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O R D I N
or. Sîngerei

din o J lU & t________2018

Cu privire la actualizarca datclor în 
Sistcmul Informaţional dc Managcmcntîn Educaţic

„r.

In 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 
cartograficre a şcolilor primare, gimnaziilor şi liceelor,

ordin

1. Se aprobă planul de acţiuni privind colectarea datelor în Sistemul Informaţional de 
Management în Educaţie (SIME) (se anexează).
2. înstituţiile de învăţământ de subordonare raională, vor asigura 
implementarea activităţilor ce le revin conform Planului de acţiuni conform Anexei.

3. Se stabileşte perioada 09 aprilie - 30 iunie 2018 pe parcursul căreia participanţii la SIME vor 
avea acces la acesta pentru introducerea datclor (conform planului de acţiuni).
4. înstituţiile de învăţământ, vor asigura introducerea datelor în SIME.
5. Administratorii instituţiilor de învăţământ:

sunt responsabili dc corectiludinea, veridicitatea şi completitudinea datelor introduse în 
SIME.
a) sunt obligaţi să confirme finalizarea etapelor de introducere a datelor (Sem. II, anuale şi 

închiderea anului 2017-2018) în regimul respectiv în SIME.
6. Se desemnează responsabil de realizarea prezentului ordin dna Cosic Olga, specialist 
superior, Direcţia Educaţie Sîngerei.
7. Monitorizarea executării prezentului o rd $ ^ ||u jg |^  ^sarcina d-lui M.Curciuc, şef- 
adjunct, DE Sîngerei

/  Şef Direcţie Educaţie Sîngerei
Ex: Cosic Olga

Mariana

mailto:directie@mail.ru
http://www.desingerei.ucoz.com


Anexă la ord nr.197 
din 12.04.2018

Planul dc acţiuni privind actualizarca datclor în Sistcinul Sistcmul 
Informaţional dcManagcmcnt în Educaţic

j

Nr. Activitatca Data Responsabili
1. Desemnarea adm inistratori 

1or raionali,
administratorior şcolar i 
administratorilor de clase ai 
Sistemului şi oferirea 
drepturilor de acces

09-21 aprilic 2018 Şef DE Sîngerei
Directorii instituţiilor de învăţământ

2. Asistenţa online pentru 
Administratorii raionali. 
municipali ai Sistemului

Toată perioada de 
introducere a datelor

Directorul Centrului Tehnologii 
Comunicaţionale şi Informaţionale în 
Educaţie

3. Actualizarea datelor despre 
Bugetele instituţiilor de 
învăţământ (2016) pentru 
generarea fişelor şcolilor 
pentru anii 2016-2017

23 aprilie - 30 aprilie 
2018 Directorii instituţiilor de învăţământ

4. Actualizarea datelor pentru 
anul şcolar 201 7 - 2018: 
Actualizarca listei elevilor; 
- Notele pentru Sem. II, 
notele anuale şi notele 
pentru testări şi închiderea 
anului de învăţământ 
(excepţie notele delaBAC).

21 mai - 30 iunie 2018 Directorii instituţiilor de învăţământ
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