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Cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului  

informațional de management în educație 

------------------------------------------------------------ 
 

În temeiul art. 157 lit. c) din Codul educației al Republicii Moldova 

nr. 152/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319-324, 

art. 634), cu modificările ulterioare, și al art. 22 pct. 3) lit. a) din Legea 

nr. 467/2003 cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 6-12, art. 44), cu 

modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE: 
 

1. Se instituie Sistemul informațional de management în educație, 

proprietate a statului. 
 

2. Se aprobă Conceptul Sistemului informațional de management în 

educație (se anexează). 
 

3. Se desemnează Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în calitate de 

posesor al Sistemului informațional de management în educație. 
 

4. Centrul Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație va 

asigura administrarea și dezvoltarea Sistemului informațional de management în 

educație.  
 

5. Instituția Publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate 

Cibernetică” va asigura administrarea tehnică și menținerea Sistemului 

informațional de management în educație.  
 

6. Se abrogă: 

1) Hotărârea Guvernului nr. 270/2007 cu privire la aprobarea Concepției 

sistemului informațional educațional (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2007, nr. 51-53, art. 383), cu modificările ulterioare; 

2) Hotărârea Guvernului nr. 899/2014 pentru aprobarea Regulamentului 

privind sistemul de cartografiere a şcolilor primare, gimnaziilor şi liceelor 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 325-332, art. 966). 

about:blank
about:blank
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7. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina 

Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. 
 

8. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.  

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul educației, 

culturii și cercetării     Igor Șarov 
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Aprobat  

prin Hotărârea Guvernului nr. 

 

CONCEPTUL 

Sistemului informațional de management în educație 

 

Capitolul I 

INTRODUCERE 

 

1. Implementarea cu succes a reformelor în educație necesită elaborarea și 

implementarea unor noi mijloace automatizate de asigurare informațională a 

autorităților administrației publice centrale și locale, instituțiilor de învățământ, 

organizațiilor societății civile, cetățenilor Republicii Moldova. Noile mijloace de 

asigurare informațională trebuie să corespundă atât noii structuri a sistemului de 

învățământ din Republica Moldova, cât și realizărilor de ultimă oră în domeniul 

tehnologiei informației și comunicațiilor. 

 

2. Factorii principali care determină oportunitatea elaborării unui sistem 

informațional automatizat modern al educației sunt: 

1) necesitatea înregistrării la nivel național a traseelor educaționale ale 

copiilor, elevilor, studenților și cursanților în scopul prevenirii neșcolarizării, 

abandonului școlar și părăsirii premature a sistemului de învățământ obligatoriu; 

2) necesitatea de a dispune la nivel național de informații referitoare la 

cerințele educaționale ale copiilor, elevilor, studenților și cursanților în scopul 

planificării și implementării măsurilor ce asigură și garantează accesul universal 

la o educație de calitate și respectarea drepturilor omului; 

3) necesitatea de a dispune la nivel național de informații referitoare la 

componenta și calificarea angajaților din sistemul de învățământ în scopul 

asigurării instituțiilor de învățământ cu cadre didactice, științifico-didactice și 

manageriale calificate, al planificării și implementării măsurilor de atragere și 

menținere a cadrelor în învățământ, de pregătire inițială și continuă a 

specialiștilor în domeniul educației; 

4) nevoia de date veridice și relevante despre infrastructura fiecărei 

instituții de învățământ, numărul de copii, elevi, studenți, cursanți, după caz, de 

angajați ai instituțiilor de învățământ, necesare pentru planificarea bugetară, 

monitorizarea eficienței, corectitudinii și legalității utilizării mijloacelor alocate 

de către stat, prevenirea cazurilor de mistificări și a deturnării de fonduri; 

5) lipsa în prezent a unui suport informațional pentru planificarea și 

implementarea măsurilor de combatere a corupției în educație, în special a 

acoperirii absenteismului, a mistificării notelor, a inflației de merite academice și 

a falsificării actelor de studii; 

6) lipsa în prezent a unui suport informațional pentru măsurarea 

performanțelor și efectuarea de clasamente ale instituțiilor de învățământ, 
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colectarea și publicarea datelor deschise despre fiecare instituție de învățământ și 

sistemul de învățământ în ansamblu; 

7) lipsa în prezent a unui suport informațional pentru constatarea cazurilor 

de gestionare defectuoasă a instituțiilor de învățământ din Republica Moldova. 

 

Capitolul II 

DISPOZIȚII GENERALE 

 

3. Registrul de stat format de Sistemul informațional de management în 

educație (în continuare – SIME) reprezintă totalitatea infrastructurii și resurselor 

informaționale, normelor juridice și structurilor organizatorice destinate pentru 

asigurarea activității autorităților administrației publice centrale și locale în 

domeniul învățământului. 

 

4. SIME este parte componentă a resurselor informaționale de stat ale 

Republicii Moldova pe segmentul „Evidența automatizată a resurselor asigurării 

sociale, deservirii medicale, educației și științei”. 

 

5. În sensul prezentului Concept se utilizează următoarele noțiuni: 

cursant – beneficiar al unui program de formare continuă; 

deschidere a datelor – publicarea de date oficiale ce conțin informații cu 

caracter statistic, structurate într-o listă sau într-o formă nonnarativă, 

reprezentate în formate digitale nonproprietare ce pot fi procesate în mod 

automat; 

extensibilitate – capacitatea sistemului de a realiza funcționalități noi în 

condițiile în care îi sunt adăugate anumite resurse hardware și/sau software, fără 

a fi necesară schimbarea întregii infrastructuri informaționale; 

fișa instituției de învățământ − document de format unitar ce conține date 

referitoare la performanțele academice, nivelul de calificare a cadrelor didactice, 

ştiinţifico-didactice și manageriale, executarea bugetelor anuale, serviciile 

educaționale oferite și locul instituției de învățământ în clasamentele naționale și, 

după caz, în unitățile administrativ-teritoriale; 

modularitate – capacitatea părților componente ale sistemelor informatice 

de a funcționa independent, dar folosind baze de date comune, respectând 

caracteristica principală de mediu integrat; 

registrator – entitatea responsabilă de introducerea și/sau actualizarea 

datelor în SIME. 

 

6. SIME este destinat pentru gestionarea datelor educaționale și oferirea 

tuturor celor interesați (autorități și instituții ale statului, instituții de învățământ, 

societatea civilă, cetățeni etc.) a informației actuale cu privire la domeniul 

educației în Republica Moldova și este format din următoarele module 

corespunzătoare tipurilor instituțiilor de învățământ: 
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1) „Educație timpurie”; 

2) „Învățământ primar și secundar general (ciclul I și ciclul II)”; 

3) „Învățământ profesional tehnic”;  

4) „Învățământ superior”; 

5) „Evidența manualelor”; 

6) „Catalogul electronic”; 

7) alte module conexe sistemului educațional. 

Sistemul elaborat va servi ca instrument electronic eficient pentru analiza 

și planificarea strategică a politicilor educaționale, elaborarea și monitorizarea 

implementării reformelor în domeniul educației, precum și pentru identificarea 

cazurilor de abandon școlar și de părăsire prematură a sistemului de învățământ.  

 

7. Scopul SIME este de a asigura Ministerul Educației, Culturii și 

Cercetării, alte autorități ale administrației publice centrale, autoritățile 

administrației publice locale și instituțiile de învățământ cu date actualizate 

privind sistemul educațional pentru elaborarea și implementarea politicilor 

educaționale, monitorizarea și evaluarea impactului acestora. Astfel, SIME va 

deveni unica sursă de date veridice cu referire la sistemul educațional. 

 

8. Obiectivele SIME sunt: 

1) modernizarea managementului educațional prin consolidarea 

capacităților Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, administrațiilor 

publice locale și ale instituțiilor de învățământ de colectare, stocare, prelucrare, 

transmitere și deschidere a datelor din domeniul educației; 

2) eficientizarea gestionării de către Ministerul Educației, Culturii și 

Cercetării, autoritățile administrației publice locale și instituțiile de învățământ a 

finanțelor publice destinate sistemului educațional; 

3) sporirea validității și accesibilității datelor din domeniul educației și 

asigurarea plenitudinii acestora, în limitele legislației cu privire la protecția 

datelor cu caracter personal; 

4) asigurarea transparenței decizionale din sistemul educațional prin 

digitalizarea proceselor din sistem și deschiderea datelor statistice din domeniul 

educației pentru societatea civilă; 

5) ținerea evidenței unice centralizate a instituțiilor de învățământ, 

organelor locale de specialitate în domeniul învățământului, copiilor, elevilor, 

studenților, cursanților, personalului didactic, actelor de studii și a calificărilor în 

scopul creării condițiilor pentru prevenirea abandonului școlar și părăsirii 

premature a sistemului de învățământ, identificarea cazurilor de falsificare a 

actelor oficiale și optimizarea utilizării bunurilor materiale și a mijloacelor 

financiare alocate de către stat. 

 

9. Sarcinile de bază ale SIME sunt: 
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1) asigurarea autorităților administrației publice de competență cu 

informații veridice și operative privind domeniul educației; 

2) asigurarea interacțiunii eficiente dintre ministere și alte autorități ale 

administrației publice interesate; 

3) asigurarea evidenței copiilor, elevilor, studenților și cursanților în scopul 

prevenirii neșcolarizării, abandonului școlar și părăsirii premature a sistemului de 

învățământ; 

4) controlul măsurilor aplicate pentru diminuarea neșcolarizării, 

abandonului școlar și părăsirii premature a sistemului de învățământ; 

5) ținerea evidenței angajaților instituțiilor de învățământ în scopul 

asigurării cerințelor legale referitoare la angajarea, promovarea și formarea 

continuă a cadrelor didactice și manageriale; 

6) controlul practic al măsurilor aplicate pentru respectarea legislației și a 

eficienței politicilor de atragere, angajare, promovare și formare continuă a 

cadrelor didactice, ştiinţifico-didactice și manageriale; 

7) asigurarea evidenței instituțiilor de învățământ în scopul planificării 

strategice a educației, dezvoltării rețelei instituțiilor de învățământ, garantării 

accesului la educație, clasamentului instituțiilor de învățământ în funcție de 

performanțele academice, eficacitate și eficiență; 

8) controlul practic al măsurilor aplicate pentru garantarea accesului la o 

educație de calitate și crearea condițiilor pentru dezvoltarea școlilor prietenoase 

copilului; 

9) automatizarea fluxurilor de date ce țin de monitorizarea și evaluarea 

sistemului educațional; 

10) structurarea clară și uniformă a informației din domeniul educației, 

asigurarea compatibilității metadatelor din învățământ cu standardele naționale și 

internaționale; 

11) excluderea dublării informațiilor prin preluarea on-line a datelor 

statistice primare direct din instituțiile de învățământ și organele locale de 

specialitate din domeniul învățământului și utilizarea largă a resurselor 

informaționale administrative; 

12) asigurarea informațională a activităților de analiză, prognozare și 

cercetare în domeniul educației; 

13) asigurarea cu instrumentarul statistic necesar pentru elaborarea, 

implementarea, monitorizarea și evaluarea impactului politicilor educaționale; 

14) asigurarea vizualizării informației stocate (cu diferite niveluri de acces) 

și generarea, salvarea și editarea rapoartelor predefinite și specifice; 

15) deschiderea datelor din domeniul educației prin publicarea acestora pe 

portalul datelor deschise al SIME; 

16) accesarea rapidă și garantată a datelor publice și a informației despre 

sistemul educațional și instituțiile de învățământ, indiferent de locație. 

 

10. Principiile de bază ale SIME sunt: 
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1) principiul legitimității, conform căruia funcționalitățile oferite 

utilizatorilor și operațiile efectuate de aceștia trebuie să fie legale, conforme cu 

drepturile omului și legislația națională; 

2) principiul transparenței, care presupune implementarea procedurilor de 

asigurare a accesului solicitanților la informația cu caracter public furnizată de 

SIME; 

3) principiul autenticității datelor, care presupune că informațiile păstrate 

pe dispozitivele de stocare a datelor sau pe suport de hârtie corespund stării reale 

a obiectelor din SIME; 

4) principiul identificării, potrivit căruia pachetelor informaționale li se 

atribuie un cod de clasificare la nivel de sistem, prin care este asigurată 

identificarea univocă a acestora și raportarea la acestea; 

5) principiul temeiniciei datelor, care prevede că introducerea datelor în 

SIME se efectuează doar în baza înscrierilor din documentele acceptate ca surse 

de informații; 

6) principiul auditului sistemului, care presupune înregistrarea informației 

despre schimbările ce au loc, pentru a face posibilă reconstituirea istoriei unui 

obiect sau a stării lui la o etapă anterioară; 

7) principiul accesibilității și interoperabilității, conform căruia SIME, 

chiar dacă oferă funcționalități multiple, este construit ca un element integral și 

folosit de utilizatori prin intermediul unei interfețe unice. Schimbul de informații 

cu alte sisteme automatizate se realizează conform legislației cu privire la 

schimbul de date și interoperabilitate; 

8) principiul confidențialității informației, care prevede răspunderea 

personală, în conformitate cu legislația, a utilizatorilor responsabili de 

introducerea, prelucrarea și accesarea informației din sistem pentru folosirea și 

utilizarea neautorizată a informației; 

9) principiul compatibilității, conform căruia SIME trebuie să fie 

compatibil atât cu sistemele existente în țară, cât și cu ce cele de peste hotarele 

ei; 

10) principiul stabilității, care constă în capacitatea sistemului de a 

funcționa eficient în condițiile modificării cadrului legislativ; 

11) principiul orientării spre utilizator, potrivit căruia structura, 

conținutul, mijloacele de acces și navigarea sunt concentrate pe utilizatori; 

12) principiul utilizării standardelor deschise, care se va aplica pentru a 

asigura atât interoperabilitatea cu sistemele existente, cât și păstrarea informației; 

13) principiul securității informației, care presupune garantarea nivelului 

prestabilit de integritate, exclusivitate, accesibilitate și eficiență a protecției 

datelor împotriva pierderii, denaturării, distrugerii și utilizării neautorizate. 

Securitatea sistemului presupune rezistența la atacuri și protecția caracterului 

secret, a integrității și pregătirii pentru lucru atât a SIME, cât și a datelor 

acestuia; 
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14) principiul divizării arhitecturii pe niveluri, fapt ce va permite 

efectuarea proiectării și dezvoltării independente a contururilor funcționale ale 

SIME, în conformitate cu standardele de interfață dintre niveluri; 

15) principiul modularității, care asigură posibilitatea dezvoltării 

sistemului fără modificarea componentelor create anterior; 

16) principiul adaptabilității și flexibilității sistemului, care asigură 

posibilitatea de a modifica configurația SIME fără eforturi suplimentare de 

programare pentru rezolvarea problemelor noi și pentru funcționare în condiții și 

regimuri în schimbare; 

17) principiul extensibilității, conform căruia va fi garantată posibilitatea 

extinderii și completării SIME cu noi funcții sau îmbunătățirea celor existente; 

18) principiul scalabilității, conform căruia, odată cu creșterea volumului 

de date și a solicitării sistemului informatic, performanțele SIME nu se vor 

diminua; 

19) principiul dezvoltării progresive, potrivit căruia elaborarea sistemului 

și modernizarea permanentă a componentelor sale se va efectua în conformitate 

cu avansarea tehnologiei informației și a comunicațiilor; 

20) principiul consecutivității, care presupune elaborarea și implementarea 

SIME pe etape; 

21) principiul eficienței funcționării, care presupune optimizarea raportului 

dintre calitate și cost; 

22) principiul independenței de platforma software, conform căruia SIME 

poate fi construit pe baza modulelor elaborate la comandă sau a produselor 

software existente. Conceptul nu limitează în niciun fel metodele de dezvoltare a 

sistemului atât timp cât sunt satisfăcute nevoile indicate și se oferă cea mai mare 

valoare pentru prețul oferit; 

23) principiul primei persoane/centrului unic, ce presupune existența unei 

entități de conducere efective de rang superior, care are competente și abilități 

suficiente pentru luarea deciziilor și coordonarea lucrărilor de creare și 

exploatare a SIME; 

24) principiul controlului asupra dezvoltării și utilizării SIME, care se 

exercită prin intermediul unui șir de măsuri tehnico-organizaţionale și aplicații de 

program menite să asigure calitatea înaltă a resurselor informaționale de stat, 

gradul maxim de siguranță a păstrării și gestionării lor, inclusiv corectitudinea 

utilizării acestora conform standardelor prevăzute de legislație. 

 

11. Actele normative de reglementare a creării și funcționării SIME sunt: 

1) Constituția Republicii Moldova; 

2) Codul educației al Republicii Moldova nr. 152/2014; 

3) Legea nr. 338/1994 privind drepturile copilului; 

4) Legea nr. 982/2000 privind accesul la informație; 

5) Legea nr. 467/2003 cu privire la informatizare și la resursele 

informaționale de stat; 
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6) Legea nr. 71/2007 cu privire la registre; 

7) Legea nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat; 

8) Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal; 

9) Legea nr. 60/2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu 

dizabilități; 

10) Legea nr. 140/2013 privind protecția specială a copiilor aflați în 

situație de risc și a copiilor separați de părinți; 

11) Legea nr. 91/2014 privind semnătura electronică și documentul 

electronic; 

12) Legea nr. 288/2016 privind funcționarul public cu statut special din 

cadrul Ministerului Afacerilor Interne; 

13) Legea nr. 142/2018 cu privire la schimbul de date și interoperabilitate; 

14) Hotărârea Guvernului nr. 733/2006 cu privire la Concepția guvernării 

electronice; 

15) Hotărârea Guvernului nr. 653/2009 cu privire la aprobarea 

Regulamentului, structurii și efectivului-limită ale aparatului central al 

Ministerului Educației; 

16) Hotărârea Guvernului nr. 1123/2010 privind aprobarea Cerințelor fată 

de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în 

cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal; 

17) Hotărârea Guvernului nr. 523/2011 cu privire la aprobarea 

Programului de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru 

anii 2011-2020; 

18) Hotărârea Guvernului nr. 710/2011 cu privire la aprobarea 

Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare); 

19) Hotărârea Guvernului nr. 656/2012 cu privire la aprobarea 

Programului privind Cadrul de Interoperabilitate; 

20) Hotărârea Guvernului nr. 1090/2013 privind serviciul electronic 

guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass); 

21) Hotărârea Guvernului nr. 128/2014 privind platforma tehnologică 

guvernamentală comună (MCloud); 

22) Hotărârea Guvernului nr. 405/2014 privind serviciul electronic 

guvernamental integrat de semnătură digitală (MSign); 

23) Hotărârea Guvernului nr. 434/2014 privind aprobarea Strategiei pentru 

protecția copilului pe anii 2014-2020; 

24) Hotărârea Guvernului nr. 708/2014 privind serviciul electronic 

guvernamental de jurnalizare (MLog); 

25) Hotărârea Guvernului nr. 717/2014 privind platforma guvernamentală 

de registre și acte permisive (PGRAP); 

26) Hotărârea Guvernului nr. 944/2014 cu privire la aprobarea Strategiei 

de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 „Educația – 2020”; 

27) Hotărârea Guvernului nr. 201/2017 privind aprobarea Cerințelor 

minime obligatorii de securitate cibernetică; 
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28) Hotărârea Guvernului nr. 414/2018 cu privire la măsurile de 

consolidare a centrelor de date în sectorul public și de raționalizare a 

administrării sistemelor informaționale de stat; 

29) Hotărârea Guvernului nr. 211/2019 privind platforma de 

interoperabilitate (MConnect); 

30) Ordinul ministrului dezvoltării informaționale nr. 78/2006 cu privire la 

aprobarea reglementării tehnice „Procesele ciclului de viață al software-ului” 

RT 38370656 - 002:2006. 

 

Capitolul III 

SPAȚIUL FUNCȚIONAL AL SIME 

 

12. Funcțiile SIME sunt: 

1) formarea bazei de date a sistemului informațional automatizat de 

management în educație; 

2) identificarea și luarea în evidență a persoanelor juridice și fizice din 

domeniul educațional;  

3) actualizarea datelor despre entitățile de evidență prin completarea și 

modificarea atributelor obiectelor informaționale; 

4) radierea din evidență a entităților din domeniul educației prin 

modificarea statutului obiectelor informaționale corespunzătoare; 

5) organizarea asigurării informaționale prin oferirea accesului la datele 

din SIME tuturor autorităților și instituțiilor implicate în procesele de 

înregistrare, modificare și radiere a entităților din domeniul educației, în 

conformitate cu legislația cu privire la schimbul de date și interoperabilitate; 

6) asigurarea fluxurilor de date și a mecanismelor de control asupra lor; 

7) asigurarea interacțiunii și a schimbului de date cu alte resurse 

informaționale, în conformitate cu legislația cu privire la schimbul de date și 

interoperabilitate; 

8) asigurarea veridicității, integrității, calității și plenitudinii datelor la 

toate etapele de colectare, stocare, transmitere și prezentare a datelor; 

9) asigurarea protecției datelor și a securității acestora la toate etapele de 

acumulare, păstrare, prelucrare, transmitere și utilizare a resurselor 

informaționale de stat; 

10) asigurarea autorităților competente ale administrației publice și a 

publicului cu informație relevantă; 

11) generarea rapoartelor statistice și analitice pentru prezentarea către 

autoritățile administrației publice centrale și locale, persoanele fizice și juridice, 

în conformitate cu legislația; 

12) publicarea datelor deschise despre fiecare instituție de învățământ și 

domeniul educației în ansamblu; 
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13) furnizarea,  în conformitate cu legislația cu privire la schimbul de date 

și interoperabilitate, a datelor în scopul dezvoltării și prestării serviciilor 

electronice în domeniul educației; 

14) asigurarea multilaterală și multidimensională a funcționării SIME și a 

integrării acestuia cu alte sisteme informaționale; 

15) asigurarea accesului autentificat și autorizat al utilizatorilor; 

16) asigurarea administrării și configurării parametrilor sistemului în 

conformitate cu evoluția domeniului educației; 

17) asigurarea evidenței copiilor, elevilor și studenților în scopul prevenirii 

neșcolarizării, abandonului școlar și părăsirii premature a sistemului de 

învățământ. 

 

13. În corespundere cu funcțiile SIME, sistemul va avea următoarele 

contururi funcționale de bază:  

1) „Evidența instituțiilor de învățământ”, cu următoarele funcții: 

a) evidența instituțiilor de învățământ general, profesional tehnic și 

superior; 

b) evidența copiilor, elevilor, studenților și cursanților; 

c) evidența reușitei academice zilnice; 

d) evidența angajaților instituțiilor de învățământ; 

e) identificarea persoanelor de vârsta învățământului obligatoriu care nu 

sunt cuprinse în nicio formă de învățământ sau care au abandonat prematur 

studiile; 

f) extragerea rapoartelor statistice privind starea învățământului la nivel de 

instituții, unități administrativ-teritoriale, regional și național; 

2) „Evidența organelor locale de specialitate în domeniul învățământului”, 

cu următoarele funcții: 

a) evidența instituțiilor de învățământ general din subordine; 

b) evidența copiilor și elevilor; evidența instituțiilor de învățământ general 

din subordine; 

c) evidența reușitei academice zilnice; evidența instituțiilor de învățământ 

general din subordine; 

d) evidența angajaților instituțiilor de învățământ din subordine; 

e) identificarea persoanelor de vârsta învățământului obligatoriu care nu 

sunt cuprinse în nicio formă de învățământ sau care au abandonat prematur 

studiile din cadrul instituțiilor de învățământ general din subordine; 

f) producerea de rapoarte statistice privind starea învățământului la nivel 

de instituții, unități administrativ-teritoriale, regional și național din cadrul  

instituțiilor de învățământ general din subordine; 

3) „Evidența calificărilor”, cu următoarele funcții:  

a) adăugarea calificărilor; 

b) atribuirea calificărilor persoanelor care au finalizat nivelul de studii 

respectiv; 
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c) extragerea rapoartelor statistice referitoare la calificări. 

 

14. În scopul formării corecte a resursei informaționale și al asigurării 

corectitudinii datelor SIME, acesta va interacționa, în conformitate cu legislația 

cu privire la schimbul de date și interoperabilitate, cu următoarele resurse 

informaționale: 

1) Registrul de stat al populației – în vederea preluării și validării 

înregistrărilor, modificărilor sau radierilor datelor despre persoanele fizice și a 

verificării acestora privind combinațiile de IDNP, nume, prenume, sex și data 

nașterii; 

2) Registrul de stat al unităților de drept – în scopul preluării și validării 

datelor despre persoanele juridice privind corectitudinea combinațiilor de IDNO, 

denumire, cod CUATM, cod CAEM și alte informații necesare în procesul de 

înregistrare, modificare sau radiere a datelor despre persoanele juridice; 

3) Registrul unic de licențiere − pentru obținerea informației privind 

instituțiile și organizațiile ce activează în domeniul învățământului; 

4) Sistemul informațional automatizat al Biroului Național de Statistică − 

în scopul prelucrării datelor despre unitățile statistice din domeniul educației; 

5) Registrul actelor permisive, format de Sistemul informațional 

automatizat de eliberare și gestionare a actelor permisive (SIA GEAP) – pentru 

accesarea datelor despre licențe, autorizații, permise certificate, avize, atestate de 

calificare; 

6) alte sisteme și resurse informaționale relevante obiectivelor, sarcinilor și 

funcțiilor SIME. 

 

15. SIME va fi integrat și va reutiliza serviciile electronice 

guvernamentale de platformă existente: 

1) serviciul electronic guvernamental de autentificare și control al 

accesului (MPass) – pentru autentificarea și controlul accesului în cadrul SIME 

și al registrelor formate de acesta, utilizând diverse metode de autentificare 

(semnătură electronică, semnătură mobilă, buletinul de identitate electronic); 

2) serviciul electronic guvernamental integrat de semnătură electronică 

(MSign) – pentru semnarea documentelor electronice în cadrul utilizării SIME și 

a registrelor formate de acesta;  

3) serviciul electronic guvernamental de jurnalizare (MLog) – pentru 

asigurarea evidenței operațiunilor (evenimentelor) produse în SIME și în 

registrele formate de acesta.  

 

Capitolul IV 

SPAȚIUL ORGANIZAȚIONAL AL SIME 

 

16. Subiecții raporturilor juridice în formarea și exploatarea SIME sunt: 

1) proprietarul; 



14 

 

Y:\007\ANUL 2020\HOTĂRÂRI\14964\14964-redactat-ro.docx 

2) posesorul; 

3) deținătorul; 

4) registratorul. 

 

17.  Părțile implicate în implementarea și utilizarea SIME: 

1) proprietar al SIME este statul, care determină posesorul, deţinătorul, 

administratorul tehnic și utilizatorii SIME; 

2) posesor al SIME este Ministerul Educației, Culturii și Cercetării; 

3) deținător al SIME este Centrul de Tehnologii Informaționale și 

Comunicaționale în Educație din subordinea Ministerului Educației, Culturii și 

Cercetării; 

4) registratori ai SIME sunt: 

a) instituțiile de învățământ − înregistrează, actualizează, radiază datele 

despre instituții, clase, grupe, secții, elevi, angajați, utilizatori ai sistemului din 

cadrul instituțiilor de învățământ în cauză; 

b) organele locale de specialitate în domeniul învățământului − 

înregistrează, actualizează, radiază datele despre organele de specialitate, rețeaua 

de instituții de învățământ din unitățile administrativ-teritoriale în cauză, 

angajații și utilizatorii sistemului din cadrul organelor de specialitate în cauză; 

c) deținătorul SIME − înregistrează, actualizează, radiază datele despre 

rețeaua de instituții de învățământ aflate în subordinea Ministerului Educației, 

Culturii și Cercetării, altor organe ale administrației publice centrale, utilizatorii 

sistemului din cadrul administrației publice centrale; 

5) Instituția Publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate 

Cibernetică” va asigura administrarea tehnică și menținerea SIME. 

 

18. Utilizatorii SIME sunt: 

1) administrator național − are acces la toate informațiile din sistem; 

2) administrator raional/municipal − are acces doar la datele referitoare la 

învățământul din unitatea administrativ-teritorială de care este responsabil; 

3) administrator al instituției − are acces doar la datele referitoare la 

instituția de învățământ în care activează; 

4) operator al subdiviziunii structurale − are acces doar la datele 

referitoare la subdiviziunea de care este responsabil (clasa, grupa etc.); 

5) expert – operator al subdiviziunii structurale care are acces doar la 

datele referitoare la subdiviziunea de care este responsabil (clasa, grupa etc.), cu 

restricționarea de a modifica datele educaționale; 

6) economist – are drepturi similare cu cele ale operatorului subdiviziunii 

structurale, având acces la datele economico-financiare; 

7) analist raional/național/instituție – are acces doar la vizualizarea datelor 

prin rapoartele accesibile. 
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19. Posesorul asigură condițiile juridice, organizatorice şi financiare pentru 

crearea, funcționarea și dezvoltarea sistemului informațional de stat. 

 

20. Furnizorii de date pentru SIME sunt: 

1) Ministerul Educației, Culturii și Cercetării – curricula,  nomenclator al 

dispciplinelor etc.; 

2) organele locale de specialitate în domeniul învățământului – buget, 

statutul instituțiilor de învățământ etc.; 

3) Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare – 

date despre acreditarea instituțiilor de învățământ și programe de studii etc.; 

4) Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare din subordinea 

Ministerului Educației, Culturii și Cercetării – rezultatele evaluărilor naționale și 

internaționale etc.; 

5) Centrul Tehnologii Informaționale şi Comunicaționale în Educație – 

date cu privire la acte de studii de diferite niveluri etc.; 

6) Agenția Servicii Publice – date cu privire la elevi și angajați, date cu 

privire la persoanele juridice, păstrate în registrele naționale. 

 

21. Registratorii de date pentru SIME sunt: 

1) instituțiile de învățământ – date despre infrastructura instituției, elevi, 

angajați, reușita școlară, buget etc.; 

2) organele locale de specialitate în domeniul învățământului – buget, 

statutul instituțiilor de învățământ etc.; 

3) Centrul Tehnologii Informaționale şi Comunicaționale în Educație – 

date cu privire la utilizatori, instituții, acte de studii de diferite niveluri etc. 

 

Capitolul V 

DOCUMENTELE AFERENTE SIME 

 

22. În cadrul SIME se utilizează documente de intrare și documente de 

ieșire. 

 

23. Documentele de intrare includ: 

1) dosarele personale ale copiilor, elevilor, studenților, cursanților, 

întocmite de instituțiile de învățământ; 

2) dosarele personale ale angajaților, întocmite de instituțiile de 

învățământ, organele locale de specialitate în domeniul învățământului, alte 

instituții ce solicită accesul la datele din SIME; 

3) registrele de grupă, clasă, cerc, secție; 

4) registrele de evidență ale instituțiilor de învățământ; 

5) rapoartele financiare anuale ale instituțiilor de învățământ; 

6) documentația de proiect a clădirilor instituțiilor de învățământ; 
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7) deciziile autorităților administrației publice locale referitoare la crearea, 

modificarea sau desființarea districtelor școlare; 

8) ordinele Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare referitoare la 

rezultatele evaluărilor naționale, concursurilor și olimpiadelor republicane și 

internaționale; 

9) deciziile Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și 

Cercetare referitoare la acreditare și evaluare; 

10) actele de studii personalizate de Centrul Tehnologii Informaționale şi 

Comunicaționale în Educație; 

11) ordinele instituțiilor de învățământ, organelor locale de specialitate în 

domeniul învățământului, Ministerului Educației, Culturii și Cercetării privind 

acordarea, modificarea sau retragerea drepturilor de utilizator, conform 

competenței. 

 

24. Documentele de ieșire includ rapoarte analitice și statistice referitoare 

la: 

1) instituțiile de învățământ; 

2) elevi ai instituțiilor de învățământ; 

3) studenți ai instituțiilor de învățământ; 

4) absolvenți ai instituțiilor de învățământ; 

5) angajați ai instituțiilor de învățământ; 

6) angajați ai organelor locale de specialitate în domeniul învățământului; 

7) școlarizarea; 

8) abandonul școlar; 

9) părăsirea prematură a învățământului; 

10) bugetele anuale ale instituțiilor de învățământ; 

11) infrastructura instituțiilor de învățământ; 

12) calificări; 

13) fișele instituțiilor de învățământ; 

14) necesarul de cadre didactice în instituții de învățământ; 

15) extrase privind listele copiilor/elevilor care au abandonat învățământul 

general obligatoriu din țară; 

16) extrase privind listele elevilor/studenților care au abandonat prematur 

învățământul din țară; 

17) extrase privind înmatricularea, durata studiilor, abandonul, 

exmatricularea, absolvirea instituțiilor de învățământ de către anumite persoane; 

18) răspunsuri la interpelări, întocmite în baza informației din baza de date 

ale sistemului. 

 

25. După caz, rapoartele analitice și statistice vor fi dezagregate pe tipuri 

de instituții de învățământ, unități administrativ-teritoriale, niveluri și cicluri de 

învățământ, limba de instruire, limba maternă, sex, situația socioeconomică a 

cetățenilor, mediul de reședință. 
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26. Instituțiile de învățământ din domeniile milităriei, securității și ordinii 

publice pot introduce suplimentar restricții de gestionare a datelor cu caracter 

personal în cadrul SIME cu privire la personalul didactic, elevi și studenți. 

 

Capitolul VI 

SPAȚIUL INFORMAȚIONAL AL SIME 

 

Secțiunea 1 

Obiectele informaționale gestionate de SIME 

 

27.  Principalele obiecte informaționale ale SIME sunt: 

1) instituția de învățământ – obiect informațional generic care reprezintă 

persoanele juridice înregistrate prin numărul de identificare de stat al unității de 

drept (IDNO). Instituțiile de învățământ fără statut de personalitate juridică sunt 

înregistrate prin instituția de bază, raion, localitate, denumire. Caracteristicile 

obiectului informațional „instituția de învățământ”:  

a) identificatorul intern unic al instituției de învățământ în SIME; 

b) numărul de identificare de stat al instituției de învățământ (IDNO); 

c) codul unic de identificare a întreprinderilor și organizațiilor (CUIIO); 

d) codul trezoreria; 

e) codul fiscal; 

f) denumirea; 

g) fondatorul; 

h) adresa; 

i) telefon, fax, e-mail; 

j) categoria instituției; 

k)  tipul instituției; 

l) acreditarea/autorizarea provizorie de funcționare, după caz; 

m) structura instituției; 

n) numărul posturilor pentru fiecare categorie de personal; 

o) limba majoritară de comunicare în localitatea în care se află instituția; 

p) numărul de schimburi; 

q) anul ultimei reorganizări; 

r) modul de reorganizare; 

s) conducătorul (nume, prenume, telefon, e-mail); 

t) programele de formare profesională oferite, după caz; 

u) rețeaua de grupe, clase, cercuri, secții sportive, după caz; 

v) infrastructura; 

w) alte date cu privire la instituția de învățământ; 

x) date despre resursele informaționale (manuale); 
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2) copil/elev/student/cursant – obiect informațional identificat prin 

numărul de identificare al persoanei fizice (IDNP/alte acte de identificare). 

Caracteristicile obiectului informațional „copil/elev/student/cursant”: 

a) identificatorul intern unic al copilului/elevului/studentului/cursantului în 

SIME; 

b) numărul de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP); 

c) codul certificatului de naștere, codul actului de identitate, în lipsa IDNP, 

după caz; 

d) numele, prenumele; 

e) data nașterii; 

f) sexul; 

g) adresa; 

h) telefonul; 

i) date despre părinți (nume, prenume, date de contact); 

j) date despre instituția de învățământ în care este înscris (IDNO, CUIIO); 

k) date despre subdiviziunea structurale căreia îi aparține; 

l) cetățenia, după caz; 

m) limba maternă, limba de instruire, limbile străine studiate, după caz; 

n) repetă anul, după caz; 

o) studiază limba maternă ca o disciplină distinctă; 

p) date despre copilul/elevul/studentul/cursantul aflat în situație de risc 

(este instituită tutela/curatela; de cine este exercitată tutela/curatela; situația de 

risc (orfan, monoparental, cu dizabilitate, trei sau mai mulți copii minori în 

familie, numărul de părinți șomeri în familie, familie fără venituri sau cu venituri 

mici, limba maternă nu coincide cu limba de instruire, numărul părinților plecați 

peste hotare); în grija cui a rămas persoana), după caz. Accesul la aceste date este 

limitat la nivel de instituție de învățământ; 

q) date despre copilul/elevul/studentul/cursantul cu cerințe educaționale 

speciale (instruirea la domiciliu; tulburări emoționale (afective) și de 

comportament; tulburări de limbaj; dificultăți de învățare; comportament deviant; 

întârziere/dizabilitate mintală/intelectuală/dificultăți severe de învățare; 

dizabilități fizice/neuromotorii; dizabilități de văz; deficiențe de auz; măsurile de 

intervenție; planul educațional și/sau de asistență; tipul planului educațional 

individualizat), după caz. Accesul la aceste date este limitat la nivel de instituție 

de învățământ; 

r) data înscrierii în această instituție; 

s) motivul venirii în această instituție, după caz; 

t) distanța de la locul de trai până la această instituție, după caz; 

u) modul în care copilul/elevul/studentul/cursantul vine la această 

instituție, după caz; 

v) statutul copilului/elevului/studentului/cursantului (înmatriculat, învață; 

înmatriculat, dar a abandonat studiile; exmatriculat); 

w) data orientativă a abandonului școlar, dacă este cazul; 
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x) motivul abandonului școlar, după caz; 

y) data și motivul exmatriculării din această instituție; 

z) grupele/cercurile/secțiile pe care le frecventează; 

aa) numărul de ore absentate motivate/nemotivate, după caz; 

bb) planul-cadru/programul de formare profesională urmat, după caz; 

cc) ciclul de studii, după caz; 

dd) calificarea, după caz; 

ee) rezultatele și/sau situația academică; 

ff)   date despre conectarea la domiciliu la Internet; 

gg) date despre posesia dispozitivelor (gadgeturilor) la domiciliu conectate 

la internet; 

3) angajat al instituției de învățământ – obiect informațional cu 

următoarele caracteristici: 

a) identificatorul intern unic al angajatului instituției de învățământ în 

SIME; 

b) numărul de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP); 

c) numele, prenumele; 

d) data nașterii; 

e) sexul; 

f) categoria de personal (de conducere, didactic etc.); 

g) date despre instituția de învățământ în care este angajat (IDNO, CUIIO); 

h) data angajării; 

i) data concedierii, dacă este cazul; 

j) motivul concedierii, dacă este cazul; 

k) este stabilită pensia de vârstă; 

l) postul/funcția; 

m) modul de angajare (de bază, prin cumul etc.); 

n) durata contractului individual de muncă; 

o) nivelul de studii; 

p) studiile pedagogice/profesionale; 

q) gradul didactic/managerial/titlul științific/titlul ştiinţifico-didactic, după 

caz; 

r) vechimea în muncă;  

s) vechimea în muncă în sectoarele reale ale economiei, după caz; 

t) nivelul grupelor/claselor în care predă; 

u) volumul de muncă, după caz; 

v) disciplinele predate, după caz; 

w) date despre conectarea la domiciliu la Internet; 

x) date despre posesia dispozitivelor (gadgeturilor) la domiciliu conectate 

la internet; 

4) subdiviziuni structurale (clase, grupe etc.) ale instituției de învățământ – 

obiect informațional identificat prin identificatorul instituției și codul atribuit de 
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instituția de învățământ în cauză. Caracteristicile obiectului informațional 

„subdiviziuni structurale ale instituției de învățământ”: 

a)  identificatorul instituției și codul atribuit subdiviziunii structurale de 

către instituția de învățământ în cauză; 

b)   denumirea; 

c)   nivelul; 

d)   profilul; 

e)   statutul; 

f)   limba de instruire; 

g)   tipul planului de învățământ/calendarului academic, după caz; 

h)   numărul de ore pe săptămână, după caz; 

i)   schimbul; 

5) organ local de specialitate în domeniul învățământului secundar – obiect 

informațional identificat prin numărul de identificare de stat al unității de drept 

(IDNO); 

6)  angajat al organului local de specialitate în domeniul învățământului; 

7)  calificarea angajatului – obiect informațional identificat prin codul 

atribuit de Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare. 

Caracteristicile obiectului informațional „calificarea angajatului”: 

a) codul/codurile atribuit(e) calificării de către Agenția Națională de 

Asigurare a Calității în Educație și Cercetare; 

b) denumirea calificării (titlul de calificare profesională acordat); 

c) nivelul programului de formare profesională; 

d) domeniul general de studiu; 

e) domeniul de formare profesională; 

f) domeniul ocupațional; 

g) specialitatea/programul de studiu; 

8) utilizator al sistemului – obiect informațional generic care reprezintă 

orice utilizator al SIME. Caracteristicile obiectului informațional „utilizator al 

sistemului”:  

a) identificatorul intern unic al utilizatorului în SIME; 

b) codul personal al persoanei fizice (IDNP); 

c) numele, prenumele; 

d) telefon, adresa de poștă electronică; 

e) rolul; 

f) data atribuirii statutului de utilizator; 

g) data expirării statutului de utilizator; 

h) date cu privire la modificarea parolei; 

i) data ultimei intrări reușite în sistem. 

 

28. Obiecte informaționale împrumutate din alte sisteme informaționale de 

stat: 

1) Registrul de stat al populației (date cu privire la persoane fizice); 
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2) Registrul de stat al unităților de drept (date cu privire la persoane 

juridice); 

3) Registrul actelor permisive (date privind actele permisive emise în 

Republica Moldova); 

4) Registrul național al calificărilor (date cu privire la calificări); 

5) alte sisteme și resurse informaționale relevante obiectivelor, sarcinilor 

și funcțiilor SIME. 

 

29. Posibilitățile utilizatorului depind de contextul în care el se află și de 

rolul lui în sistem: 

1) administrator național − are acces la toate informațiile din sistem; 

2) administrator raional/municipal − are acces doar la datele referitoare la 

învățământul din unitatea administrativ-teritorială de care este responsabil; 

3) administrator al instituției − are acces doar la datele referitoare la 

instituția de învățământ în care activează; 

4) operator al subdiviziunii structurale − are acces doar la datele referitoare 

la subdiviziunea de care este responsabil (clasa, grupa etc.); 

5)  expert – operator al subdiviziunii structurale care are acces doar la 

datele referitoare la subdiviziunea de care este responsabil (clasa, grupa etc.), cu 

restricționarea de a modifica datele educaționale; 

6) economist – are drepturi similare cu cele ale operatorului subdiviziunii 

structurale, având acces la datele economico-financiare; 

7) analist raional/național/instituție – are acces doar la vizualizarea datelor 

prin rapoartele accesibile. 

 

Secțiunea a 2-a 

Scenariile de bază aferente obiectelor informaționale 
 

30. Scenariul de bază reprezintă lista evenimentelor aferente obiectelor 

informaționale gestionate de sistem:  

1) evidența obiectului se efectuează în baza ordinelor de înmatriculare, 

dosarelor personale ale copiilor/elevilor/studenților/cursanților și ordinelor de 

desemnare a utilizatorilor sistemului; 

2) organele locale de specialitate în domeniul învățământului sunt 

gestionate în SIME de către deținătorul sistemului; 

3) instituțiile de învățământ sunt gestionate în SIME de către deținătorul 

sistemului; 

4) subdiviziunile structurale sunt gestionate în SIME de către instituțiile de 

învățământ; 

5) copiii, elevii, studenții, cursanții și angajații sunt gestionați în SIME de 

către instituțiile de învățământ; 

6) utilizatorii de nivel național și utilizatorii de nivel local sunt gestionați 

în SIME de către deținătorul sistemului; 
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7) în cazul instituțiilor de învățământ de subordonare locală, utilizatorii de 

nivel instituțional sunt gestionați în SIME de către organul local de specialitate în 

domeniul învățământului, iar în cazul instituțiilor de subordonare centrală − de 

către deținătorul sistemului; 

8) utilizatorii la nivel de subdiviziuni structurale sunt gestionați în SIME 

de către instituțiile de învățământ; 

9) actele de studii ale absolvenților sunt introduse în SIME de către 

operatorul subdiviziunii structurale; 

10) SIME poate conține mecanisme directe sau prin fișiere de import al 

datelor din alte sisteme informaționale din domeniul educațional la nivel 

național; 

11) transferul copiilor, elevilor, studenților, cursanților dintr-o 

subdiviziune structurală în alta – în cadrul uneia și aceleiași instituții de 

învățământ transferul se efectuează de către instituția de învățământ; 

12) transferul copiilor, elevilor, studenților, cursanților dintr-o instituție de 

învățământ în alta presupune efectuarea a două operații: (1) prima instituție de 

învățământ declară persoana plecată ca fiind exmatriculată și (2) instituția a doua 

de învățământ importă persoana venită ca fiind înmatriculată; 

13) transferul angajaților dintr-o instituție în alta presupune efectuarea a 

două operații: (1) prima instituție de învățământ declară persoana plecată ca fiind 

concediată și (2) instituția a doua de învățământ importă persoana venită ca fiind 

angajată; 

14) scoaterea obiectului informațional din evidență se realizează prin 

radierea acestuia din sistem. Obiectul radiat nu va fi eliminat fizic din baza de 

date. Radierea constă în schimbarea statului obiectului și al informațiilor asociate 

acestuia, astfel că obiectul informațional radiat va figura în sistem doar în calitate 

de istoric. 

 

Secțiunea a 3-a 

Interacțiunea cu clasificatoarele, alte sisteme 

și platforme electronice guvernamentale 

      

31.  În scopul asigurării veridicității, excluderii inconsistenței datelor și 

micșorării volumului informației păstrate în SIME, în sistem vor fi utilizate 

următoarele clasificatoare: 

1) clasificatoare naționale: 

a) Clasificatorul programelor educaționale din Republica Moldova 

(MoldCED); 

b) Clasificatorul unităților administrativ-teritoriale (CUATM); 

c) Clasificatorul formelor de proprietate (CFP); 

d) Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova (CORM 006-14); 

e) Clasificatorul activităților din economia Moldovei (CAEM); 

f) Clasificatorul formelor organizațional-juridice ale agenților economici; 
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2) clasificatoare interne: 

a) Clasificatorul tipurilor de instituții de învățământ; 

b) Clasificatorul posturilor didactice, de conducere, didactice auxiliare, 

științifice, ştiinţifico-didactice, nedidactice, auxiliare din învățământ; 

c) Clasificatorul tipurilor de planuri-cadru; 

d) Clasificatorul tipurilor de planuri de studii;  

e) Clasificatorul tipurilor de situații de risc în care se pot afla copiii, elevii, 

studenții, cursanții; 

f) Clasificatorul tipurilor de vulnerabilitate care pot afecta copiii, elevii, 

studenții, cursanții. 

Elaborarea clasificatoarelor interne se va face în baza definițiilor de 

metadate, utilizate în sistemul național de statistică. 

 

32. SIME va fi integrat cu platforma de interoperabilitate (MConnect) în 

scopul asigurării schimbului de date cu alte resurse informaționale, în 

conformitate cu legislația cu privire la schimbul de date și interoperabilitate. 

 

Capitolul VII 

SPAȚIUL TEHNOLOGIC AL SIME 

 

33. SIME va fi dezvoltat urmărind o arhitectură în multinivel (având cel 

puțin următoarele niveluri – baza de date, logica de aplicație și interfața cu 

utilizatorul). Utilizarea unei arhitecturi modulare permite o cuplare redusă între 

componente, în care responsabilitățile fiecărei componente sunt specializate, și 

permite adăugarea de noi module fără modificări în modulele software finalizate. 

 

34. Platforma tehnică va utiliza standarde deschise și va fi compatibilă cu 

sisteme care, la fel, utilizează standarde nonproprietare, precum și cu standardele 

deja existente.  

 

35. SIME va fi găzduit pe platforma tehnologică guvernamentală comună 

(MCloud), care permite accesul, la cerere, pe bază de rețea la totalitatea 

configurabilă a resurselor de calcul virtualizabile (de exemplu rețele, servere, 

echipamente de stocare, aplicații și servicii) și care pot fi puse rapid la dispoziție 

cu un efort minim de administrare sau interacțiune cu furnizorul acestor servicii. 

În acest fel, SIME va putea fi ușor extins pe verticală, pentru a acomoda numărul 

necesar de utilizatori, atât în regim normal de lucru, cât și în perioadele de vârf. 

 

36. Mijloacele de asigurare a interoperabilității SIME vor corespunde 

cerințelor stabilite prin actele normative. 
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37. Mijloacele hardware și software ale utilizatorului vor garanta stabilirea 

nivelurilor de acces la sistem în funcție de domeniile de responsabilitate ale 

acestuia. 

 

38. Infrastructura informațională a SIME se va baza pe o arhitectură în trei 

niveluri, caracterizată prin următoarele elemente de bază, conform figurii de mai 

jos: 

1) nivelul de stocare a datelor − destinat pentru stocarea și actualizarea 

datelor despre copii, elevi, studenți, cursanți, angajați, instituțiile de învățământ, 

organele locale de specialitate în domeniul învățământului, acte de studii și 

calificări, utilizatori ai sistemului; 

2) nivelul aplicațiilor − destinat pentru executarea proceselor de business 

ale SIME; 

3) nivelul de interacțiune − destinat utilizatorilor sistemului. 

 

 
Fig. Arhitectura SIME 

 

39. Produsele software ale serverului de aplicații și ale serverului web vor 

fi proiectate și elaborate în așa mod încât accesul la SIME de la stațiile de lucru 

ale utilizatorilor să poată fi asigurat cu ajutorul produselor-program cu destinație 

generală − programe de navigare în Internet, procesoare de texte, procesoare de 

calcul tabelar, programe și dispozitive de autentificare a utilizatorilor etc., fără a 

fi necesară instalarea unor softuri specializate. 

 

40. Având în vedere importanța SIME în cadrul resurselor informaționale 

de stat, este necesară o disponibilitate înaltă și accesul neîntrerupt la sistem. Din 

acest motiv, întreaga soluție va fi construită în regim de înaltă disponibilitate 

(24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână). 
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Capitolul VIII 

ASIGURAREA SECURITĂȚII INFORMAȚIONALE A SIME 

 

41. Pentru asigurarea îndeplinirii cerințelor de securitate, vor fi respectate 

următoarele principii de bază: 

1) confidențialitatea – asigurarea protecției resurselor de date educaționale 

împotriva accesului neautorizat. Accesul la date este limitat doar la participanții 

autorizați; 

2) integritatea – asigurarea completitudinii resurselor de date educaționale, 

precum și asigurarea împotriva manipulării frauduloase a datelor. Protecția 

împotriva dezastrelor va fi realizată prin crearea copiilor de rezervă incrementale 

și depline; 

3) disponibilitatea – asigurarea unui proces de redundanță pentru a proteja 

participanții de eventualele defecțiuni care pot surveni în timpul funcționării, 

precum și asigurarea datelor, componentelor funcționale și serviciilor asociate 

către utilizatorii autorizați la momentul solicitării;  

4) autenticitatea – garantarea faptului că datele nu au fost modificate. Pe 

lângă autenticitate, este important să se asigure și nonrepudierea datelor, adică 

autorii nu vor putea nega proveniența acestora. 

 

42. Utilizatorii de nivel de administrator al instituției și de nivel mai înalt 

vor avea acces la SIME numai în baza autentificării prin MPass. Totodată, alți 

utilizatori la nivel de instituție vor putea fi autentificați prin MPass sau prin 

nume și parolă, cu trecerea etapizată la autentificare doar prin MPass. 

 

43. Utilizatorii vor fi autorizați să acceseze doar blocurile funcționale și 

datele pentru care au permisiunile necesare, conform rolurilor fiecăruia.  

 

44. Esența securității informaționale a SIME constă în următoarele: 

1) prin securitate informațională se înțelege protecția resurselor și a 

structurii informaționale a SIME împotriva acțiunilor premeditate sau accidentale 

cu caracter natural sau artificial, care au ca rezultat cauzarea prejudiciului 

participanților la procesele de colectare, stocare, prelucrare și schimb de 

informații; 

2) noțiunea de securitate informațională a SIME include o serie de termeni 

precum: măsuri, politici, tehnologii, puncte de control, structură organizațională, 

atribuții și funcții în sistem. În procesul elaborării și exploatării SIME se vor 

identifica și se vor implementa mijloacele ce vor asigura securitatea 

informațională a SIME; 

3) colectarea, prelucrarea, stocarea, transmiterea și furnizarea datelor cu 

caracter personal se vor efectua în conformitate cu prevederile actelor normative; 
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4) pentru a asigura nivelul securității informaționale stabilit de actele 

normative, la elaborarea și implementarea măsurilor de securitate se va ține cont 

de aspectul securității informației, care se referă la protecția datelor prin 

aplicarea unor măsuri de securizare la nivel logic, prin utilizarea tehnologiilor 

informației. Aceasta include programele antivirus, programele de tip „firewall”, 

programele de criptare a fișierelor și a purtătorilor externi de informație, 

delimitarea logică a subrețelelor. 

 

45. La elaborarea și exploatarea SIME se va ține cont de actele normative 

cu privire la securitatea cibernetică. 

 

46. În scopul asigurării securității informaționale, la elaborarea și 

exploatarea SIME vor fi respectate și îndeplinite cerințele și sarcinile ce 

urmează: 

1) securitatea informațională, care trebuie să se conformeze cerințelor 

legislației Republicii Moldova, precum și standardelor internaționale ce nu 

contravin legislației naționale și contribuie la sporirea gradului de securitate; 

2) confidențialitatea informației, care presupune limitarea accesului la 

anumite categorii de date al persoanelor fără drepturile și împuternicirile 

corespunzătoare; 

3) consistența și integritatea logică a informației, adică prevenirea 

introducerii, modificării, copierii, actualizării și nimicirii neautorizate a datelor; 

4) protecția infrastructurii informaționale împotriva deteriorării și 

încercării de modificare a funcționării SIME.  

 

Capitolul IX 

RADIEREA DATELOR DIN SIME 

 

47. După finalizarea studiilor, fără a continua, dosarul de caz este stocat în 

baza de date curentă în scopul generării rapoartelor și statisticilor, apoi este 

trecut în arhiva electronică. 

 

48. Termenul de păstrare în arhivă a dosarului de caz constituie 75 de ani 

de la data încheierii ultimului an de studii. 

 

49. La expirarea termenului de păstrare, dosarul de caz este radiat automat 

din SIME, cu efectuarea înregistrării evenimentelor corespunzătoare. 

 

Capitolul X 

DISPOZIȚII FINALE 

 

50.  Implementarea SIME poate influența eficientizarea proceselor de 

management educațional la toate nivelurile de învățământ. Datele deschise, 
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furnizate de SIME, vor oferi instituțiilor de învățământ și organelor de conducere 

a învățământului posibilitatea de a extinde participarea reprezentanților societății 

civile, părinților, tuturor cetățenilor țării la planificarea și desfășurarea procesului 

educațional, vor crea posibilități de evaluare a instituțiilor de învățământ și a 

întregului domeniu al educației.  

 

51. Elaborarea și implementarea SIME presupune atât modernizarea 

software-urilor utilizate deja în managementul educațional la nivel central și 

instituțional, cât și elaborarea de produse-program noi, orientate spre integrarea 

lor în resursele informaționale de stat. Funcționarea eficientă a SIME va fi 

condiționată de edificarea integrală a infrastructurii corespunzătoare. 

Organizarea SIME pe baza principiilor modularității și scalabilităţii va permite 

implementarea acestuia pe etape, cu extinderea treptată pe toate nivelurile și 

ciclurile învățământului din Republica Moldova, în funcție de mijloacele 

financiare disponibile. 

 

52. Prezentul Concept va servi drept bază pentru elaborarea sarcinilor 

tehnice destinate proiectării, dezvoltării și introducerii consecutive în exploatare 

a componentelor ce vor realiza evidența entităților educaționale și vor asigura 

suportul informațional pentru managementul, monitorizarea și evaluarea fiecărui 

nivel și ciclu al sistemului de învățământ, a instituțiilor de învățământ de orice 

tip. Baza de date a SIME va servi în calitate de resursă informațională 

consolidată pentru dezvoltarea și implementarea pe scară largă a serviciilor 

educaționale digitale. 

 

53. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării va acoperi costurile 

necesare pentru administrarea, funcționarea și dezvoltarea continuă a SIME din 

contul și în limitele bugetului aprobat. 

 

54. Implementarea efectivă a SIME revine Ministerului Educației, Culturii 

și Cercetării și Centrului de Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în 

Educație în comun cu autoritățile administrației publice locale și instituțiilor de 

învățământ. La îndeplinirea obiectivelor prezentului Concept pot participa și alte 

instituții ale statului, precum și organizații neguvernamentale care cooperează 

potrivit competențelor și în condițiile legii. 

  



NОТД INFОRМАТIЧД

la proiectul Ноtёririi Guvemului
cu privire la арrоЬаrеа Conceptului Sistemului Iпlогmаliопаl de Management in Educalie

Dепцmirеа аutоrчlчi qi, dupi caz, а participan{ilor la еlаЬоrаrеа pioiectul1 ч

Proiectul Hotdririi Guvemului cu privire la арrоЬаrеа Conceptului Sistemului
Iпfоrmаliопаl de Management in Educalie este еlаЬоrаt de сitrе Ministerul Educaцiei, Culturii
gi Сеrсеtйrii in comun cu Centrul Tehnologii InformalionaIe qi Comunicalionale iп Educalie, in
temeiul агt.l40 alin.(l) lit. у) din Codul educaliei al Republicii Moldova пr. 152/2014
(Мопitогul Oficial al Republicii Moldova, 20l 4, пr. З19-З24, аrt. 634). Рrоiесtul Hot5ririi
Guvernului а fost coordonat сч А en ia de Guчеrпаrе Еlесtrопiсi

2. Condifiile се au impus еlаЬоrаrеа proiectului de act поrmаtiч qi finaliti{ile
urmirite

[n anul 2014 а fbst elaborat si aprobat codul educaliei unde sunt reflectale о mullime de
modificdri in sistemul educalional. Aceste modificДri пч au fost rеflесtаtе in Conceplia SIE
арrоЬаtа рriп Ноtirirеа Guvernului пr.270l2007 qi Ноtdrirеа Guvemului 899/2014. In conceptul
nou sunt rеflесtаtе toate modificйrile ре parcursul exploattrrii sistemului.

Proiectul HotДririi Guvemului cu privire la арrоЬаrеа Conceptului Sistemului
Informalional de Management in Educalie а fost еlаЬоrаt in scopul automatizdrii рrосеsеlоr de
соlесlаrе, actualizare si stocare а datelor cu rеfеrirе la educalia din Republica Moldova, cu
rеsресtаrеа condiliilor Legii пr. lЗ3120l1 privind proteclia dаtеlоr cu саrасtеr реrsопаl.

In acest context, proiectul Hotбririi Guvernului cu privire Ia арrоЬаrеа Conceptului
Sistemului Iпfоrmаliопаl de Management in Educalie stabileýte dеsсriеrеа de baz\ а
instrumentului electronic eiicient pentru analiza gi planificarea strategicё а politicilor
educalionale, еlаЬоrаrеа Ei monitorizarea implementirii rеГоrmеlоr ре domeniul educaliei,
рrесum qi identificaгea cazurilor de abandon Есоlаr, de раrаsirе рrеmаtчrД а sistemului de
iпчй!imiпt.

3. Principalele prevederi ale proiectului qi eviden(ierea elementelor noi

Sistemul IпГоrmаliопаl de Management in Educa{ie este destinat pentru gestionarea
datelor educalionale qi оfеrirеа tuturor celor inteгesati (autoritati qi institulii ale statului, institulii
de iпчi!йmiпt, societatea civil5, cetёleni etc.) а informaliei actuale cu рriчirе la domeniul
educaliei, integrind date cu сагасtеr personal ýi pagina web destinata, саrе conline date publice
cu rеfеrirе la educalia in Republica Moldova.

Scopu| Sistemului IпГоrmа(iопаl de Management in Educalie este de а asigura Ministerul
Educaliei. Culturii qi СеrсеtДrii (МЕСС), alte autoritali publice centrale, autoritёli publice Iocale

9i institulii de invitamiint cu date acTualizate privind sistemul educalional репtrч еlаЬоrаrеа 5i

I implementarea politiciIor educalionale, mопilоrizаrеа qi evaluarea impactului асеstога. AstГel,

I SIMB uu deveni unica sursd de date veridice сu rеfеrirе la sistemul educalional.
Obiectivele Sistemului lпГоrmаliопаI de Management in Educalie sunt:

l) mоdеrпizаrеа managementului educalional рriп consolidarea сарасitДlilог МЕСС,
administraliilor рчЬliсе locale qi ale instituliilor de invildmAnt de colectare, stocare, рrеlчсrаrе. l

transmitere gi deschidere а datelor din domeniul educaliei, cu rеsресtаrеа condiliilor Legii пr.

133/20l1 privind proteclia dаtеIоr cu саrасtеr personal..
2) eficientizaгea gestionarii de сdtrе МЕСС, autoritaliIe publice locale 9i instituliile de

inva!amant а finanlelor publice destinate sistemului educalional.
3) sроrirеа validitalii Ei accesibilitalii datelor din domeniul educaliei qi аsigчrаrеа

plenitudinii асеstоrа, iп limitele legislaliei cu рriчirе [а protectia datelor cu саrасtеr реrsопаl.
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4) аsigчrаrеа trапsраrепtеi decizionale din sistemul educalional prin digitalizarea
ргосеsеlоr din sistem gi deschiderea datelor statistice din domeniul educa{iei pentru societatea
с ivili.

5) {iпегеа evidenlei unice centralizate а instituliilor de iпчй!ДmАпt, оrgапеlоr locale de
specialitate in domeniul invi{йmAntului, copiilor, elevilor, studenlilor, cadrelor didactice,
асtеlоr de studii Ei а calificirilor in scopuI сгеёrii condiliiloг репtru ргечепirеа abandonului

Ecolar qi р5rДsirеа рrеmаtчrа а sistemului de invatamant, identificarea саzurilоr de falsificare а
actelor oficiale Ei optimizarea utilizdrii Ьuпurilоr mаtеriаlе gi mijloacelor fiпапсiаrе alocate de
catre Stat.

Proiectul de asemenea, рrорuпе rеglеmепtаrеа ехргеsа а misчrilоr de аsigurаге а

ргоtесliеi ýi securitalii iпГоrmа{iеi conlinute iп sistem, identificind obiectele се necesiti а fi
pгotejate qi metodele de proteclie, inclusiv cele de сопtrасаrаrе а регiсоlеlоr iпfоrmа[iопаlе.

Sistemul va utiliza serviciile guvemamentale de рlаtГогmй MPass, MSign, MLog.
MConnect qi va fi gizduit ре рlаtiоrmа tehnologicД guvernamentalД MCloud.

4. Fundamentarea есопоmiсо-fiпапсiаri
Dezvoltarea Sistemului lпГоrmаliопаI de Management iп Educatie, implementarea qi

men|inerea iunclionalitalii acestuia а fost rеаlizаtё cu sustinerea Bёncii Mondiale (Decretul
Preqedintelui RM nT.737 din 07.06.2018 privind рrоmчlgаrеа Legii pentru rаtifiсаrеа Acordului
de fiпапlаrе (fiпап{аrе adilionald репtгu proiectul Rеfоrmа invilimintului in Moldova) dintre
RM Ei Banca MondialД), iar costul total aproximativ este de 7,5 mln. lei pentru toate modulele
elaborate in sistem.

iп septembrie 2018 SIME а fost transmis cu titlu gratuit din gestiunea есопоmiсё а
Ministerului Educaliei, Culturii qi Сеrсеtiгii in gestiunea Centrului Tehnologiilor
Iпfогmа{iопаlе gi Comunicalionale in Educalie, рrесum 9i contabilizat in modul stabilit.

5. Modul de iпсоrроrаrе а actului in cadrul normativ in vigoare

Pentru implementarea prezentului рrоiесt Ноtаrirе de Gччеm este песеsаr аЬrоgаrеа
Ноtйririi Guvemului пr,2'7 01200'7 cu рriчirе la арrоЬатеа Concepliei sistemului iпfогmаliопаl
educalional (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,2007, пr.51-53, аrt. З83) qi а Ноtбririi
Gччеmului пr.899/20lЗ pentru арrоЬаrеа Regulamentului privind sistemul de саrtоgrаfiеrе а
qcolilor рrimаrе, gimnaziilor qi liceelor.

6. Avizarea gi consultarea publici а proiectului

In scopul respectarii рrечеdеrilоr Legii пr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind
transparenla in рrосеsчl decizional, proiectul а fost plasat ре pagina web oficialй а Ministerului
Educaцiei, Culturii gi Сегсеtёгii www.mecc.gov.md, compartimentul Тrапsраrеп{d, directoriul
Тгапsраrепlh decizionali, secliunea Modul de раrtiсiраrе.

7. Constat5rile expertizei anticorup{ie
Сопfоrm scrisorii CNA ýr. 06/2-3822 din 08.07.2020) proiectul пч se supune expertizei

anticoruplie.

8. Constatйrile expertizei juridice
Expeпiza juridica а fost efectuata ýr. 04/4986 din 06.07.2020), ргорчпеrilе qi obiecliile

au fost luate in consideralie la definitivarea proiectului.

9. Constatйrile altor autorititYinstitu{ii ale сirоr avizare este песеsаri
Pгoiectul de hоtаrirе а Guvemului а fost supus aviziriiprin scrisoarea Сапсеlаriеi de Stat,

l

пr. l8-23-3608 din 30 aprilie 2020.
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