T.

REGULAMENT DE FUNCŢIONARE
a Secţiei analiză, monitorizare şi implementare a politicilor educaţionale din cadrul
Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport a Consiliului municipal Chişinău
I. Dispoziţii generale
1. Regulamentul Secţiei analiză, monitorizare şi implementare a politicilor
educaţionale stabileşte modul de organizare şi funcţionare a subdiviziunii
menţionate şi este elaborat în conformitate cu prevederile Codului Educaţiei,
Hotărîrii Guvernului nr.168 din 09.03.2010, cu alte acte legislative şi normative
ce reglementează procesul educaţional.
2. Secţia analiză, monitorizare şi implementare a politicilor educaţionale (în
continuare - secţia) are scopul de a contribui la eficientizarea activităţii sistemului
educaţional municipal prin:
a) coordonarea activităţii de implementare a documentelor de politici educaţionale
naţionale;
b) examinarea impactului în rezultatul implementării politicilor educaţionale;
c) coordonarea procesului de monitorizare, evaluare şi raportare a implementării
documentelor de politici educaţionale la nivel de municipiu.
3. Numărul de personal şi structura unităţii se stabilesc de către şeful DGETS, în
limita efectivului-limită aprobat de Guvern.
II. Atribuţiile unităţii
4. Secţia are următoarele atribuţii de bază:
1) oferă asistenţă metodologică în procesul de implementare a politicilor
educaţionale;
2) analizează şi avizează proiectele documentelor de politici educaţionale, actelor
legislative şi normative, care conţin rezultatele evaluării impactului, monitorizării
şi evaluării politicilor educaţionale implementate de subdiviziunile şi instituţiile
subordonate DGETS, inclusiv în scopul asigurării:
a) corespunderii politicilor educaţionale implementate cu prevederile documentelor
de politici naţionale;
b) respectării etapelor şi modului de implementare, analiză, monitorizare şi
raportare privind implementarea politicilor educaţionale;
c) corelării politicilor educaţionale implementate cu cadrul de resurse financiare
disponibile;
3) coordonează procesul de monitorizare şi generalizează rezultatele implementării
documentelor de politici educaţionale implementate;
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4) propune ajustarea şi actualizarea documentelor de politici educaţionale existente
şi iniţierea unor politici educaţionale noi, în baza rezultatelor obţinute în urma
implementării documentelor de politici publice sectoriale, intersectoriale şi
naţionale;
5) creează şi gestionează baza de date necesară pentru analiza, monitorizarea,
implementare şi raportarea asupra documentelor de politici educaţionale.
III. Drepturile secţiei
5. Secţia are dreptul:
1) să solicite, în condiţiile legii, de la subdiviziunile şi instituţiile de învăţămînt
subordonate DGETS informaţia şi documentele necesare pentru exercitarea
atribuţiilor ce îi revin;
2) să restituie subdiviziunilor şi instituţiilor de învăţămînt subordonate, pentru
revizuire, proiectele de documente de politici educaţionale, acte legislative şi
normative, documentele ce conţin rezultatele evaluării impactului, monitorizării şi
implementării politicilor educaţionale, care nu corespund instrucţiunilor
metodologice elaborate de instanţele ierarhic superioare;
3) să solicite asistenţa direcţiilor de resort şi a altor autorităţi publice în analiza
evaluării impactului politicilor publice educaţionale şi în realizarea procesului
decizional;
4) să antreneze subdiviziunile şi instituţiile de învăţămînt subordonate DGETS în
procesul de analiză, monitorizare, evaluare şi raportare a implementării politicilor
publice;
5) să participe la cursuri de instruire, conferinţe, seminare, mese rotunde şi alte
activităţi, organizate în Republica Moldova şi în alte ţări, cu tematică relevantă
pentru domeniul de activitate;
6) să exercite alte drepturi prevăzute de legislaţia în vigoare.
IV. Responsabilităţile secţiei
6. Secţia este responsabilă pentru:
1) analiza documentelor de politici publice, a proiectelor de acte legislative şi
normative, a documentelor care conţin rezultatele evaluării impactului,
monitorizării şi evaluării politicilor educaţionale implementate sub aspectul
respectării instrucţiunilor metodologice elaborate de Cancelaria de Stat şi emiterea
avizelor în acest sens;
2) consultarea subdiviziunilor şi instituţiilor de învăţămînt subordonate cu privire
la procesul şi cerinţele faţă de implementarea, evaluarea impactului, monitorizarea
şi raportarea privind implementarea politicilor educaţionale;
3) facilitarea comunicării între colaboratorii secţiei, alte subdiviziuni şi instituţii de
învăţămînt subordonate din cadrul DGETS şi administraţiei publice locale;
4) generalizarea informaţiilor prezentate de alte subdiviziuni şi instituţii de
învăţămînt subordonate DGETS, a rapoartelor de monitorizare şi evaluare privind
implementarea documentelor de politici educaţionale naţionale.
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