
DECIZIA
Consiliului Consultativ din 08 11.2018

Cu privire: la procesul de cartografiere SIME,
organizat în perioada iulie, octombrie 2018

în conformitate cu Codul Educaţiei nr. 152 din 17.07.2014, Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind 
protecţia datelor cu caracter personal şi Hotărârea Guvernului nr. 1123 din 14.12. 2010 privind 
aprobarea Cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la procesarea acestora în 
cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal şi Decizia - 1415710116318 din 11 
noiembrie 2014 privind autorizarea operaţiunilor de procesare a datelor cu caracter personal, în scopul 
actualizării datelor în Sistemul de cartografiere a şcolilor primare, gimnaziilor şi liceelor, Sistemul 
Informaţional pentru Managementul Educaţiei (SIME) a fost elaborat în scopul automatizării 
proceselor de colectare, actualizare si stocare a datelor referitoare la învăţământul general din 
Republica Moldova. Datele din SIME sunt utilizate de factorii de decizie de nivel instituţional, raional 
şi naţional pentru planificarea strategică, monitorizarea învăţământului.

Menţionăm că SIME este un sistem extrem de util profesorilor, părinţilor, elevilor, precum şi 
autorităţilor publice. Acesta facilitează pfocesul de analiză a datelor colectate de la instituţiile de 
învăţământ general, informaţiile din sistem fiind publice şi urmând a fi prezentate într-o formă 
prietenoasă pentru cei care accesează sistemul.

Cu o responsabilitate deosebită au completat SIME conducători şi administratori din instituţiile 
Şcoala primară Călăraşi, Gimnaziul Hârjauca, Gimnaziul ”Ştefan cel Mare” Bravicea, LT. Ţibirica, 
LT. ”Mihai Eminescu”, Gimnaziul Hogineşti.
Consiliul Consultativ DECIDE:
1. Se ia act de nota informativă, prezentată de către specialistul principal al DÎTS, dl Balîc Sergiu;
2. Se menţionează pentru corectitudinea şi reactualizarea datelor în SIME, în timpul optim propus 

administratorii şcolari şi de clasă din: Şcoala primară Călăraşi -  dir. Trifan Aurelia, administratori 
-Leahu Galina, Gavriliţă Valentina, Gimnaziul Hârjauca -dir. Fominîh Galina, administratorul 
-Pricop Natalia, Gimnaziul ”Ştefan cel Mare” Bravicea -  administratoul, Suvac Elena, LT, 
Ţibirica -dir. Vieru Elena, LT. ”Mihai Eminescu” -dir. Bob Dumitru, administratoul, Chilcic 
Larisa, Gimnaziul Hogineşti --dir. Poştaru Maria, administratorul -Şaptefraţi Tudor;

3. Managerii instituţiilor de învăţământ preuniversitar vor:
• Respecta perioadele de deschidere a anului şcolar: septembrie-octombrie şi de închidere 
a anului şcolar: septembrie -  octombrie.
• Monitoriza actualizarea zilnică a datelor din SIME.
• Asigura şi monitoriza nedivulgarea datelor cu caracter personal de către administratorii 

şcolari, diriginţi, fiecare semnând declaraţia - angajament a utilizatorului sistemului de 
cartografiere SIME;

• Indica responsabilităţile în fişa postului diriginţilor cu rolul de administrator de clasă;
4. Managerii instituţiilor LT „M. Sadoveanu”, LT „V. Alecsandri”, G. Bahmut, G. Horodişte, G. 
Săseni se obligă de a completa subdomeniul „circumscriţia şcolară” din SIME, până la 16.11.2018;
5. Managerii instituţiilor,,1/. Alecsandri”, „M. Sadoveanu”, G. Horodişte, G, Răciula, G. Sadova, G. 
Săseni vor prezenta explicaţie cu privire la diferenţa dintre datele din SIME şi datele prezentate la 
DÎTS şi să completeze datele corect, până la data de 16.11.2018;
6. Responsabili de executarea prezentei decizii se desemnează conducătorii instituţiilor;
7. Monitorizarea realizării se pune în seama specialistului principal al DÎTS, dl Balîc Sergiu;

Preşedintele Consiliului Consultativ
Secretarul Consiliului Consultativ

Gonţa Elena
Prepeliţă Ecaterina



D E C I Z I A

Consiliului Consultativ din 08.11.2018

Cu privire: „tarifierea cadrelor didactice cu supranorma 
didactică din instituţiile de învăţământ”

30 instituţii de învăţământ şcolar şi preşcolar au solicitat o supranormă didactică de la 1,25 salariu 
până la 1,5 salariu. Ani la rând instituţiile de învăţământ solicită aprobarea supranormei didactice prin 
demers, conform unui model stabilit de Ministerul Educaţiei, O problemă rămâne a fi indicarea şi 
delimitarea solicitării aprobării supranormei didactice de la 1 salariu până la 1,25 salariu de către 
DÎTS, iar de la 1,25 salariu până la 1,5 de către MECC. De aceea, obligaţia conducătorişor de 
instituţii este de a respecta cerinţele care sunt indicate de către organele ierarhic superioare.
Orele care sunt retribuite în regim de plată „cu ora”, este şi ea o problemă. Directorilor de instituţii nu 
li se admite depăşirea a l,5 salariu după cum am vorbit mai sus, (adică 9 ore maxim), dar şi acest lucru 
se încalcă, cu atât mai mult că solicitarea chiar nu este suficient argumentată. Argumentul pentru toate 
instituţiile este „ lipsa cadrelor didactice”, sau „imposibilitatea partajării orelor” cu toate că situaţia 
pentru fiecare instituţie este una particulară pe lângă formulele enunţate de către administraţia 
instituţiei. Chiar dacă solicitarea este argumentată termenul pentru care se prestează aceste ore trebuie 
să fie unul de scurtă durată şi căutate soluţii pentru rezolvarea problemei.
Multe din instituţiile de învăţământ nu prezintă demersul cu privire la înlocuirea orelor, nu se respectă 
algoritmul, obligativitatea prezentării la DÎTS a demersului cu privire la înlocuirea orelor, conform 
modelului tipizat.
In urma rezultatelor atestate în instituţiile de învăţământ, în baza celor expuse, Consiliul Consultativ

D E C I D E :

1. Se ia act de nota informativă prezentată de către specialistul DÎTS, dna Lipcan Maria;
2. Managerii instituţiilor de învăţământ vor:

- respecta algoritmul de prezentare a demersului cu privire la aprobarea supranormei didactice în 
termenii stabiliţi de cerinţele actuale şi în conformitate cu planul cadru;
prezenta, la necesitate, pentru aprobare, demersul cu privire la înlocuirea orelor, în termenii 
stabiliţi de cerinţele, normele în vigoare şi în conformitate cu planul cadru; 
argumenta temeinic prezenţa demersului, în cazul retribuirii muncii în regim de plata cu ora pe 
un termen care nu trebuie să depăşesacă 14 zile calendaristice şi identifica soluţii de angajare a 
personalului didactic calificat.
prezenta pentru avizare cererile cu privire la angajarea cadrelor didactice cu anexarea actelor 
justificative ce ţin de formarea profesională, pentru buna monitorizare a contingentului didactic 
din instituţii;
solicita necesarul de cadre, în termenii indicaţi, conform necesităţilor instituţiei întru asigurarea 
calităţii predării disciplinelor şcolare;
asigura respectarea prevederilor fişei elaborate şi aprobate cu privire la structurarea timpului de 
muncă conform normei didactice.

3. Responsabili de realizarea prezentei decizii, se desemnează directorii instituţiilor de învăţământ;
4. Responsabil de controlul îndeplinirii prezentei decizii se desemnează specialistul DÎTS Lipcan 

Maria.

Preşedintele Consiliului Consultativ

Secretarul Consiliului Consultativ
r

Gonţa Elena

Prepeliţă Ecaterina



Decizia Consiliul Consultativ

din 08.11.20X8

Cu referire la:
respectarea Metodologiei de înscriere a copiilor în clasa 1, 
anul şcolar 2018-2019

în temeiul prevederilor Codului educaţiei al Republicii Moldova, a Metodologiei de înscriere
a copiilor în clasa I, aprobată prin ordinul Ministerului Educaţiei, în contextul noilor 
tendinţe, activitatea echipelor manageriale din instituţiile de învăţământ secundar general

strategiilor, resurselor necesare pentru şcolarizarea tuturor copiilor de 7 ani din circumscripţia, 
districtul şcolar prevăzut instituţiei şi organizării corecte a înscrierii copiilor în clasa I

2. Se recomandă comisiei raionale de şcolarizare:
- monitorizarea respectării prezentei Metodologii de către instituţiile de învăţământ 

din subordine;
informarea, în termeni stabiliţi, asupra procesului de înscriere a copiilor în cl I 
organului local/superior de specialitate;

3. Se recomandă managerilor instituţiilor de învăţământ secundar general:
Respectarea Metodologiei de înscriere a copiilor în clasa I;
monitorizarea completării dosarelor personale cu acte necesare prevăzute de 
Metodologie;
elaborarea/ aprobarea listelor de recensământ a copiilor din districtul prevăzut 
instituţiei în comun cu APL;
dezvoltarea parteneriatelor dintre instituţiile educaţionale şi centrele medicilor de 
familie în scopul monitorizării copiilor din districtul şcolar în baza listelor de 
recensământ;
prezentarea prognozei de înmatriculare a copiilor în clasa I comisiei raionale de 
şcolarizare către 01.04.2018;
organizarea corectă şi transparentă a desfăşurării procesului de înscriere a copiilor 
cl. I în conformitate strictă cu orarul stabilit de Ministerul Educaţiei; 
informarea părinţilor despre procesul de înscriere a copiilor în cl. I;

4. Responsabil de executarea prezentei decizii ale Consiliului Consultativ se desemnează 
Buruiană Lidia, specialist DITS Călăraşi.

trebuie prioritar axată pe asigurarea accesului la educaţie a fiecărui copil, îmbunătăţirea 
serviciilor de educaţie, parteneriatului familie - şcoală. In scopul identificării factorilor,

Consiliul Consultativ D E C I D E :
1. Se ia act de nota informativă prezentată de Buruiană Lidia, specialist DÎTS Călăraşi cu 

referinţă la Respectarea Metodologiei de înscriere a copiilor în cl. I, anul şcolar 2018-
2019.

Preşedintele Consiliului Consultativ Gonţa Elena

Secretarul Consiliului Consultativ Prepeliţă Ecaterina


