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      Activitatea sistemului educațional raional și a Organului Local de Specialitate în Domeniul Învățământului Cahul în anul de 

studii 2020-2021 a fost direcționată prin obiectivele strategice derivate din Programul de Dezvoltare a Sistemului de Învățământ 

Raional (2015-2020), elaborat în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr 404 din 16.06.2015 cu privire la aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a organului local de specialitate în domeniul învăţământului şi a structurii-tip a 

acestuia și cu angajamentele asumate în Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 „Educația 2020”, DGI Cahul a 

întreprins un șir de măsuri în scopul edificării unui sistem educațional bazat pe acces, relevanță și calitate. 

 

 



 



 
 

 



 



 
Concluzii generate urmare analizei rețelei școlare din sistemul educațional raional:  

 Procesul educaţional se realizează în clase sau grupe, conform normativelor stabilite de organul local de specialitate în domeniul 

învăţământului, în baza standardelor educaţionale de stat şi normativelor sanitaro-epidemiologice de stat. Ca rezultat al 

responsabilității manageriale cu care se determină numărul de clase pe ani de studii şi numărul de elevi în fiecare clasă , ponderea 

resurselor bugetare direcționate pentru dezvoltare instituțională se menține în ultimii 3ani la 30% doar în 8 instituții. Celelalte 

instituții din motiv că nu și-au optimizat rețeaua de clase sunt deficitare. Deficitul ajunge până la 700 000 – 900 000 lei !!!! 

 Schema de încadrare a personalului în instituţiile de învăţământ este elaborată în fiecare an de către conducerea instituţiei de 

învăţământ, în funcţie de numărul de clase, fiind avizată de consiliul de administraţie al instituţiei şi ulterior aprobată prin actul 

administrativ al DGI. 



 

La capitolul Resurse umane DGI Cahul se confruntă cu următoarele probleme: 

 

 insuficiența cadrelor didactice.   Pe an ce trece problema asigurării cu cadre didactice devine tot mai dificilă. Constatăm creșterea 

indicatorilor, ce țin de vârsta medie a personalului didactic angajat și scăderea ponderii pedagogilor interesați de atestare, de proiecte 

educaționale.  

  dezinteres pentru participare la concursuri pentru funcțiile de directori sau directori adjucți. Ca rezultat la sfârșitul anului de 

studii în 14 instituţii de învăţământ (școli) sunt vacante posturile de directori.  

Cea mai importantă problemă a anului școlar 2020-2021 (alături de problema deficitului bugetar), a fost insuficiența 

cadrelor   didactice-de la  MECC au fost solicitați 61 tineri specialiști. Au fost direcționați de către MECC 34 de specialiști. S-au 

prezentat pentru încadrarea în muncă conform repartizării doar 12  specialiști.  

        Suntem nevoiți să solicităm sprijinul și susținerea a 276 pensionari, ceea ce constituie 20%, cu 9% mai mult decât în anul      

            precedent de studii. 
 

 



 

 



 

 



 



 



 
 



 
 



 



 
 

    În anul de studii 2020-2021 am implementat Curriculumul Național, ediția 2019, care se bazează pe formarea competențelor elevilor.  Un 

rol important îl are și abordarea inter-,intradisciplinară, învățarea bazată pe proiect, evaluarea competențelor la nivel de proces și produs, 

finalități concrete  pentru fiecare clasă . 

     A fost un an greu  în care am implemetat noul curriculum atât din punct de vedere al conținuturilor, cât și al metodologiei de 

formare/dezvoltare a conținuturilor  specifice disciplinelor. 

     An pandemic, în care am acumulat experiență  prin învățarea la distanță, sincron și asincron, prin formarea continuă. Am utilizat TIC, 

dar și diverse aplicații și platforme educaționale. Cu certitudine, impactul îl vom vedea peste o anumită perioadă de timp.    Ne vor spune 

actualii elevi-viitorii studenți, ce a însemnat pentru ei acest Curriculum. 
 

  



ANALIZA SWOT 

 

PUNCTE TARI 

 

PUNCTE SLABE 

 Implicarea conducătorilor de instituţii în procesul decizional 

din domeniu; 

  implicarea angajaților din DGI în procese de monitorizare; 

  desfășurarea sistematică a consiliilor de administrație și 

consultative; 

 desfășurarea sistematică (lunară) a ședințelor de informare, 

orientate spre eficientizarea organizării activității 

manageriale; 

  implicarea Consiliului părinților, a comunităţii locale in 

activitatea instituțiilor educaționale; 

 informare eficientă, formare continuă pe domeniul elaborarea 

PEI-lui, elaborarea testelor pentru copiii cu CES ,conform 

curriculumului modificat sau adaptat; 

 andamentul cadrelor didactice care utilizează sisteme 

moderne de predare – învăţare – evaluare;  

 accesul la educaţia timpurie pentru copiii de vârstă 

preşcolară; 

 conlucrare in cadrul  APL I, II, în scopul îmbunătăţirii 

condiţiilor în instituţie si in comunitate, şcolarizarea copiilor 

din teritoriu ; 

 angajarea unor şcoli în derularea proiectelor de parteneriat 

educaţional cu alte instituţii din republică şi din străinătate; 

 implicarea unui număr de unităţi şcolare în Proiecte de 

dezvoltare cu sprijinul FISM-ului şi alte ONG –uri; 

 colaborarea cu instituţiile publice    locale şi teritoriale. 

 insuficiența cadrelor didactice la unele discipline; 

 competenţele digitale ale unor pedagogi nu satisfac pe deplin 

realizarea prevederilor curriculare în vederea aplicării cu succes 

a sistemelor de operare şi a aplicaţiilor digitale; 

 conexiune slabă la Internet în unele instituţii şcolare şi 

preşcolare; 

 dificultăţi în desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea 

funcţiei de director şi director-adjuinct în instituțiile 

educaționale; 

 părinţi indiferenţi faţă de rezultatele şcolare ale copilului. 

 lipsa motivației școlare, dezinteres pentru studii; 

 colaborarea insuficientă a familiei cu instituția de învățământ în 

scopul  tratării individuale a copilului; 

 dezinteresul comunităţii faţă de problemele din sistemul 

educaţional; 

  motivare scăzută pentru creşterea profesională a unor cadre 

didactice; 

 nivelul relativ redus de utilizare a tehnologiei moderne; 

 dotarea insuficientă a cabinetelor conform Standardelor de 

dotare; 

 respectarea selectivă a actelor normative vizând incluziunea. 

 

 

 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 

 suport financiar asigurat de Consiliul raional;  lipsa specialiştilor nu permite predarea calitativă a tuturor 



 deschidere și dialog constructiv oferit de MEC; 

 acord de colaborare cu instituțiile de formare continuă; 

 varietatea proiectelor promovate de Ministerul Educaţiei , 

precum și de ONG –uri orientate spre dezvoltarea 

profesionalăa cadrelor didactice ; 

 derularea programelor  de formare/dezvoltare profesională 

managerială(inspectori, directori, metodişti); 

  perspective de formare a abilităților digitale; 

 derularea programelor  de formare/dezvoltare profesională 

managerială(inspectori, directori, metodişti). 

disciplinelor; 

 dificultăţi în implementarea modelului selectat din cauza lipsei 

deTIC, a conexiunii slabe la internet în unele instituții; 

 predarea unor discipline şcolare de către nespecialişti; 

 abandonul posturilor didactice în sistemul educaţional; 

  Predarea unor discipline de către un singur cadru didactic; 

 predarea unor discipline de către cadre didactice pensionare în 

o bună parte din instituţii; 

 riscul de majorare a numărului localităților în care lipsesc 

instituțiile educaționale. 

 

 

MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII ȘI PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE 

 

Ca perspective de dezvoltare, în anul de studii 2021 - 2022,  

Direcția Generală Învăţământ Cahul 

își va orienta activitatea în continuare spre: 

 

 

 dezvoltarea bazei materiale a instituţiilor de învăţământ ; 

  încurajarea și susținerea performanței elevilor și a cadrelor didactice prin diverse programe de finanțare;  

 valorificarea parteneriatelor educaţionale în scopul garantării unui învăţământ de calitate;  

  formarea continuă a cadrelor didactice;  

  interesul la nivel local pentru menţinerea forţei de muncă calificate în şcoli, cadrelor didactice ce fac naveta asigurându-le în 

continuare decontarea transportului;  

  interesul la nivel local pentru menţinerea elevilor de pe raza localităţiii la şcolile din comunitate;  

  participarea elevilor la concursuri şcolare organizate la nivel local şi raional;  

 elevii cu dificultăţi de învăţare;  

  parteneriatul cu familia, cu autorităţile locale;  

  susţinere financiară a instituţiilor de învăţământ la diverse manifestări, serbări şcolare şi evenimente socio-culturale, precum şi în ce 

priveşte consumabilele;  



  dotarea şcolilor şi IET cu reţea de calculatoare cu server şi implementarea sistemului APL;  

 accesul informaţional prin INTERNET (sponsorizat de APL) ce favorizează circulaţia liberă a informaţiei şi va influenţa pozitiv 

schimbarea mentalităţii, inclusiv în ceea ce priveşte actul educaţional;  

  promovarea implementării politicilor educaționale la nivel de instituţie, prin organizarea seminarelor, consultaţiilor, îndrumărilor şi 

vizitelor; 

 coordonarea activităţi metodice a conducătorilor de instituţii în scopul eficientizării competenţelor manageriale, prin elaborarea 

rapoartelor, notelor informative;  

  sporirea eficientizării demersului managerial în vederea atingerii standardelor educaţionale, prin organizarea vizitelor tematice, de 

monitorizare, constatare şi îndrumare;  

 acordarea asistenţei metodologice în gestionarea resurselor informaţionale Sistemul Informaţional de Management în Educaţie 

(SIME), Sistemul Informatic de Personalizare a Actelor de Studii (SIPAS), Sistemul Automatizat de Prelucrare a Datelor (SAPD) în 

instituţiile  de invatamant general, prin organizarea şi desfăşurarea seminarelor instructive;  

  orientarea activităţii de monitorizare întru implementarea eficientă a curriculei şi a programelor de îmbunătăţire a calităţii 

procesului educaţional la disciplina Informatica în instituţiile  din raion, prin organizarea seminarelor instructiv – practice şi 

inspecţii de specialitate;  

  creșterea calității activității manageriale și a ghidării cadrelor didactice; 

  creşterea calităţii actului educaţional, în scopul ameliorării rezultatelor şcolare şi obţinerea unor rezultate mai bune la examenele 

naţionale; 

 Îmbunătăţirea calităţii educaţiei prin dezvoltare profesională și formare continuă; 

 colaborarea intersectorială pentru asistența copiilor în situații de risc, pentru facilitarea incluziunii sociale; 

 asigurarea calității procesului de evaluare, prin promovarea exigenței și respectării Referențialului de evaluare și a standardelor 

școlare  de eficiență a învățării; 

 promovarea rolului educației non-formale, a voluntariatului și implicării civice prin promovarea activităților educative   extrașcolare; 

 încurajarea reprezentării elevilor și a implicării părinților în structurile decizionale din învățământ; 

  promovarea transparenței decizionale; 

  dezvoltarea parteneriatului social,consolidarea rolului părinților și a comunităților în guvernarea educației; 

 prevenirea abandonului şcolar; 

  diversificarea ofertei curriculare în vederea valorificării potențialului individual, instituțional și comunitar; 

 combaterea şi prevenirea posibilelor cazuri de corupţie în sistem. 

 

Șef  DGI Cahul  ______________ Valeriu Baban 

 


