noi 

–sistematic. 

 

În scopul realizării acestor obiective, CRE a reușit, pe parcursul anului de studii 2020-2021, 

să desfășoare toate activitățile propuse, și anume: 

ședința organizatorică: 

„Analiza realizării planului de activitate 2019-2020, 

 Stabilirea priorităților pentru 2020-2021” (Octombrie 2020, online)  . 

atelier tematic ”Modelul profesorului de succes” (Ordinul DÎ nr.185-b din 28.10.2020) 

În cadrul atelierului, membrii CRE au făcut schimb de opinii cu privire la unele 

modificări pe care le doresc în școala lor și cum o pot face din perspectiva mandatului deținut, 

au discutat despre relația profesor – elev și modelul ideal al acestora. Un lucru important 

constatat de către participanți a fost faptul că elevul model nu este neapărat și elevul cu 

rezultate academice cele mai bune. Elevul model, în opinia lor, este elevul respectuos față de 

profesor și față de colegi, cinstit, plăcut prin felul lui de a fi. 

3 conferințe științifice: 

„Vorbiți, sctieți românește” (Ordinul DÎ nr.206-b din 16.11.2020 cu privire la organizarea 

și desfășurarea Conferinței științifice). 

Scopul evenimentului a fost de a stimula și a impulsiona interesul membrilor consiliilor elevilor 

privind eficientizarea strategiilor didactice, nondidactice în vederea ameliorării nivelului de 

exprimare orală și scrisă a elevilor din instituțiile de învățământ general din raionul Hîncești. 

Agenda Conferinței a inserat comunicări ale unor membrii ai CRE și consiliilor școlare. 

”În lagărul memoriei-deportările staliniste” (elevii claselor a IX-a – XII-a) (Ordinul DÎ 09-

b din 18.01.2021 cu privire la organizarea și desfășurarea Conferinței științifice) 

Evenimentul a avut ca scop analiza informației din diferite surse pentru formarea 

cetățeanului activ, responsabil și manifestarea respectului față de neam prin valorificarea 

trecutului și a patrimoniului țării. 

Agenda Conferinței a inserat 6 comunicări ale unor membrii ai CRE și consiliilor școlare. 

Doamna Chetraru Ana, specialist metodist DÎ Hîncești, moderatoarea conferinței, s-a expus 

asupra problemei deportărilor staliniste în RSSM în viziunea istoricilor și cercetătorilor. 

”Tema Unirii în literatura română” (Ordinul DÎ nr.32-b din 26.02.2021 cu privire la 

organizarea și desfășurarea Conferinței științifice internaționale).Obiectivele prioritare ale 

evenimentului au vizat aspectele ce țin de extinderea și aprofundarea cunoștințelor elevilor în 

domeniul literaturii române, istoriei românilor, contribuirea la formarea competențelor de 

utilizare a metodelor de investigație științifică printre elevii claselor superioare. Îndrumați de 

profesorii de limba și literatura română, precum și de cei de istorie, 10 elevi din instituțiile de 

învățământ din raion și 4 din județul Neamț au manifestat interesul vădit de cercetare a 

scrierilor istorice și literare. Comunicările prezentate s-au remarcat printr-un spectru larg al 

conținuturilor abordate, originalitate și creativitate. Specialiștii, profesorii și invitațiila 

eveniment au apreciat modul de tratare a temei istorice în literatură de către toți participanții. 

- activitate de caritate ”Putem fi mai buni”  

Scopul acestei activități a fost dezvoltarea solidarității, spiritului civic și promovării 

voluntariatului. În perioada desfășurării acestei activități, unele localități se aflau în cod roșu și 
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portocaliu de carantină. Prin urmare, unii elevi din instituțiile de învățământ ale raionului nu au 

avut posibilitatea de a desfășura această activitate. 

Totuși, în instituțiile unde s-a reușit (GM Mingir, GMG ”K.Evteeva”, GM Bobeica, GM 

”A.Donici”, LT ”M.Eminescu”, GM Mirești) s-au colectat și s-au donat bunuri și pachete 

alimentare copiilor din familii social –vulnerabile, cadrelor didactice pensionare. Unii elevi au 

amenajat mormintele cadrelor didactice trecute la cele veșnice. 

Toate activitățile Consiliului Raional al Elevilor au fost postate pe paginile oficale a 

Direcției  Învățământ și a CRE. 

- concurs artistico-plastic ”Încondeierea ouălor de Paște” 

Concursul s-a desfășurat în 2 secțiuni: desen și încondeiere. În total, la acest concurs au 

participat aproximativ 100 de elevi din raion. Învingători au fost desemnați 20 de elevi care s-

au remarcat prin talent, acuratețe și originalitate. Premianții au primit diplome și cadouri. 

 

Constatări reflectate prin Analiza SWOT 

 

Puncte tari: Puncte slabe: 

 Mediatizarea activităților în presa locală și pe 

pagina de profil a Direcției de Învățământ; 

 Colaborarea eficientă între Consiliul Raional al 

Elevilor și Direcția Învățământ; 

 Implicarea elevilor în parteneriate educaționale; 

 Implicarea tuturor instituțiilor de învățământ, 

prin delegarea unui reprezentant în componența 

CRE; 

 Varietatea activităților desfășurate de către și 

pentru elevi; 

 Lipsa de exprimare a ideiilor unor membri 

ai Consiliului Raional al Elevilor; 

 Lipsa proiectelor inițiate de către elevi; 

 Lipsa interesului de participare la 

chestionare pe diferite aspecte ce țin de 

procesul educațional din raion. 

 

Oportunităţi: Ameninţări: 

 Organizarea și desfășurarea atelierelor în 

comun cu alți parteneri educaționali; 

 Organizarea atelierelor/ seminarelor/ 

conferințelor pe grupe de interes; 

 Organizarea și desfășurarea întrunirilor cu 

membri CRE prin intermediul programelor de 

comunicare sincron/asincron/mixt; 

 Susținerea, prin informare, consultare și 

coordonare, a elevilor pentru participare la proiecte 

naționale desfășurate de diverse organizații de 

tineret; 

 Organizarea ședințelor cu specialiștii din 

cadrul DÎ; 

 Chestionarea elevilor în vedere identificării 

aspectelor de interes cu privire la calitatea prestării 

serviciilor educaționale în raion. 

 Incapacitatea de a finaliza activitățile 

planificate din lipsa implicării elevilor; 

 

 

Colaborarea deschisă și permanentă cu mass-media pentru mediatizarea de bună 

practică/de impact din învățământul hînceștean 

Obiectiv operațional: III. 4. Colaborarea descisă și permanentă cu mass-media pentru 

mediatizarea de bună practică/de impact din învățământul hînceștean 

Indicator de performanță: cel puțin 5 apariții în mass-media în fiecare lună pentru 

promovarea învățământului hînceștean 
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În scopul realizării scopului dat și  promovării imaginii sistemului educațional din 

raionul Hîncești, DÎ își reflectă activitatea și starea învățământului raional în mass-media locală 

prin publicarea comunicatelor de presă ( ziarul săptămânal Curierul de Hîncești, Făclia). De 

asemenea, o mare parte dintre activitățile organizate de către DÎ (90 %) și de întreg sistem 

educațional raional este diseminat prin intermediul site-ului DÎ și a paginii oficiale de facebook. 

 

Activitatea bibliotecilor școlare 

OBIECTIVUL GENERAL: Transformarea bibliotecilor școlare în veritabile centre 

culturale, de informare, de socializare și învățare, centre care  furnizează comunităţii școlare 

servicii profesioniste, adaptate la cerinţele școlii, într-un spaţiu plăcut și multifuncţional. 

PRINCIPALELE ATRIBUȚII ALE BIBLIOTECIl școlare din raion sunt: 

 Colecționarea tuturor categoriile de documente strict necesare organizării activității de 

informare și lectură la nivelul comunității locale;  

 Elaborarea bibliografiei  curente; 

 Alcătuirea bazei de date și asigurarea  serviciului  de informare la nivel de instituție, 

desfășurarea activităților culturale.  

PERSONALUL BIBLIOTECII 

  În cadrul bibliotecilor din instituțiile raionului  și-au desfășurat activitatea în anul 2020-

2021  47 de angajați, din care,doar 7 reprezintă personal de specialitate. 

 

 

PATRIMONIUL BIBLIOTECILOR ȘCOLARE 

  Colecțiile pe suporturi fizice constituie la finele anului școlar – 426682 ex., dintre care 

manuale -244279 ex. 

 Completarea colecțiilor de documente a constituit – 56365 ex.:  

Beletristică – 2342 ex. 

Manuale, alte materiale didactice -54023 ex. 

 În urma operațiunilor de casare s-au scos din uz – 14298 ex., dintre care  

manuale 8318. 
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   În anul curent de studii achizițiile de carte beletristică, a diminuat cu 564 unități: 

1. 2342 un. în anul 2020 - 2021 

2. 2906 un. în anul 2019- 2020. 
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BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  

Buget aprobat – 2254651 

Cheltuielei total: – 2216986 

Pentru personal – 1898425 

Pentru achiziții de documente – 117944 

Pentru informatizare – 15090 

Pentru reparații – 49450 

Cheltuieli diverse – 136077 

Venituri atrase – 8000 

1. pentru personal
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2. pentru achiziții de 
documente
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 Din bugetul aprobat pentru anul 2020 - 2021 – cheltuielile pentru achiziție de carte au 

constituit 5 %, spre deosebire de anul 2019 - 2020, când aceste cheltuieli au fost de 11%. 
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 Sursele financiare alocate și cheltuite în acești 2 ani de referință, pentru informatizare, 

au rămas în limita 1% din buget, cu toate că nr. calculatoarelor, conectate la internet, deținute 

de către bibliotecile școlare au crescut de la 7 – la 14. 

 În anii de referință 2018 – 2021, achiziția de carte per elev a constituit:  

2018-2019 – 0,6 un. 

2019-2020 -0, 28 un. 

2020 -2021 -0, 23 un.  

 

 

Cheltuieli pentru achiziție de literature beletristică (total și per utilizator) 

Nr. 

ord. 
Instituția 

Total 2020-2021 
Per elev 

2020-2021 

Per elev 

2019-2020 

Per elev 

2018-2019 

Cheltuieli (lei) lei lei  

1 LT „M. Sadoveanu" Hîncești 10000,00 9,98 0,00 13,00 

2 LT „M. Eminescu" Hîncești 3600,00 4,76 6,2 7,8 

3 LT „M. Lomonosov" Hîncești 2000,00 18,18 0,00 0,00 

4 LT „Şt. Holban" Cărpineni 20000,00 30,25 0,00 0,00 

5 LT „D. Cantemir" Crasnoarmeiscoe 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 LT Lăpuşna 9963,00 20,54 14,8 2,0 

7 LT „Universum" Sărata Galbenă 4000,00 6,24 20,00 22,00 

8 GM „A. Donici" Ciuciuleni 15000,00 59,00 0,5 0,00 

9 GM „S. Andreev" Cioara 2000,00 8,92 0,00 5,00 

10 GM„CezarRadu" Leuşeni 0,00 0,00 1,8 8,8 

11 GM Bălceana 0,00 0,00 4,7 4,00 
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12 GM Bobeica 1500,00 6,63 0,00 0,00 

13 GM Boghiceni 0,00 0,00 5,3 10,00 

14 GM Bozieni 3000,00 15,87 2,9 2,9 

15 GM Bujor 3000,00 12,65 3,0 8,00 

16 GM „A. Bunduchi" Buţeni 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 GM Caracui 0,00 0,00 0,00 0,00 

18 GM Călmăţui 0,00 0,00 10,00 0,2 

19 GM Căţeleni 1558,00 12,98 0,00 0,00 

20 GM„D.Crețu” Cărpineni 1500,00 12,5  0,00 1,5 

21 GM Dancu 0,00 0,00 15,00 10,00 

22 GM Drăguşenii Noi 0,00 0,00 0,00 0,00 

23 GM Fundul Galbenei 1900,00 9,22 0,00 2,00 

24 GM Logăneşti 500,00 2,02 4,00 7,00 

25 GM Mereşeni 0,00 0,00 0,00 0,00 

26 GM „M. Viteazul” Hîncești 0,00 0,00 3,00 0,00 

27 GM Mingir 0,00 0,00 3,00 6,9 

28 GM Mireşti 0,00 0,00 0,00 0,00 

29 GM „S.Anisei” Negrea 11864,00 68,18 0,00 0,00 

30 GM „C.Tănase” Nemţeni 2000,00 18,69 4,00 2,00 

31 GM Obileni 2000,00 20,00 2,00 2,00 

32 GM Oneşti 672,00 5,74 0,00 0,00 

33 GM Paşcani 2000,00 31,25 0,7 4,5 

34 GM Pereni 0,00 0,00 0,00 7,00 

35 GM Pogăneşti 2000,00 12,57 6,00 5,00 

36 GM "Mitr. A.Plămădeală" Stolniceni 0,00 0,00 0,00 0,00 

37 GM Tălăieşti 0,00 0,00 0,00 0,00 

38 GM Voinescu 0,00 0,00 0,00 25,00 

39 GM –Grădiniță Cotul Morii 5000,00 27,62 0,00 35,7 

40 GMG „K.Evteeva" Ivanovca 0,00 0,00 0,00 0,00 

41 GMG Pervomaiscoe 6000,00 88,23 0,00 0,00 

42 GMG "V.Movileanu"  Secăreni 2027,00 27,76 8,7 15,5 

43 GMG Cărpineni 2000,00 21,27 0,00 5,5 

44 ŞP Grădiniţă Horjeşti 0,00 0,00 2,00 0,00 

45 ŞP Grădiniţă Fîrlădeni 0,00 0,00 0,00 0,00 

46 ŞP Grădiniţă Şipoteni 860,00 26,87 6,00 4,00 
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Utilizare și utilizatori: 

 În anul curent de studii au beneficiat de serviciile bibliotecii 10855 de utilizatori. În anul 

precedent – numărul lor a fost de 11365.  

 Dacă raportăm la  numărul de elevi și alte categorii de cititori, care au fost înscriși la 

bibliotecă în anul 2020-2021, față de anul 2019 -2020 – numărul beneficiarilor a descrescut cu 

264. 
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La fel a scăzut și număul de intrări în bibliotecă și împrumut de carte. 

 

1. 2019 - 2020 nr. de intrări în bibliotecă 131002 

2. 2020 - 2021 nr. de intrări în bibliotecă 118054 

 

 

1. 2019 - 2020 nr. de împrumuturi 271587 

2. 2020 - 2021 nr. de împrumuturi 242562 

 

 Descreșterea numărului de cititori activi, a numărului de vizite și împrumuturi se 

datorează, în primul rând, învățământului la distanță. 

  Pentru prima data bibliotecile școlare au oferit servicii la distanță: servicii telefonice, 

poștă e-mail. 

 Total – 112 servicii. 

Activitatea culturală. Evenimente și activități culturale, educative și de informare. 
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 Pe parcursul anului, bibliotecile școlare au desfășurat 450 de activități educative și de 

informare, care au fost însoțite de 174 de expoziții și vitrine de carte, cuprinzând 3418 

participanți: 

 Cele mai importante evenimente culturale, educative și de informare, derulate în anul 

2020:  

„Maratonul poveștilor”;  

„Citește și dă mai departe la schimb de carte”;  

„Săptămâna  cărții pentru copii”;  

 „BiblioVacanța”;  

„O oră de poveste” ; 

 „ Evenimente omagiale sau comemorative în cinstea unor personalități istorice și culturale”. 

  

INSTRUIREA UTILIZATORILOR 

 

 Pentru a putea furniza documentele și resursele necesare utilizatorilor mai rapid, 

bibliotecile școlare folosesc metoda „accesului liber la raft”. Pentru orientarea în noianul de 

documente, utilizatorul trebuie instruit. În  acest scop s-au desfășurat 62 de ore academice de 

instruire nonformale, în care au fost atrași 904 elevi. 

 In scopul orientării în ordonarea sistematico-alfabetică, pe parcursul  a 22 de ore , au 

mai fost instruiți alți 360 de beneficiari. 

 Total pe parcursului întregului an, în cadrul a 90 de ore, 1264 de elevi, au acumulat 

cunoștințe  bibliografice. 

 

 

 

 ASIGURAREA DIDACTICO – MATERIALĂ  

 În anul școlar 2020-2021, elevii și cadrele didactice au fost asigurați cu 81985 ex. de 

manuale, 3467 ex. de carte metodică. 

 Numai în anul curent, instituțiile școlare ale raionului au beneficiat de 41215  ex. de 

manuale și 2086 de materiale didactice: curriculum disciplinar, ghiduri de implementare la mai 

multe discipline școlare, plan-cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, ghiduri de 

implementare a curriculei la educația timpurie.  

            Cu manuale noi s-au acoperit integral următoarele discipline școlare: 

Limba și literature rom. cl. I, III, IV (rom./ rus.) 

Limba engleză cl. II, III, IV, V, VI, VII  (rom./rus.) 

Limba franceză cl. II, III, IV, V, VI, VII, X, XI, limba II cl. X, XI (rom./rus.) 

Ed. plastică cl. III, IV, V, VI (rom. /rus.) 

Ed. muzicală III (rom./rus.) 
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Istoria cl. IV, XI (rom./rus) 

Matematica cl. III, IV, XI (rom./rus.) 

Biologia cl. VII, X, XI (rom./rus.) 

Chimia cl. VII, VIII, X, XI (rom. rus.) 

Geografia cl. V, X (rom./rus.) 

Fizica cl. VII, XI .(rom./rus.) 

Informatica cl.VII, X, XI (rom. rus.) 

Lit. universală cl. XI (rom. ) 

   Acoperirea cu mauale a disciplinilor școlare constituie 232 titluri (rom./rus.). În 

anul în curs de studii , înlocuirea manualelor vechi cu manuale noi a constituit – 32,32% (75 

titluri). 

 

 Pentru ciclul primar s-au primit 12319 manuale; pentru  ciclul gimnazial 24949 ex., 

pentru cel liceal – 3947unități. 

  

 
 

Lotul de manuale distribuit instituțiilor în anul de studii 2020-2021  a permis 

ameliorarea  situației în asigurarea cu manuale a elevilor.  

 Rămâne, în continuare, problematică asigurarea cu limba română cl.V, IX, X, XI,XII; 

limba engleză și franceză cl.VIII, IX, X, XI, XII; științe cl. III; matematica, informatica, 

chimia, fizica – cl. IX; științe, 

 ed. muzicală cl. V; istoria cl. V,VI, VII, XI ; matematica cl. X. 

 

 Dezvoltarea competențelor profesionale a cadrelor bibliotecare 

 Misiunea bibliotecilor este, în primul rând, de a asigura elevilor și cadrelor didactice 

accesul la informație și documentare, de a susține procesul instructiv- educativ. Pentru aceasta 

avem nevoie de colecții bine structurate și organizate, resurse umane bine pregătite.  

  Spcialistul metodist pe fonduri de carte și biblioteci și-a asumat rolul de coordonare 

metodologică, prin organizarea activităților, care au menirea să dezvolte competențele 

profesionale ale bibliotecarilor în vederea  evidenții colecțiilor, perfectarea rapoartelor 

statistice, clasificarea colecțiilor, promovarea lecturii. 

   În luna august, online, toate cadrele bibliotecare au fost instruite în privința bunei 

asigurări cu  manuale în noul an de studii. 

 În luna noiembrie, 14 bibliotecari- debutanți au fost formați la capitolul: Evidența și 

gestionarea colecțiilor de bibliotecă. 

 În luna ianuare, tot bibliotecarii – debutanți, cărora li s-au mai alăturat alte 11cadre, și-

au dezvoltat comptențele profesionale în domeniul clasificării documentelor, conform 

clasificării zecimale. 

 În luna ianuarie, cu prezența online, s-a desfășurat atelierul de lucru cu subiectul 

„Prioritățile profesionale ale bibliotecilor școlare în anul calendaristic 2021” 

În cadrul atelierului s-a discutat despre politicile promovate de organizațiile de profil 

international; prioritățile  fundamentale pe domeniul biblioteconomiei și științelor informării în 

Strategia Națională de dezvoltare „Moldova - 30”  

 Bibliotecarii întâmpină dificultăți la perfectarea rapoartelor, deaceea, la solicitărea lor, 

au fost formați într-un seminar teoretico-practic, care s-a desfășurat, online, în luna februarie. 
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 În scopul reanimării uneia dintre cele mai importante responsabilități ale bibliotecilor – 

promovarea lecturii, cei 47 bibliotecari au fost întruniți, online,în luna martie,  într-un seminar 

cu tematica  „Strategii de promovare a lecturii”.În cadrul activității au fost ascultate comunicări 

pe tema: 

Formele și metodele lecturii 

 Tehnica lecturii 

 Lectura în școală și în familie 

 Proiecte naționale de promovare a cărții 

 Activitatea a finalizat cu un master – class: Cartea@altfel (Prezentarea site-urilor de 

cărți electronice). 

 Pentru pronovarea operilor literare ale scriitorilor omagiați, s-a desfășurat concursul 

rational al declamatorilor, dedicate creației poetului Liviu Deleanu, cu ocazia a 110 ani de la 

naștere. 

Constatări: 

 Alocările bugetare pentru achziție de carte s-au micșorat, constituind, doar, 5%  din 

bugetul bibliotecilor.  

 Alocările bugetare pentru informatizare au rămas în limita anului precedent, 1%, dar se 

atestă o creștere a numărului de calculatoare, din donații, destinate utilizatolilor- de la 7 la 

14. 

 În anul de studii 2020-2021 -  31, 97% (3130) din beneficiarii a 20 de instituții școlare nu 

au profitat de noutăți editoriale; 

 În anul de studii 2019-2020 – 51,58 % (5194) din utilizatorii a 25 instituții școlare nu au 

beneficiat de nici o achiziție nouă în bibliotecă;  

 În anul 2018 -2019 –20 de instituții școlare, cu un contingent total de 3547 de elevi, ceea 

ce constituie 34,34 % din totalul de elevi, nu au alocat nici un ban pentru achizițe de carte; 

 Pe parcursul ultimilor 3 ani, luați în cercetare , 10 instituții din 46 nu au alocat resurse 

financiare   pentru achiziție de carte; 

 A diminuat nr. de carte per/utilizator.  

 Indicatorii ce țin de utilizarea resurselor bibliotecii: intrări; împrumut  -  s-au micșorat pe 

parcursul anului. 

 Orele de instruire nonformală a utilizatorilor s-au micșorat, la fel și numărul de beneficiari. 

 Acoperirea cu mauale a disciplinilor școlare constituie 232 titluri (rom./rus.). În anul în 

curs de studii , înlocuirea manualelor vechi cu manuale noi a constituit – 32,32% (75 

titluri). 

 Fluctuația cadrelor bibliotecare a diminuat.  

 Din ele, doar, 7 au studii de profil, 12 cu studii medii incomplete și generale. Pe parcursul 

anului niciun bibliotecar nu a solicitat  pregătire profesională în cadrul unor cursuri de 

formare. 

 

Propuneri: 

 Pentru ca bibliotecile școlare să devină importante centre instructiv – educative, 

recreative și culturale, în anul de studii 2021-2022 urmează să: 

 Diversificăm serviciile bibliotecii ; 

 Să reamenajăm și să modernizăm spțațiile de împrumut și de lectură; 

 Să dezvoltăm infrastructura informațională, prin dotarea cu echipamente tehnologice; 

 Să promovăm imaginea bibliotecii prin apariții în presă și pe pagina  a istituției; 

 Să se insiste asupra majorării resurselor financiare, alocate pentru achiziție de carte; 

  De obligat cadrele bibliotecare necalificate să urmeze cursuri de dezvoltare a 

competențelor profesionale; 
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 De inițiat Campanii de promovare a lecturii, la nivel de raion, stimulând pe cei mai 

activi. 

Organizarea procesului educațional în învățământul primar 

 Activitatea comisiei metodice raionale a fost axată pe următoarele aspecte : 

 formarea și dezvoltarea  la elevi a unui sistem de competențe suficiente pentru accedere la 

următoarele niveluri de învățământ prin asigurarea realizării planului- cadru; 

 asigurarea unei educații de calitate  în condițiile pandemiei de COVID-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

prin : 

 adaptarea demersurilor didactice în contextul învățării directe sau la distanță; 

 prioritizarea curriculară în condițiile crizei epidemiologice ; 

 recuperarea/consolidarea competențelor curriculare ; 

 dezvoltarea culturii evaluative a cadrelor didactice din perspectiva evaluării criteriale prin 

descriptori  ; 

 coordonarea activităților metodice vizând învățarea bazată pe competențe și dirijarea 

învățării eficiente a școlarului mic; 

 managementul temelor la domiciliu; 

 consilierea cadrelor didactice și a părinților în domeniul educației incluzive; 

 asigurarea accesului egal și universal la educație de calitate la nivelul învățământului 

obligatoriu prin înscrierea la școală a tuturor copiilor, respectând Metodologia de înscriere 

a copiilor în clasa I. 

  Realizarea şi coordonarea implementării curriculumului 

Anul  de studii 2020-2021 a derulat în continuare sub semnul Monitorizării 

implementării Curriculumului național pentru învățământul primar,  parte componentă a 

Curriculumului Național .Activitățile de monitorizare /evaluare  a procesului de implementare a 

politicilor curriculare au avut drept scop stabilirea gradului de  adaptare a demersurilor 

didactice în contextul învățării directe sau la distanță; prioritizarea curriculară în condițiile 

crizei epidemiologice ;recuperarea/consolidarea competențelor curriculare. Concomitent s-a 

urmărit și respectarea Reglementărilor speciale privind organizarea anului de studii 2020-2021 

în contextul epidemiologic COVID- 19 în 29 de instituții.  

Ținând cont de particularitățile specifice ale procesului educațional în contextul crizei 

epidemiologice, odată cu punerea în aplicare a modelelor selectate la nivelul instituției de 

învățământ , în toate instituțiile : 

 s-a asigurat perioada pentru recuperare/consolidare, în funcție de necesitățile elevilor 

privind formarea competențelor proiectate la clasa precedentă; 

  au fost administrate evaluări inițiale după perioada de recuperare/consolidare în toate 

clasele și la toate disciplinele școlare; 

 proiectările didactice de lungă durată au fost elaborate cu adaptări curriculare în contextul 

pioritizării finalităților, în funcție de perioada de timp oferită recuperării/consolidării și 

rezultatele evaluărilor inițiale; 

 învățătorii au insistat să-i facă pe elevi responsabili de propria învățare, menținând un 

echilibru emoțional pozitiv ; s-au dezvoltat capacitățile elevilor pentru o învățare 

independentă, aplicând manualul școlar. 

De rând cu aceasta, putem menționa dezvoltarea competențelor digitale ale învățătorilor 

în acest an de studii prin: 

 valorificarea formelor sincronă, asincronă, mixtă în cazul comunicării la distanță; 

 valorificarea aplicațiilor digitale pentru comunicare sincronă, pentru afișarea și cumularea 

modelelor de realizare a sarcinilor, cumularea lucrărilor, produselor realizate de elevi, 

pentru crearea provelor de evaluare, pentru colectarea mesajelor video. 
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 La nivel de formare a cadrelor didactice s-au organizat şi desfăşurat: 

 

 întrunurea metodică ale învăţătorilor claselor primare, care a vizat stabilirea direcţiilor de 

organizare calitativă a procesului educaţional în baza Reglementărilor speciale privind 

organizrea anului de studii 2020-2021în contextul epidemilogic de COVID -19. 

 Seminare metodice și ateliere de lucru în domeniul „ Metodologia implementării 

curriculum-ului” : 

 Utilizarea în practică a platformelor și instrumentelor digitale în predare/învățare;  

 Fenomenul lecției sau clasei inversate; 

 Formarea culturii informației și comunicării digitale, dezvoltarea competențelor-cheie 

digitale la orele de educație tehnologică; 

 Eficiența metodelor alternative de evaluare în dezvoltarea competențelor de 

autocunoaștere și a învăța să înveți. 

 Şcoala tânărului pedagog cu tematica: 

 Respectarea legislației muncii cu privire la salarizarea și angajarea în sistemul de 

învățământ; 

 Aspecte ale gestionării documentației școlare; 

 Proiectarea și desfășurarea demersului didactic- cerințe de bază; 

 Corelația între competențe- subcompetențe- obiective operaționale și sarcini de 

învățare. 

 Studierea şi valorificarea experienţei pedagogice avansate. 

Experienţa învăţătoarei Grinciuc Svetlana , LT ” Ștefan Holban” Cărpineni a fost studiată în 

cadrul comisiei metodice raionale. Dna Grinciuc Svetlana a propus spre valorificare aspecte ce 

țin de:  Dezvoltarea intereselor și preferințelor pentru lectură în cadrul lecțiilor de limbă și 

literatură română. S-au menționat modalitățile de formare a competenței specifice Gestionarea 

experiențelor lectorale în contexte educaționale, sociale, culturale, dând dovadă de interes și 

preferințe pentru lectură.Menirea învățătorilor este de a atinge finalitatea de concept a acestei 

competențe și ar consta în alegerea de către elevi a cărții în conformitate cu preferințele de 

lectură.                     

Implementarea programelor de alternativă 

S-a micșorat numărul instituţiilor care implementează programul educaţional” Pas cu 

Pas”: 2 şcoli cu 7 clase. După acest program sunt instruiţi 139 elevi din GM Logăneşti ( 6 

clase) și GM Voinescu(1 clasă). În instruire sunt antrenaţi 7 învăţători.Deși numărul școlilor 

care implementează acest program este în descreștere, menționăm impactul pozitiv prin: 

 aplicarea modelelor de strategii de implementare a conţinuturilor noi; 

 dezvoltarea ideii parteneriatului dintre familie şi şcoală; 

 crearea unui mediu stimulativ din punct de vedere fizic şi emoţional; 

 urmărirea realizării progresului şcolar prin realizarea unui raport ascendent între rezultatele 

obţinute de elevi. 

 

Educaţia incluzivă 

   

     Anul de 

studii 

Nr.total elevi 

cu CES 

Din ei studiază 

în bază de PEI 

Din ei studiază 

în baza 

curriculumului 

general cu 

adaptări 

Din ei studiază 

în baza 

curriculumului 

modificat 
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psihopedagogice 

2016-2017 134 134 56 78 

2017-2018 132 132 35 97 

2018-2019 225 225 120 105 

2019-2020  242 242 139 103 

2020-2021 103 103 19 84 

La domiciliu studiază: în baza curriculumului general 1 elev și 3 elevi – în baza 

curriculumului modificat. 80 elevi au beneficiat de servicii logopedice. 

 Aspecte pozitive ale educației incluzive: 

 PEI sunt elaborate cantitativ 100%, în termeni stabiliți; 

 parteneriate CD- CDS-psiholog școlar ; 

 lucru cu părinții ca parteneri în educație.   

Aspecte ce necesită a fi îmbunătățite: 

 faptul haotismului în predare-învățare-evaluarea elevilor cu CES; 

 reactualizarea PEI-urilor anual, luând în act evoluția copilului, vârsta, necesitățile; 

 stabilirea finalităților CM, reieșind din necesitățile și posibilitățile elevului, corelate cu 

prevederile Curriculumului național; 

 echilibrarea obiectivelor de predare-învățare-evaluare cu adaptarea materialelor didactice 

utilizate la lecție; 

 corelarea finalităților CM cu conținuturile testelor de orce tip de evaluare, iar conținuturile 

cu structura și dozarea timpului pentru executare; 

 cunoașterea parțială a particularităților de dezvoltare a elevului. 

 

Susținerea elevilor dotați 

Întru stimularea şi promovarea elevilor cu aptitudini intelectuale şi interese sporite, 

favorizarea schimului de experienţă, formarea unui cadru favorabil pentru comunicare între 

elevi , la nivel de raion  ,cu participarea elevilor din ciclul primar ,s-a organizat şi 

desfăşurat:  

 Festival-concurs al cercurilor dramatice; 

 Festival-concurs al cântecului popular; 

 Concursul declamatorilor; 

 Concurs de desene ”Încondeierea ouălor de Paști” 

       Putem menționa și încadrarea elevilor de la treapta primară și în cadrul  concursurilor 

naționale și internaționale: 

 Pro lectura 

 Proiect Transnațional Moldova- România ” Din inimi de copil” 

 Concursul ” Primăvara în ochi de copil” 

 Concursul ” Spune-mi o poveste pentru suflet”, ediția a 11-a 

 Festival- concurs internațional ” Rampa teatrală” 

Concluzii : 

Aspecte positive Aspecte negative 
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 Resurse umane 

  proces educațional realizat în parametrii 

diagnozei, analizei și perspective ; 67,1% 

din învățători au un stagiu mai mare de 20 

de ani, adică își continuă activitatea pe 

parcursul mai multor cicluri ; 

 raportul elev per cadru didactic a înregistrat 

valori relative constante ( 20,10 elevi); 

 competența cadrelor didactice de a elabora 

documente de planificare și 

proiectare/evaluare/reglare/remidiere/dezvol

tare în concordanță cu curricculumul; 

 alfabetizarea digitală a cadrelor didactice 

fără competențe digitale și cursuri de 

instruire avansată pentru cei cu competențe 

inițiale; 

 Plan- Cadru 

 s-au asigurat condiții optime pentru 

aplicarea și realizarea Planului- Cadru; 

 în principiu,s-a elaborate un orar echilibrat 

și adaptabil ; 

 a fost respectat numărul activităților 

exracurriculare prevăzute pentru fiecare 

complet de clase; 

 a fost respectată prevederea obligativității 

studierii unui curs opțional pentru fiecare 

copil; 

 s-au optat discipline opționale propuse de 

MECC în lista orientativă; 

 implementarea programului alternativ ” Pas 

cu Pas” a evidențiat un impact pozitiv; 

 Curriculum 

 s-a asigurat perioada pentru 

recuperare/consolidare; 

 S-au administrat evaluări inițiale după 

perioada de recuperere/consolidare; 

 Proiectările didactice de lungă durată au 

fost elaborate cu adaptări curriculare în 

contextual prioritizării finalităților; 

 implementarea Evaluării criteriale prin 

descriptori s-a realizat în limitele 

Metodologiei ; proiectele didactice de 

scurtă durată cuprind secvențial strategiile 

și instrumentele de evaluare , produsele 

învățării; 

 Procesul educațional 

 a fost asigurat accesul egal la educație de 

calitate la nivelul învățământului obligatoriu 

prin înscrierea la școală a tuturor copiilor, 

respectând Metodologia de înscriere a 

copiilor în clasa I; 

 Resurse umane 

 numărul cadrelor didactice – tineri 

specialiști care se angajează este 

redus ;  anul acesta s-a angajat doar 

1 învățător din necesarul de 14 ; 

 numărul mare de elevi în clasă, în 

școlile din mediul urban; 

 competențe slabe de autoevaluare a 

activității didactice; 

 

 

 

 

 

 

 Plan – Cadru 

 nu întotdeauna se respectă 

conceptul disciplinelor opționale, 

astfel nu se ating finalitățile 

acestor discipline; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Curriculum 

 inconsecvență în tratarea 

diferențiată a elevilor; 

 slaba preocupare pentru 

proiectarea , organizarea, 

desfășurarea și evaluarea 

diferențiată a activităților de 

învățare, pentru valorificarea 

eficientă a nivelului diferit de 

cunoaștere și înțelegere al 

elevilor; 

 

 

 

 Procesul educațional 

 formarea continuă nu se prezintă 

ca un element valoric și motivant, 

ci ca un supliment material 

necesar; interesul acordat 
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 activitățile metodice au fost coordonate 

vizând învățarea bazată pe competențe și 

dirijarea învățării eficiente a școlarului mic , 

prin dezvoltarea motivației intrinseci; 

 în linii generale, se acceptă politica Educației 

incluzive; s-au desfășurat activități de 

consiliere a părinților în domeniul educației 

incluzive; 

 Resurse materiale 

 dotarea instituțiiilor cu laptop-uri și planșete ;  

 12 instituții dețin 64 seturi de roboței ; 

 conectarea tuturor instituțiilor la internet. 

actualizării informațiilor 

științifice este diferit ; 

 susținerea elevilor dotați rămâne 

un aspect valorificat insuficient la 

nivel de raion; 

 

 

 

Activitatea Școlii de sporturi 

Indicatorii de rezultat și produs:  

 

Şcoala de sporturi antrenează copiii, cadeţii și juniorii în practicarea sistematică a 

culturii fizice şi sportului, formarea unui mod sănătos de viaţă, dezvoltarea fizică, intelectuală 

şi morală, atingerea nivelului de performanţă în corespundere cu capacităţile și cerințele 

sportivilor. 

 

Denumirea 8602/0812 Unita

tea de 

măsu

ră 

30.06.2020 30.06.2021 2021 

apro

bat 

realiz

at/ 

EXEC

UTA

T 

Valoare

a 
aprobat realiz

at/ 

EXEC

UTA

T 

Valoarea % 

realizării 

1 2 3 4 5=4-3 6 7 8=7-6 

Ponderea secțiilor sportive 

funcționale 

% 100

% 

90% -10% 100% 90% -10%   

Ponderea copiilor și 

adolescenților antrenați 

% 100

% 

110% 10% 100% 88% -12%   

Ponderea Competițiilor - 

raionale, republicane și 

internaționale organizate 

% 100

% 

74% -26% 100% 74% -26%   

Ponderea sportivilor 

performanți 

% 100

% 

35% -65% 100% 44% -56%   

Numărul mediu de secții 

sportive funcționale 

unit. 10 9 -1 10 9 -1 90,0 

Numărul mediu al copiilor unit. 321 352 31 221 194 -27 87,8 
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și adolescenților antrenați 

Numărul mediu de 

competiții sportive (raionale 

/ republicane / 

internaționale) 

unit. 35 15 -20 30 15 -15 50,0 

Numărul Sportivilor de 

performanță în creștere 

unit. 31 11 -20 25 11 -14 44,0 

Cheltuielile medii pentru 

organizarea secțiilor 

sportive 

mii lei 206,

6 

100,2 -106 221,4 97,4 -124 44,0 

Cheltuielile medii pentru 

antrenarea 1 copil / 

adolescent 

mii lei 6,4 2,6 -4 200,0 4,5 -195 2,3 

Cheltuielile medii  pentru 

participarea, organizarea, 

desfășurarea competițiilor 

Raionale / Republicane / 

Internaționale, inclusiv 

plecarea  

mii lei 20,0 0,0 -20 30,0 0,0 -30 0,0 

Cheltuielile medii  pentru 

stimularea sportivilor de 

performanță 

mii lei 75 0,0 -75 50 0,0 -50 0,0 

 

 În activitatea sa Şcoala de sporturi pentru copii şi juniori a raionului Hânceşti se 

conduce de Constituţia RM, decretele  Preşedintelui RM, Legea nr 330-XIV din 35.03.1999 cu 

privire la cultura fizică şi sport, hotărârile Parlamentului, ordonaţele, hotărârile şi dispoziţiile 

Guvernului, Regulamentul Şcolilor Sportive din RM aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.464 

din 28 aprilie 2006, precum şi Planul de activitate al Şcolii de sporturi pentru copii şi juniori a 

raionului Hînceşti pentru  anul 2020- 2021 

Misiunea 

Realizarea în afara programului şi activităţilor şcolare a activităţilor complementare procesului 

educaţional desfăşurat  în instituţiile de învăţământ, cu menirea să dezvolte potenţialul cognitiv 

(capabil de a cunoaște), afectiv şi acţional al copiilor şi tinerilor, să răspundă intereselor şi 

opţiunilor acestora pentru timpul liber. 

 Resurse umane 

Corpul didactic al Şcolii de Sporturi este compus din 10 profesori-antrenori, angajaţi de bază şi 

5 unităţi vacante, dintre care 9 cu studii superioare, 1 cu medii speciale. Din totalul  corpului 

didactic 5 antrenori-profesori deţin gradul didactic II, 2 antrenori-profesori dețin gradul didactic 

I. 

Dacă este să analizăm pe criteriul de vârstă  pe anul de studii 2020-2021 putem constata 

,că antrenori cu vârsta de până la 25 de ani activiază numai 1,   cu vârsta de până la 35 de ani 1 

antrenori,  cu vârsta cuprinsă  între 36-55 ani 2 antrenori,  iar  antrenorii cu vârsta peste 55 de 

ani la număr rămân  6 persoane.  

Tab.nr.1 Comparație cu anii anteriori 
Anul şcolar Nr. total 

de 

pofesori 

Nr.profe

sorilor 

titulari 

Nr. prof. 

cu Grad 

I 

Nr. prof. 

cu Grad II 

Nr. prof. cu 

Grad superior 

Nr. prof. 

debutanţi 

2019-2020 19 -- -- 7 -- 2 

2020-2021 10 1 2 5 -- -- 
 

Tab.nr.2 Pe grupe de vârstă 
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Vârsta 2019-2020 2020-2021 

Femei Bărbați  Femei Bărbați  

Până la 25 ani 1 2   1  

26-35ani  6   2  

36-45 ani  2   1  

46-55 ani  -   -  

Peste 55 ani  8   6  

 

Şcolarizarea copiilor 

 Pe parcursul anului antrenorii școlii și-au desfășurat activitatea în cadrul a 16 grupe, 7 

probe sportive, în 7 localități, fiind înmatriculați  158 băieţi şi 36 fete, în total 194 de copii.  

Tab.nr.3 

 

Participarea la competiţii: 

Pe parcursul primului simestru al anului de studii 2020-2021 echipele Şcolii de Sporturi 

s-au deplasat la puţine competiţii.  Motivul este situaţiaa epidimiologică din ţară şi restricţiile 

impuse de ea . Au permis desfăşurarea competiţiilor numai două federaţii de sport:Federaţia de 

box şi atletism. Sportivii echipei de box au participat la trei competiţii ,toate fiind Campionate 

Republicane. Sportivii echipei de atletism au participat numai la o competiţie şi ea fiind de rang 

republican. În a doua jumătate a anului au primit permisiunea încă trei federații: judo, greco-

romane, tenis de masă. 

Rezultatele activităţii sportivilor: 

BOX 

Competiții internaționale: 

I. Campionatul European la box ( Muntenegro)-Vozneacovschi Ștefan loc-V 

1.Turneul internațional la box, au participat 35 țări (Bulgaria)-Bucșa Dorin loc – III 

2.Turneul internațional ”Cupa Gubernatorului” din S.Petersburg (Rusia)-Bucșa Dorin loc – II 

ATLETISM 

Sportivii echipei de atletism au particupat la Campionatul republican (cros) pe data 17 

octombrie în or. Chişinău .La aciastă competiţie sportivii şcolii au demonstrat rezultate destul 

de satisfăcătoare şi anume un loc II (Bufteac Daniel) ,un loc de III (Herbet Polina ). 

Campionatul Republicii Moldova la atletism, ce sa desfășurat în or. Chișinău, în perioada 15-16 

mai 2021, sportiva Țurcan Claudia sa plasat pe locul IV (mențiune). 

GRECO-ROMANE 

Competiții Internaționale:  

Turneul Internațional la lupte greco-romane, consacrat Mișcării Olimpice, ediția-XVII ce sa 

desfășurat în or. Cahul în perioada 11-13.06.2021. 

a) Paraschiv Denis – loc II 

b) Cojocaru Ionuț - loc III 

  August 2020 Abandon Iunie 2021 Abandon 

  Grupe de începători anul 1  

  Grupe de începători anul 2  

  Grupe de avansaţi anul 1  

  Grupe de avansaţi anul 2  

  Grupe de avansaţi anul 3  

  Grupe de avansaţi anul 4  

  Grupe de avansaţi anul 5 

  Grupe de măiestrie sportivă  

  grupe de măiestrie sportivă anul 1 

3 

3 

3 

1 

2 

 

3 

1 

27 copii 

57  copii 

41  copii 

12 copii 

24 copii 

      

26 copii  

7   copii                 

 

 

 

 

 

 

 

3 

3 

3 

1 

2 

 

3 

1 

27 copii 

57 copii 

41 copii 

12 copii 

24 copii 

 

26 copii 

7 copii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total: 16 194 copii   16  194 copii  
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c) Vaitcovschi Ion – loc II 

Competiții Republicane:  

Lupte de control, selectarea sportivilor pentru Campionatul European:   

a) Căpiță Ion – loc II 

b) Barcari Victor – loc III 

c) Barcari Sergiu – loc III 

Competiții Regionale: 

Turneul Regional la lupte greco-romane ce sa desfășurat în or. Ialoveni în perioada 14-

16.05.2021.   

a) Cojocaru Ion - loc  III. 

1) Festivalul Sportiv  ”Ziua Copiilor” ce sa desfășurat în or. Ialoveni la data de 

01.06.2021 unde echipa de lupte sa plasat pe locul II. 

Competiții locale:  

Campionatul raional Hîncești la lupte libere (s. Fundul – Galbenei r. Hîncești): 

 

a) Țîju Daniel – loc II 

b) Barcari Victor – loc III 

c) Vaitcovschi Ruslan - III 

TENIS DE MASĂ 

Echipa de tenis de masă a Școlii de Sporturi a participat numai la o competiție, și anume 

Campionatul deschis la tenis de masă, al Școlii de Sporturi ”Dumitru Atanasii” ediția a VI-A ce 

sa desfășurat în or. Săngerei pe data de 23.05.2021. Cu toate că sportivii au demonstrat un joc 

bun nu au reușit să obțină rezultate înalte.  

JUDO 

Competiții Republicane:  

Campionatul Republicii Moldova  judo (cadeți) din or. Chișinău în perioada  23-25.06.2021 

a) Foca Sorin – loc V 

b) Cîrlan Andrian – loc VII 

 

Bugetul total Școala sportivă raională (0812/8602/00238) –volumul alocațiilor 

bugetare aprobat și precizat în sumă de 2214.0 mii lei, executat în sumă de 876.2 mii lei 

sau 40.0%, inclusiv: 

 CHELTUIELI –volumul alocațiilor bugetare aprobat și precizat în sumă de 2170.5 mii 

lei, executat în sumă de 876.2 mii lei sau 40.3%, inclusiv volumul alocațiilor bugetare la 

subcapitolele: 

 cheltuieli de personal: aprobat  si precizat la suma 2010.5, s-a executat 812.1 mii lei 

circa 40.4%; 

 bunuri şi servicii: aprobat și precizat la suma de 135,0 mii lei, s-a executat 42.0 mii lei 

sau circa 31.1%, dintre care: 

- servicii informaționale şi de telecomunicaţii: executat în mărime de 2.3 mii lei sau 

10.7%; 

- servicii locațiune: executat în mărime de 0 mii lei; 

- sevicii de transport: executat 7.3 mii lei sau 73.0%; 

- sevicii reparații curente: executat 0 mii lei; 

- formare profesionala: executat în mărime de 1.4 mii lei; 

- alte servicii: executat în mărime de 30.0 mii lei sau 100%; 

 prestaţii sociale: aprobat și precizat 5.0 mii lei, s-a executat în sumă de 2.1 mii lei sau 

2.9%; 

 compensații plan aprobat/precizat 20,0 mii lei, s-a executat 100 %. 
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ACTIVE NEFINANCIARE - volumul alocațiilor bugetare aprobat în sumă de 43.5 mii lei, 

precizat în sumă de 43.5 mii lei și executat în mărime de 0 mii lei inclusiv volumul alocațiilor 

bugetare la subcapitolele: 

 combustibil: aprobat 20,0 mii lei, s-a executat 0 mii lei; 

 procurarea pieselor de schimb: precizat –6.0 mii lei, s-a executat 0 mii lei; 

 materiale de uz gospodăresc şi rechizite de birou: precizat – 12.5 mii lei, s-a executat 0 

mii lei ; 

 alte materiale: precizat 5.0 mii lei, s-a executat 0 mii lei. 

Optimizarea rețelei  instituţiilor de învăţământ 
a) Transportarea elevilor 

Bugetul total TRANSPORTUL ȘCOLAR (8804/06) – volumul alocațiilor bugetare 

aprobat 8533.1 mii lei și precizat în sumă de 7373.8 mii lei, executat în sumă de 663.4 mii lei 

sau 9%, inclusiv: 

CHELTUIELI – volumul alocațiilor bugetare precizat în sumă de 4325.7 mii lei și executat 

în sumă de 516.7 mii lei sau circa 12.0%, inclusiv la subcapitolele:  

 cheltuieli de personal: s-a executat 446.35 mii lei circa 59%; 

 servicii transport: s-a executat 35.8 mii lei sau circa 20.0%; 

 sevicii de reparații curente: s-a executat 32.8 mii lei sau 17.0%; 

 formare profesională: s-a executat 0 mii lei; 

 prestaţii sociale: s-a executat în sumă de 0.5 mii lei sau 17.0% 

ACTIVE NEFINANCIARE – volumul alocațiilor bugetare precizat în sumă de 2488.7 și 

executat în mărime de 146.7 mii lei sau 6.0%, inclusiv la subcapitolele: 

 combustibil: s-a executat 87.6 mii lei sau 31.0%; 

 procurarea pieselor de schimb: s-a executat 56.5 mii lei sau 42.0%; 

 medicamente: s-a executat 0 mii lei; 

 materiale de uz gospodăresc şi rechizite de birou: s-a executat 2.6 mii lei sau 5.0 %. 

În total se transportă – 559 de elevi 

- Sunt utilizate autobuze şcolare procurate(din fonduri locale) -4 

-  din donație – 3 

- arendate -  3 

În anul de studii 2020-2021 serviciile de  transportare a elevilor  au fost oferite copiilor din 

instituțiile care anterior au fost reorganizate și din localitățile ce nu dețin o instituție primară 

sau preșcolară . 

 

Numărul elevilor transportați       anul  de  studiii   2020-2021 

Nr.  

d/o 

Școala de 

circumscripție 

Localitatea din 

care se transportă 

elevii 

    Număr de elevi Distanța 

până la 

școală 
cl. 

I-IV 

cl. 

V-IX 

cl. 

X-

XII 

Total 

I-XII 

Total rute 

Tur-retur 

 

1 LT „Șt.Holban” 

Cărpineni                

s.Horjești 5 76  81 5 7 

3 LT „Universum” 

Sărata Galbena 

                                

s.Bratianovca 16 34   50 2 8 

s.Sărata Mereșeni 16 20  36 2 11 

s. Cărpineanca 4 7 - 11 3 10 

s.Coroliovca 4 3  7 10 

s.Valea Florii 9 9  18 10 

4 LT Lapușna 

  

s.Rusca 8 11  19 3 5 

s.Anini 3 9 - 12 5 



116 

Raport cu privire la starea sistemului de învățământ din raionul Hîncești în anul de studii 2020-2021 

 

5 LT „M. Lomonosov”                        s.Sărata Mereșeni 10 9  19  12 

6 GM Bobeica           s.Șipoteni 2 28 - 30 2 13 

s.Stolniceni 7 6 - 13  

7 GM Bozieni         s.Dubovca 11 19 - 30 2 10 

8 GM „A. Bunduchi” 

Buțeni 

s.Fîrlădeni 8 32 - 40 3 6 

9 GMG Cotul Morii  s.Sărăteni(vechi) 7 8 - 15 1 13 

10 GM Drăgușenii Noi  s.Horodca - 4 - 4 1 7 

11 GM Leușeni             s.Feteasca 

Pichet Vamal 

8 

3 

7 

1 

- 

- 

15 

4 

1 

 

5 

12 GM Mirești             s. Chetroșeni 18 26         - 44 6 2 

13 GM  ”S. Anisei” 

Negrea 

s. Sofia       17 33 - 50 4 4 

14 GMG „V. 

Movileanu” Secăreni             

s. Secăreni 8 21 - 29 2 5 

s. Cornești 12 20 - 20 2 4 

                  TOTAL   176     383                         559 

Punct slab: starea deplorabilă a drumurilor  a  dus  la   uzura  unor  unități de transport, 

costuri excesiv de mari pentru lucrările de reparație  și  anume  la  rutile:  Șipoteni -  Bobeica  și  

Fîrlădeni – Buțeni. 

 

Nr. 

d/o 

Ruta efectuată Cheltueli de reparație a unităților de transport pe ruta 

dată (lei) 

2018 2019 2020 total 

1 Șipoteni - Bobeica 45 483 32 120 50 206 127  809 

 

a) În şcolile de circumscripţie îşi fac studiile elevi din localităţile arondate 

Școala de 

circumscripție 

Localități 

arondate 

Nr. 

copii care sunt transportați 

Distanța de la 

școala de 

circumscripție 

până la 

localitatea 

arondată (km) 

cl.1-4 cl 5-12 Total 

GMG 

„V.Movileanu” 

Secăreni 

s.Cornești 

s.Sărătenii Noi 

29 IET 

29 

42 100 4 

5 

GMG Cotul Morii s.Sărătenii Vechi 5 11 16 13 

GM „C.Radu„ 

Leușeni 

s. Feteasca 

Pichet Vamal 

13 4 17 5 

LT „Șt.Holban” 

Cărpineni 

s. Horjești 9 81 90 7  

GM Bobeica s. Șipoteni - 31 31 13 

GM „S.Anisei” 

Negrea 

S. Sofia 22 29 51 4 

GM  Bozieni s. Dubovca 14 19 33 10 

GM„A.Bunduchi” 

Buțeni 

s. Fîrlădeni 7 29 36 6 

GM Mirești s. Chetroșeni 18 23 41 2 

LT Lăpușna 

 

s. Rusca 

s. Anini 

7 

3 

16 

12 

23 

15 

5 

5 

LT ”Universum ” 

Sărata- Galbenă 

s. Sarata Mereșeni 

s. Bratiianovca 

14 

19 

48 

28 

62 

47 

11 

8 
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s.Valea Florii 

s. Caraliovca 

s.Cărpineanca 

6 

4 

6 

6 

7 

8 

12 

11 

14 

10 

10 

10 

LT„M.Lomonosov” 

Hîncești 

s.Sarata Mereșeni 10 12 22 12 

Total  215 406 621  

 

În anul de studii 2020-2021 serviciile de  transportare a elevilor  au fost oferite copiilor 

din instituțiile care anterior au fost reorganizate și din localitățile ce nu dețin o instituție 

primară sau preșcolară. 

Punct slab: starea deplorabilă a drumurilor, uzura unor unități de transport, costuri 

excesiv de mari pentru lucrările de reparație. 

 

Infrastructura 

Obiectiv: Monitorizarea gradului de corespundere /de pregătire a instituțiilor pentru procesul 

educațional : condiții de înfrastructură , încălzire, etc. 

Indicator de performanță: 

  Sporirea numărului de activități comune între DÎ și structurile responsabile 

 

În ultimii 3 ani au beneficiat de donații, achiziții, investiții din proiecte majoritatea instituțiilor 

din subordine, fapt care a îmbunătățit considerabil condițiile de funcționare. 

 

Anul 

de 

studii 

Instituţia 
Investiţii  în blocul 

alimentar (lei) 
Proiecte (lei) 

2018 LT„D.Cantemir” 

Crasnoarmeiscoe 

GM„A.Bunduchi” Buțeni 

GM  Caracui 

GM„D.Crețu” Cărpineni 

GMG Cărpineni 

GM„C.Radu”  Leușeni 

GM Mingir 

GM„S.Anisei” Negrea 

GM Onești 

GM Obileni 

TOTAL: 

 

250.0 

400.0 

250.0 

100.0 

200.0 

200.0 

200.0 

300.0 

200.0 

300.0 

2 400.0 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 Instituția Reparație capitală a 

stadionului 

 
 

  

LT „Universum” S.Galbenă 

GM Boghiceni 

GM„A.Donici” Ciuciuleni 

ȘPG  Horjești 

TOTAL: 

 

200.0 

20.0(iluminarea stadion) 

150.0(renovarea stad.) 

50.0(împrejmuirea stadion) 

420.0 

 

0 

0 

0 

0 

 Instituția 

 
Reparații capitele a 

blocurilor sanitare 
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GM  Bălceana 

GM  Boghiceni 

GM„A.Donici”  Ciuciuleni 

GM  Logănești 

GM„S.Anisei„ Negrea 

TOTAL: 

250.0 

200.0 

400.0(stație de epurare) 

200.0 

200.0 

1 250.0 

 

 

 Instituția Reparația sistemului de 

încălzire 

 

 LT  Lăpușna 100.0  

 Instituția Reparație  capitală  

 

 

 

GM„M.Viteazul” Hîncești 

GM Bujor 

GM  Bobeica 

LT„M.Sadoveanu” 

TOTAL: 

 

700.0 

100.0 

200.0 

200.0 

1 200.0 

 

 

 Instituția Pentru  întreținere  

 LT„D.Cantemir”  

Crasnoarmeiscoe 

GM„C.Tănase” Nemțeni 

GM  Pașcani 

GM„A.Plămădeală” 

Stolnnicen 

GM  Tălăiești 

ȘPG  Fîrlădeni 

TOTAL: 

 

180.0 

100.0 

200.0 

 

100.0 

100.0 

87.6 

767.6 

 

Procurarea 

combustible 

Sistem  pluvial 

Întreținere 

Întreținere 

Intreținere 

Întreținere 

 Instituția Pentru termoizolare  

 GMG„V.Movileanu” 

Secăreni 

GM  Călmățui 

TOTAL: 

 

200.0 

150.0 

350.0 

Termoizolare 

termoizolare 

 Instituția Datorii din 2015  

  GM  Dancu 

GM  Mirești 

GM„S.Andreev”  Cioara 

Total 

108.3 

31.3 

18.2 

157.8 

Constr.  școlii 

Lucr  de constr 

anexei 

Audit  energetic 

  TOTAL  PE  anul  2018 6895.4 (comp.  Raională)  

2019 Instituția Reparația blocului 

alimentar 

 

 LT„D.Cantemir” 

Crasnoarmeiscoe 

 

300.0 

 

 Instituția Rep. .apitală bloc sanitar  

 GM„S.Andreev„  Cioara 

GMG  Cărpineni 

TOTAL: 

200.0 

221.7 

421.7 

 

 Instituția Reparații capitală a  

acoperișului 

 

 GM„C.Radu” Leușeni 

GM  Mingir 

TOTAL: 

400.0 

431.3 

831.3 
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 Instituția Reparație capitală  

 LT„Șt.Holban„ Cărpineni 

GM Onești 

GM„C.Tănase”  Nemțeni 

GM  Bobeica 

GM  Bozieni 

ToTAL: 

400.0 

271.0 

327.0 

47.0 

220.0 

1265.0 

 

(71.0 pentru 

proi. Caz.) 

 Instituția termoizolare  

 GM  Obileni 750.0  

 Instituția Pentru  întreținere  

 GM„A.Plămădeală„  

GM  Pașcani 

GM„A.Bunduchi”  

GM  Bobeica 

GM„M.Viteazul”  

GM„D.Crețu”   

TOTAL: 

100.0 

120.0 

154.9 

50.0 

319.0 

15.0 

758.9 

4326.9 

 

 TOTAL: PE anul  2019    

2020 Instituția Lucrări de reparație a 

sălii de sport 

 

 GM„C.Radu”   

GM„A.Bunduchi„   

GM Fundul Galbenei 

GM Voinescu 

GM  Boghiceni 

TOTAL: 

259.0 

250.0 

200.0 

200.0 

200.0 

1 109.0 

 

 Instituția Blocul  alimentar  

 LT„D.Cantemir„  

GM„S.Andreev”   

TOTAL: 

50.0 

250.0 

300.0 

 

 Instituția Blocul  sanitar  

 GM  Pogănești 

GM  Cățăleni 

GMG„K.Evteeva”  

GM  Mereșeni 

GM„A.Plămădeală”   

TOTAL: 

275.0 

275.0 

275.0 

275.0 

100.0 

1 200.0 

 

 Instituția Lucrări de reparație  a  

acoperișului 

 

 GM  Mingir 501.3  

 Instituția Reparații capitale  

 GM „M.Viteazul” Hîncești 

GM  Bozieni 

TOTAL: 

8.6 

150.0 

158.6 

 

 Instituția Schimbarea geamurilir  
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 GM  Logănești 

GM„A.Plămădeală” 

TOTAL: 

400.0 

200 

600.0 

 

 TOTAL  PE anul  2020 3 869.0  

Parteneriate 

Direcţia Învăţământ Hânceşti realizează activităţi în parteneriat cu diverşi actanţi ai 

procesului educaţional. 

1. Împreună cu Direcţia Cultură și Turism Hînceşti, anual, se desfăşoară: 

 Concursul:”La izvoarele înţelepciunii” 

 „Concursul declamatorilor” 

 Gala Laureaţilor (Casa Raională de Cultură şi sonorizarea programului) 

2. Împreună cu CIDDC(Centrul de Informare şi Documentare în Domeniul Drepturilor 

Copilului) şi MECC s-au desfăşurat 2 seminare de informare şi formare a directorilor 

adjuncţi şi cadrelor didactice în domeniul Prevenirii abuzului faţă de copii. 

3. Împreună cu IP Hâncești Copiii in siguranță 

4. Cu ATIC, Compania Intel- Concursul național ”MoldSEF-2020”. 

5. Cu Ambasada României în RM-Concursul republica”Limba noastră-i o comoară”. 

6. Cu Universitatea de Stat din Tiraspol-concursul ”Mediul local și dezvoltarea durabilă”. 

7. Cu ARTICO – Concursul ”Sub cușma lui Guguță”. 

 

 

Autoritatea publică 

locală 

CONSILIUL RAIONAL HÎNCEȘTI 1482 

Instituția bugetară Direcţia Învăţământ Hînceşti 2101/13854 

Grupa principală Învăţământ 09 

Grupa Instituții și activități în domeniul 

învățământului neatribuite la alte grupe 

5 

Subgrupa Învățământ nedefinit după nivel 0 

Program Învăţământ public şi servicii în educaţie 88 

Subprogram 

Activitate 

 

Educație extrașcolară: Olimpiadele şcolare 

+Odihna de vară a copiilor şi adolescenţilor 

1400380 /00211 

 

Indicatorii de rezultat, produs și de eficiență:  

Denumirea 8814/0950 Uni

tate

a de 

măs

ură 

30.06.2020 30.06.2021 2021 

aprobat realizat/ 

EXEC

UTAT 

Valoare

a 
aprobat realizat/ 

EXEC

UTAT 

Valoare

a 

% 

realiz

ării 

1 2 3 4 5=4-3 6 7 8=7-6 

Ponderea elevilor care se încadrează 

în concursurile şcolare 

% 100,0 96,5 -3,5 100,0 96,5 -3,5   

Ponderea elevilor care obţin rezultate 

deosebite la etapele raională și 

republicană 

% 70,0 9,0 -61,0 70,0 9,0 -61,0   

Ponderea elevilor stimulaţi pentru 

rezultatele obţinute în cadrul etapelor 

raionale și republicane 

% 100,0 352,0 252,0 100,0 352,0 252,0   

Ponderea taberelor cu sejur de zi % 100,0 0,0 -100,0 100,0 84,6 -15,4   

Ponderea elevilor beneficiari de foi de 

odihnă în taberele cu sejur de zi 

% 100,0 129,4 29,4 100,0 129,4 29,4   



121 

Raport cu privire la starea sistemului de învățământ din raionul Hîncești în anul de studii 2020-2021 

 

Ponderea copiilor ce se vor odihni în 

taberele de odihnă în raport cu 

numărul total al elevilor 

% 100,0 120,0 20,0 100,0 120,0 20,0   

Ponderea copiilor transportaţi în 

taberele de odihnă 

% 100,0 0,0 -100,0 100,0 85,7 -14,3   

Numărul mediu al elevilor care se 

încadrează în etapa raională a 

concursurilor şcolare 

unit

. 

1100 1061 -39,0 1100 1061 -39,0 96,5 

Numărul mediu al elevilor ce au 

obţinut rezultate deosebite la etapa 

raională 

unit

. 

250 421 171,0 250 421 171,0 168,4 

Numărul elevilor care se încadrează 

în etapa republicană a concursurilor 

şcolare 

unit

. 

40 65 25,0 40 65 25,0 162,5 

Numărul mediu al elevilor ce au 

obţinut rezultate deosebite la etapa 

republicană 

unit

. 

17 2 -15,0 17 0 -17,0 0,0 

Tabere cu sejur de zi funcţionale unit

. 

13,0 0 -13,0 13,0 11 -2,0 84,6 

Numărul mediu al beneficiarilor de 

foi de odihnă în tabere în raport cu 

numărul total de elevi 

unit

. 

1700/1

0068 

0 400/0 1500/9

800 

  1130 / 

9790 

370/0 75,3 

Numărul mediul al copiilor 

transportaţi în taberele de odihnă 

unit

. 

350 0 -350,0 350 300 -50,0 85,7 

Cheltuielile medii pentru asigurarea 

cu rechizite de birou instituțiile care 

vor fi centre pentru Olimpiadele 

raionale 

mii 

lei 

7,0 7,0 0,0 7,0 1,6 -5,4 22,9 

Cheltuieli medii pentru asigurarea 

pauzelor de cafea pentru elevi și 

comisiei de verificare, participanți la 

Olimpiadele raionale 

mii 

lei 

25,3 31,4 6,1 25,3 2,8 -22,5 11,1 

Cheltuieli medii pentru remunerarea 

președinților și membrilor comisiei 

raionale de verificare a probelor de 

concurs 

mii 

lei 

25,0 18,6 -6,4 25,0 0,0 -25,0 0,0 

Cheltuieli medii pentru asigurarea 

deplasărilor și diurnelor (la 

necesitate) a președinților și 

membrilor comisiilor de evaluare și 

verificare 

mii 

lei 

5,5 2,4 -3,1 5,5 2,4 -3,1 43,6 

Cheltuieli medii pentru premierea 

cadrelor didactice și a elevilor 

mii 

lei 

59,0 0,0 -59,0 59,0 0,0 -59,0 0,0 

Cheltuieli medii pentru organizarea 

odihnei în tabere cu sejur de zi 

mii 

lei 

1200,0 0,0 -1200,0 1200,0 2034,0 834,0 169,5 

Cheltuieli medii pentru procurarea 

unei foi de odihnă 

mii 

lei 

1,9 0,0 -1,9 1,9 0,0 -1,9 0,0 

Cheltuieli medii pentru transportarea 

elevilor în taberele de odihnă 

mii 

lei 

20,0 0,0 -20,0 20,0 0,0 -20,0 0,0 

În scopul organizării eficiente a odihnei de vară a copiilor și adolescenților din raionul 

Hîncești, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 334 din 23.04.2009 „Cu privire la 

aprobarea Regulamentului de funcționare a taberelor de odihnă și întremare a sănătății copiilor 

și adolescențelor”, ordinul Ministerului Educației al Republicii Moldova nr, 377 din 21.05 2009 

„Cu privire la punerea în aplicație a Regulamentului de funcționare a taberelor de odihnă și 

intremare a sănătății copiilor și adolescențelor”, Ghid metodologic „Organizarea și desfășurarea 

activității în taberele de odihnă a elevilor”, aprobat de Ministerul Educației și Tineretului al 
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Republicii Moldova, Chișinău, „Universul” IS, 2009, Hotărârea Comisiei de Sănătate Publică a 

raionului Hîncești nr.20 din 08.06.2021, Circularei Nr.03/ 1-09/ 2461 din 25.05.2021 

Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, organizarea odihnei şi 

întremarea sănătăţii copiilor în sezonul estival 2021 a fost organizată doar la nivel de 

tabere cu sejur de zi, dat fiind faptul că a fost anunțată starea de urgență, în legătură cu 

situația pandemică la nivel mondial. 

Din suma alocată din contul transferurilor cu destinație specială la capitolul odihnei de 

vară și intremării copiilor și adolescenților, 2797,1 mii lei, au fost redirecționate 1835,7 mii lei 

instituțiilor publice, reieșind din costul maxim orientativ pentru o zi în tabere de întremare cu 

sejur de zi – 184,72 lei pentru un copil, care au organizat, în perioada iunie-iulie 2021, tabere 

cu sejur, după cum urmează:  

1) LT „M.Sadoveanu”, mun. Hîncești – 180,0 mii lei pentru 100 copii 

2) LT„M.Eminescu”, mun. Hîncești –    160,0 mii lei pentru 100 cop 

3) LT„Universum” Sărata Galbenă –      180,0 mii lei pentru 100 copii 

4) LT Lăpușna –                                      144,0 mii lei pentru 80 copii 

5) LT „D.Cantemir” Crasnoarmeiscoe – 180,0 mii lei pentru 100 copii 

6) GM Bobeica –                                     180,1 mii lei pentru 100 copii 

7) GM Boghiceni, s. Boghiceni –            126,0 mii lei pentru 70 copii 

8) GM „A. Bunduchi”, s. Buțeni –          180,0 mii lei pentru 100 copii 

9) GM „A. Donici”, s. Ciuciuleni –         180,0 mii lei pentru 100 copii 

10) GM „S. Andreev”, s. Cioara –             145,6 mii lei pentru 80 copii  

11) GM „C. Tănase”, s. Nemțeni –            180,0 mii lei pentru 100 copii 

 

Bugetul total Învățământ nedefinit / Educație extrașcolară cum Olimpiade și 

odihna de vară a copiilor și adolescenților - volumul alocațiilor bugetare aprobat și 

precizat 3286,7 mii lei, executat în sumă de 1667,6 mii lei sau 50,7%, inclusiv: 

 organizarea odihnei de vară:aprobat și precizat 3139,1 mii lei s-a executat 1653,2 mii lei 

sau 52,7 %; 

 susținerea elevilor dotați: aprobat și precizat 127,6 mii lei, s-a executat în sumă de 14,4 

mii lei sau 11,3% 

 

Învăţământul extrașcolar este realizat în 2 instituții: 

1. Centrul de creație al copiilor, unde se desfășoară activitatea în 12 cercuri și sunt încadrați 

320 de elevi. 

2. Școala de Sporturi  cuprinde 8 probe sportive  în 24 de grupuri, cu 337 de elevi. 

% beneficiarilor  în activitatea extrașcolară este de 1,53%. Lipsa unui spațiu 

corespunzător profilului diminuează posibilitățile atragerii unui număr mai mare de 

copii în activități extrașcolare. 

VII.Capacitatea instituțională a clădirilor: 

 

Instituția de  învățământ Localitatea 

Numărul 

de 

locuripe

ntruelevi 

(capacita

tea de 

proiect a 

școlii) - 

SIME 

Număr

ul de 

elevi, 

anulșc

olar 

2019-

2020 

% 

deutiliza

re a 

spațiulu

i 

Numărul 

de 

locuripent

ruelevi 

(capacitat

ea de 

proiect a 

școlii) - 

SIME 

Număru

l de 

elevi, 

anul 

școlar 

2020-

2021 

% 

deutilizar

e a 

spațiului 
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1.IP Gimnaziul „Mihai Viteazul” OR.HÎNCESTI 1200 180 15,0% 1200 183 15,25% 

2.IP Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” OR.HÎNCESTI 640 752 117,5% 640 756 118,1% 

3.IP Liceul Teoretic „Mihail 

Lomonosov” OR.HÎNCESTI 480 116 24,2% 480 110 23.0% 

4.IP Liceul Teoretic „Mihail 

Sadoveanu” OR.HÎNCESTI 1260 1010 80,2% 1260 1002 79,52% 

5.IP Gimnaziul Bălceana S.BĂLCEANA 624 133 21,3% 624 110 17.6% 

6.IP Gimnaziul Bobeica S.BOBEICA 1266 226 17,9% 1266 236 18,6% 

7.IP Gimnaziul  Boghiceni S.BOGHICENI 600 157 26,2% 600 150 25,0% 

8.IP Gimnaziul Bozieni S.BOZIENI 640 186 29,1% 640 189 29,5% 

9.IP Gimnaziul Bujor S.BUJOR 500 246 49,2% 500 237 47,4% 

10.IP Gimnaziul "Anton Bunduchi" S.BUȚENI 1176 290 24,7% 1176 291 24,7% 

11.IP Gimnaziul Călmățui S.CĂLMĂȚUI 320 132 41,3% 320 124 38,7% 

12.IP Gimnaziul Caracui S.CARACUI 960 151 15,7% 960 141 14,7% 

13.IP Gimnaziul "Dumitru Crețu" S.CĂRPINENI 540 118 21,9% 540 110 20,4% 

14.IP Gimnaziul-Grădiniţă Cărpineni S.CĂRPINENI 175 74 42,3% 175 94 53,7% 

15.IP LiceulTeoretic "Ştefan Holban" S.CĂRPINENI 840 660 78,6% 840 661 78.7% 

16.IP Gimnaziul Căţeleni S.CĂȚELENI 200 123 61,5% 200 120 60,0% 

17.IP Gimnaziul ”Sergiu Andreev" S.CIOARA 720 248 34,4% 720 224 31,1% 

18.IP Gimnaziul "Alexandru Donici" S.CIUCIULENI 640 268 41,9% 640 254 39,7% 

19.IP Gimnaziul-Grădiniţă CotulMorii 
S.COTUL 

MORII 125 184 147,2% 125 181 144,8% 

20.IP Liceul Teoretic "Dimitrie 

Cantemir" 

S.CRASNOAR

MEISCOE 960 302 31,5% 960 263 27,4% 

21.IP Gimnaziul Dancu S.DANCU 190 208 109,5% 190 198 104,2% 

22.IP Gimnaziul DrăguşeniiNoi 
S.DRĂGUȘENI

I NOI 624 146 23,4% 624 120 19,2% 

23.IP ȘPG Fârlădeni S. FÎRLĂDENI 100 16 16,0% 100 16 16,0% 

24.IP  Gimnaziul Fundul Galbenei 
S.FUNDUL 

GALBENEI 640 215 33,6% 640 206 32,2% 

25.IP Gimnaziul-Grădiniţă "Ksenia 

Evteeva" S.IVANOVCA 270 116 43,0% 270 116 43,0% 

26.IP Liceul Teoretic Lăpuşna S.LAPUSNA 960 490 51,0% 960 485 50,5% 

27.IP Gimnaziul "CezarRadu" S.LEUȘENI 640 166 25,9% 640 164 25,6% 

28.IP Gimnaziul Logăneşti S.LOGĂNEȘTI 422 240 56,9% 422 247 58,5% 

29.IP Gimnaziul Mereşeni S.MEREȘENI 640 124 19,4% 640 132 20,6% 

30.IP Gimnaziul Mingir S.MINGIR 640 545 85,2% 640 509 79,5% 

31.IP Gimnaziul Mireşti S.MIREȘTI 120 145 120,8% 120 134 111,7% 

32.IP Gimnaziul "Serghei Anisei" S.NEGREA 460 175 38,0% 460 174 37,8% 

33.IP Gimnaziul ”Constantin Tănase” S.NEMȚENI 624 128 20,5% 624 107 23,0% 
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34.IP Gimnaziul Obileni S.OBILENI 464 99 21,3% 464 100 21,5% 

35.IP Gimnaziul Oneşti S.ONEȘTI 320 115 35,9% 320 117 36,6% 

36.IP Gimnaziul Păşcani S.PAȘCANI 364 106 29,1% 364 102 28,2% 

37.IP Gimnaziul Pereni S.PERENI 200 96 48,0% 200 83 41,4% 

38.IP Gimnaziul-Grădiniţă 

Pervomaiscoe 

S.PERVOMAIS

COE 192 85 44,3% 192 68 35,4% 

39.IP Gimnaziul Pogănești S.POGĂNEȘTI 242 158 65,3% 242 159 65,7% 

40.IP Liceul Teoretic "Universum" 
S.SĂRATA-

GALBENĂ 960 646 67,3% 960 641 66,8% 

41.IP Gimnaziul-Grădiniţă "Vasile 

Movileanu" S.SECĂRENI 240 86 35,8% 240 73 30,1% 

42.Gimnaziul "Mitropolitul Anton 

Plămădeală" S.STOLNICENI 540 99 18,3% 540 98 18,4% 

43.IP Gimnaziul Tălăieşti S.TĂLĂIEȘTI 180 82 45,6% 180 72 48.0% 

44.IP Gimnaziul Voinescu S.VOINESCU 640 144 22,5% 640 154 24,0% 

45.IP ȘPG Horjești s. HORJEȘTI 80 54 67,5% 80 57 71,2% 

46.IP ȘPG Șipoteni s. ȘIPOTENI 100 28 28,0% 100 32 32,0% 

Analizând minuțios tabelul, constatăm: 

1.19 instituții de învățământ din raion exploatează între 15 -30% din spațiul posedat. 

2.14 instituții valorifică între 31 – 50 % din spațiul educațional. 

3.4 instituții își desfășoară activitatea pe 51 – 70% din spațiul educațional. 

4.5 instituții exploatează între 71 – 100% din spațiul educațional. 

5.4 instituții exploatea spațiul educațional peste cel acceptat regulamentar: 

GM Danco 100,5% 

LT ”M.Eminescu” 118,9% 

GM Mirești  126,7% 

GMG Cotul Morii 144% 

Astfel, în conformitate cu cerințele igienico-sanitare, impuse spre respectare strictă în 

condițiile pandemice, acest procent redus de exploatare a spațiului educațional ar putea fi unul 

mult rezonabil. Dar, în condițiile ordinare de activitate, aceste cifre accentuează dificultățile 

majore ale sistemului: clase completate sub norma prevăzută, care aduc după sine incapacitatea 

acoperirii financiare a serviciilor de funcționare eficientă,spații neutilizate și care cu timpul se 

deteriorează. 

ASIGURAREA INSTITUȚIILOR DE INVĂȚĂMÂNT CU TEHNICĂ INFORMAȚIONALĂ 
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1 LT "M. Sadoveanu" 83 46 6 135 78 41 6 6 131 994 7,95 

2 LT "M. Eminescu" 25 69 3 97 20 59 21 3 103 746 7,25 

3 LT ”M. Lomonosov” 12 17 3 32 12 12 4 3 31 110 3,55 

4 LT "Şt. Holban" 22 132 35 189 20 132 65 35 252 640 2,54 

5 LT "D. Cantemir" 22 7 2 31 18 6 13 2 39 258 6,62 

6 LT Lăpuşna 65 24 5 94 30 18 14 5 67 482 7,19 
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7 LT ”Universum” 27 34 27 88 23 33 29 27 112 635 5,67 

  Total licee 256 329 81 666 201 301 152 81 735 3856 5,77 

1 GM "A. Donici" 28 15 1 44 28 13 2 1 44 263 5,75 

2 GM "S. Andreev" 18 22 1 41 17 22 35 1 75 217 2,89 

3 GM "C. Radu"  10 25 1 36 6 20 5 1 32 164 5,13 

4 GM Bălceana 18 8 1 35 16 6 8 1 31 109 3,25 

5 GM Bobeica 10 17 2 29 7 17 20 2 46 230 5,00 

6 GM Boghiceni 15 30 1 46 13 16 12 1 42 147 3,50 

7 GM Bozieni 17 18 2 37 15 9 8 2 34 185 5,44 

8 GM Bujor 16 28 1 45 13 15 10 1 39 241 6,18 

9 GM "A. Bunduchi" 20 25 2 47 18 9 12 2 41 286 6.98 

10 GM Caracui 16 21 1 38 12 11 10 1 34 140 4,12 

11 GM Călmăţui 36 9 1 46 33 6 8 1 48 121 2,52 

12 GM Căţeleni 10 12 2 24 4 7 27 1 39 117 3,00 

13 GM "D.Crețu”  18 22 2 42 16 21 2 2 41 110 2,68 

14 GM Dancu 29 26 1 56 27 25 10 1 63 198 3,14 

15 GM Drăguşenii Noi 2 14 1 20 1 16 10 1 28 120 4,29 

16 GM Fundul-

Galbenei 

16 21 1 38 15 20 5 1 41 207 5,05 

17 GM Logăneşti 14 30 3 47 14 9 17 3 43 243 5,65 

18 GM "Mitr. 

A.Plămădeală" 

13 12 0 25 10 4 7 0 21 92 4.38 

19 GM Mereşeni  35 13 1 49 31 12 9 1 53 133 2,51 

20 GM "M. Viteazul"  13 11 3 27 2 8 16 3 29 182 6,28 

21 GM  Mingir 34 62 3 99 29 17 45 3 94 502 5,34 

22 GM Mireşti 13 12 1 26 3 10 9 1 23 129 5,61 

23 GM "S. Anisei" 22 11 1 34 20 9 21 1 51 174 3,41 

24 GM ”C.Tănase” 17 10 1 28 13 8 17 1 39 103 2,64 

25 GM Obileni 6 19 1 26 4 10 9 1 24 99 4,13 

26 GM Oneşti 12 13 1 26 12 4 5 1 22 118 5,36 

27 GM Paşcani 9 8 1 18 9 11 0 1 21 100 4,76 

28 GM Pereni 11 16 1 28 11 9 5 1 26 83 3,19 

29 GM Pogăneşti 14 28 1 43 14 31 9 1 55 159 2,89 

30 GM Tălăieşti 8 7 1 16 7 6 3 1 17 72 4,25 

31 GM Voinescu 19 10 1 30 16 9 9 1 35 152 4,34 

32 GMG Cotul Morii 17 30 7 54 14 10 19 7 50 182 3,64 

33 GMG "K.Evteeva" 7 11 1 19 5 10 40 1 56 116 2,07 

34 GMG Pervomaiscoe 11 9 0 20 9 8 6 0 23 70 3,04 

35 GMG "V. 

Movileanu" 

16 17 2 35 14 8 8 2 32 72 2,25 

36 GMG Cărpineni 6 23 1 30 6 21 14 1 42 94 2,24 

  Total gimnazii 576 668 52 1304 484 447 452 51 1434 5720 4,09 

1 ȘPG Fîrladeni 1 5 1 7 1 4 1 1 7 16 2,29 

2 ȘPG Horjeşti 6 6 2 13 4 2 1 1 8 55 6,88 

3 ȘPG Șipoteni 1 9 2 12 0 6 1 2 9 32 3,56 

  Total șc. Primare, șc. 

Prim./grăd. 

8 20 5 32 5 12 3 4 24 103 4,24 

  Total raion 840 1017 138 2002 690 760 607 136 2193 9688 4,70 

Interpretări 

Datele oglindite în tabel demonstrează un nivel relativ bun de dotare a instituțiilor de 

învățământ cu tehnică de calcul, care ar trebui să asigure un proces educațional eficient. 

1. 38 de instituții (anul trecul au fost 11 instituții) sunt în număr de circa 6 elevi per sursă 

informațională digitală, raport salutabil și oportun pentru toate instituțiile. 

2. În celelalte 8 instituții (anul trecut au fost20 de instituții) sunt cu un număr de circa până la 

10 elevi per sursă informațională digitală. Astfel, conchidem că la moment, capacitatea 

informațională a instituțiilor de învățământ  din raion este una bună, și utilitatea ei este resimțită 

în ultimul an de necesitate desfășurării lecțiilor online. 

Concluzie: 
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1. Începerea anului de studii 2021-2022 va deveni mai puțin dificilă în organizarea 

procesului educațional, deoarece competențele digitaleale ale cadrelor didactice și ale 

elevilor  sunt îmbunătățite simțitor. 

 

ASIGURAREA INSTITUȚIILOR DE INVĂȚĂMÂNT CU INTERNET 

nr

. 

or

d. 

Denumirea 

instituţiei 
Localitatea 

Săli de clase 

Conform 

proiectului  

Real utilizate în a.ș. 

2020-2021 

care preconizați să le 

utilizați la 01.09.2020 

(condițiile pandemice: 

distanța fizică - minim 1 
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Notă: nr. 

de săli 

rezerve 
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un 
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de 25 de 
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cum sală 
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de 
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de 
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te și 
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ă a fi 

conecta

te la 

internet 

1 LT "M. Sadoveanu" Hîncești 53 2756 51 2652 51 53 2756 53 4 

2 LT "M. Eminescu" Hîncești 29 1540 29 1540 29 29 1540 29 2 

3 
LT ”M. 

Lomonosov” Hîncești 16 672 10 420 10 10 420 10 0 

4 LT "Şt. Holban" Cărpineni 40 2386 37 2178 40 37 2178 40 3 

5 
LT "D. Cantemir" 

Crasnoarmeis

coe 30 4535 21 1732 21 21 1732 21 2 

6 LT Lăpuşna Lăpușna 29 1500 29 1500 20 29 150 9 4 

7 
LT ”Universum” 

Sărata 

Galbena 34 1734 34 1734 34 34 1734 34 3 

  Total licee  231 15123 211 11756 205 213 11860 196 18 

1 GM "A. Donici" Ciuciuleni 19 901 10 506 10 9 458 9 4 

2 GM "S. Andreev" Cioara 25 1677 11 738,6 11 11 738,6 11 3 

3 GM "C. Radu"  Leușeni 18 920,2 9 477,9 9 9 477,9 9 2 

4 GM Bălceana Bălceana 35 4430 10 560 1 8 448 3 2 

5 GM Bobeica Bobeica 44 3343 15 1033 18 15 1033 18 2 

6 GM Boghiceni Boghiceni 11 484 11 484 11 11 484 11 0 

7 GM Bozieni Bozieni 14 771 10 551 14 10 520 14 1 

8 GM Bujor Bujor 18 2640 15 2480 18 15 2480 15 2 

9 GM "A. Bunduchi" Buțeni 39 3278 20 1244 20 20 1244 20 2 

10 GM Caracui Caracui 27 1386 10 510 17 10 510 17 2 

11 GM Călmăţui Călmăţui 11 745,4 9 655,4 10 9 588 10 2 

12 GM Căţeleni Căţeleni 16 1049 12 740 12 12 740 4 0 

13 GM "D.Crețu”  Cărpineni 28 2924 14 902 14 8 468 8 3 

14 GM Dancu Dancu 14 620 14 620 14 10 915 10 4 

15 
GM Drăguşenii Noi 

Drăguşenii 

Noi 21 4380 14 670 14 8 435 14 1 

16 
GM Fundul-

Galbenei 

Fundul-

Galbenei 25 1067,3 9 507,1 11 9 507,1 12 2 

17 GM Logăneşti Logăneşti 20 1100 12 710,3 20 13 762 20 2 

18 
GM "Mitr. 

A.Plămădeală" Stolniceni 15 777 8 440 8 8 440 8 2 

19 GM Mereşeni  Mereșeni 25 2800 13 702 13 13 702 13 2 

20 GM "M. Viteazul"  Hâncești 18 950 9 500 18 9 500 18 2 

21 GM  Mingir Mingir 28 1305 26 1260 28 28 1305 28 3 

22 
GM Mireşti 

Mirești 9 281,64 9 

281,6

4 9 8 261,04 9 1 

23 GM "S. Anisei" Negrea 17 3600 9 720 14 8 640 14 1 

24 GM ”C.Tănase” Nemțeni 13 2400 7 490 7 7 640 7 1 

25 GM Obileni Obileni 20 3400 10 1065 6 10 1065 6 2 
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26 GM Oneşti Onești 10 503 6 306 3 7 358 7 1 

27 GM Paşcani Pașcani 14 784 8 448 7 8 448 8 0 

28 GM Pereni Pereni 7 215 5 157 5 5 157 5 1 

29 GM Pogăneşti Pogănești 15 780 10 651 8 4 104 14 2 

30 GM Tălăieşti Tălăiești 9 474 6 181 9 6 181 9 1 

31 GM Voinescu Voinescu 18 913 11 498,8 11 11 498,8 11 2 

32 GMG Cotul Morii Cotul Morii 9 892 9 892 9 9 892 9 3 

33 GMG "K.Evteeva" Ivanovca 10 510 8 408 10 7 357 10 2 

34 GMG Pervomaiscoe Pervomaiscoe 9 930 9 930 9 9 930 9 0 

35 
GMG "V. 

Movileanu" 
Secăreni 

9 362,7 6 

256,2

2 9 7 292,92 9 2 

36 GMG Cărpineni Cărpineni 11 610 7 390 6 6 340 6 3 

  Total gimnazii   651 

54203,

24 381 

23965

,96 413 357 

22920,3

6 405 65 

1 ȘPG Fîrladeni Fîrlădeni 2 84 2 84 2 2 84 2 0 

2 ȘPG Horjeşti Horjeşti 5 214 5 214 5 5 214 0 0 

3 ȘPG Șipoteni Şipoteni 6 297 6 297 6 2 80 6 3 

  
Total șc. Primare, 

șc. Prim./grăd.   13 595 13 595 13 9 378 8 3 

  Total raion   895 

69921,

24 605 

36316

,96 631 579 

35158,3

6 609 86 

 

Interpretări 

20 instituții au conexiune 100% în sălile de clasă 

Toate instituțiile au conexiune la internet și sunt dotate cu tehnică de calcul. 

În caz de necesitate, procesul educațional la distanță va putea fi desfășurat în toate instituțiile 

din subordine.  

 

Conlucrarea cu APL 

Pentru a implementa noile reforme în educaţie, şcoala are nevoie de a dezvolta 

parteneriate sociale viabile, în care să fie implicaţi atât părinţii, autoritățile, cât şi alţi actori 

educaționali. 

Autogestiunea instituției lărgește posibilitatea de a crea parteneriate, care să ducă la 

atragerea de investiții, atât de necesare pentru dezvoltarea și modernizarea lor. 

Odată cu trecerea instituțiilor la autogestiune, a devenit resimțită lipsa conlucrării cu 

APL (I),motivul servind factorul politic.În același timp,în unele localități se menține 

colaborarea strânsă între APL și instituție, cei dintâi venind cu unele donații absolute necesare 

în procesul educațional. 

 

Parteneriat cu APL (I) (anii 2017-2021) 
Nr.

ord 

Localitatea Instituția Activități de susținere a instituției 

Dotări Reparații Alte forme 

1.  Hîncești LT "M. Sadoveanu"  - - - 

2.  Hîncești LT "M. Eminescu"  - - - 

3.  Hîncești LT "M. 

Lomonosov"  

- - - 

4.  Cărpineni LT "Şt. Holban"  - - - 

5.  Crasnoarm

eiscoe 

LT "D. Cantemir"  - + - 

6.  Lăpuşna LT Lăpuşna - - - 

7.  Sărata 

Galbenă 

LT "Universum" 

 

- Implementarea 

1. izolarea pereților. 

2. Integrarea copiilor cu 

dizabilități.. 

- 

8.  Ciuciuleni GM "A. Donici"  - - Membru CA; Asigurarea 

cu transport; 

Participarea la activități. 

9.  Cioara GM "S. Andreev"  - 2017-Reparația sistemei de 

încălzire - 80 mii lei. 2019- 

pentru vopsirea exterioara 

a clădirii - 30 mii lei 

- 



128 

Raport cu privire la starea sistemului de învățământ din raionul Hîncești în anul de studii 2020-2021 

 

10.  Leuşeni GM "CezarRadu"  - - Donaţii(60.000) 

contribuţia comunităţii  

la proiectul ,,Integrarea 

copiilor cu dizabilităţi în 

şcolile general” 

11.  Bălceana GM Bălceana - - - 

12.  Bobeica GM Bobeica - - - 

13.  Boghiceni GM Boghiceni 5 mii - 8000 

14.  Bozieni GM Bozieni - - - 

15.  Bujor GM Bujor - - 8 m. steri de lemne 

pentru încălzire 

16.  Buţeni GM "A. Bunduchi"  - 17000 lei Sala de sport - 

17.  Caracui GM Caracui - - - 

18.  Călmăţui GM Călmăţui - - - 

19.  Căţeleni GM Căţeleni - - - 

20.  Cărpineni GM ”D.Crețu”     

21.  Dancu GM Dancu - - - 

22.  Drăguşenii 

Noi 

GM Drăguşenii Noi 2019 – 24 620 lei 

Mobilier școlar 

2017 -24 948 lei – 

Schimbarea geamurilor în 

sala de festivități 

- 

23.  Fundul 

Galbenei 

GM Fundul 

Galbenei 

- - Bursa primarului pentru 

cel mai bun elev al 

anului 

24.  Logăneşti GM Logăneşti - - - 

25.  Mereşeni GM Mereşeni Plita electrică ( 

1buc.) a.2017 

(cantina şcolii) 

- - 

26.  Hîncești GM "M. Viteazul"  - - - 

27.  Mingir GM Mingir - - - 

28.  Mireşti GM Mireşti - - - 

29.  Negrea GM ”S.Anisei” - - - 

30.  Nemţeni GM „C. Tănase” - 750400 - 

31.  Obileni GM Obileni Accesorii sport 

/5000 lei 

Nu Excursie obiective 

turistice RM /anual 

32.  Oneşti GM Oneşti Un lăptop-iulie 2020 0 Bursa primarului-300-

400 lei acordată Elevului 

anului la Ultimul sunet, 

Cadouri de Anul Nou 

pentru elevii claselor 

primare. 

33.  Paşcani GM Paşcani 2019:3calculatoare; 

1 nootbook; 1 

centrumuzica 

- - 

34.  Pereni GM Pereni - - - 

35.  Pogăneşti GM Pogăneşti Tabletă 482.7 - 

36.  Stolniceni GM "Mitropolitul 

A. Plămădeală"  

- - - 

37.  Tălăieşti GM Tălăieşti - - - 

38.  Voinescu GM Voinescu - - - 

39.  CotulMorii GM -Grădiniță 

CotulMorii 

- - - 

40.  Ivanovca GM -Grădiniță "K. 

Evteeva"  

- - - 

41.  Pervomaisc

oe 

GM -Grădiniță 

Pervomaiscoe 

- -  

42.  Secăreni GM -Grădiniță 

"Vasile Movileanu"   

- - - 

43.  Cărpineni GMG Cărpineni  - - - 

44.  Horjeşti ŞP Grădiniţă 

Horjeşti 

Pături 50 buc. 500 l. - - 

45.  Fîrlădeni ŞP Grădiniţă 

Fîrlădeni 

- - - 

46.  Şipoteni ŞP Grădiniţă 

Şipoteni 

- Lucrări de reparație a 

scărilor cantinei (2000 lei 

anul 2019) 

- 

47.  Mereșeni Grădiniță Sărata Plita electrică - - 
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 Mereșeni, filiala 

GM Mereșeni 

 

(1buc.) a.2019 

(cantina grădiniţei 

 Total   9/50620 lei 6 /  904 830,7 lei 7 / 68400 

 

1. Veriga slabă în colaborarea instituţiei de învăţământ cu APL(I), precum și cu familia 

este componenta consultare, informare și feed-back privind accesul acestora la 

îmbunătăţirea procesului decizional. 

2. 9 primării au venit cu donații pentru elevii din 9 instituții ale  localității de reședință. 

3. 6 primării au contribuit la unele lucrări de reparații în clădirile unde își desfășoară 

instituțiile activitatea. 

4. Devine salutară inițiativa unor primării (7) de a identifica și alte forme de susținere a 

școlilor din localitate: burse și excursii pentru cei mai buni elevi, contribuția la unele proiecte 

demarate, asigurarea cu transport,etc. 

5. Punctul slab al multor școli este limitarea accesului părinţilor și APL la activităţile 

de luare de decizii și dezbateri, de formare profesională, de analiză a demersului educaţional.  

6. Un element important în parteneriatul cu familia este consultarea componentei 

curriculare la decizia școlii, care,conform recomandărilor planului-cadru, se racordează la 

nevoile beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai educaţiei. Aspectul dat de cele mai dese ori este lăsat 

la discreţia administraţiei. 

7. Odată cu înaintarea în timp, contribuția primăriilor în capacitarea instituțiilor de 

învățământ devine dificilă,chiar ignorată. 

Responsabilizarea socială a tuturor actorilor va contribui la implementarea calitativă a 

reformei sistemul educaţional. 

Activităţile susţinute pe parcursul anului finalizat s-au centrat pe consilierea şi 

susţinerea şcolilor pentru a atinge standardele unei educaţii de calitate, pe crearea unor 

oportunităţi de învăţare adecvate secolului XXI, în sensul conceperii şcolii ca timp şi spaţiu de 

formare a competenţelor intelectuale, culturale, civice şi de educaţie în spiritul valorilor 

autentice.Prin toate demersurile sale, Direcţia Învăţământ a urmărit şi va urmări în continuare 

creşterea accesului, relevanţei şi calităţii prin îmbunătăţirea actului didactic şi a celui 

managerial. Ne dorim ca raportul de faţă să reprezinte o evaluare obiectivă a principalelor 

aspecte ale muncii personalului didactic din raion, pe o perioadă determinată, evidenţiind 

calităţile şi lipsurile din domeniul nostru de activitate, rezultatele şi neîmplinirile. 

Probleme ale sistemului raional de învăţământ: 

 Angajaţii Direcţiei Învăţământ sunt suprasolicitaţi din cauza lipsei doritorilor de a se 

încadra şi a volumului mare de lucru, de-aceea uneori se tergiversează realizarea sarcinilor. 

 Managerii instituţiilor de învăţământ (20%) nu totdeauna îşi văd priorităţile în crearea 

condiţiilor pentru realizarea calitativă a procesului educaţional. 

 Cadrele didactice în mare majoritate nu se autoevaluează şi autosesizează în ceea ce 

priveşte rezultatele academice. 

 Indiferenţă din partea părinţilor şi elevilor în ceea ce priveşte performanţa şcolară . 

 Colaborare încă neadecvată dintre părinţi, şcoală, APL, asistent social şi alţi factori de 

decizie în asigurarea prevenirii abandonului şi eşecului şcolar. 

 

Probleme majore la nivel de raion/municipiu  

 Insuficiența cadrelor didactice (112 de cadre); 

 Numărul mare de instituții școlare cu deficit de buget (18 instituții); 

 Dezinteres pentru studii liceale, mai ales pentru profilul real; 

 Insuficiența transportului  școlar de calitate;  

 Lipsa de comunicare eficientă  între Direcția Învățământ, părinți, elevi și comunitate;  

 Insuficienta dotare a instituțiilor de învățământ cu echipament informațional modern, 

mobilier, material didactic și ustensile necesare;  
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 Lipsa posibilităților de angajare a unui psiholog școlar 

 

Managementul schimbării şi perspective de dezvoltare 

 Crearea unei infrastructuri și a rețelei de instituții educaționale, dimensionată eficient, în 

conformitate cu tendințele demografice, sociale și corespunzătoare standardelor actuale de 

calitate;  

 Îmbunătățirea managementului resurselor în educație, dezvolatrea, sprijinirea și motivarea 

cadrelor didactice pentru asigurarea educației de calitate;  

 Crearea unor parteneriate sociale durabile, axate pe beneficii comune pe termen lung;  

 Implementarea curriculumului școlar, asigurînd formarea de competențe necesare pentru 

creșterea și dezvoltarea personală, socială și profesională pe parcursul întregii vieți. 

Sugestii  

 Pentru asigurarea funcţionalităţii Direcţiei Învăţământ este necesară conturarea unui 

concept de salarizare adecvat activității depuse. 

 Se vor găsi posibilităţi de participare a instituţiilor de învăţământ în proiecte naţionale şi 

internaţionale cu scopul îmbunătăţirii suportului metodic, promovării imaginii pozitive.  

 Comisiile metodice, echipele manageriale din instituţii vor monitoriza activitatea cadrelor 

didactice şi vor promova exemplele de bună practică. 

 Conţinuturile curriculare sînt congestionate şi nu asigură relevanţă pentru dezvoltarea şi 

afirmarea personală, socială şi profesională a beneficiarilor procesului educaţional, 

curriculumul deţine un înalt grad de complexitate şi de teoretizare; conţinuturile deţin un 

grad scăzut de relevanţă şi aplicabilitate practică în toate treptele de şcolaritate şi nu 

direcţionează funcţional pentru învăţarea pe parcursul întregii vieţi, pentru afirmarea 

ulterioară a celor ce învaţă în plan personal, social şi profesional – se cere revizuirea 

Curriculumului. 

  În curriculum şi în practica educaţională lipseşte un sistem de consiliere şi ghidare în 

carieră care să ofere sprijin elevului în proiectarea unei cariere personale încă de pe băncile 

şcolii; familiarizarea elevilor cu TIC este limitată de rata scăzută de acoperire cu 

calculatoare per elev şi de utilizarea lor doar la mijlocul ciclului gimnazial – este necesară 

majorarea alocațiilor financiare. 

 Implicarea mai activă a Autorităților Administrației Publice Locale în examinarea 

problemelor din sistemul educațional.  

 Iimplicarea maximă a APL I în asigurarea condițiilor de transportare și asigurare a 

condițiilor igienico – sanitare. 

 

 


