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  Numărul de practici bune de 

susţinere a tinerilor pedagogi 

  Contracte de locaţiune încheiate cu toţi tinerii specialişti. 

Indemnizaţii de stat asigurate în conformitate cu legislaţia. 

Reducerea normei didactice la 0,75 cotă pentru un salariu 

lunar. 

Suport financiar 200 lei lunar pentru primul an de muncă 

acordat de Consiliul raional. 

 

Direcţionarea cadrelor 

didactice spre cursurile de 

reconversie profesională în 

vederea acoperirii 

necesarului de cadre pentru 

discipline  

 

Numărul de cadre didactice 

recalificate 

% acoperirii discipline lor şcolare 

cu cadre de specialitate 

2016, 2017, 

2018 

 

Direcţia 

învăţămînt 

APL I, II 

Numărul de cadre didactice recalificate -3 

Disciplinele  şcolare sunt acoperite cu cadre didactice  de 

specialitate la 96,82 %. 

3. Asigurarea calităţii 

procesului formării 

continue a cadrelor 

didactice şi 

manageriale  orientat 

spre  performantă şi 

rezultativitate, a 

extinderii specializării 

şi perfecţionării  

Ridicarea profesionalismului 

cadrelor manageriale, 

capabile să gestioneze 

eficient instituţiile de 

învățămînt și complementare 

Numărul de formări în domeniu. 

Numărul de manageri şcolari, 

preşcolari şi din instituţiile 

complementare formate 

2016, 2017, 

2018 

 

Direcţia 

învăţămînt 

APL I, II 

Numărul de formări în domeniu- 32 

Numărul de manageri formaţi – 32 

Numărul de conducători cu grade manageriale - 18 

Recompensarea cadrelor 

didactice în funcţie de 

performanţă profesională, 

capabile să proiecteze 

activităţi de învăţare axate 

pe necesităţile educaţionale 

individuale ale beneficiarilor 

Numărul de evaluări de 

specialitate. 

Numărul de cadre didactice 

recompensate. 

2016, 2017, 

2018 

 

Direcţia 

învăţămînt 

APL I, II 

Pe parcursul a 3 ani au fost realizate 98 inspecţii de 

specialitate. Au fost inspectate şi evaluate  1014 cadre 

didactice  

Cadre didactice recompensate:  210  

Diplome de merit:  

Direcţie invăţămînt – 84 

Diploma Preşedintelui raionului – 18 

Diploma Consiliului raional – 21 

Distincţii: 

Nota “10” pentru învăţămînt  - 12 

Insigna Consiliului raional   -  15 

Cadre didactice premiate 60/30 000 lei 

Pedagogul anului – 10/ 10 500 lei 

 

Perfecţionarea cadrelor 

didactice şi manageriale 

privind aplicarea 

tehnologiilor informaţionale 

şi comunicaţionale în 

procesul 

educaţional/managerial . 

Numărul de cadre didactice 

capabile să aplice TIC în procesul 

educaţional 

Numărul de cadre manageriale 

capabile să aplice TIC în procesul 

managerial 

Numărul de cadre didactice 

formate 

Numărul de cadre manageriale 

2016, 2017, 

2018 

 

Direcţia 

învăţămînt 

APL I, II 

793 cadre didactice sau 70 % din efectiv utilizează frecvent 

TIC în sistem. 

27 cadre manageriale sau 100 % din contingent  utilizează 

frecvent TIC în activitatea de conducere. Comunicarea 

electronică permanentă Direcţia învăţămînt -  instituţiile  

preuniversitare  din subordine ( anual peste 5375 mesaje 

electronice ) 

1231 cadre didactice şi manageriale  au fost formate pe 

parcursul a 3 ani în domeniul de specialitate inclusiv şi 
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formate 

 

modulul utilizare TIC la IŞE, UPS „Ion Creangă”, UPS 

Tiraspol,  USM, Pro Didactica, CTICE, etc. 

 

4. Stimularea 

potenţialului 

intelectual şi creativ al 

cadrelor didactice 

orientat spre rezultate 

de performanţă,  

progres  şi eficienţă 

şcolară. 

 

 Promovarea experienţei 

didactice şi manageriale în 

problema dezvoltării 

organizaţionale a instituţiei 

 

Numărul de activităţi desfăşurate 

privind studierea, promovarea şi   

schimbului de experienţă  

 

Numărul de instituţii cu bune 

practici manageriale 

 

Numărul de  cadre didactice cu 

experienţă avansată 

 

2016, 2017, 

2018 

 

Direcţia 

învăţămînt 

APL I, II 

Au fost realizate, în perioada de referinţă, 15 seminare 

teoretico-metodice  pentru managerii şcolari 

(directori/directori adjuncţi) şi preşcolari în instituţiile de 

învăţămînt din raion cu schimb de experienţă şi promovare a 

performanţelor în invăţămînt. 

Instituţii cu bune practice: LT” Ion Vatamanu” 

,LT ”Mihai Eminescu”, LT” Alecu Russo”, LT” Ion Inculeţ”, 

LT Zubreşti,  Gimnaziul Recea, Gimnaziul Micăuţi, 

Gimnaziul “Mihai Viteazul”, g/c nr.2  Cojuşna , g/c Pănăşeşti, 

g/c nr.2 Străşeni, g/c nr.3 Străşeni g/c nr.5 Străşeni, g/c 

Zubreşti, g/c Lozova, g/c nr.2 Sireţi, g/c nr.1 Vorniceni, g/c 

Zamciogi 

Numărul de  cadre didactice cu experienţă avansată -101. 

Desfăşurarea concursului 

„Pedagogul anului” 

Număr de participanţi 

Număr de cadre deţinătoare de 

titlu 

2016, 2017, 

2018 

 

Direcţia 

învăţămînt 

APL I, II 

Număr de participanţi - 10 

Număr de cadre deţinătoare de titlu raional – 10 

Număr de cadre deţinătoare de titlu republican  - 1 

5. Perfecţionarea  

învăţătorilor privind 

evaluarea criterială, 

prin descriptori a 

rezultatelor învăţării 

Asigurarea formării 

învăţătorilor în evaluarea şi 

aplicării scării  de notare în 

invăţămîntul primar prin 

descriptori 

Numărul de cadre didactice 

formate 

Numărul de cadre manageriale 

formate  

Numărul de specialişti din 

Direcţia învăţămînt formaţi 

Numărul de evaluări privind 

aplicarea scarii  de notare în 

invăţămîntul primar prin 

descriptori 

2016, 2017, 

2018 

 

Direcţia 

învăţămînt 

APL I, II 

Numărul de cadre didactice formate nivel rep. -114 

Numărul de cadre didactice formate nivel raion. - 227 

Numărul de cadre manageriale formate nivel rep. -13 

Numărul de cadre manageriale formate nivel raion. - 29 

Numărul de specialişti din Direcţia învăţămînt formaţi-6 

Numărul de evaluări privind aplicarea scării  de notare în 

învăţămîntul primar prin descriptori - 10 instituţii/28 cadre 

 6. Organizarea 

învăţămîntului pentru 

copiii şi elevii cu 

cerinţe educaţionale 

speciale 

Formarea profesională 

continuă calificată a cadrelor 

didactice în domeniul 

psihopedagogiei speciale şi a 

asistenţei sociale. 

Numărul cadrelor didactice 

formate 

2016, 2017, 

2018 

 

Direcţia 

învăţămînt 

APL I, II 

Pe parcursul a 3 ani 1231 cadre didactice şi manageriale  au 

fost formate la modulul psihopedagogiei la instituţiile 

republicane abilitate. 

Formarea profesională 

continuă a cadrelor didactice 

de sprijin în problematica 

incluziunii copiilor şi 

elevilor cu cerinţe 

educaţionale speciale. 

Numărul de copii cu CES 

Numărul de instituţii beneficiare  

Numărul total de cadre de sprijin 

Numărul de cadre de sprijin 

formate 

2016, 2017, 

2018 

 

Direcţia 

învăţămînt 

APL I, II 

313 copii cu CES instituţionalizaţi 

Numărul de instituţii beneficiare - 25 

Numărul total de consilieri ale părinţilor – 355 

Numărul Centre resurse - 23 

Numărul total de cadre de sprijin – 23  

Numărul de cadre de sprijin formate - 23 

Numărul de activităţi de formare – 12 seminare, 138 

consultări metodologice 
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7. Orientarea educaţiei 

permanente în 

obţinerea de calificări 

noi, a extinderii 

specializării şi 

perfecţionării 

resurselor umane 

Planificarea, organizarea şi 

monitorizarea procesului de 

formare continuă/recalificare  

şi profesionalizare  a 

cadrelor didactice şi 

manageriale 

Numărul de programe de formare  

în conformitate cu Conceptul de 

formare continuă a cadrelor 

didactice în Republica Moldova 

Numărul de cadre didactice, care 

au urmat formarea profesională 

continuă şi recalificare 

Ponderea  cadrelor didactice 

certificate ca  formatori locali, 

raionali, republicani 

 

2016, 2017, 

2018 

 

Direcţia 

învăţămînt 

APL I, II 

Cadrele didactice au beneficiat de formări în 16 instituţii 

republican abilitate la 75 de Programe specializate de formare.  

 

Numărul de cadre didactice, care au urmat formarea 

profesională continuă şi recalificare - 1231 

 

17 % din efectivul de cadre didactice ( 1135) sunt formatori 

locali, raionali şi republicani/ total 193 cadre 

Crearea cadrului 

motivaţional prin obţinerea 

gradelor 

didactice/manageriale şi 

responsabilizarea  pentru 

dezvoltarea profesională şi 

reuşita propriei cariere 

didactice. 

Rata  cadrelor  didactice 

deţinătoare de grade didactice 

Numărul de cadre didactice 

atestate  

Procese verbale a comisiei 

raionale de atestare 

Numărul de activităţi de 

monitorizare  şi control a 

procesului de atestare 

2016, 2017, 

2018 

 

Direcţia 

învăţămînt 

APL I, II 

Rata  cadrelor  didactice deţinătoare de grade didactice 52 % 

 

Numărul de cadre didactice atestate – 590 

 

Procese verbale a comisiei raionale de atestare – 14 

 

Numărul de activităţi de monitorizare  şi control a procesului 

de atestare - 85 

8. Promovarea 

educaţiei incluzive şi 

dezvoltarea 

alternativelor 

educaţionale 

 

Implementarea în continuare 

a  Programului de dezvoltare 

a educaţiei inclusive în 

Republica Moldova   

Rata de cuprindere în 

învăţămîntul preşcolar şi general a 

copiilor cu cerinţe educaţionale 

speciale; 

Numărul de şcoli şi grădiniţe care 

au elaborate planuri de dezvoltare 

a instituţiei din perspective 

educaţiei inclusive. 

Numărul de instituţii adaptate la 

necesităţile copiilor cu CES. 

Sume financiare alocate pentru 

asigurarea educaţiei 

inclusive(bugetare, mijloace 

speciale, inclusive granturi şi 

sponsorizări, resurse din proiecte 

investiţionale cu finanţare 

externă). 

2016, 2017, 

2018 

 

Direcţia 

învăţămînt, 

SAP, 

APL I, II 

Rata de cuprindere a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale 

în învățămîntul preșcolar constituie- 0,75%, iar în 

învățămîntul general – 3,42 % 

 

Numărul de şcoli şi grădiniţe care au elaborate planuri de 

dezvoltare a instituţiei din perspective educaţiei inclusive: 15 

instituții preșcolare,11 licee,14 gimnazii 

 

Numărul de instituţii adaptate la necesităţile copiilor cu  

CES - 1 instituție 

 

Dotarea şi întreţinerea CREI: ( surse bugetare) 

2016 - 445 mii lei 

2017 - 1 057, 5 mii lei 

2018 – 2 451,5 mii lei 

Donații de la ONG “Kulturkontakt “ camera videi, aparat de 

laminare, literatură de specialitate 

 

Pregătirea consilierilor 

educaţionali şi a cadrelor 

didactice pentru realizarea 

educaţiei inclusive în 

instituţiile preuniversitare. 

 

Numărul de consilieri formaţi 

reprezentanţi ai societăţii civile) 

Numărul de cadre didactice 

formate 

Gradul de sensibilizare a opiniei 

publice în problema educaţiei 

2016, 2017, 

2018 

 

Direcţia 

învăţămînt, 

SAP, 

APL I, II 

Numărul de consilieri formaţi : părinți – 185, copii- 325, 

asistenți sociali – 35 

 

Numărul de cadre didactice formate- 747, psihologi – 11 

logopezi – 5, educatori – 74 
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incluzive. 

Numărul de acţiuni de  

sensibilizare a opiniei publice 

comunitare în vederea promovării 

educaţiei inclusive. 

Numărul de asistenţe specializate  

Numărul de acţiuni de  sensibilizare - 30 de acțiuni de 

sensibilizare 

 

Asistențe prestate : psihologică – 84, logopedică – 174, 

psihopedagogică – 42, educațională – 96. 

Crearea şi implementarea 

mecanismelor de 

monitorizare a educaţiei 

inclusive şi alternativelor 

educaţionale. 

 

Rata  cadrelor didactice 

beneficiare de suporturi 

educaţionale privind Educaţia 

incluzivă. 

Numărul de planuri educaţionale 

individuale,  curricule adaptate, 

curricule modificate 

Numărul de rapoarte elaborate 

2016, 2017, 

2018 

 

Direcţia 

învăţămînt, 

SAP, 

APL I, II 

89,4% din cadrele didactice din raion au beneficiat de 

informare/formare în domeniul Educației incluzive 

 

Numărul de planuri educaţionale individuale,  curricule 

adaptate, curricule modificate . copiii evaluați – 222, copiii 

reevaluați – 349, număr de PEI – 363, studiază în baza de 

curricula modificată – 273, studiază în baza de curricula 

adaptată –23. 

Numărul de rapoarte elaborate – 471. 

Adaptarea şcolilor pentru 

educarea copiilor cu cerinţe 

educaţionale speciale  

(CES). 

 

Gradul de adaptare a mediului 

şcolar la necesităţile specifice ale 

copiilor cu cerinţe educaţionale 

speciale  

Numărul de copii cu CES 

şcolarizaţi 

Numărul de copii cu instruire la 

domiciliu 

Numărul de copii cu CES 

alimentaţi 

Numărul de copii cu CES ghidaţi 

în carieră. 

 

   

Gradul de adaptare a mediului şcolar la necesităţile specifice  - 

realizat parţial 

Numărul de copii cu CES şcolarizaţi - 363 

Numărul de copii cu instruire la domiciliu - 9 

Numărul de copii cu CES alimentaţi - 202 

Numărul de copii cu CES ghidaţi în carieră - 35 

 

 

Asigurarea parteneriatului cu 

factorii decizionali în 

promovarea educaţiei 

incluzive 

Numărul parteneriatelor antrenate 

în dezvoltarea şi promovarea 

educaţiei inclusive. 

Numărul de  servicii prestate de 

actorii sociali 

  Parteneriat cu Asistență socială, CMF, Structurile raionale din 

domeniul juridic, ONG –uri (KEYSTONE, CCF , CNPAC, 

CIDDC, AO Verbina) 

 

 

9. Asigurarea unui 

mediu nonviolent şi 

sigur faţă de copii in 

instituţiile 

educaţionale 

Combaterea violenţei din 

şcoală, familie şi mediul 

social. 

Numărul de cazuri înregistrate 

Numărul de persoane sancţionate 

Numărului de elevi cu 

comportament violent implicaţi în 

activităţi  educaţionale. 

2016, 2017, 

2018 

 

Direcţia 

învăţămînt 

APL I, II 

Numărul de cazuri înregistrate  - 610 

Numărul de persoane sancţionate -310 

Numărului de elevi cu comportament violent implicaţi în 

activităţi  educaţionale - 575 

Sensibilizarea cadrelor 

didactice şi a copiilor 

privind consecinţele actelor 

de violenţă prin diverse 

forme  

 

Numărul de activităţi desfăşurate 

Numărul de persoane implicate 

 

2016, 2017, 

2018 

 

Direcţia 

învăţămînt 

APL I, II 

Numărul de activităţi desfăşurate - 589 

Numărul de persoane implicate - 2755 
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10. Extinderea 

serviciilor de 

educaţie în 

dezvoltarea timpurie 

a copilului 

Monitorizarea necesităţilor  

în educaţia timpurie  şi 

preşcolară 

Numărului de copii 

neinstituţionalizaţi 

Cauzele ne frecventării 

instituţiilor de educaţie preşcolară  

Date statistice la nivel de instituţii  

preşcolare 

Factorii dominanţi, identificaţi, 

care influenţează înrolarea în 

instituţiile preşcolare. 

2016, 2017, 

2018 

 

Direcţia 

învăţămînt 

APL I, II 

Instituţionalizaţi  copii (0- 7 ani) -  4424 sau 61, 10 %  din 

efectivul   7241 copii ;  Încadraţi (5-7 ani) – 1979 copii  sau  

94,42 %  din efectivul de 2096;   

Numărului de copii neinstituţionalizaţi (0- 7 ani) -  2817  sau 

38,91 %   

Cauzele nefrecventării:  

- lipsa posibilităţilor pentru cuprinderea tuturor  copiilor cu 

educaţia antepreşcolară. 

- insuficienţa locurilor pentru copii de vîrstă preşcolară 

 

 Implementarea Programului 

naţional de dezvoltare a 

reţelei de instituţii de 

învăţămînt preşcolar şi 

educaţie timpurie 

 

 

Numărul de instituţii/grupe 

preşcolare deschise 

Rata de înrolare în educaţia 

preşcolară a copiilor cu vîrste 3-6 

ani 

Rata de înrolare în educaţia 

preşcolară a copiilor cu vîrste 6-7 

ani 

Cheltuieli medii pentru 

întreţinerea şi educaţia unui copil 

în grădiniţă 

2016, 2017, 

2018 

 

Direcţia 

învăţămînt 

APL I, II 

În raion funcţionează 40 instituţii preşcolare. 

Activează 365  cadre didactice calificate  

Atestaţi cu grade didactice -  298 persoane 

În anul 2017  numărul de grupe preşcolare a crescut  185/193, 

creştere 8 grupe. 

Localităţi cu lipsă  grădiniţă de copii- 2, (Căpriana, Rasvet)  

Extinderea numărului de locuri în grădiniţa: s-au deschis 2 

grădiniţe de copii Gornoe- 2/50 locuri; Micleuşeni- 4/ 100 

locuri;  Străşeni.nr.5 – 2/ 40 locuri.  

15 instituţii preşcolare cu experienţe şi bune practice 

educaţionale. 

Subcomponenta: resurse materiale, logistice  şi informaţionale 

Obiectivul: Dezvoltarea bazei tehnico-materiale, optimizarea finanţelor şi reorganizarea reţelei şcolare 

1. Crearea condiţiilor 

optime pentru 

asigurarea 

dezvoltării şi  

eficientizării 

învăţămîntului în 

raion în contextul 

reformei curriculare 

şi promovării şcolii 

prietenoase 

copilului. 

 

Alocarea mijloacelor 

financiare pentru efectuarea 

reparaţiilor curente şi 

capitale a instituţiilor de 

învăţămînt 

  

Numărul de instituţii preşcolare şi 

şcolare reparate 

Suma mijloacelor financiare 

alocate 

 

 

2016, 2017, 

2018 

 

Direcţia 

învăţămînt 

APL I, II 

Numărul de instituţii preşcolare şi şcolare reparate 

curent – 65  

Numărul de instituţii preşcolare şi şcolare reparate parţial 

capital – 30 grădiniţe / 22 şcoli 

Suma mijl.  financiare alocate in şcoli – 14 983,00 mii lei 

 

Renovarea şi revitalizarea 

instituţiilor preşcolare din 

raion 

Numărul de instituţii preşcolare 

renovate/revitalizate 

2016, 2017, 

2018 

 

Direcţia 

învăţămînt 

APL I, II 

Numărul de instituţii preşcolare 

renovate/revitalizate -  5 instituţii 

Modernizarea tehnicii de 

calcul şi conectarea la 

internet a instituţiilor de 

învăţămînt preşcolare şi 

complementare 

Numărul de instituţii asigurate şi 

conectate la internet 

2016, 2017, 

2018 

 

Direcţia 

învăţămînt 

APL I, II 

Numărul de instituţii asigurate şi conectate la internet - 65 

 Gestionarea  raţională şi 

eficientă a bugetului 

instituţiilor de învăţămînt 

Nivel sporit de management 

financiar la nivel de instituţie 

Sporirea nivelului de asigurare 

didactico-materială a procesului 

educaţional 

 

2016, 2017, 

2018 

 

Direcţia 

învăţămînt 

APL I, II 

 Nivel eficient de management financiar asigurat în toate 

instituţiile 

12 instituţii de învăţămînt  sunt la autogestiune financiară 

40 instituţii sunt  în subordinea  APL I 

14 instituţii în subordinea  Direcţiei învăţămînt 

Toate administraţiile instituţiilor de învăţămînt au asigurat 
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minimumul  necesar de dotări ale procesului instructiv. 

 Organizarea pregătirii 

odihnei de vară a copiilor în  

tabere de odihnă locale , 

raionale şi republicane şi 

tabere cu sejur de zi  

Numărul de copii beneficiari 

Majorarea ratei de înrolare a 

copiilor în tabere de odihnă 

Numărul de instituţii de 

învăţămînt ce oferă servicii de 

suport pentru promovarea 

unui mod sănătos de viaţă 

 

2016, 2017, 

2018 

 

Direcţia 

învăţămînt 

APL I, II 

În COACT „Divertis” s-au odihnit  anual în perioada estivală  

960  copii şi tineri/ total 2280 

45 copii s-au odihnit peste hotarele ţării prin acorduri de 

colaborare cu România, Belorus. 

20 % din biletele de odihnă au fost oferite gratis copiilor din 

familii vulnerabile/ total 576 copii. 

Numărul de instituţii de învăţămînt ce oferă servicii de suport 

pentru promovarea unui mod sănătos de viaţă - 65 

 

Asigurarea  accesului  la 

studii de calitate a tuturor 

elevilor şi prevenirea  

abandonului  şcolar 

Numărul de copii şcolarizaţi şi 

instituţionalizaţi în instituţiile 

şcolare; 

Numărul de rapoartele întocmite, 

procese verbale; 

Cota copiilor ce abandonează 

şcoala 

Cota copiilor cu număr sporit de 

absenţe 

 

2016, 2017, 

2018 

 

Direcţia 

învăţămînt 

APL I, II 

Indicele de cuprindere a copiilor cu şcoala are valoarea de 

99,96 % .  

Activităţi de profilaxie au fost întreprinse în toate comunităţile 

raionului. 

Asigurare cu manuale şcolare gratuite  100 % 

Au fost organizate anual 2 campanii de şcolarizare ( mai şi 

august ), 1200 vizite la domiciliu 

Cota copiilor cu număr sporit de absenţe – 28,9 % 

 

Acordarea ajutorului 

material copiilor din 

familiile  socialmente 

vulnerabile 

Suma alocaţiilor 

Numărul de copii beneficiari 

2016, 2017, 

2018 

 

Direcţia 

învăţămînt 

APL I, II 

Anual se acordă 350 lei pentru un copil familiilor social-

vulnerabile din Fondul raional de susţinere a populaţiei, anual 

beneficiari 1200 copii. 

Asigurarea alimentaţiei 

copiilor din treapta primară 

în conformitate cu legislaţia 

în vigoare şi extinderea 

numărului de elevi 

alimentaţi în instituţiile din 

raion . 

Funcţionalitatea cantinelor şcolare 

şi îmbunătăţirea calităţii 

alimentaţiei. 

Numărul de elevi beneficiari pe 

trepte de şcolaritate. 

 

2016, 2017, 

2018 

 

Direcţia 

învăţămînt 

APL I, II 

In instituţiile de învăţămînt  sunt autorizate şi funcţionează  25  

cantine şcolare şi 40 preşcolare. 

Numărul total de copii  beneficiari de alimentare constituie    

elevi: - clase  I–IV – 3909 ; - preşcolari - 4424 

Norma financiară zilnică pentru alimentarea unui copil:  

 - la un elev clase I-IV – 8,80   lei/zi 

 - la un copil în grădiniţă-  23,25 lei/zi 

 

 

Organizarea condiţiilor 

pentru copiii plasaţi la 

şcolile de circumscripţie  

Număr de elevi transportaţi; 

Număr de şcoli de circumscripţie;  

Nivel sporit de asigurare 

didactico-materială   

Număr suficient de unităţi de 

transport ;  

Transportarea elevilor la şcolile 

de circumscripţie fără întreruperi 

Viaţa şi sănătatea copiilor 

garantată. 

2016, 2017, 

2018 

 

Direcţia 

învăţămînt 

APL I, II 

Număr de elevi transportaţi - 533 

Număr de şcoli de circumscripţie - 7  

Nivel  asigurat  didactico-material în şcolile de circumscripţie 

Număr suficient de unităţi de transport – 12 unităţi 

specializate 

Transportarea elevilor la şcolile de circumscripţie fără 

întreruperi în conformitate cu orarul şcolar 

Viaţa şi sănătatea copiilor garantată 
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2. Dotarea 

instituţiilor de 

învăţămînt cu 

materiale curriculare 

la disciplinele 

şcolare şi opţionale 

 

Alocarea mijloacelor 

financiare pentru asigurarea 

procesului educaţional cu 

materiale curriculare 

 

Sume financiare alocate 

Numărul şi diversitatea de 

procurări 

 

2016, 2017, 

2018 

 

Direcţia 

învăţămînt 

APL I, II 

Asigurat parţial în conformitate cu alocaţiile prevăzute de 

instituţii şi priorităţile pentru dezvoltare 

3. Asigurarea 

succesului şi 

eficienţei 

educaţionale prin 

suporturi didactice şi 

metodice 

Asigurarea didactică a 

procesului educaţional . 

 

Nivelul acoperirii curriculare şi 

informaţionale  în instituţiile de 

învăţămînt preuniversitar: 

manuale, ghiduri, materiale 

didactice,currciculum etc 

 

2016, 2017, 

2018 

 

Direcţia 

învăţămînt 

APL I, II 

Nivelul acoperirii curriculare – 100 % 

Dotarea  bibliotecilor şcolare 

cu resurse în susţinerea 

procesului educaţional 

 

Numărul de biblioteci şcolare 

dotate şi conectate la internet 

Numărul colecţiilor de carte 

Numărul de  serviciilor 

educaţionale prestate (concursuri, 

conferinţe, activităţi). 

2016, 2017, 

2018 

 

Direcţia 

învăţămînt 

APL I, II 

În instituţii activează 26  biblioteci şcolare. Din  ele   

conectate la internet - 15 

Numărul colecţiilor de carte – 479 465 ex. 

Numărul manuale şcolare – 256 954 ex.  

Numărul de  serviciilor educaţionale prestate : 

Împrumut de carte – 827 812 ex, Activităţi – 318, Expoziţii – 

1749, Instruire formală – 501, Instruire nonformală – 2644 

 

4.Renovarea-

modernizarea şi 

retehnologizarea 

bazei tehnico-

materiale a 

instituţiilor de 

învăţămînt 

 

Dezvoltarea şi eficientizarea 

managementului educaţional 

în baza tehnologiilor de 

prelucrare a informaţiei şi 

comunicaţiilor 

Numărul de instituţii  ce utilizează 

managementul educaţional în 

baza tehnologiilor de prelucrare a 

informaţiei şi comunicaţiilor  

2016, 2017, 

2018 

 

Direcţia 

învăţămînt 

APL I, II 

Numărul de instituţii  ce utilizează managementul educaţional 

în baza tehnologiilor de prelucrare a informaţiei şi 

comunicaţiilor - 65 

Comunicarea electronică  cu instituţiile  de învăţămînt din 

subordine (5375 mesaje electronice  anuale ) 

Instituţii cu pagina WEB- 2;  Conexiune Dial-up- 5 instituții;  

Platforma AEL – 1; Se utilizează programe open surse în 27 

instituţii preuniversitare și pachetul de programe Microsoft. 

 

Schimbarea sau 

modernizarea tehnicii de 

calcul 

 

Numărul de calculatoare utilizate 

în procesul de predare-învăţare-

evaluare 

 

 

 

2016, 2017, 

2018 

 

Direcţia 

învăţămînt 

APL I, II 

Au fost realizate procurări în susţinerea procesului educațional 

raional în sumă de 2 850 489, 68 lei. Dotări ale procesului de 

educaţie au fost realizate în  toate  instituţiile..  

S-a procurat tehnică de calcul ( calculatoare  

imprimante, proiectoare) în sumă de 102 mii 590  lei. 

Gimn. Dolna cu statut gratuit a beneficiat de 10 calculatoare în 

sumă 197 797 lei 

Table interactive utilizate în 5  instituţii 

Clase multimedia utilizate în 1 – instituţii 

70 % cadre didactice utilizează frecvent TIC în sistem 

- În școlile de circumscripţie  LT ”M. Eminescu”, Gimn. ”M. 

Viteazul”, Gimn. Recea, Gimn. Rădeni, LT 
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”M.N.Vornicescu”s-au creat  condiţii didactico-materiale  

bune  în ultimii 3 ani. 

 

Componenta: Curriculum 

Obiectivul: Asigurarea relevanţei studiilor pentru viaţă, cetăţenie activă şi succes în carieră . Monitorizarea calităţii educaţiei, controlului şi îndrumării in instituţiile de invăţămînt 

1. Monitorizarea 

realizării curriculei 

modernizate pentru 

învăţămîntul primar 

şi secundar general   

în concordanţă cu 

Ghidurile de 

implementare şi 

Standardele 

educaţionale de 

eficienţă a învăţării. 

 

Analiza documentelor 

curriculare elaborate de 

cadrul didactic în scopul 

stabilirii potenţialului de 

formare de competenţe 

prevăzute de curricula şi 

introducerea modificărilor în 

proiectarea didactică.  

 

 

Numărul de instituţii educaţionale 

monitorizate 

Numărul de şedinţe ale 

Consiliilor,  secţiilor metodice 

organizate pentru implementarea 

curriculei 

Numărul de seminare organizate 

cu cadre didactice şi manageriale 

Numărul de rapoarte întocmite 

privind implementarea de 

standarde şi criterii specifice 

disciplinei. 

Numărul de  acţiuni manageriale 

orientate spre realizarea 

prevederilor curriculare 

 

2016, 2017, 

2018 

 

Direcţia 

învăţămînt 

APL I, II 

Numărul de instituţii educaţionale monitorizate - 65 

Numărul de şedinţe ale Consiliilor,  secţiilor metodice 

organizate pentru implementarea curriculei- 920 

Numărul de seminare organizate cu cadrele didactice şi 

manageriale - 102 

Numărul de rapoarte întocmite privind implementarea de 

standarde şi criterii specifice disciplinei - 75 

Numărul de  acţiuni manageriale orientate spre realizarea 

revederilor curriculare - 52 

 

Orientarea procesului 

educaţional şi a demersului 

didactic la atingerea 

Standardelor naţionale de 

eficienţă la fiecare din 

disciplinele de studii. 

 

Numărul de instituţii educaţionale 

cu bune practici de orientare a 

procesului educaţional şi a 

demersului didactic la atingerea 

Standardelor naţionale de 

eficienţă la fiecare din disciplinele 

de studii. 

Ponderea implicării părinților în 

implementarea curriculumului 

modernizat; 

 

2016, 2017, 

2018 

 

Direcţia 

învăţămînt 

APL I, II 

Numărul de instituţii educaţionale cu bune practici de 

orientare a procesului educaţional la atingerea Standardelor 

naţionale de eficienţă la fiecare din disciplinele de studii - 15 

 Ponderea implicării părinților în asigurarea şi  formarea 

competenţelor curriculare, inclusiv colaborarea şcoală-

comunitate în implementarea curriculumului modernizat – 

realizat parţial, implicaţie neîndestulătoare a majorităţii, 30 % 

În 15  instituţii sunt dotate şi amenajate Centre metodice 

pentru activităţi cu cadrele didactice la care au acces şi 

formaţiunile  şcolăreşti de elevi. 

 

2. Asigurării unui 

proces educaţional 

de calitate la 

disciplinele de studiu 

în contextul 

implementării 

Elaborarea planurilor  

instituţionale  de acţiuni 

privind implementarea 

curricula pe discipline şi 

includerea lor în planul 

managerial; 

 

Ponderea instituţiilor cu planuri 

instituţionale de acţiuni privind 

implementarea curriculumului 

modernizat elaborate. 

Gradul de implicare a 

profesorilor implementarea 

curricula pe discipline; 

 

2016, 2017, 

2018 

 

Direcţia 

învăţămînt 

APL I, II 

Ponderea instituţiilor cu planuri instituţionale – 100% 

 

Gradul sporit de implicare a profesorilor în implementarea 

curriculei disciplinare – 95 % 
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curriculumului 

modernizat  

 

Desfăşurarea controlului  

intern sistemic al activităţii 

cadrelor didactice pentru 

asigurarea unei calităţi 

optimale procesului de 

realizare a curriculumului 

modernizat; 

 

Numărul de activităţi  evaluate 

care vizează implementarea 

curriculei modernizate la 

disciplinele şcolare  

Ponderea tematicilor Consiliilor 

profesorale orientată la 

problematica implementării 

curricula Diversitatea controalelor  

aplicate.  

Numărul de asistenţe la ore la 

cadrele didactice 

Numărul de ore publice 

desfăşurarea ca  schimb de 

experienţă;  

 

2016, 2017, 

2018 

 

Direcţia 

învăţămînt 

APL I, II 

Numărul de activităţi  evaluate care vizează implementarea 

curriculei modernizate la disciplinele şcolare - 975 

 

Ponderea tematicilor Consiliilor profesorale orientată la 

problematica implementării curriculumului – 98 % 

 

Diversitatea controalelor  aplicate: personale, frontale, 

tematice, generalizatoare de clasă, speciale, de specialitate  

 

Numărul de asistenţe la ore – 3535 ore 

Numărul de ore publice desfăşurate  ca  schimb de experienţă 

– 719 ore 

3.Asigurarea 

proiectării curricula 

la decizia şcolii 

Orientarea şi formarea 

cadrelor didactice şi 

manageriale în elaborarea 

currciculei la decizia şcolii, 

inclusiv şi a currilulei 

extraşcolare 

Numărul instituţiilor cu practici 

de proiectare a curricula la decizia 

şcolii 

Numărul de curricule elaborate 

 

2016, 2017, 

2018 

 

Direcţia 

învăţămînt 

APL I, II 

Numărul instituţiilor cu practici de proiectare a curricula la 

decizia şcolii - 2 

Numărul de curricule elaborate - 2 

 

4. Asigurarea 

transparenţei 

implementării 

curriculei 

disciplinare 

Elaborarea  rapoartelor  

finale al activităţii corpului 

didactic privind procesul de 

implementare/realizare a 

curriculum 

ului modernizat. 

Numărul de rapoarte elaborate 

Numărul de copii cu calificative 

şcolare f .bune, bune, 

satisfăcătoare 

Numărul de elevi cu performanţe 

la olimpiade/concursuri locale, 

raionale, naţionale, internaţionale 

 

2016, 2017, 

2018 

 

Direcţia 

învăţămînt 

APL I, II 

Numărul de rapoarte elaborate - 75 

Numărul de copii cu calificative şcolare f. bune - 866 ( 9,6%),  

bune - 3198 (35,2 %),  satisfăcătoare:  5103  ( 55, 2 %),  

Numărul de elevi cu performanţe la olimpiade/concursuri: 

locale: participare 8250 / 3548  locuri premiante  

raionale: participare 2040/locuri premiante 954 naţionale, 

internaţionale : nr. de participanţi – 52/ 12  locuri premiante   

 

5. Asigurarea 

didactico-metodică a 

procesului educaţional 

curricular 

Dotarea bibliotecilor, 

cabinetele metodice şcolare 

cu literatură ştiinţifică, 

materiale didactico-

metodice, suplimente 

specifice disciplinelor 

Ponderea asigurării instituţiilor cu 

curricule, ghiduri metodologice  

pe trepte de şcolarizare.  

Numărul de biblioteci asigurate 

optim cu literatura ştiinţifică, de 

specialitate, metodică.  

Numărul de  cabinetele metodice 

funcţionale şi dotate. 

Numărul de cadre didactice ce 

valorifică eficient resursele 

educaţionale în raport cu 

finalităţile stabilite  

Numărul de instituţii de 

2016, 2017, 

2018 

 

Direcţia 

învăţămînt 

APL I, II 

Ponderea asigurării instituţiilor cu curricule, ghiduri 

metodologice de implementare a curriculum 

ului modernizat pe trepte de şcolarizare – 100 % 

 

Numărul de biblioteci asigurate optim cu literatura ştiinţifică, 

de specialitate, metodică - 26  

 

Numărul de  cabinetele metodice funcţionale şi dotate.  

 

Numărul de cadre didactice ce valorifică eficient resursele 

educaţionale în raport cu finalităţile stabilite prin curriculum- 

782 

Numărul de instituţii de învăţămînt cu condiţii curriculare 
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învăţămînt cu condiţii curriculare 

optime  

Numărul de instituţii de 

învăţămînt ce contribuie prin 

activităţi extracurriculare 

favorizarea realizării currciculare. 

optime de organizare şi realizare a unui proces educaţional de 

calitate – 12. 

 Nr. de instituţii de învăţămînt ce contribuie prin activităţi 

extracurriculare favorizarea realizării currciculare - 15 

6. Asigurarea evaluării 

şi monitorizarea 

calităţii educaţiei, 

controlului şi 

îndrumării in 

instituţiile de 

invăţămînt 

Asigurarea diversităţii 

formelor şi calităţii 

inspecţiei  instituţionale 

 

Numărul de inspecţii  desfăşurate 

Numărul de rapoarte calitativ 

întocmite 

2016, 2017, 

2018 

 

Direcţia 

învăţămînt 

APL I, II 

Numărul de inspecţii  desfăşurate:  

frontal - 24, de specialitate  -98, tematice – 150, speciale – 45. 

Numărul de rapoarte calitativ întocmite - 317 

Monitorizarea  realizării  

Planului cadru  şi   

implementării calitative a  

curriculei  modernizate la 

disciplinele de studii. 

 

Numărul de inspecţii de 

specialitate şi instituţii evaluate   

Numărul de rapoarte calitativ 

întocmite  

Numărul instituţiilor cu bune 

practici 

 

2016, 2017, 

2018 

 

Direcţia 

învăţămînt 

APL I, II 

Numărul de inspecţii de specialitate şi instituţii evaluate : 98 

inspecţii; 25 instituţii.  

Numărul de rapoarte calitativ întocmite -  98. 

Numărul instituţiilor cu bune practici - 9 

 

Evaluarea şi mediatizarea 

rezultatelor  şcolare şi 

extraşcolare 

%  promovabilităţii examenelor 

de absolvire a treptelor de 

şcolaritate 

%  calităţii la examene de 

absolvire a treptelor de şcolaritate 

 

2016, 2017, 

2018 

 

Direcţia 

învăţămînt 

APL I, II 

%  promovabilităţii examenelor de absolvire a treptelor de 

şcolaritate: învăţămînt primar – 99,98 %, învăţămînt 

gimnazial-  97, 97 %, învăţămînt liceal – 68,6 % 

 

%  calităţii la examene de absolvire a treptelor de şcolaritate 

calitatea învăţării  învăţămînt primar – 63,3 %,  calitatea 

învăţării învăţămînt gimnazial- 16,4 %, calitatea învăţării 

învăţămînt liceal – 9,24 % 

 

7. Sprijinirea elevilor 

capabili de 

performanţe înalte 

Îndreptarea resurselor 

umane, curriculare, 

informaţionale, materiale şi 

financiare întru  susţinerea 

elevilor capabili de 

performanţe înalte conform 

metodologiei aprobate de 

MECC 

Numărul de resurse umane 

implicate 

Suma surselor financiare alocate  

Numărul de elevi beneficiari 

 

2016, 2017, 

2018 

 

Direcţia 

învăţămînt 

APL I, II 

Numărul de resurse umane implicate - 290 

Suma surselor financiare alocate – 83 749 lei  

Numărul de elevi beneficiari - 2040 

 

 

Asigurarea perfecţionării 

cadrelor didactice în 

problema susţinerii elevilor 

capabili de performanţe. 

 

Numărul de seminarii cu cadrele 

didactice  

Numărul de cadre didactice 

formate 

Numărul de cadre manageriale 

formate 

Numărul instituţiilor cu bune 

practici 

2016, 2017, 

2018 

 

Direcţia 

învăţămînt 

APL I, II 

Numărul de seminarii cu cadrele didactice - 39 

Numărul de cadre didactice formate – 5 268 

Numărul de cadre manageriale formate - 25 

Numărul instituţiilor cu bune practici -   13 

Desfăşurarea concursurilor 

şcolare raionale la 

Numărul de discipline de concurs 

Numărul de participanţi 

2016, 2017, 

2018 

Direcţia 

învăţămînt 

Numărul de discipline de concurs - 18 

Numărul de participanţi - 2040 
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disciplinele de studiu 

 

Numărul  de premii   APL I, II Numărul şi suma premiilor  - 954 

8. Stimularea 

performanţei 

educaţionale prin 

creșterea calităţii 

procesului de 

învăţămînt din raion 

 Evaluarea internă a 

programelor  bazată  pe 

standarde de eficienţă a 

învăţării studii la toate 

treptele de şcolaritate  

Nivel de aplicare a standardelor 

de evaluare a cadrelor didactice  

Nr. de cadre manageriale formate  

Nr de instituţii cu bune practici 

2016, 2017, 

2018 

Direcţia 

învăţămînt 

Direcţiile 

instituţiilor 

 

Evaluarea cadrelor didactice bazată pe standarde se aplică în 

65 instituţii 

65 manageri şcolari/preşcolari formaţi 

13 instituţii cu bune practici. 

 Monitorizarea indicatorilor 

de calitate ( Metode de 

predare - învăţare, 

instrumente de evaluare şi 

rezultatele elevilor ) 

Rezultate şcolare la finele 

ciclurilor de şcolaritate  

Nr. cadre didactice cu grade 

didactice  

2016, 2017, 

2018 

Direcţia 

învăţămînt 

Direcţiile 

instituţiilor 

APL I,II 

Din 9177 elevi au asigurat rata: la finele anului 

Calitatea învățării – 33,2 % 

33,9 % - cu note „ 7-8% 

22,9 % - cu note  „5- 6” 

794 cadre didactice cu grade didactice sau 72,38  % din 

efectiv 

 Promovarea cu ajutorul 

mass-media a ofertei 

educaţionale a instituţiilor de 

învăţămînt în vederea 

asigurării calităţii instruirii 

Transparenţa asigurată 

Publicitate asigurată  

2016, 2017, 

2018 

Direcţia 

învăţămînt 

Direcţiile 

instituţiilor 

 

Informaţie/rapoarte/ publicări  asigurate pe SAIT-ul Direcţiei 

învăţămînt 

Comunicare cu acces al tuturor instituţiilor prin reţea /poştă 

electronică 

Publicaţii din domeniul  educaţional pe reţelele de socializare. 

Ordine şi decizii- de acces pentru tot sistemul 

 

Creşterea  gradului de 

implicare a cadrelor 

didactice/elevilor   în diverse 

acţiuni menite să promoveze 

imaginea instituţiilor de 

învăţămînt din raion în 

cadrul mediului economic şi 

social  

Nr. de acţiuni organizate  

Nr. de participanţi. 

2016, 2017, 

2018 

Direcţia 

învăţămînt 

Direcţiile 

instituţiilor 

APL I, II 

24 colective folclorice din cadre didactice din instituţii 

promovează tradiţiile local-naţionale 

Implicarea tuturor instituţiilor de învăţămînt în activităţile 

organizate de APL I şi II la nivel de localitate ţi raion 

Implicarea reprezentanţilor APL, comunităţii în organele de 

conducere şi dirijare a şcolii în 90% instituţii 

311 ore extraşcolare sunt utilizate pentru dezvoltarea 

extracurriculară a copiilor.   

Numărul de elevi şi colective/cercuri de arte 46/1800 

Numărul de elevi şi colective folclorice 56/3200 

 

Componenta: Infrastructura şi reţeaua instituţiilor de învăţămînt 

Obiectivul: Modernizarea,  stabilitatea  şi  predictibilitatea  sistemului  de  învăţămînt. 

1.Îmbunătăţirea stării 

de sănătate a elevilor şi 

cadrelor didactice prin 

crearea unor condiţii 

de igienă 

corespunzătoare 

determinate de 

reabilitarea şi moderni 

Reabilitarea şi construcţia în 

instituţiile de învăţămînt a 

sălilor şi terenurilor de sport, 

cabinetelor medicale 

 

Numărul terenurilor şi sălilor 

construite şi reabilitate 

Numărul de cabinete medicale 

renovate şi dotate 

Rata asigurării cabinetelor 

medicale cu medicamente de 

prima necesitate 

 

2016, 2017, 

2018 

Direcţia 

învăţămînt 

Direcţiile 

instituţiilor 

APL I, II 

Numărul terenurilor şi sălilor construite şi reabilitate -1 

Numărul de cabinete medicale renovate şi dotate - 2 

Cabinetelor medicale asigurate cu medicamente de prima 

necesitate – 100 % 
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zarea clădirilor şi 

instalaţiilor existente 

 

Reabilitarea sistemelor 

interne de energie electrica )  

Numărul de sisteme electrice 

renovate 

 

2016, 2017, 

2018 

Direcţia 

învăţămînt 

Direcţiile 

instituţiilor 

APL I, II 

Numărul  de instituţii cu  sisteme electrice renovate - 8 

 

Crearea Centrelor de 

excelenţă 

 

Numărul de centre deschise  

Sume financiare alocate 

2016, 2017, 

2018 

Direcţia 

învăţămînt 

Direcţiile 

instituţiilor 

APL I, II 

Nu s-a realizat 

Crearea Centrelor de resurse 

preşcolare şi şcolare 

Numărul de centre deschise  

Numărul de beneficiari 

Sume financiare alocate 

2016, 2017, 

2018 

Direcţia 

învăţămînt 

Direcţiile 

instituţiilor 

APL I, II 

Numărul de centre deschise - 23 

Numărul total de cadre de sprijin – 23  

Sume financiare alocate din  bugetul de stat 

Reabilitarea şi construcţia 

retelelor de  apa, staţiilor  de 

epurare, canalizare, 

blocurilor sanitare interne , 

alimentare cu gaze naturale. 

 

Numărul de instituţii conectate la 

gaze naturale 

Numărul de apeducte construite şi 

renovate 

Numărul de sisteme de canalizare 

construite şi renovate 

Numărul staţiilor de epurare 

construite 

Numărul de blocuri sanitare 

interne construite şi renovate 

2016, 2017, 

2018 

Direcţia 

învăţămînt 

Direcţiile 

instituţiilor 

APL I, II 

Numărul de instituţii conectate la gaze naturale - 19 

Numărul de apeducte construite şi renovate - 1 

Numărul de sisteme de canalizare construite şi renovate -1  

Numărul staţiilor de epurare construite - 0 

Numărul de blocuri sanitare interne construite şi renovate - 3 

Asigurarea suficientă a 

instituţiilor de învăţămînt cu 

microbuze şcolare pentru 

transportarea elevilor  

Numărul de unităţi de transport 

existente 

Numărul de unităţi de transport 

necesare 

Numărul de unităţi şcolare ce 

solicită  transport  

2016, 2017, 

2018 

Direcţia 

învăţămînt 

Direcţiile 

instituţiilor 

APL I, II 

Numărul de unităţi de transport existente – 7 plus 5 arendate, 

total 12 

Numărul de unităţi de transport necesare - 5 

Numărul de unităţi şcolare ce solicită  transport - 4 

Asigurarea conservării a 

energiei 

Numărul de instituţii conservării a 

energiei -  

Numărul de instituţii uşi 

schimbate  

Numărul de instituţii cu izolaţie 

termică şi hidrofugă 

2016, 2017, 

2018 

Direcţia 

învăţămînt 

Direcţiile 

instituţiilor 

APL I, II 

Numărul de geamuri schimbate -  4 

Numărul de uşi schimbate - 4 

Numărul de instituţii cu izolaţie termică şi hidrofugă - 3 

2. Monitorizarea  

aplicării  sistemului  

legislativ  care  să  

asigure  modernizarea,  

stabilitatea  şi  

predictibilitatea  

Optimizarea reţelei 

instituţionale  în 

corespundere cu situaţia 

demografică 

Numărul elevilor beneficiari de 

condiţii noi de învăţămînt de 

calitate  

Numărul de instituţii 

 ( reorganizate/lichidate)  

 

2016, 2017, 

2018 

Direcţia 

învăţămînt 

Direcţiile 

instituţiilor 

APL I, II 

Numărul elevilor beneficiari de condiţii noi de 

 învăţămînt - 533  

Numărul de instituţii  ( reorganizate/lichidate) - 11 
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sistemului  de  

învăţămînt,  precum  şi  

garantarea egalităţii de 

şanse la accesul la 

educaţie de calitate 

Asigurarea finanţării 

instituţiilor conform 

formulei de finanţare per 

elev 

Cheltuieli medii pentru instruirea 

unui elev 

Numărul de instituţii cu deficit 

bugetar 

 

2016, 2017, 

2018 

Direcţia 

învăţămînt 

Direcţiile 

instituţiilor 

APL I, II 

Cheltuieli medii pentru instruirea unui elev  se realizează 

conform  Hotărîrii Guvernului  cu  privire la  finanţarea în 

bază de cost per elev  şi a  variat în creștere de la an la an: 

2016-9603 lei ; 2017- 9803 lei ; 2018 – 10 792 lei. 

Numărul de instituţii cu deficit bugetar - 2 

 

Optimizarea reţelei de clase 

şi determinarea 

contingentului de elevi  

Reţea şcolară aprobată 

Numărul mediu de elevi în clase 

Raportul cadru didactic/elevi 

2016, 2017, 

2018 

Direcţia 

învăţămînt 

Direcţiile 

instituţiilor 

APL I, II 

S-a întocmit  şi aprobat   reţeaua  de clase ( 415 clase )  şi 

contingentul de elevi   (9177 elevi). 

Raportul clasă/elevi constituie- 1/22,09 

Raportul cadru didactic per elev- 1/12,1 

 

Componenta: Relaţii cu comunitatea 

Obiectivul :Dezvoltarea şi extinderea învăţămîntului prin parteneriat şi relaţii comunitare 

 

1. Dezvoltarea 

parteneriatelor între 

instituţiile educaţionale 

şi autorităţile publice 

locale, societatea civilă 

pentru asigurarea 

educaţiei de calitate 

Asigurarea influenţei 

educative asupra părinţilor, 

prin pregătirea pedagogică şi 

participarea eficientă a 

acestora la activitatea de 

educaţie a copiilor. 

 

Numărul activităţilor de informare 

a părinţilor 

Numărul activităţilor de 

pedagogizare a părinţilor  

Ponderea părinţilor încadraţi în 

activităţile de pedagogizare  

Numărul părinţilor implicaţi în 

organele administrative a 

instituţiilor 

 

2016, 2017, 

2018 

Direcţia 

învăţămînt 

Direcţiile 

instituţiilor 

APL I, II 

Numărul activităţilor de informare a părinţilor :1350 adunări 

părinteşti;  

Numărul activităţilor de pedagogizare a părinţilor - 900 

consilieri ale părinţilor 

Ponderea părinţilor încadraţi în activităţile de pedagogizare – 

30 % 

Numărul părinţilor implicaţi în organele administrative a 

instituţiilor  - 25 

 

Implicarea părinţilor la 

soluţionarea unor probleme  

de tip gospodăresc, susţinere  

morală şi materială a 

copiilor, incusiv din familiile  

social-vulnerabile; 

 

Ponderea  părinţilor implicaţi în 

problemele gospodăreşti 

Numărul copiilor din familiile 

social-vulnerabile susţinute  

 

2016, 2017, 

2018 

Direcţia 

învăţămînt 

Direcţiile 

instituţiilor 

APL I, II 

Ponderea  părinţilor implicaţi în problemele gospodăreşti – 

70% 

Numărul copiilor din familiile social-vulnerabile susţinute 

anual- beneficiari 1200 copii. 

 

Implicarea părinţilor în 

organizarea şi 

desfăşurarea unor activităţi 

comune cu elevii la nivel de 

clasă/grupă, instituţional şi 

comunitar 

 

Ponderea  părinţilor cu implicare 

activă în viaţa instituţiei, 

colectivului de copii 

 

2016, 2017, 

2018 

Direcţia 

învăţămînt 

Direcţiile 

instituţiilor 

APL I, II 

Ponderea  părinţilor cu implicare activă în viaţa instituţiei, 

colectivului de copii – 30 % 

 

Colaborarea DÎ , instituţiilor 

de învăţămînt cu APL în 

soluţionarea problemelor 

educaţionale 

Numărul de chestiuni de educaţie 

examinate la şedinţele Consiliului 

raional/local 

Numărul de decizii luate 

 

2016, 2017, 

2018 

Direcţia 

învăţămînt 

Direcţiile 

instituţiilor 

APL I, II 

Numărul de chestiuni de educaţie examinate la şedinţele 

Consiliului raional -  72  

Numărul de decizii luate – 72  
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Stabilirea relaţiilor de 

colaborare cu agenţii 

economici,  în susţinerea 

materială şi financiară a 

instituţiilor 

Implicarea  persoanelor 

fizice şi juridice în activităţi 

de sponsorizări/donaţii a 

unor activităţi educaţionale 

Contracte încheiate 

Lucrări şi servicii calitative 

executate  

Termeni respectaţi în executarea 

contractelor 

Numărul de activităţi sponsorizate 

Suma donaţiilor  

2016, 2017, 

2018 

Direcţia 

învăţămînt 

Direcţiile 

instituţiilor 

APL I, II 

26 instituţii preşcolare au colaborat cu ONG în diferite 

domenii educaţionale, beneficiari 1800 copii 

Au beneficiat de granturi : 

prin Programul de asistenţă tehnică acordat de Guvernul 

României: g/c Ciobanca, 500 000 lei pentru reparaţia capitală 

a edificiului, sistemelor de infrastructură şi dotări; 

g/c Cojuşna nr.1, 2 mln lei pentru reparaţia acoperişului; 

g/c Oneşti, 718 mii, pentru lucrări civile; g/c Saca, 785 mii, 

pentru lucrări civile; g/c Zamcoigi, 1 200 000 lei, pentru 

lucrări civile şi 100 000 lei pentru dotarea terenurilor de joc. 

Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare: 

( PNUD), g/c nr.1 Vorniceni, 33 316, 0 dolari , montarea 

bateriilor solare pentru asigurarea apei calde. 

 Proiect LD CHARITY SUA: 

g/c nr.2 Vorniceni, 60 000 lei , dotări utilaj bloc alimentar. 

Donaţii comuna Recea ,Maramureş, România: 

g/c Recea, 10 000 roni, schimbarea uşilor şi geamurilor; 

Cu destinaţie specială Ministerul finanţelor: 

g/c Micăuţi, 1 300 000,0 lei, reparaţia capitală a acoperişului 

 

Stabilirea relaţiilor de 

parteneriat” Şcoală-biserică” 

Numărul de şcoli în care se predă 

disciplina opţională „Religia” 

Numărul de elevi beneficiari 

Numărul de activităţi comune 

realizate cu biserica 

 

2016, 2017, 

2018 

Direcţia 

învăţămînt 

Direcţiile 

instituţiilor 

APL I, II 

Numărul de şcoli în care se predă disciplina opţională 

„Religia” - 13 

Numărul de elevi beneficiari - 1700 

Numărul de activităţi comune realizate cu biserica - 4 

 

Colaborarea DÎ, instituţiilor 

de invăţămînt cu organele de 

drept şi asistenţa socială în 

soluționarea problemelor 

copiilor aflaţi în dificultate 

Numărul copiilor din diferite 

categorii de risc 

Numărul de cazuri soluţionate 

Numărul de activităţi de 

profilaxie 

2016, 2017, 

2018 

Direcţia 

învăţămînt 

Direcţiile 

instituţiilor 

APL I, II 

Numărul copiilor din diferite categorii de risc - 32 

Numărul de cazuri soluţionate - 3 

Numărul de activităţi de profilaxie - 262 

Colaborarea DÎ, instituţiilor 

de invăţămînt cu Centrul 

raional de sănătate publică, 

Centrul medicilor de familie, 

alte instituţii medicale şi 

Direcţia pentru siguranţa 

alimentelor.  

Numărul de copii evaluaţi 

medical 

Numărul de vizite realizate, 

prescripţii întocmite 

Numărul de copii la evidenţă cu 

diverse maladii 

2016, 2017, 

2018 

Direcţia 

învăţămînt 

Direcţiile 

instituţiilor 

APL I, II 

Conlucrare eficientă cu instituţiile respective 

Colaboratorii Centrului raional de sănătate publică, Centrul 

medicilor de familie  şi Direcţia pentru siguranţa alimentelor 

au participat la 36 şedinţe ale managerilor şcolari şi preşcolari. 

Au fost organizate 6 şedinţe cu lucrătorii/asistenţii medicali 

din instituţiile educaţionale 

Toţi elevii instituţionalizaţi în sistem anul sunt evaluaţi 

medical ( şcolari-  9177 ,  preşcolari-  4424) 
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Colaborarea DÎ, instituţiilor 

de invăţămînt cu 

organizaţiile de resort în 

problemele protecţiei civile 

şi situaţiilor excepţionale 

Numărul cadrelor beneficiare de 

formări la cursuri „Protecţia 

civilă” 

Numărul de ore/activităţi  

educaţionale tematice  

Sume financiare alocate pentru 

dotări 

2016, 2017, 

2018 

Direcţia 

învăţămînt 

Direcţiile 

instituţiilor 

APL I, II 

Au fost formaţi în domeniul „ Protecţia civilă” -75 cadre de 

conducere din instituţiile   educaţionale la Centrul republican 

abilitat 

Au fost realizate 1245 ore de dirigenţie tematice , concursuri 

de desene, eseuri.  

Conlucrare eficientă cu Serviciul Protecţiei civile şi situaţii 

excepţionale 

2. Sensibilizarea 

societăţii şi formarea 

opiniei publice cu 

privire la educaţia 

incluzivă 

Implicarea SAP în activităţi 

de formare/informare a 

diverselor categorii ale 

societăţii civile 

Bune  practici de implementare a 

educaţiei incluzive în sistemul de 

educaţie 

Numărul de persoane 

formate/informate 

Atitudine socială schimbată 

2016, 2017, 

2018 

Direcţia 

învăţămînt 

Direcţiile 

instituţiilor 

APL I, II 

Activitate benefică a SAP 

312 copii evaluaţi psihopedagogic 

370 de asistenţe în grădiniţe cadrelor didactice 

Beneficiari 25 instituţii şcolare 

Atitudine socială schimbată 

 

 

 

 

 

 


