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PROIECT 

  D E C I Z I E 

mun.Hînceşti 

 

 

    din ____septembrie  2020        nr.   ______/________ 

 

Cu privire la activitatea Direcției Învățământ 

 întru realizarea obiectivelor anului școlar 2019 -2020 

 

Pentru a asigura un cadru stimulativ, propice desfăşurării unui învăţământ de 

calitate şi pentru valorificarea superioară a propriilor resurse umane şi materiale, în 

vederea consolidării rolului şcolii, Direcția Învățământ și-a propus ca, prin 

responsabilizare, profesionalism, performanţă maximă, obiectivitate şi 

corectitudine, să ofere pe termen lung gestionarea corectă și judicioasă a 

documentelor de politici educaționale. În acest scop, la finele anului școlar, direcția 

a analizat nivelul și modul de realizare a obiectivelor trasate pentru anul academic 

2019-2020. S-a constat că, grație conjugării eforturilor tuturor actorilor 

educaționali, 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. Pentru diminuarea 

insucceselor și ameliorarea aspectelor vulnerabile identificate în procesul de 

realizare a acțiunilor preconizate, precum și pentru sporirea calității în organizarea 

și desfășurarea procesului educațional în anul școlar următor și în temeiul art.46 

din Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală, Consiliul 

Raional Hîncești DECIDE:  

 

1. Se ia act de Raportul de activitate a Direcției Învățământ întru realizarea 

obiectivelor anului școlar 2019 -2020, prezentat de către șefa Direcției Învățământ 

dna V.Tonu. 

2. Se menționează activitatea direcției întru atingerea obiectivelor operaționale 

privind organizarea procesului educațional conform Planului-cadru, asigurând 

acoperirea didactică a tuturor disciplinelor școlare, îmbunătățirea rezultatelor 

academice ale elevilor, ameliorarea funcționalității instituțiilor educaționale prin 

modernizarea infrastructurii,precum și ghidarea activității entităților școlare în 

desfășurarea învățământului la distanță în timpul pandemiei de COVID-19. 



3. Se pune în sarcina Direcției Învățământ, dna Valentina TONU: 

 a. responsabilizarea cadrelor manageriale privind activitatea echipelor 

multidisciplinare în scopul diminuării cazurilor de neșcolarizare și abandon;

 b. identificarea mecanismelor de motivare a creșterii profesionale a cadrelor 

didactice din învățământul general în scopul sporirii calității procesului de 

învățământ;  

 c. asigurarea regulamentară a procesului de alimentare a copiilor pasibili 

instrucțiunilor, dar și identificarea oportunităților de alimentare a copiilor din 

familiile social-vulnerabile, precum și a celor din instituțiile arondate; 

 d. definitivarea formelor de parteneriat cu APL (I) și a mecanismelor de 

activitate eficientă cu părinții, în scopul asigurării transparenței decizionale, dar și 

a succesului în implementarea politicilor educaționale. 

4. Direcția Generală Finanțe (dna Galina ERHAN) va continua monitorizarea 

modalității de gestionare financiară de către instituțiile publice din subordine. 

5. Responsabilitatea pentru îndeplinirea prevederilor prezentei decizii se pune în 

sarcina șefului Direcției Învățământ, dna Valentina TONU. 

6. Controlul asupra executării prezentei Decizii se pune în sarcina vicepreședintelui 

raionului, dna Olesea BRÎNZĂ. 

 
 

 

Preşedintele şedintei       _______________ 
 

 Contrasemnează: 

 

 

                     Secretarul 

          Consiliului raional Hînceşti              Elena MORARU TOMA 

 

 

 

Inițiat: _______________Iurie Levinschi, Președintele raionului 

Coordonat: ___________Olesea Brînză, Vicepreşedintele raionului 

Elaborat:  ____________Valentina Tonu, șef Direcția Învățământ 

Avizat: _______________Sergiu Pascal, specialist principal (jurist) 

Avizat:_______________Elena Moraru Toma, Secretarul CR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Deciziei 

cu privire la activitatea Direcției Învățământ  

întru realizarea obiectivelor anului școlar 2019-2020 

 
 

1. Cauzele care au condiționat elaborarea proiectului, inițiatorii şi autorii 

proiectului 

Examinarea raportului este în corespundere cu Planul de activitate a Consiliului Raional. 

Inițiatorul proiectului de decizie este Preşedintele raionului Hîncești. Autorul proiectului 

de decizie este șefa Direcției Învățământ (dna Valentina TONU). 

 

2. Modul de reglementare a problemelor abordate în proiect de cadru normativ în 

vigoare 

Codul Educației al RM nr. 152 din 07.07.2014, art. 141 al. (4), Regulamentul de 

organizare și funcționare a Direcției Învățământ, Strategia de dezvoltare a sistemului 

educațional raional pentru anii 2013-2020, Planul managerial de activitate a Direcției 

Învățământ Hîncești pentru anul 2019-2020. 

 

3. Scopul şi obiectivele proiectului  

Proiectul de Decizie urmărește scopul de a stabili modul și nivelul de implementare a 

documentelor de politici educaționale naționale și locale de către actanții sistemului de 

învățământ raional, în scopul trasării sarcinilor de ameliorare și dezvoltare continuă. 

 

4. Estimarea riscurilor legate de implementarea acestui proiect 

Riscuri estimate nu sunt. 

 

5. Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare, 

actele normative care trebuie elaborate sau modificate după adoptarea proiectului 

Proiectul de decizie nr. __ din _______, 2020, Cu privire la activitatea Direcției 

Învățământ întru realizarea obiectivelor anului școlar 2019-2020 nu contravine şi nu 

necesită modificări ale actelor normative în vigoare. 

 

 

 

 

 

Șef  

Direcția Învățământ                                                  Valentina Tonu 
 


