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(conducătorul ierarhic superior) 

_________________________ 

              (nume, prenume) 

_________________________  

              (semnătura) 

 

 

 

RAPORT SEMESTRIAL DE ACTIVITATE 

a  Direcţiei Generale Învăţământ Cantemir 

semestrul I, anul  2022 
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OG1: Creșterea calității actului educațional și realizarea echității în educație prin implementarea/promovarea politicilor de 

stat ale Ministerului Educației și Cercetării la nivel local, prin proiectare, organizare, coordonare, evaluare și monitorizare a 
funcționării sistemului educațional din raionul Cantemir 
Obiectiv specific nr.1: Asigurarea accesului la educație de calitate. Managementul organizării activității instituțiilor de învățământ în context 

pandemic                            

Acțiunea planificată Termen de 

realizare 

Responsabil  Indicatori de performanță Nivelul de realizare/ descriere 

succintă 

Punctaj 

acordat 

1. Pregătirea spațiilor instituțiilor 
pentru anul de studii 2021-2022, 
2022-2023 în context 
epidemiologic 

Ianuarie 
 

Conducătorii 
instituțiilor  
DPEM 

Asigurarea funcționalității 
instituțiilor conform 
reglementărilor 

29 de școli au activat în regim normal în 
sem. II, a.s. 2021-2022 

2 

2. Procedură de tarifiere a cadrelor 
didactice în instituțiile de 
învățământ general 

Ianuarie 
 

Conducătorii 
instituțiilor 
SEF 

Tarifiere elaborată conform 
actelor reglatorii pentru 
instituții educaționale 

100% angajați ai instituțiilor de învățământ 
au primit în termen salariile pentru 
retribuirea muncii 

3. Asigurarea accesului la servicii 
educaționale de calitate pentru toți 
copiii prin asigurarea transportării 
elevilor 

Pe tot 
parcursul 
anului 

Conducătorii 
instituțiilor 
Serviciul 
transport școlar 

Transportarea elevilor din 
localitățile arondate la școala 
de circumscripție 

17 unități de transport functional, 893 elevi 
transportați în siguranță la și de la școală 
100% personal responsabil instruit 

Obiectivul specific nr.2: Prevenirea și reducerea absenteismului, abandonului școlar și a fenomenului de violență școlară 
1. Promovarea/monitorizarea 

politicilor de susținere a 
școlarizării și prevenire a 
abandonului școlar 

Sistematic Conducătorii 
instituțiilor 
DPEM 

Reducerea numărului de elevi 
cu abandon școlar 

10 elevi cu statut de abandon, dintre care 5 
sunt/ vor fi exmatriculați până la 
01.09.2022 

1,25 

2. Monitorizarea şi raportarea 
situaţiei privind cazurile de 
violenţă asupra copilului 

Semestrial DMCFPC Fișe de sesizare raportate, 
examinate, soluționate 

71 cazuri de abuz, dintre care 59 
examinate în cadrul instituției de 
învățământ și 12 referite la structurile de 
drept 

Obiectivul specific nr.4: Promovarea educației incluzive prin implementarea politicilor de stat și actelor normative în domeniul educației incluzive 
1. Participarea și implementarea 

proiectelor naționale în domeniul 
educației incluzive:  Antibullyng: 
prevenire și intervenție, 
„PANDA”, „CNFACEM” 

Conform 
planului 

SAP Realizarea programelor în 
scopul îmbunătățirii calității 
serviciilor educaționale 

Aplicate chestionare de evaluare 
vocațională – 212 elevi evaluați 
Aplicate chestionare JVIS și RIASEC – 
453 elevi chestionați 
Seminar de Ziua internațională a 
conștientizării autismului – 25 CDS, 160 
elevi 

1,8 
 

2. Activități de informare, 
sensibilizare și monitorizare a 
cadrelor didcatice/ de conducere și 

Conform 
planului 

SAP Cadre didactice și de 
conducere instruite 

Desfășurate 14 activități de monitorizare în 
14 IET și 74 în școli  
Informați/ instruiți 361 cadre didactice la 
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specialiștilor SAP 12 seminare/ traininguri 
3. Valorificarea FEI, în conformitate 

cu HG nr.868 din 08.10.2014 
Monitorizarea 
periodică 

SEF 
SAP 

CREI dotat, salarizarea CDS, 
funcționalitate asigurată 

CREI dotate suplimentar din bugetul SAP 
cu 2 tablete și 20 leptopuri; 
dotate 6 Centre de Resurse pentru Educația 
Incluzivă cu materiale de predare, învățare 
și echipament specializat, în valoare de la 
198000 lei per instituție; materiale 
didactice cu valoare în jur de 23 000 lei. 

Obiectivul specific nr.5: Combaterea și prevenirea posibilelor cazuri de corupție în sistem 
1. Aplicarea Codului de etică a 

cadrului didactic 
Permanent Conducătorii 

instituțiilor 
Codul de etică respectat Nu au sesizate cazuri de abatere de la 

normele etice 
1,85 

2. Instruirea conducătorilor 
/profesorilor în vederea respectării 
modulului de integritate și 
anticorupție 

Semestrial DGÎ 
Conducătorii 
instituțiilor 

Cadre didactice și de 
conducere instruite 

Adoptate 4 decizii privind soluționarea 
conflictului de interes declarat  

3. Emiterea ordinului intern cu 
privire la măsurile de prevenire și 
combatere a fenomenului 
colectării plăților informale în 
instituțiile de învățământ 

Anual DGÎ 
Conducătorii 
instituțiilor 

Act administrativ elaborat, 
monitorizat 

A fost emis Ordinul DGÎ nr. 143A din 
19.05.2022 cu privire la interzicerea 
colectărilor ilicite de bani pentru sesiunea 
de examene 
Nu au fost sesizate cazuri 

4. Desfășurarea campaniilor de 
informare a părinților și elevilor 
privind interzicerea colectării 
plăților informale 

Conform 
planului 
elaborat 

SRU conducătorii 
instituțiilor 

Părinți și elevi informați, 
transparență 

Comisiile școlare de examene au 
desfășurat adunări de informare a părinților 
privind organizarea și desfășurarea 
examenelor 

5. Monitorizarea realizării Planului 
sectorial anticorupție în domeniul 
învățământului 

Semestrul I SRU Plan sectorial realizat Plan sectorial realizat partial (lipsa 
paginilor web oficiale ale instituțiilor) și 
prezentat la MEC cu nr. de ieșire 278 din 
30.06.2022 

6. Inventarierea și luarea la evidență 
contabilă de către directorii 
instituțiilor de învățământ a 
tuturor bunurilor donate 
 
 
 

Permanent SEF 
 

Evidența bunurilor donate, 
transparență 

Facturi eliberate de către MEC, DGÎ 
pentru bunurile primate cu titlu gratuit 

Obiectivul specific nr.6: Monitorizarea implementării actelor reglatorii. Asigurarea serviciilor educaționale de calitate în instituțiile de învățământ 
1. Aplicarea Metodologiei de Conform DPEM în Aplicarea regulamentară a Au fost evaluate periodic de către  
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evaluare a instituțiilor de 
învățământ general și a 
Metodologiei de evaluare a 

cadrelor de conducere 

graficului colaborare cu 
ANACEC 

metodologiilor ANACEC: IP Gimnaziul „M. Sadoveanu” 
Hănăseni – bine; IP Gimnaziul „V. 
Pârvan” Gotești – foarte bine; IET nr. 2 
Gotești – foarte bine 
Acreditată de ANACEC: IP LT „N. 
Mihai” Ciobalaccia – foarte bine 

 
2 

2. Monitorizarea corelării 
planificărilor didactice cu 
Curricula și aspectul personalizării 
proiectării didactice 

Pe parcursul 
anului de studii 

DPEM 
DMCFPC  

Rapoarte de monitorizate 
elaborate 
Cadre didactice 
instruite/informate 

Organizate și desfășurate 3 monitorizări 
pentru învățământul primar, limba străină, 
geografie, educația plastică, limba română, 
istoria, biologia 
Desfășurate 27 seminare de instruire, 
teoretico-practice, ateliere de lucru cu 
profesorii de disciplină 

3. Utilizarea catalogului electronic 
implementat de MEC  

Pe parcursul 
anului școlar 

DMCFPC 
 Conducătorii 
instituțiilor  

Nr de instituții care 
implementează catalogul 
electronic 

11 școli au utilizat SICE 

4. Aplicarea Ordinului MECC 
nr.573 din 23.06.2020 Cu privire 

la organizarea și desfășurarea 
concursurilor pentru ocuparea 

funcțiilor de director și director 
adjunct în instituțiile de 
învățământ general și profesional 
tehnic 

Conform 
depunerii 
dosarului 

SRU Desfășurarea etapelor de 
concurs conform 
reglementărilor 

3 concursuri desfășurate regulamentar, 
3 cadre de conducere angajate 
Anunțate 6 concursuri pentru 6 instituții de 
învățământ 

5. Aplicarea Instrucțiunilor privind 
completarea catalogului școlar 

(inclusiv on-line)  

Permanent Conducătorii 
instituțiilor 
selectate de către 
DGÎ 

Respectarea Instrucțiunilor Au fost efectuate 2 monitorizări/verificări 
de aplicare a Instruțiunilor 
S-au atenționat 14 cadre de conducere 
privind abaterile neadmise 
Monitorizări la necesitate privind 
completarea SICE 

6. Implementarea Planului-cadru în 
instituțiile de învățământ primar, 
gimnazial și liceal (Ordinul 
MECC RM nr.200 din 
26.02.2021) 

Ianuarie-mai DPEM 
DMCFPC 

Asigurarea implementării 
calitative a Planului –cadru 

100% realizare a Planului-cadru 2021-
2022 

7. Implemetarea Instrucţiunilor 
privind mecanismul intersectorial 

Permanent DMCFPC  Diminuarea cazurilor de abuz, 
neglijare, exploatare și trafic 

Desfășurate 2 seminare și instruiți/ 
informați 90 participanți 
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de cooperare pentru identificarea, 

evaluarea, referirea, asistenţa şi 
monitorizarea copiilor victime şi 
potenţiale victime ale violenţei, 
neglijării, exploatării şi traficul 

asupra copiilor  

8. Aplicarea Regulamentului privind 

evaluarea și notarea rezultatelor 
învățării, promovarea și 
absolvirea în învățământul primar 
și secundar (Ordinul MECC RM 
nr.70 din 30.01.2020) 

Semestrial DPEM Aplicare corectă a 
reglementărilor 

Regulament aplicat la finele semestrelor 
școlare 
Monitorizare defășurată pe parcursul 
anului de studii 
29 directori instruiți 

Obiectivul specific nr.7:  Evaluarea rezultatelor şcolare   
1. Desfăşurarea pretestărilor în 

clasele absolvente a treptelor de 
şcolaritat 

Februarie  
 
DPEM 

Probe de evaluare realizate, 
analiză și recomandări pentru 
dezvoltarea competențelor 
elevilor 

Organizate pretestări la toate disciplinele 
de examen, la treptele gimnazială și liceală 

2 

2
. 

Administrarea şi monitorizarea 
tezelor semestriale în licee. 

Mai Teze semstriale desfășurate regulamentar 
pentru clasele a X - XI-a 

3
. 

Evaluări sumative la disciplinele 
şcolare: 

Mai Administrate 4 evaluări summative, sem. 
II, a.s. 2021-2022 

4
. 

Organizarea şi monitorizarea 
examenelor de absolvire 

Iunie-iulie Sesiune de examene desfășurată 
regulamentar: promovabilitate:  
Testare națională – înv. primar – 100% 
Examene de gimnaziu - 98,5%,  
BAC – 77% (sesiunea de bază) 

Obiectivul specific nr.8: Asigurarea calității în realizarea funcțiilor manageriale: planificare/monitorizare/raportare 
1. Elaborarea Strategiei de 

dezvoltare a sistemului de 
învățământ din raion pentru anii 
2022-2026 

Pe parcursul 
anului 

DGÎ 
echipa de 
elaborare 

Document final elaborat A fost elaborate Programul preliminar 
pentru anul 2022 (în lipsa Strategiei de 
sector) 

1,6 

2. Elaborarea Raportului de 
activitate a DGÎ pentru perioada 
anului de studii 2021-2022 

Iulie DPEM  Raport de activitate elaborat și 
aprobat 

Raport elaborat și prezentat la CA al DGÎ 
din luna iulie 

3. Recepționarea Rapoartelor de 
activitate a instituțiilor 
educaționale pentru anul de studii 
2021-2022 și publicarea lor pe 
site-ul DGÎ 

Iulie  DPEM  Asigurarea transparenței cu 
referire la activitatea 
educațională 

Recepționate rapoarte cu date statistice 
privind activitatea instituțiilor și incluse în 
raportul DGÎ, publicat e site-ul  
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Obiectivul specific nr.9: Optimizarea dezvoltării instituționale prin asigurarea transparenței decizionale   

Asigurarea funcționalității Consiliului Consultativ   
1
. 

1. Cu privire la rezultatele 
probelor de evaluare sumativă, 
semestrul I, a.s. 2021-2022 

Ianuarie 
 

DPEM Raport cu constatări și 
concluzii 

Raport elaborat și prezentat la CC, aprobat 
prin decizia nr. 01/01 din 13.01.2022, 
publicat pe pagina web a DGÎ 

2 

2. Cu privire la activitatea DGÎ pe 
I semestru al anului școlar 2021-
2022 

DGÎ și direcțiile Raport cu constatări și 
concluzii 

Raport elaborat și prezentat la CC, aprobat 
prin decizia nr. 01/02 din 13.01.2022, 
publicat pe pagina web a DGÎ 

3. Cu privire la rezultatele 
controlului tematic: 
„Realizarea obiectivelor 
educaționale în cadrul 
activității cercurilor din 
instituțiile extrașcolare” 

DMCFPC  
 
Note informative elaborate ca 
urmare a monitorizării, 
probleme identificate, soluții 
oferite 

Raport elaborat și prezentat la CA, aprobat 
prin decizia nr. 15/04 din 28.12.2021 

2
. 

1. Cu privire la rezultatele 
monitorizării implementării 
Curricula 2018, Curricula 2019 

Mai  DPEM 
DMCFPC 

Raport de monitorizare elaborat și 
prezentat la ședința CA al DGÎ, aprobat 
prin decizia nr. 04/01 din 27.05.2022 

2 

2. Cu privire la desfășurarea 
procesului de atestare a 
cadrelor didactice 

DMCFPC Notă informativă prezentată la CC al DGÎ 
și aprobată prin decizia nr. 02/01 din 
20.05.2022 

3. Cu privire la analiza nivelului 
pregătirii elevilor pentru 
susţinerea examenelor 
naționale de absolvire 

DPEM Notă informativă prezentată la CC al DGÎ 
și aprobată prin decizia nr. 02/02 din 
20.05.2022 

Obiectivul specific nr.10: Asigurarea dezvoltării sistemului educațional prin eficientizarea procesului decizional 
Consiliul de administrație   

1
. 

1. Cu privire la alocarea 
mujloacelor financiare 

Ianuarie,  DGÎ 
SEF 

Transparență decizională Alocate 326,5 mii lei prin decizia CR din 
luna martie 2022 

2 

2. Cu privire la activitatea 
instituțiilor de învățământ 
primar și secundar general în 
semestrul I, anul de studii 
2021-2022 

DMEM Raport aprobat Raport prezentat la CA al DGÎ și aprobat 
prin decizia nr. 01/02 din 31.01.2022 

3. Cu privire la activitatea IET în 
semestrul I, anul de studii 
2021-2022 

DPEM Raport aprobat Raport prezentat la CA al DGÎ și aprobat 
prin decizia nr. 01/03 din 31.01.2022 
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4. Cu privire la Planul de 
asigurare cu cadre didactice 
pentru anul de studii 2021-
2022 

SRU Notă informative prezentată Notă informativă prezentată la CA al DGÎ 
și aprobată prin decizia nr. 01/04 din 
31.01.2022 

 5. Cu privire consultarea și 
aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a 
Consiliului metodico-științific 
de pe lângă DMCFPC din 
cadrul DGÎ 

DMCFPC Regulament aprobat Regulament aprobat prin decizia CA nr. 
01/05 din 31.01.2022 

2
. 
 

1. Cu privire la alocarea 
mijloacelor financiare din 
componenta raională 

Martie DGÎ 
SEF 

Transparență decizională Amânate pentru următorul consiliu cu 
condiția de ajustare a prețurilor și sumelor 
totale 

1,5 

2. Cu privire la aprobarea 
prognozei nr. de clase și a 
schemei de încadrare a 
personalului în instituțiile 
publice de învățământ pentru 
anul de studii 2022-2023 

SEF Informații elaborate și 
aprobate 

Informații elaborate în baza datelor eferite 
de directorii instituțiilor de învățământ și 
aprobate prin deczia CA nr. 02/02 și nr. 
02/03 din 31.03.2022 

3. Cu privire la aprobarea 
Planului de formare 
profesională a personalului 
DGÎ, anul 2022 

DPEM Notă informativă prezentată Notă informativă prezentată și aprobată 
prin decizia CA nr. 02/04 din 31.03.2022 

4. Cu privire la rezultatele 
Olimpiadelor școlare rationale 
2022 

 DPEM Raport aprobat Raport aprobat prin decizia CA nr. 02/05 
din 31.03.2022 

3
. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Cu privire la alocarea 
mijloacelor financiare din 
componenta raională 

Aprilie 
 

DGÎ 
SEF 

Transparență decizională
  

Alocate 3759,9 mii lei prin decizia CR din 
luna iunie 2022 

2 

2. Cu privire la Programul de 
acțiuni privind pregătirea 
instituțiilor de învățământ 
pentru noul an de studii 2022-
2023 

DPEM 
DGÎ 

Program aprobat Program de acțiuni prezentat și aprobat 
prin decizia CA nr. 03/02 din 28.04.2022 

3. Cu privire la Planul de reparații 
capitale și curente în instituțiile 
de învățământ din raion 

DGÎ 
SEF 
 

Plan aprobat 
 
 

Plan prezentat și aprobat prin decizia CA 
nr. 03/03 din 28.04.2022 
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4. Cu privire la aprobarea 
Planului de admitere în licee, 
a.s. 2022-2023 

DPEM Notă informativă prezentată Plan aprobat prin decizia CA nr. 03/04 din 
28.04.2022 

5. Cu privire la rezultatele 
monitorizării implementării 
Reperelor metodologice în 
procesul de elaborare a 
planificării de lungă durată 
(învățământul primar) 

DPEM 
DMCFPC 

Raport aprobat Raport aprobat prin decizia CA nr. 03/05 
din 28.04.2022 

4
. 

1. Cu privire la rezultatele 
monitorizării implementării 
Reperelor metodologice în 
procesul de elaborare a 
planificării de lungă durată 
(Limba engleză/franceză, 
geografie, educația plastică). 

Mai  DPEM 
 

Raport aprobat 
 

Raport aprobat prin decizia CA nr. 04/01 
din 27.05.2022 

2 

2. Cu privire la rezultatele 
reevaluării testelor evaluărilor 
sumative la limba română, 
limba rusă și limba franceză, 
sem. I 

DPEM Raport aprobat Raport aprobat prin decizia CA nr. 04/02 
din 28.04.2022 

3. Cu privire la rezultatele 
evaluărilor sumative, sem. II, 
a.s. 2021-2022 

DPEM 
 

Plan aprobat Raport aprobat prin decizia CA nr. 04/03 
din 28.04.2022 

4. Cu privire la rezultatele tezelor 
de vară, a.s. 2021-2022 

DPEM Raport aprobat Raport aprobat prin decizia CA nr. 04/04 
din 28.04.2022 

5. Cu privire la aprobarea Planului 
de înscriere a copiilor în clasa I, 
a.s. 2022-2023, etapa I 

DPEM Plan aprobat Plan aprobat prin decizia CA nr. 04/05 din 
28.04.2022 

6. Cu privire la rezultatele testării 
naționale în învăţământul 
primar, sesiunea 2022 

DPEM Raport aprobat Raport aprobat prin decizia CA nr. 04/06 
din 28.04.2022 

 
5
-
6
. 

1. Cu privire la alocarea 
mijloacelor financiare din 
componenta raională 

Iunie  
 

DGÎ 
SEF 

Transparență decizională
  

Alocate 2176,7 mii lei prin decizia CR din 
luna iunie 2022 

2 

2. Cu privire la Raportul de 
activitate a SAP pentru anul de 

SAP Raport aprobat Raport aprobat prin decizia CA nr. 06/01 
din 28.06.2022 
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studii 2021-2022 

3. Cu privire  la Raportul de 
activitate a CCC pentru anul de 
studii 2021-2022 

CCC Raport aprobat Raport aprobat prin decizia CA nr. 06/012 
din 28.06.2022 

4. Cu privire  la Raportul de 
activitate a Școlii Sportive 
pentru anul de studii 2021-2022 

ȘS Raport aprobat Raport aprobat prin decizia CA nr. 06/03 
din 28.06.2022 

Obiectivul specific nr.11:  Promovarea managementului educational de calitate 

Şedinţe instructiv-metodice cu managerii instituţiilor de învăţământ primar și secundar general 
1 1.Cu privire la organizarea 

procesului educațional în 
instituțiile de învățământ din 
raiona în perioada 24.01-
04.02.2022 

Ianuarie 
 

DPEM 
 
DMCFPC 

Notă informativă 
 
Plan de desfăşurare a 
concursurilor 

Proces educațional orgnaizat la distanță 
Ordinul DGÎ nr. 34 din 21.01.2022 

2 

2 1. Cu privire la eficientizarea 
economisirii energiei termice 
și electrice 

2. Cu privire la elaborarea și 
aplicarea actelor administrative 
în domeniul SSM 

Februarie  DPEM 
 
Inspectoratul de 
Stat al Muncii 

Soluții prezentate 
 
Acte prezentate 

Listă de măsuri elaborată și prezentată 
 
Seminar de instruire a 72 cadre de 
conducere privind respectrea legislației 
SSM 

2 

3 1. Cu privire la implementarea 
Instrucțiunii privind 
încadrrarea în instituțiile de 
învățământ general a copiilor 
din familiile refugiate din 
Ucraina 

Martie  DPEM Instrucțiune prezentată  Instrucțiune prezentată, aprobată prin 
ordinul MEC nr. 178 
Sarcini elaborate 
72 cadre de conducere informate 
Tipuri de cerere distribuite 

2 

4 1. Cu privire la activitatea 
instituțiilor de învățământ 
primar, gimnazial, liceal și 
extrașcolar începând cu 
03.05.2022 

2. Cu privire la prezentarea 
Planurilor de înscriere a 
copiilor în clasa I, a.s. 2022-

Aprilie  DPEM 
 
 
 
 
DPEM 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prezentată Instrucțiunea privind măsurile 
de protecție în cadrul instituțiilor de 
învățământ în contextul epidemiologic 
COVID-19, aprobată prin Ordinul comun 
MEC și MS nr. 266/362 din 15.04.2022 
Prezentat termenul și forma de prezentare 
a informațiilor  
 

2 
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2023 pentru aprobare 
3. Cu privire la securitatea și 

sănătatea copiilor și activitatea 
angajaților în perioada vacanței 
de Paști.  

4. Cu privire la rezultatele 
pretestărilor și formarea 
comisiilor de verificare a 
examenelor de absolvire 

5. Cu privire la atestarea cadrelor 
didactice și manageriale: 
susținerea publică a probelor 
practice 

 
DPEM 
 
 
 
DPEM 
 
 
 
DMCFPC 

 
Informaţii prezentate 
 
Hotărâri și termeni aprobați 

 
Emis Ordinul DGÎ nr. 115A din 
20.04.2022 
 
 
Emis Ordinul DGÎ nr. 132A din 
06.05.2022 
 
 
Prezentate informații succinte din 
Regulamentul de atestare 2020 

5 1. Cu privire la finalizarea anului 
de studii 2021-2022 

2. Cu privire la aspectele 
organizatorice privind 
raportarea și completarea 
documentației școlare la finele 
anului de studii 

3. Cu privire la desfășurarea 
examenelor de absolvire a 
gimnaziului și de bacalaureat, 
sesiunea 2022 

4. Cu privire la instruirea 
președinților Comisiilor 
Școlare de Examene. 
Semnarea angajamentelor 

5. Cu privire la rezultatele 
monitorizării organizării și 
desfășurării testării naționale și 
a tezelor semestriale de vară 

6. Cu privire la procedura de 

Mai  DPEM 
 
DPEM 
DMCFPC 
 
 
 
DPEM 
 
 
 
 
DPEM 
 
 
 
 
DPEM 
DMCFPC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informaţii prezentate 
 
Hotărâri și termeni aprobați 

Informație prezentată, cerințe stabilite 
 
Informații prezentate și cerințe stabilite 
 
 
 
 
Prezentat ordinul DGÎ nr. 176A din 
07.10.2021 
 
 
 
Prezentat ordinul DGÎ nr. 130A din 
06.05.2022, Semnate angajamente 
Instruiți 29 președinți CȘE 
 
Note informative prezentate 
Observații și constatări relatate 
Obiective de îmbunătățire și înlăturare a 
lacunelor stabilite 

2 
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selectare și organizare a 
disciplinelor opționale în 
învățământul general, pentru 
anul de studii 2022-2023 

 
 
DMCFPC 

 
Prezentată Metodologia de selectare a 
disciplinelor opționale 

Şedinţe instructiv-metodice cu managerii instituţiilor de învăţământ preșcolar   

1
. 

1. Cu privire la rezultatele 
activității IET în sem. I, a.s. 
2021-2022 

2. Cu privire la respectarea 
normelor financiare și naturale 
în alimentația copiilor 

 
Ianuarie 

 
DPEM 
 

 
Raport prezentat 
 
Informații colectate 

 
Prezentat Raportul de activitate al IET în 
sem. I, a.s. 2021-2022 
date despre alimentația copiilor în IET 
generalizate și prezentate MEC  

2 

2
. 

1. Cu privire la elaborarea și 
aplicarea actelor 
administrative în domeniul 
SSM 

2. Cu privire la elaborarea 
Planului managerial  

Februarie  DPEM Sarcini elaborate 
 

Participare la sesiunea de instruire în 
domeniul SSM 
Instruiți 38 directori IET 
 
Recomandări și sugestii prezentate 

2 

3
. 

1. Cu privire la parteneriatele 
grădiniță-școală primară 
reflectate în Planul 
managaerial 

2. Cu privire la aplicarea 
instrumentului de monitorizare 
a pregătirii copiilor către 
școală 

Martie DPEM Sarcini elaborate Prezentate modele de Acorduri de 
parteneriate și tematici posibile 
 
 
Instruirea a 40 directori privind aplicarea 
instrumentului de  monitorizare 
Fișe de evaluare elaborate și prezentate 
responsabilului 

2 

4
. 

1. Cu privire la tipurile de 
proiectări pe cele 4 teme 
globale 

Aprilie DPEM Informații prezentate Elaborate schematic proiectpri la temele 
globale 

2 

5
. 

1. Cu privire la evaluarea și 
monitorizarea procesului 
educational 

2. Cu privire la implementarea 

Iunie DPEM Probleme și soluții 
 
 
Sistem implementat, etapa 

Propuse soluții pentru îmbunătățirea 
procesului educațional 
 
Seminar de instruire organizat de 

2 
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SIME IET începătătoare responsabilul TIC 
Instruiți 40 directori IET  

Obiectivul specific nr.12: Asigurarea legislativă a sistemului de învăţământ la nivel de raion   

 1. Elaborarea proiectelor de 
decizie pentru aprobare la 
şedinţele Consiliului Raional: 

1) Cu privire la executarea deciziei 
05/34-XXVII din 30.09.2021 cu 
privire la procurarea bunului 
imobil – garaj pentru reparația 
transportului școlar și a lotului de 
teren aferent;  
2) Cu privire la casarea bunurilor 
uzate, raportate la mijloace fixe a 
Instituției Publice Liceul Teoretic 
„D. Cantemir”, or. Cantemir; 
3) Cu privire la casarea bunurilor 
uzate, raportate la mijloace fixe a 
Instituției Publice Gimnaziul „P. 
Wiszniowska” Vișniovca; 
4) Cu privire la transmiterea 
volumelor de lucrări capitale 
îndeplinite în peruoada anilor 
2013-2021 a unor instituții publice 
de învățământ și majorării 
valorilor mijloacelor fixe; 
5) Cu privire la raportarea 
instituției de învățământ la 
categoria instituției și atribuirea 
clasei de salarizare pentru cadrele 
de conducere din instituțiile de 
învățământ, raionul Cantemir, 
anul financiar 2022; 
6) Cu privire la aprobarea Statului 
de personal al SAP din subordinea 
DGÎ Cantemir 
7) Cu privire la executarea 

 
Trimestrial  

 
DGÎ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Decizii aprobate 

 
 
 
Decizia nr. 01/57-XXVII din 24.03.2022 
 
 
 
 
 
Decizia nr. 01/19-XXVII din 24.03.2022  
 
 
 
Decizia nr. 01/20-XXVII din 24.03.2022  
 
 
 
Decizia nr. 01/21-XXVII din 24.03.2022  
 
 
 
 
 
Decizia nr. 01/22-XXVII din 24.03.2022  
 
 
 
 
 
Decizia nr. 01/23-XXVII din 24.03.2022 
 
 
 
Decizia nr. 01/26-XXVII din 24.03.2022 

2 
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deciziilor, adoptate pe parcursul 
anului 2021, privind casarea 
bunurilor uzate, raportate la 
mijloace fixe ale instituțiilor 
publice de învățământ din raion; 
8) Cu privire la activitatea 
Instituțiilor Publice de învățământ 
din raion privind abandonul 
școlar, anul de studii 2021-2022 și 
acțiunile întreprinse de 
conducătorii acestor instituții;  
9) Cu privire la aprobarea 
structurii, efectivului-limită și 
organigramei DGÎ Cantemir 
10) Cu privire la aprobarea 
Regulamentului pentru stabilirea 
premiilor acordate de către 
Consiliul Raional elevilor dotați și 
profesorilor din raion 

 
 
 
 
 
Decizia nr. 02/02-XXVII din 23.06.2022 
 
 
 
 
 
 
Decizia nr. 02/18-XXVII din 23.06.2022 
 
 
 
Decizia nr. 02/23-XXVII din 23.06.2022 

 2. Organizarea și desfășurarea 
consultărilor publice privind 
proiectele de decizii propuse 
pentru aprobare în consiliile 
raionale 

Odată cu CR DGÎ Consultări desfășurate, opinii 
colectate, proiecte de decizii 
înaintate 

Desfășurate 2 ședințe de consultări publice 
Elaborate 8 fișe de sinteză 
Publicate materiale pe pagina web a DGÎ și 
CR Cantemir, transmise pe e-mail părților 
interesate 
 
 

2 

Obiectivul specific nr.13: Asigurarea coeziunii sociale și responsabilizarea societății pentru asigurarea unei educații de calitate 
1. Inițierea acordurilor de parteneriat 

cu diferiți actori educaționali. 
Aprobarea Planurilor comune de 
activitate 

Periodic  DGÎ Acorduri cu specificarea 
responsabilităților  

Nr. 03 din 15.02.2022 -Acord de 
parteneriat Educațional în cadrul 
Proiectului județean Jibou, Romania 
Activități realizate 
Coordonatori de proiect premiați 
Elevi premiați 

2 

2. Asigurarea parteneriatului cu 
instituțiile medicale pentru 
asigurarea sănătății copiilor 

Permanent  DGÎ Asigurarea sănătății copiilor Nr. 04 din 15.02.2022 -Plan anual de 
colaborare în domeniul sănătății și 
dezvoltării adolescenților 
Nr. 05 din 16.02.2022 – Planul 
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deplasărilor echipei YK Cantemir 
3. Asigurarea parteneriatului cu 

Inspectoratul de Poliție pentru 
diminuarea ratei delicvențelor 
între elevi 

Permanent  DGÎ Monitorizare eficientă a 
cazurilor de risc 

Nr. 1 din 14.01.2022 – Grafic de activități 
a IP privind riscurile consumului de 
droguri 
Nr. 06 din 13.04.2022 – graphic de 
activități a IP privind prevenirea Bullying-
ului în mediul școlar, comportamentul 
delicvent și abandonul școlar 

OG2: Eficientizarea actului de evaluare și gestionare optimală a organizării și desfășurării sesiunii de examene 2022, în 
conformitate cu documentele reglatorii 
Obiectiv specific nr.1: Organizarea perioadei de pregătire pentru sesiunea de examene 2022 

1. Verificarea elaborării și aplicării 
la clasă a probelor de evaluare 
corelate cu modelele furnizate de 
ANCE 

Ianuarie  
 
 
 
 
 
DPEM 

Verificare efectuată În cadrul monitorizărilor s-au verificat 
proiectele de lungă durată și 
tipurile/conținutul și calitatea aprecierii 
testelor dumative 

2 

2. Instruirea persoanelor 
responsabile de administrarea 
bazei de date cu privire la 
candidații la examenele de 
absolvire, sesiunea 2022 

Februarie Înmagazinarea datelor în 
SAPD cu respectarea 
metodologiei 

Reprsoane responsabile instruite 
Bază de date comletată și verificată 
semestrial 

3. Constituirea bazei de date cu 
privire la candidații la examenul 
de Bacalaureat, sesiunea 2022 

A doua decadă 
a lunii 
februarie 

Validitatea datelor în SAPD Date validate, candidați înscriși 

4. Constituirea bazei de date cu 
privire la candidații la examenele 
de absolvire a gimnaziului, 
sesiunea 2022 

A doua decadă 
a lunii 
februarie  

Validitatea datelor în SAPD Date validate, candidați înscriși 

5. Organizarea și desfășurarea 
testării pe eșantion reprezentativ 

Februarie  Testare desfășurată 
regulamentar 

Testare pe eșantion reprezentativ conform 
ordinului MEC nr. 88 din 15.02.2022 

6. Organizarea și desfășurarea 
sesiunii de pretestare în gimnaziu 
și liceu 

Aprilie Respectarea metodologiei, 
simularea examenelor 

Testare desfășurată regulamentar în baza 
ordinului MEC nr. 179 din 16.03.2022 

7. Mediatizarea actelor metodologice 
cu referire la desfășurarea 
examenelor, sesiunea 2022 

Mai Acte puse în aplicare și 
repsectate de toți factorii 
educaționali 

Acte transmise/ publicate și puse în 
aplicare  

Obiectiv specific nr.2: Organizarea și desfășurarea examenelor naționale de absolvire pe trepte de școlarizare 
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1. Organizarea și desfășurarea 
testării naționale în învățământul 
primar (conform orarului MEC) 

Mai DPEM Sesiune de evaluare finală 
realizată fără derogări 

Testare națională desfășurată 
regulamentar, promovați 465 elevi 

2 

2. Completarea bazei de date cu 
reușita școlară a candidaților la 
examenele de bacalaureat, 
sesiunea 2022 

 
 
Iunie 
Iulie 
 
 

 
 
DPEM 

Validitatea datelor din SAPD SAPD completat 
Rapoarte elaborate, aprobate și prezentate 
MEC 

3. Completarea bazei de date cu 
reușita școlară a elevilor la 
examenele de gimnaziu, sesiunea 
2022 

Validitatea datelor din SAPD SAPD completat 
Rapoarte elaborate, aprobate și prezentate 
MEC 

4. Desfășurarea examenelor 
naționale de absolvire a 
gimnaziului și a examenului 
național de bacalaureat, sesiunea 
2022 

Sesiune desfășurată 
regulamentar, accesibilă în 
aspect organizatoric pentru 
toți elevii 

Sesiune de examene desfășurată 
regulamentar 
481 absolvenți (98,5%) și 23 în bază de 
PEI 
91 absolvenți de liceu (77,1%) în sesiunea 
de bază 

5. Elaborarea rapoartelor finale de 
examene, conform regulamentelor 

Rapoarte elaborate în termen Rapoarte elaborate în termen 
Prezentate MEC 

6. Elaborarea raportului final, 
generat din rezultatele de la 
examenele de absolvire la treptele 
de școlaritate 

Raport final elaborat Raport final elaborate și prezentat MEC 

OG4: Stimularea excelenței în educație prin promovarea copiilor cu aptitudini speciale, valorificând competențele, 

implicându-i în procesul decizional, prin organizarea și desfășurarea activităților, ce asigură dezvoltarea personală și 
încrederea în sine 
Obiectiv specific nr.1: Elaborarea și aprobarea regulamentelor locale și programelor de activitate orientate spre promovarea și dezvoltarea  
                                    personală a copiilor dotați 
1. Elaborarea și aprobarea 

Regulamentelor raionale și 
instituționale de promovare a 
concursurilor și olimpiadelor 
școlare 

Semestrul I  DPEM Regulamente elaborate și 
aprobate prin acte 
administrative 

Ordinul nr. 29 din 18.01.2022 – 
„Promovăm Moldova într-o limbă străină” 
Ordinul nr. 88 din 24.03.2022 – „Stea-
Logostea” 
Ordinul nr. 100 din 04.04.2022 – „La 
izvoarele înțelepciunii” 
Ordinul nr. 106 din 07.04.2022 – „Mediul 
local și dezvoltarea durabilă” 

2 
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Decizia CR nr. 02/23-XXVII din 
23.06.2022 – Regulamnetul de stabilire a 
premiilor pentru elevii dotați 

Obiectiv specific nr.2: Sporirea participării elevilor la procesul de luare a deciziilor, inclusiv la elaborarea, implementarea și evaluarea politicilor  
                                     educaționale 

Ședințe ale Consiliului raional al elevilor 
1. 1. Violența și abuzul în școală: 

cum depistăm și cum acționăm 
pentru a ne proteja  

2. Consecințele consumului abuziv 
de substanțe psihotrope 

Februarie  
 
Coordonatorul 
CRE 
Președintele CRE 

 
 
Discuție și propuneri oferite 
de CRE referitor la 
soluționarea problemelor pe 
subiectele date; 
Acțiuni elaborate 

Lecție de informare din partea IP Cantemir  2 

2. 1. Raport de activitate a CRE 
pentau a.s. 2021-2022.  Schimb 
de experiență/ bune practice 
 

2. Excursie la CCC- promovarea 
tinerelor talente 

Mai  Raport prezentat de prședintele CRE 
Coraportări din partea membrilor CRE 
Membri ai CRE menționați cu diplome de 
merit din partea DGÎ 
 
CCC vizitat, expoziții appreciate 
 
 

Obiectiv specific nr.3: Organizarea activităților extracurriculare și extradidactice, promovarea motivației și interesului pentru activitățile de  
                                     educație complementară 
1. Olimpiadele școlare, etapele 

raională și republicană 
Februarie-mai  

DPEM 
 
CCC 
 
DMCFPC 
Conducătorii 
instituțiilor 

Promovarea elevilor cu 
performanță 

Olimpiade desfășurate regulamentar 
4 premii Gradul III la Olimpiadele 
republicane 

1,8 

2. Festivalul „Stea, Logostea” Aprilie Rata în creștere a elevilor 
participanți la concurs 

Concurs desfășurat 
36 participanți din 15 școli și 31 ecopii din 
4 colective artistice față de 24 participanți 
în anul 2021 în format online 

3. Concurs raional și republican 
„Limba noastră-i o comoară …” 

Conform 
ordinului MEC 

Rata în creștere a elevilor 
participanți la concurs 

Concurs desfășurat confor regulamentului 
12 produse din 8 instituții, cu 6 mai puține 
produse decât în anul 2021  

Obiectiv specific nr.4: Promovarea sportului și a unui mod sănătos de viață în rândurile elevilor 
1. Spartachiada școlară, ediția a 

XLIII-a 
Conform 
regulamentului 

DMCFPC Competiții sportive 
desfășurate, evidențierea 
elevilor cu performanțe și 
promovarea lor 

8 competiții sportive desfășurate 
regulamentar 
Premiul III la Olimpiada republicană de 
educație fizică 

2 
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OG5: Asigurarea funcționalității transportului școlar în vederea optimizării accesului la studii a elevilor din localitățile  
          arondate școlilor de circumscripție  
Obiectiv specific nr.1: Asigurarea transportării elevilor, respectarea condițiilor de securitate a elevilor 
1. Dotarea unităților de transport 

școlar cu dezinfectanți, 
termometre și măști pentru șofer, 
reieșind din contextul pandemic 

 
 
 
Sistematic  
  

 
 
 
STȘ 
 

Unități de transport dotate 
conform reglementărilor 

19 unități de transport dotate conform 
reglementărilor 

2 

2. Monitorizarea periodică a stării 
tehnice, realizarea regulamentară 
a deservirilor tehnice 

Indicatori satisfăcători ai stării 
tehnice 

Verificare tehnică periodică confirmată, 
transport școlar asigurat 
1 autobuz reparat capital 

3. Monitorizarea și coordonarea 
desfășurării procesului de 
transportare a elevilor cu 
respectarea normelor sanitaro-
epidemiologice 

Transportare asigurată Transportați 995 copii/ elevi 
Fără accidente rutiere 

4. Asigurarea cu combustibil 
conform actelor reglatorii în 
vigoare 

Combustibil suficient pentru necesități de 
transportare 

5. Instruirea tehnică a conducătorilor 
auto 

Conducători auto instruiți 19 conducători auto instruiți 

OG6: Monitorizarea modului de gestionare, de modernizare și de dotare a bazei materiale și a infrastructurii instituțiilor  
          de învățământ 
Obiectiv specific nr.2:  Dotarea cabinetelor școlare din instituţiile de învăţământ conform standardelor 
1. Evaluarea necesităților instituțiilor 

de învățământ privind dotarea 
cabinetelor școlare 

Ianuarie DGÎ  
 

Completarea chestionarului Nu s-a realizat, nu au fost necesități 
 
 
 
 
 
Au fost câștigate 2 laboratoare digitale 
(Telwil în fiecare școală) și alocate surse 
financiare pentru reparația cabinetului 

1 

2. Elaborarea Planului de dotare a 
cabinetelor școlare conform 
standardelor minime de dotare 

Ianuarie
  

Plan elaborat 

3. Aprobarea Planului de dotare la 
şedinţa CA 

Februarie
  

Plan aprobat 

OG7:  Dezvoltarea competenţelor digitale prin aplicarea conţinuturilor educaţionale digitale în procesul de învăţământ,  
           prin intermediul tehnologiilor informaţionale 
Obiectiv specific nr.1:  Implementarea Sistemului Informaţional de Management Educaţional și catalogul Electronic 
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Punctajul final acumulat din suma mediilor aritmetice 

obţinute la evaluarea obiectivelor 
1,91 Calificativul de evaluare propus   „foarte bine” 

 

1
. 

Cartografierea instituţiilor de 
învăţământ SIME 
 

Ianuarie 
 

 
DPEM 

100% instituţii cartografiate 
 

100% instituții cartografiate,  
2 sesiuni de instruire a responsabililior de 
SIME 
Implementat la etapa începătoare SIME 
IET, 2 sesiuni de instruire 

2 

Obiectiv specific nr.2:  Implementarea Sistemului Automatizat de Prelucrare a Datelor 
1
. 

Formarea bazei de date a 
candidaţilor pentru susţinerea 
examenelor de promovare pentru 
toate treptele de şcolaritate, 
sesiunea 2022 

Ianuarie, 
februarie, mai, 
iunie 

DPEM 100% candidaţi înregistraţi în 
baza de date 

SAPD functional, completat în termen 
100% candidaţi înregistraţi în baza de date 

2 

Obiectiv specific nr.3:   Implementarea softurilor de management financiar (contabilitate, planificare bugetară etc.). 
1 Monitorizarea executării bugetelor 

de către instituţiile publice de 
învăţământ 

Permanent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lunar  

 
 
 
 
 
 
 
 
SEF 

 
 
Rapoarte elaborate și aprobate 
 
 
 
 
 
 

Aui fost verificate 174 rapoarte operative 
privind statul de personal și efectivul 
limită per instituție publică de învățământ 

2 

2 Monitorizarea şi coordonarea cu 
direcţia finanaţe a executării 
mijloacelor alocate din 
componenta raională. 

În anul 2022 au fost alocate total 6263,1 
mii lei din componenta raională 
Executarea mijloacelor financiare va fi 
reflectată în decizia CR din luna 
septembrie 

3 Verificarea şi aprobarea listelor 
tarifare şi schemelor de încadrare 
a instituţiilor de învăţământ 
general şi DGÎ. 

Verificate și aprobate liste tarifare și 
scheme de încadrare: a instituțiilor de 
învățământ general -152 și a DGÎ – 21. 

4 Întocmirea Rapoartelor lunare 049 
si 050 

Întocmite 36 rapoarte lunare FD-049 și 
050 

5 Organizarea şi desfăşurarea 
procedurilor de achiziţii publice. 

Achizii desfășurate Desfășurate 7 proceduri de achiziții 
publice  

6 Elaborarea Rapoartelor statistice 
pentru şcoli și grădinițe 

Rapoarte elaborate Elaborate și verificate 29 rapoarte satistice 
pentru școli și 90 rapoarte pentru grădinițe 
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Şef Direcţia Generală Învăţământ Cantemir                                                                                                Tatiana CECHIR 


