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I. Statistica educației 
 

 

 

 

 

Prezentul Raport de activitate vizează realizarea priorităților strategice stabilite de către 

Ministerul Educației pentru anul 2016 în Planul său de activitate, precum și progresul în 

implementarea Strategiei de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 „Educația-2020”.   

Indicatori-cheie relevanți pentru anul de studii 2016-2017: 
I. Instituții de educație timpurie 
numărul de instituții – 1461 
numărul de copii, mii – 149,9 
numărul de cadre didactice, mii –12,6 
II. Instituții de învățământ primar și secundar general     
numărul de instituții – 1291 
numărul de elevi, mii – 333,7 
numărul de cadre didactice, mii– 28,9 
III. Instituţii de învăţământ profesional tehnic, total  
numărul de instituții – 86 
numărul de elevi, mii– 48,8   
numărul de cadre didactice, mii – 4,1 
din ele: 

Școli profesionale 
numărul de instituții – 43 
numărul de elevi, mii – 17,2 
numărul de cadre didactice, mii –1,7 
Colegii 

numărul de instituții – 32 
numărul de elevi, mii – 17,2 
numărul de cadre didactice, mii– 1,4 
Centre de excelență 
numărul de instituții – 11 
numărul de elevi, mii – 14,4 
numărul de cadre didactice, mii– 1,0 
IV. Instituţii de învăţământ superior 
numărul de instituții – 30 
numărul de studenți, mii –74,7 

numărul de cadre didactice, mii –5,0 
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1.1. Analiza statistică generală 

În anul de studii 2016-2017, în Republica Moldova activează 2868 de instituții de învățământ, cu un 

contingent de 607,1 mii de copii/elevi/studenți, inclusiv, 1461 de instituții de educație timpurie (la data 

01.01.2016) cu un număr de 149,9 mii de copii, 1291 de instituții de învățământ primar și secundar general, 

în care studiază 333,7 mii de elevi, 86 de instituții de învățământ profesional tehnic cu un număr de 48,8 

mii de elevi (43 de școli profesionale cu 17,2 mii de elevi, 32 de colegii cu 17,2 mii de elevi, 11 Centre de 

excelență cu 14,4 mii de elevi) și 30 de instituții de învățământ superior cu contingentul de 74,7 mii de 

studenți (Tabelele 1, 2). 

Comparativ cu anul de studii 2010-2011, numărul total al instituțiilor de învățământ s-a micșorat cu 

5,2%. Totodată, numărul de instituții de educație timpurie a crescut cu 5,8%, iar numărul instituțiilor de 

învățământ primar și secundar general s-a redus cu 13,3%. 

În anul de studii 2016-2017, numărul cadrelor didactice îl constituie 50565 de persoane, diminuându-

se față de anul de studii 2015-2016 cu 993 de persoane sau cu 1,9%. 

La nivel general, efectivele de elevi/studenți sunt în scădere. Populația de vârstă școlară (7-23de ani) 

s-a redus treptat în perioada anilor 2005-2016, constituind 723,9 mii persoane la data de 01.01.2016 și 

înregistrând o reducere cu 30 % față de anul 2005. Astfel, numărul total de elevi/studenți, la începutul 

anului de studii 2016-2017, a fost de 457,2 mii de persoane sau cu 18% mai puțin față de anul de studii 

2010-2011. 

Rata de înrolare în învățământ este diferită în funcție de categoria de vârstă, cel mai înalt nivel de 

înrolare înregistrându-se în cazul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 7-15 ani (88,2% în anul de studii 

2015-2016). Totodată, valoarea acestui indicator s-a diminuat cu 9,0%, comparativ cu anul de studii 2000-

2001. Cea mai mică rată de înrolare în învățământ este specifică pentru grupa de vârstă 19-23 de ani, 

constituind 26,4%. 

 

 

Tabelul nr.1. Copii, cadre didactice și instituții de educație timpurie 

 

 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
(La 01.01. 

2016) 

Copii 113135 130041 135427 141083 145296 147733 149936 

Cadre didactice 10292 11961 12330 12532 12334 12431 12575 

Instituții de 

educație timpurie 
1295 1381 1400 1418 1440 1453 1461 
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Tabelul nr.2. Instituții, elevi/studenți și cadre didactice, pe tipuri de instituții 

 

 
2010-

2011 
2011-

2012 
2012-

2013 
2013-

2014 
2014-

2015 
2015-

2016 
2016-

2017 

Instituții, total 1645 1612 1545 1518 1484 1446 1407 

Inclusiv: 

instituții de învățământ primar 

și secundar general 
1489 1460 1397 1374 1347 1323 1291 

școli profesionale 75 70 67 67 61 46 43 
colegii 48 48 47 45 45 42 32 
centre de excelență - - - - - 4 11 
instituții de învățământ 

superior 
33 34 34 32 31 31 30 

Elevi/studenți, total 557884 537136 520015 497991 477824 462704 457246 

Inclusiv în: 
instituții de învățământ primar 

și secundar general 
396488 381418 367251 353207 340977 334 509 333729 

școli profesionale 21419 20320 19581 18248 17508 15417 17228 
colegii 32164 31442 30725 29251 29810 24641 17188 

centre de excelență - - - - - 6468 14375 

instituții de învățământ 

superior 
107813 103956 102458 97285 89529 81 669 74726 

Cadre didactice, total 48729 47093 44946 42548 40757 39112 37990 

Inclusiv în: 
instituții de învățământ primar 

și secundar general 
37405 36203 34221 32188 30872 29580 28880 

școli profesionale 2257 2200 2171 2144 2096 1782 1709 
colegii 2574 2543 2551 2475 2417 2040 1383 
centre de excelență - - - - - 405 1018 
instituții de învățământ 

superior 
6493 6147 6003 5741 5372 5305 5000 
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1.2. Evoluția indicatorilor de bază 

 

 

Tabelul nr.3. Indicatorii de monitorizare a Strategiei „Educația 2020” 

 

Indicatorii Sursa 

Numărul 

inițial (2012 

sau anul 

indicat) 

 
2015 

 
2016 

Numărul 

țintă 

intermediar 
(2017) 

Număru

l țintă 

final 

(2020) 
1 2 3 4 5 6 7 

Acces 

Rata de înrolare în educația 

preșcolară (3-6 ani), % 
BNS 82 86 86,8 90 95 

Rata de înrolare în educația 

preșcolară (6-7ani), % 
BNS 92 95,9 98,0 96 98 

Rata brută de înrolare în 

învățământul primar, % 
BNS 93,8 92,4 91,8 97 98 

Discrepanța între mediul rural și 

urban, % 
BNS 21,3 24,5 33,1 8 5 

Rata brută de înrolare în 

învățământul gimnazial, % 
BNS 86,7 86,8 86,7 95 98 

Discrepanța între mediul rural și 

urban, % 
BNS 14,4 18,5 21,7 7 3 

Numărul copiilor care au 

abandonat școala 
ME 143 203 220 100 57 

Numărul copiilor cu cerințe 

educaționale speciale care 

frecventează școlile tradiționale 
ME 3.500 7670 8564 4.550 5.600 

Numărul copiilor aflați în 

instituții de tip rezidențial 
ME 1.700 1538 1033 1.275 850 

Numărul instituțiilor de tip 

rezidențial transformate în 

instituții de învățământ general, 

% 

ME 35 1 -1 28 26 

Rata de includere în învățământ 

a persoanelor cu vârsta de până 

la 19 ani, % 
BNS 80,4 81,2 81,4 92 100 

Proporția școlilor de 

circumscripție care corespund 

standardelor de calitate pentru o 

școală prietenoasă copilului, % 

ME - 21,8 21,8 35 70 

                                                      
1  La finele anului 2016, ca urmare a procesului de dezinstituționalizare, în 9 instituții de tip rezidențial și de învățământ special nu 

se aflau copii. Instituțiile respective urmează a fi lichidate 
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Relevanță 
Proporția persoanelor ocupate, 

cu vârsta de 25-34 ani, care au 

doar studii primare sau 

secundare generale,% 

BNS 38,9 (2013) 38 39,3 40 35 

Creșterea ponderii elevilor care 

se orientează spre învățământul 

profesional, % 
BNS - - 4,6 5 10 

Numărul de standarde 

ocupaționale elaborate 
ME 4 (2013) 22 3 50 150 

Ponderea absolvenților cu studii 

superioare în rândul populației 

cu vârsta de 30-34 ani, % 
BNS  7,8 6,8  20 

Rata de acoperire cu 

calculatoare, elev/student per 

computer 
ME 20 15 14 15 10 

Creșterea ponderii populației cu 

vârsta de 25-64 ani care a 

participat la programe de 

învățare pe tot parcursul vieții, 

% 

ME, în 

baza 

datelor 

BNS 

0.1 - 0,1 5 10 

Calitate 
Rezultatele PISA, % din media 

OECD 

OCDE 

  
 

  

Lectură/citire 78,7 (2009+) 84,4 Evaluar

ea PISA 

se 

desfășoa

ră o data 

la 3 ani 

85,0 90,0 
Matematică 80,0 (2009+) 85,7 85,0 90,0 

Științe 82,4 (2009+) 86,8 87,0 93,0 

Numărul instituțiilor de 

învățământ, în care discrepanța 

între media pe anii de studii și 

media examenului de 

bacalaureat este mai mare de 1,5 

puncte 

ME, 

ANCE 
249 257 208 150 50 

Ponderea programelor acreditate 

în numărul total de programe, % 
ME, 

ANACIP 
0 11 -2 25 50 

Proporția cheltuielilor pentru 

știință și cercetare care revine 

universităților, % 
AFC 16,4 (2013)  -3 40 60 

                                                      
2 Până în prezent au fost acreditate 26 de programe de studii 

3 Pentru universitățile din subordinea Ministerului Educației pentru știință și cercetare a fost alocată suma de 29601,8 mii lei 
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Indicele Hirsch de 

productivitate în cercetare, % 

din media pe Europa de Est 
SCImago 13,1  -4 20 50 

Raportul elevi/cadru didactic 

ME, în 

baza 

datelor 

BNS 

11 11 11,6 15 17 

Salariul mediu nominal lunar în 

învățământ, MDL, % din 

salariul mediu pe economie 
BNS 87 80,5 82,7 - 100 

Rata abandonului timpuriu al 

activității didactice, % 
ME - - 4,7 - 

Scădere 

cu 10% 
Vârsta medie a cadrelor 

didactice în învățământ, ani 
ME - 45 45 - 

Scădere 

cu 3 ani 
Ponderea cadrelor didactice cu 

grad didactic unu și superior, % 
ME 10,7 12,1 12,1 12 20 

Ponderea cadrelor manageriale 

care dețin grad managerial 
ME 28,4 29 30 35 50 

 

 

II. Educația timpurie 

 

 

 

2.1. Accesul la educația timpurie. Analiza statistică 

În anul 2015, au funcționat 1461 de instituții de învățământ preșcolar, sporind cu 4,4% față de anul 

2011. Numărul copiilor din instituțiile de educație timpurie s-a majorat, de asemenea, în ultimii ani, 

înregistrând, spre sfârșitul anului 2015, cifra de 149,9 mii copii (Figura nr.1). Dinamica pozitivă a fost 

evidentă atât în mediul urban (cu circa 35% mai mult față de anul 2005), cât și în mediul rural (cu 30,5% 

mai mult față de anul 2005). 

 

                                                      
4 În prezent, acest indicator este calculat de Academia de Științe din Moldova (AȘM), deoarece cercetarea universitară rămâne 

în coordonarea AȘM 

La nivelul educației timpurii, activitățile Ministerului Educației s-au focusat pe: 

- asigurarea accesului copiilor la o educație timpurie de calitate (au fost renovate și dotate cu 

materiale metodico-didactice 832 de instituții de educație timpurie din țară, cu preponderență din 

mediul rural); 

- a fost elaborat Regulamentul-tip de organizare și funcționare a instituției de educație timpurie 

și  Standardele minime de dotare metodico-didactică și tehnico-materială a instituției de educație 

timpurie; 

- au fost formate 980 de cadre didactice și manageriale și 188 de asistenți sociali în problematica 

educației incluzive. 
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Figura nr.1. Evoluția numărului de copii din instituțiile de educație timpurie, anii 2010-2015 
 

                                                                                                                                                                                   persoane 

 
 

Paralel cu creșterea numărului de copii, se atestă și o creștere a ratei de cuprindere a copiilor în 

învățământul preșcolar. Dacă, în anul 2011, rata de cuprindere a fost de 79,6%, atunci, în anul 2015, 

aceasta a atins nivelul de 85,1%. Semnificativă este și majorarea ratei de cuprindere a copiilor din mediul 

urban cu 7,5% (Figura nr.2). 
 

Figura nr.2. Rata de cuprindere în învățământul preșcolar 
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La 01.01.2016, numărul cadrelor didactice în instituțiile de educație timpurie constituie 12575 de 

persoane, cu 2283 cadre didactice sau cu 18,2% mai mult față de anul 2005 și cu 614 cadre didactice sau 

cu 4,9% mai mult față de anul 2010 (Figura nr.3). 

 

Figura nr.3. Evoluția numărului de instituții de educație timpurie și cadre didactice 

 

 
 

În medie, la 100 de locuri în instituțiile preșcolare revin 86 de copii, cele mai solicitate fiind grădinițele 

din mediul urban, unde la 100 de locuri revin 102 copii, iar în mediul rural la 100 de locuri revin doar 76 

de copii. 

Pentru copiii cu necesități speciale funcționează 109 grupe specializate, în cadrul instituțiilor de 

educație timpurie, majoritatea fiind pentru copiii cu deficiențe sau dereglări ale vorbirii. În anul 2015, 

grupele specializate au fost frecventate de 1864 de copii. Totodată, 1459 de copii cu cerințe educaționale 

speciale și 144 de copii cu dizabilități au fost încadrați în instituții de educație timpurie. 

 

2.2. Perfecționarea cadrului normativ și de politici privind educația timpurie 

În vederea consolidării cadrului normativ și de politici pentru educația timpurie, au fost 

elaborate/aprobate următoarele acte normative: 

1) Strategia intersectorială privind dezvoltarea abilităților și competențelor parentale pentru anii 

2016-2022 (Hotărârea Guvernului nr.1106 din 07.10.2016), care constituie o viziune strategică asupra 

cooperării intersectoriale a autorităților administrative în asigurarea asistenței necesare familiei și 

dezvoltarea abilităților și competențelor parentale în creșterea și educarea copilului; 

2) Repere metodologice privind organizarea procesului educațional în învățământul preșcolar 

(dispoziția ministrului educației nr.282 din 28.06.2016); 

3) Regulamentul-tip de organizare și funcționare a instituției de educație timpurie (ordinul ministrului 

educației nr.297 din 22.04.2016); 

4) Standardele minime de dotare metodico-didactică și tehnico-materială a instituției de educație 

timpurie, prin care s-au stabilit criteriile de analiză și de repartiție a obiectelor/materialelor/jucăriilor/ 

cărților etc., în funcție de vârsta și numărul copiilor, cantitatea obiectelor, indicii de calitate. Standardele 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Instituții de ed. timpurie 1381 1400 1418 1440 1453 1461

Cadre didactice 11961 12330 12532 12334 12431 12575
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reprezintă un suport util pentru autoritățile administrației publice locale, cadrele manageriale și didactice, 

responsabile de buna organizare și funcționare a instituțiilor de educație timpurie, în scopul organizării 

unui proces educațional adecvat necesităților de dezvoltare timpurie a copiilor. Documentul, la moment, 

este supus procedurilor legale prealabile aprobării; 

6) proiectul Curriculumului la educația timpurie (în proces de definitivare); 

7) Curriculumul la limba română (pentru grupele medie, mare și pregătitoare) pentru instituțiile de 

educație timpurie cu program în limbile minorităților naționale, care este elaborat în baza experienței și 

modelelor internaționale și are drept scop facilitarea învățării limbii române de către copiii de alte etnii din 

țara noastră (în proces de definitivare); 

8) Metodologia și instrumentele de monitorizare și evaluare a dezvoltării copilului de la 1,5 până la 

7 ani (document propus pentru avizare). 

În baza unui studiu comparativ privind experiența țărilor Uniunii Europene în organizarea educației 

antepreșcolare, au fost elaborate propuneri de modificare și completare a Codului educației privind 

organizarea, tipurile și modalitățile de finanțare a serviciilor de educație antepreșcolară.  

 

2.3. Asigurarea relevanței educației timpurii 

A fost revizuit Curriculum-ul la educația timpurie din perspectiva ajustării la Standardele de 

dezvoltare a copilului de la naștere până la 7 ani. În prezent, este supus procedurilor legale prealabile 

aprobării.  

De asemenea, cu sprijinul UNICEF, au fost desfășurate instruiri în baza a 3 module, cu durata de 3 

zile fiecare, în cadrul cărora au fost formate 142 de cadre didactice și metodiști în implementarea 

Standardelor de învățare și dezvoltare a copilului până la 7 ani (04.2016). Modulele au inclus subiecte ce 

țin de dezvoltarea fizică, emoțională, socială, personală, cognitivă și a limbajului copilului mic, precum și 

atitudini în învățare, ce asigură dezvoltarea holistă a copilului și incluziunea copiilor cu CES în educația 

timpurie.  

Pe parcursul anului 2016, a continuat procesul de monitorizare a implementării Instrumentului de 

monitorizare a pregătirii copilului pentru școală, inițiat în 2015. În acest sens, au fost elaborate 

metodologia, chestionarele, grilele de observare și indicatorii de monitorizare. Rezultatele obținute au 

relevat necesitatea revizuirii indicatorilor și completării Instrumentului cu descriptori comportamentali de 

apreciere a nivelului de dezvoltare a copilului. În plus, s-a atestat necesitatea consolidării capacităților 

cadrelor didactice în observarea și/sau aplicarea metodelor de cunoaștere/investigare a deprinderilor 

comportamentale ale copiilor.  

A fost evaluat gradul de pregătire a copiilor cu vârsta de 6-7 ani pentru școală (dezvoltarea fizică, 

socio-emoţională, cognitivă, limbajul și comunicarea, capacitățile și atitudinile de învățare la finalizarea 

grupei pregătitoare), evaluarea având drept scop determinarea aspectelor pozitive și a deficiențelor 

procesului educativ la nivel de țară și la nivelul instituției de educație timpurie, în vederea ameliorării și 

optimizării situației în domeniu.  

În parteneriat cu UNICEF, Centrul Național pentru Educație Timpurie și Informare a Familiei și 

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, au fost realizate un șir de acțiuni, menite să asigure o 

implementare adecvată a Strategiei intersectoriale privind dezvoltarea abilităților și competențelor 

parentale pentru anii 2016-2022 și anume: 
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1) a fost elaborat și aprobat modulul de Educație parentală pentru formarea inițială a educatorilor 

parentali (Curricula și suporturile de curs (teoretic și practic)), aprobat de Consiliul științific al Facultății 

de Pedagogie a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”. Actualmente, modulul se pilotează la 

specialitățile Pedagogie preșcolară și Pedagogie socială;  

2) au fost elaborate: Curriculumul Educația parentală pentru formarea continuă, Metodologia de 

organizare a programelor de educație parentală și de lucru cu părinții, 2 suporturi de curs (ghid teoretic și 

ghid practic) pentru educatorul parental, care conține 4 programe parentale elaborate pe categorii de părinți 

(gravide/viitori părinți și părinți cu copii cu vârsta de 0-1 an, părinți cu copii cu vârsta de 1-3 ani, respectiv 

3-5 ani și 5-7 ani). Toate produsele nominalizate au fost pilotate în 15 instituții de educație timpurie; 

3) a fost organizată instruirea a 15 formatori/educatori parentali naționali în aplicarea Curriculumului, 

a Metodologiei de organizare a programelor de educație parentală și de lucru cu părinții și a programelor 

parentale.  

 

2.4. Dezvoltarea și modernizarea rețelei de servicii de educație antepreșcolară și preșcolară 

Pe parcursul anului de studii 2015-2016, cu sprijinul Guvernului României, au fost renovate și dotate 

cu materiale metodico-didactice 832 de instituții de educație timpurie din țară, cu preponderență din mediul 

rural. Totuși, discrepanța dintre ratele de acces, pe medii de reședință urban și rural, al copiilor de 3-6(7) 

ani la servicii de educație timpurie rămâne a fi mare, constituind circa 32% în 2015, comparativ cu 28,2% 

în 2005. 

Cu sprijinul UNICEF, a fost efectuat studiul „Evaluarea sistemului de învățământ preșcolar și 

definirea metodologiei de determinare a costului pentru serviciile educaționale și de îngrijire a copilului 

în Republica Moldova”. Studiul a fost realizat în baza informațiilor colectate de pe un eșantion 

reprezentativ de 1453 de grădinițe, urmând să stea la baza elaborării unei noi formule de finanțare a 

instituțiilor de educație timpurie.  

Printre recomandările studiului menționăm facilitarea dezvoltării sectorului privat de învățământ 

preșcolar, în special în mun.Chișinău, atragerea surselor financiare adiționale, majorarea salariilor cadrelor 

didactice, instruirea și evaluarea performanțelor educatorilor etc. 

În colaborare cu Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică (CRAP) și Ambasada Cehiei în 

Republica Moldova, au fost formate 664 de cadre didactice și manageriale, specialiști din cadrul CRAP, 

OLSDÎ, Serviciilor de asistență psihologică (SAP) și 188 de asistenți sociali în problematica educației 

incluzive. 

A fost elaborat un modul, axat pe comunicarea eficientă cu familia și implicarea părinților în 

incluziunea socio-educațională a copiilor cu dizabilități. 
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III. Învățământul primar și secundar general 

 

 

3.1. Accesul la învățământul primar și secundar general 

Rețeaua instituțiilor de învățământ primar și secundar general este constituită din 1291 de instituții de 

învățământ primar și secundar general, inclusiv 1289 de instituții cu frecvență și 2 instituții de învățământ 

liceal cu frecvență redusă. Comparativ cu anul de studii precedent, numărul de instituții s-a micșorat cu 32 

de unități. Totodată, 24 de instituții au fost reorganizate din gimnazii în școli primare, iar 26 de licee au 

devenit gimnazii.  

Actualmente, în republică funcționează 122 de școli primare, 788 de gimnazii, 364 de licee și 15 

instituții de învățământ special.   

La începutul anului de studii 2016-2017, în învățământul primar și secundar general au fost incluși 

333,7 mii elevi sau cu 0,2% mai puțin față de anul de studii precedent (Tabelul nr.4). Majoritatea elevilor 

din învățământul primar și secundar general (98,6%) studiază în instituții publice, în școlile private 

făcându-și studiile 4,8 mii persoane. 

 

Tabelul nr.4. Numărul de elevi și instituții de învățământ primar și secundar general, pe tipuri 

 

 2012 -

2013 

2013 -

2014 

2014 -

2015 

2015 -

2016 

2016 -

2017 

Total 

Instituții, total 1396 1374 1347 1323 1291 

Inclusiv: 

Instituții de învățământ general cu 

frecvență 
1394 1372 1345 1321 1289 

Școli primare 108 112 105 118 122 

Gimnazii 767 771 794 794 788 

Licee 491 466 424 392 364 

Instituții de învățământ special 28 23 22 17 15 

Au fost elaborate, pilotate și aprobate Standardele de competență profesională ale cadrelor 

didactice și manageriale din învățământul general, care constituie un sistem de referință pentru 

autoevaluarea și identificarea ariilor prioritare de dezvoltare profesională a managerilor și 

cadrelor didactice. Implementarea Standardelor va oferi posibilitatea aprecierii performanțelor 

obținute de cadrele didactice și manageriale din învățământul general, constituind temeiul pentru 

instituționalizarea unui sistem echitabil de retribuire a muncii în bază de performanțe. 

A fost actualizat conceptul de incluziune educațională a copiilor cu dizabilități severe și cu 

dizabilități senzoriale (deficiențe de văz, auz). Conceptul cuprinde întregul traseu educațional al 

copilului, determină modalitatea de conlucrare intersectorială în procesul de asigurare a 

dreptului la educație, stabilirea serviciilor de suport, precum și de identificare a barierelor în 

asigurarea educației. 
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Instituții de învățământ liceal cu 

frecvență redusă 
2 2 2 2 2 

Elevi, total (mii) 367,2 353,2 341,0 334,5 333,7 

Inclusiv în: 

Instituții de învățământ general cu 

frecvență 
366,0 352,1 339,9 333,4 332,7 

Școli primare 10,9 10,8 10,7 11,0 11,5 

Gimnazii  119,8 120,0 125,0 127,6 130,8 

Licee 232,9 219,3 202,6 193,7 189,4 

Instituții de învățământ special 2,3 1,8 1,5 1,0 0,9 

Clase pe lângă colegii 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Instituții de învățământ liceal cu 

frecvență redusă 
1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 

Instituții publice 

Instituții, total 1379 1356 1332 1307 1275 

Inclusiv: 

Instituții de învățământ general cu 

frecvență 
1.377 1.354 1.330 1.305 1.273 

Școli primare 108 112 105 118 122 

Gimnazii 767 771 794 794 788 

Licee 474 448 409 376 348 

Instituții de învățământ special 28 23 22 17 15 

Instituții de învățământ liceal cu 

frecvență redusă 
2 2 2 2 2 

Elevi, total (mii) 363,1 348,9 336,7 329,9 328,9 

Inclusiv în:      

Instituții de învățământ general cu 

frecvență 
361,9 347,8 335,7 328,9 327,9 

Școli primare 10,9 10,8 10,7 11,0 11,5 

Gimnazii  119,8 120,0 125,0 127,6 130,8 

Licee 228,8 215,1 198,4 189,2 184,6 

Instituții de învățământ special 2,3 1,8 1,5 1,0 0,9 

Clase pe lângă colegii 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Instituții de învățământ liceal cu 

frecvență redusă 
1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 

Instituții private 

Instituții, total 18 18 15 16 16 

Instituții de învățământ general cu 

frecvență (licee) 
17 18 15 16 16 

Elevi, total (mii) 4,1 4,3 4,3 4,6 4,8 

Inclusiv în: 
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Instituții de învățământ general cu 

frecvență (licee) 
4,1 4,2 4,2 4,5 4,8 

Instituții de învățământ liceal cu 

frecvență redusă  
0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 

În medie, la 10 mii de locuitori revin 939 de elevi din învățământul primar și secundar general față de 

941 de elevi în anul de studii precedent. Cea mai mare valoare a acestui indicator se atestă în mun. Chișinău 

– 1033 de elevi, comparativ cu 999 de elevi, în anul de studii 2015 - 2016, iar cea mai mică valoare se 

înregistrează în raioanele de Nord – 872 de elevi față de 877 de elevi (Figura nr.4). 

Figura nr.4. Numărul de elevi la 10 mii de locuitori, pe regiuni  

 

Ponderea copiilor înscriși în clasa I, care au fost încadrați în programe de educație preșcolară 

constituie 97,6%. Distribuția elevilor din învățământul primar și secundar general cu frecvență pe niveluri 

de învățământ este următoarea: 41,9% elevi - în învățământul primar, 48,0% elevi - în învățământul 

gimnazial și 10,1% elevi – în cel liceal (Figura nr.5). 
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Figura nr.5. Structura contingentului de elevi în învățământul primar și secundar general, pe 

niveluri 
 

 
Față de anul de studii precedent, numărul instituțiilor din mediul urban, s-a micșorat cu 6 unități și 

constituie 318 instituții. În mediul rural, activează 971 de instituții, înregistrând o scădere cu 26 de 

instituții.  

În contextul dat, din numărul total de instituții din mediul urban, cea mai mare pondere revine liceelor 

(68%), iar în mediul rural prevalează gimnaziile, cu o pondere de 74%. Astfel, și-au sistat activitatea 20 

de școli primare și 6 gimnazii.  

De asemenea, 23 de licee a fost transformate în gimnazii, iar 22 de gimnazii au fost reorganizate în 

școli primare.  

Comparativ cu anul de studii 2012-2013, numărul de elevi s-a diminuat cu circa 9%, fapt ce a 

condiționat reducerea numărului de clase cu 2176 de unități sau cu 11,8% (Tabelul nr.5). Media elevilor 

în clasă a constituit circa 21 de persoane, în mediul urban media fiind de 24 de elevi, iar în mediul rural - 

de 18 elevi. 
 

Tabelul nr.5. Evoluția numărului de elevi din instituțiile de învățământ primar și secundar 

general, pe clase și medii de reședință 

     mii persoane 

  2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 

Total 366,0 352,1 339,9 333,4 332,7 

Clasele I - IV 138,3 138,4 138,5 137,8 139,3 

Clasele V - IX 171,9 166,8 162,3 160,6 159,8 

Clasele X - XII 54,2 46,6 39,1 35,0 33,6 

Urban 157,8 155,7 154,2 155,9 159,5 

Clasele I - IV 57,1 58,7 60,6 62,3 64,4 

Clasele V - IX 64,9 64,6 64,5 66,4 68,4 

Clasele X - XII 35,3 32,2 29,1 27,2 26,7 

Rural 208,2 196,4 185,7 177,5 173,2 

Clasele I - IV 81,2 79,7 77,9 75,6 74,9 

Clasele V - IX 107,0 102,2 97,8 94,1 91,4 

Clasele X - XII 19,0 14,4 10,0 7,8 6,9 

41,90%

48,00%

10,10%

2016 - 2017

38,20%

47%

14,80%

2012 - 2013

clase pregătitoare și 

primar

gimnazial

liceal
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În cele 15 instituții de învățământ special sunt înscriși 860 de elevi, numărul acestora reducându-se cu 

16,7% comparativ cu anul 2015-2016 (Tabelul nr.6). Marea majoritate a copiilor încadrați în aceste 

instituții sunt elevi cu deficiențe în dezvoltarea intelectuală – 64,2%.  

În același timp, numărul de copii cu necesități speciale integrați în școlile obișnuite constituie 8675 

de persoane și 1455 de persoane cu dizabilități. 

 

Tabelul nr.6. Elevi cu cerințe educaționale speciale și cu dizabilități  

 

 
2012 - 

2013 

2013 - 

2014 

2014 - 

2015 

2015 - 

2016 

2016 - 

2017 

Elevi, total 4 558 6 302 9 198 11 426 10 990 

Inclusiv în: 

instituții de învățământ primar și 

secundar general 
2 258 4 495 7 660 10 393 10 130 

instituții de învățământ special 2 300 1 807 1 538 1 033 860 

 

În anul 2016, au absolvit învățământul gimnazial circa 31 mii de persoane sau cu 3,8% mai puțin față 

de anul 2015, 60,2% aparținând mediului rural. Numărul de absolvenți ai liceelor s-a diminuat cu 14,9% 

și constituie 11,6 mii de persoane, din care 75,8% sunt din mediul urban. Ponderea absolvenților care au 

obținut diploma de bacalaureat reprezintă 87,0% din numărul total de absolvenți, înregistrând o majorare 

cu 3,7% față de anul 2015 (Tabelul nr.7). 

 

Tabelul nr.7. Evoluția numărului absolvenților învățământului gimnazial şi liceal  
    mii persoane 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Absolvenți ai învățământului gimnazial 38,6 35,3 33,7 32,1 30,8 

cu frecvență 38,4 35,2 33,7 32,0 30,8 

cu frecvență redusă 0,2 0,1 0,03 0,1 0,02 

Absolvenți ai învățământului liceal 19,5 19,3 16,5 14,2 12,1 

cu frecvență 18,8 18,8 16,1 13,7 11,6 

cu frecvență redusă 0,7 0,5 0,4 0,5 0,5 

În anul de studii 2016-2017, în instituțiile de învățământ primar și secundar general cu frecvență şi-

au desfășurat activitatea didactică 28,9 mii de persoane sau cu 2,4% mai puțin față de anul de studii 

precedent. Personalul de conducere constituie 3,4 mii de persoane sau 11,9% din numărul total de cadre 

didactice. Majoritatea personalului de conducere activează cu normă didactică (97,9%). 
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Figura nr.6. Repartizarea personalului didactic pe grupe de vârstă,  

anii de studii 2013-2014 - 2016-2017 

 

Comparativ cu anul de studii 2013-2014, personalul încadrat în categoria de vârstă sub 30 de ani, s-a 

micșorat cu 1,8%, iar personalul cu vârsta de peste 60 de ani s-a majorat cu 0,8%.  

Cadrele didactice, cu vechime în muncă pedagogică de 20 de ani şi mai mult, constituie 57,7% din 

numărul total de cadre didactice (Figura nr.6). 90,3% dintre cadrele didactice au studii superioare, iar circa 

9,5% – studii medii de specialitate. Ponderea femeilor din numărul total de cadre didactice constituie 

85,9%. 

 

3.2. Dezvoltarea cadrului normativ și de politici privind învățământul primar și secundar general 

În vederea consolidării și dezvoltării cadrului normativ pentru învățământul primar și secundar 

general, au fost elaborate/aprobate următoarele acte normative:  

1) Planul-cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal în anul de studii 2016-2017 (ordinul 

ministrului educației nr.242 din 25.03.2016); 

2) Reperele metodologice și manageriale pentru organizarea procesului educațional în învățământul 

preșcolar, primar, gimnazial și liceal pentru anul de studii 2016-2017, la toate disciplinele școlare 

(dispoziția ministrului educației nr.282 din 28.06.2016); 

3) Regulamentul-tip de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ primar și secundar, 

ciclul I și II (ordinul ministrului educației nr.235 din 25.03.2016); 

4) Metodologia de admitere a elevilor în învățământul liceal (ordinul ministrului educației nr.633 din 

30.06.2016); 

5) Regulamentul privind evaluarea și notarea rezultatelor școlare, promovarea și absolvirea în 

învățământul primar și secundar (ordinul ministrului educației nr.638 din 30.06.2016); 

6) Regulamentul-cadru privind organizarea și funcționarea instituției de învățământ special (ordinul 

ministrului educației nr.58 din 29.01.2016); 

7) Regulamentul-tip de organizare și funcționare a Consiliului de Etică al instituției de învățământ 

general (ordinul ministrului educației nr.1095 din 30.12.2016);  

8) Instrucțiunea privind evaluarea și dezvoltarea comportamentului elevilor din învățământul primar 

și secundar general (ordinul ministrului educației nr.1090 din 29.12.2016);  

9) Regulamentul de organizare și funcționare a claselor și grupelor cu program prelungit (la ședința 

Colegiului ME din 27.12.2016); 
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10) Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori, clasele I - II (ordinul 

ministrului educației nr.623 din 28.06.2016); 

11) Standardele de competență profesională ale cadrelor didactice din învățământul general (ordinul 

ministrului educației nr.623 din 28.06.2016); 

12) Standardele de competență profesională ale cadrelor manageriale din învățământul general 

(ordinul ministrului educației nr.623 din 28.06.2016); 

13) Metodologia de înscriere a copiilor în clasa I (ordinul ministrului educației nr.305 din 

30.03.2016); 

14) Curriculumul la disciplina Limba străină II pentru învățământul gimnazial și liceal (ordinul 

ministrului educației nr.428 din 10.05.2016); 

15) Metodologia de organizare și desfășurare a evaluării competențelor digitale ale elevilor (ordinul 

ministrului educației nr.428 din 10.05.2016); 

16) Metodologia de organizare şi desfășurare a evaluării competențelor digitale ale cadrelor 

didactice (ordinul ministrului educației nr.428 din 10.05.2016); 

17) Normele financiare pentru alimentarea copiilor/elevilor din instituțiile de învățământ (ordinul 

ministrului educației nr.759 din 18.08.2016 ); 

18) Hotărârea Guvernului nr.930 din 29.07.2016 cu privire la pregătirea instituțiilor de învățământ 

către noul an școlar și către sezonul rece 2016-2017; 

19) Hotărârea Guvernului de modificare și completare a punctului 4 din Hotărârea Guvernului nr.234 

din 25.02.2005 cu privire la alimentarea elevilor, în vederea alimentării elevilor din familiile socialmente 

vulnerabile, a elevilor cu cerințe educaționale speciale și a elevilor transportați din alte localități către 

școlile de circumscripție (în ședința Guvernului din 14.12.2016); 

20) Hotărârea Guvernului nr.617 din 18.05.2016 cu privire la organizarea odihnei și întremării 

sănătății copiilor și adolescenților în sezonul estival 2016; 

4) Hotărârea Guvernului nr.477 din 20.04.2016 cu privire la alocarea mijloacelor financiare din 

fondul de urgență pentru Gimnaziul-grădiniță din s. Limbenii Noi, r-nul Glodeni. 

De asemenea, au fost elaborate propuneri de modificare a art.9, 23, 24 și 152 din Codul educației și 

prezentate grupului de lucru, constituit din personalul ministerului, pentru analiza și sistematizarea 

propunerilor. 

 

3.3. Asigurarea relevanței studiilor 

Prin ordinul ministrului educației nr.772 din 26.08.2016, a fost creat un grup de lucru, care a elaborat 

proiectul Cadrului de referință al Curriculumului național în învățământul general. 

Conform dispoziției ministrului educației nr.215 din 20.06.2016, au fost organizate și desfășurate 21 

de reuniuni metodice republicane ale specialiștilor responsabili de disciplinele școlare. 

În perioada 20-21 aprilie 2016, în r-nul Glodeni, pentru cadrele didactice, manageriale și specialiștii 

responsabili de disciplina Biologie din cadrul OLSDÎ, a fost organizat și desfășurat un seminar metodic 

republican cu genericul Instruirea elevilor la lecțiile de biologie și educație ecologică privind formarea 

comportamentului responsabil la elevi, în caz de situații excepționale.  

La 24 noiembrie 2016, în r-nul Ungheni, s-a desfășurat seminarul metodic republican Calitatea 

implementării reperelor metodologice ale Ministerului Educației cu privire la organizarea procesului 

educațional la Fizică, Astronomie în învățământul gimnazial și liceal în anul de studii 2016-2017, 
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implementarea curriculumului modernizat, în cadrul căruia au fost abordate probleme privind formarea 

comportamentului responsabil la elevi, în caz de situații excepționale. La seminar au participat cadre 

didactice, manageriale și specialiștii responsabili de disciplinele Fizică și Astronomie din cadrul OLSDÎ. 

Pe parcursul perioadei de desfășurare a olimpiadelor republicane școlare (februarie-mai), au fost 

organizate 19 seminare privind dezvoltarea competențelor specifice la disciplinele școlare la care au 

participat cadre didactice, însoțitori ai elevilor la olimpiade și participanții la olimpiadele republicane. 

Conform ordinului ministrului educației nr.443 din 13.05.2016, în colaborare cu Ministerul Afacerilor 

Interne, a fost organizat și desfășurat Concursul tinerilor agenți de circulație, cu genericul Securitatea la 

trafic înseamnă viață. 

 

3.4. Organizarea activităților cu copiii dotați  

Prin decizia Consiliului Central de Coordonare de susținere a copiilor dotați, au fost organizate și 

desfășurate 6 olimpiade la disciplinele școlare în baza probelor unice de concurs. 

Au fost organizate și desfășurate 19 olimpiade la disciplinele școlare. Rezultatele elevilor obținute la 

olimpiadele școlare au fost plasate pe pagina web a Ministerului Educației. 

În baza ordinului ministrului educației nr.535 din 03.06.2016, pe parcursul lunilor iunie-iulie, au fost 

organizate tabere de pregătire a loturilor olimpice la disciplinele: Fizică, Biologie, Matematică, Chimie, 

Informatică și Științe. 

La ediția 2016 a olimpiadelor internaționale și regionale au participat 12 echipe naționale, obținând, 

în total, 39 de medalii și diplome, inclusiv: 

medalii de aur – 2; 

medalii de argint – 7; 

medalii de bronz – 24; 

diplome de mențiune – 6. 

La olimpiadele internaționale au fost obținute: 

- medalii de argint - 3 medalii (OI de Chimie, IOJ de Științe și OI de Informatică);  

- medalii de bronz – 16 medalii (2 - OI de Chimie „D. Mendeleev”, 3 - OI de Chimie, 1- OI de fizică, 

1 - OI de Informatică, 1 - OI de Matematică, 3 - OI de Biologie, 5 – OI de Științe); 

- diplome de mențiune - 5 (1 - OI de Biologie, 3 - OI de Matematică, 1 - OI de Fizică). 

La olimpiade regionale au fost obținute: 

- medalii de aur – 2 medalii (1 - OBJ de Informatică, 1 - OB de Matematică); 

- medalii de argint - 4 medalii (1 - OBJ de Informatică, 1 - OB de Matematică, 1 - OBJ de Matematică 

și 1 - OI de Limba franceză); 

- medalii de bronz – 8 medalii (3 - OBJ de Matematică, 1 - OI de Limba franceză, 2 - OB de 

Matematică, 2 - OB de Informatică); 

- diplome de mențiune - 1 mențiune (1 - OB de Matematică). 

Numărul de medalii obținute de către elevii participanți la nivel internațional, regional, a sporit: în 

anul 2016 – 33 de medalii, comparativ cu anul 2015 – 31 de medalii și anul 2014 – 25 de medalii. 

În perioada 24-30 iulie 2016, pentru prima oară în Republica Moldova, în orașul Vadul lui Vodă, a 

fost organizată tabăra de vară francofonă, la care au participat elevi olimpici din Albania, Macedonia, 

România, Armenia, Bulgaria și Republica Moldova. 
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3.5. Diversificarea ofertei de cursuri opționale în învățământul general 

A. Promovarea curriculumului la decizia școlii (CDȘ), a cross-curriculumului și abilitatea cadrelor 

didactice în proiectarea CDȘ 

Pe parcursul anului 2016, au fost colectate și analizate curricula opționale elaborate de cadrele 

didactice și au fost revizuite/actualizate/elaborate/aprobate la Consiliul Național pentru Curriculum și 

postate pe site-ul Ministerului Educației 22 de curricula opționale pentru învățământul general. 

În procesul de revizuire a curricula disciplinare, au fost implicați și consultați și membrii Consiliului 

Național al Elevilor. 

În baza datelor din Sistemul Informațional pentru Managementul Educației (SIME), a fost analizată 

situația și elaborat un raport privind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii pentru activitățile 

extrașcolare. Conform datelor sistematizate, la nivelul învățământului general, activează 11 tipuri de 

cercuri în diverse domenii, cu participarea a 139783 de copii, iar în cele 56 de instituții de învățământ 

extrașcolar, activează 2702 de cercuri, cu participarea a 42204 elevi și tineri.  

Datele denotă o creștere neesențială a diversificării activităților, în comparație cu anul precedent. 

Au fost actualizate prevederile din preambulul Planului-cadru pentru învățământul primar, gimnazial 

și liceal pentru anul școlar 2015-2016, compartimentele 1.4. Organizarea activităților extracurriculare şi 

1.5. Disciplinele opționale. 

B. Crearea sistemului de consiliere și ghidare în carieră care să permită proiectarea unei cariere 

de succes 

În baza rezultatelor studiului privind situația actuală în domeniul ghidării/proiectării carierei, realizat 

în cadrul proiectului Reconceptualizarea orientării profesionale și consilierii în carieră (REVOCC), a fost 

elaborată Concepția ghidării în carieră, care stabilește cadrul conceptual și metodologic al sistemului și 

procesului de ghidare în carieră. Concepția are drept scop consolidarea sistemului de ghidare în carieră, 

transformarea procesului de ghidare în carieră într-un factor prioritar de susținere a elevului în procesul de 

proiectare a carierei și conturarea unui traseu de viață profesională care ar asigura succesul integrării 

socioprofesionale. De asemenea, a fost elaborat modulul Dezvoltarea personală și proiectarea carierei 

(pentru clasele V-XII), aprobat și implementat prin ordinul ministrului educației nr.859 din 04.10.2016. 

 

3.6. Reorganizarea rețelei instituțiilor de învățământ general 

A. Implementarea districtelor școlare  

În comun cu OLSDÎ, a fost monitorizată activitatea de stabilire a districtelor școlare în fiecare 

localitate din republică. În acest scop, au fost colectate și analizate toate listele inițiale și finale ale 

districtelor școlare din fiecare raion și au fost operate unele modificări în proiectarea districtelor școlare 

din mun. Chișinău. 

B. Reorganizarea rețelei instituțiilor de învățământ general  

Pe parcursul anului 2016, a fost monitorizat procesul de reorganizare a instituțiilor de învățământ 

general. În scopul optimizării rețelei instituțiilor de învățământ, în contextul prevederilor Hotărârii 

Guvernului nr.484 din 05.07.2011 cu privire la Planul național de acțiuni pentru implementarea reformei 

structurale în educație, conform prognozei OLSDÎ, pentru anul 2016, autoritățile administrației publice 

locale au preconizat pentru optimizare 76 de instituții de învățământ general, inclusiv: pentru a fi dizolvate 

- 18 instituții și reorganizate – 58 de instituții. În rezultat, la 01.10.2016, la nivel național, au fost 
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reorganizate 80 de instituții de învățământ general, dintre care au fost dizolvate – 28, reorganizate prin 

schimbarea statutului – 52 de instituții.  

Din totalul instituțiilor de învățământ general, 944 de instituții sau 76% sunt instituții care activează 

în condiții de autonomie financiară (gestionari secundari de buget). 

 

3.7. Modernizarea infrastructurii și a bazei tehnico-materiale a instituțiilor de învățământ 

A. Actualizarea normativelor funcționale, sanitaro-igienice și de securitate 

În vederea asigurării funcționării instituțiilor de învățământ în condiții de securitate și igienă, în 

perioada de referință: 

1) a fost actualizat și aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1211 din 04.11.2016 Regulamentul sanitar 

al instituției de educație timpurie; 

2) la solicitarea Ministerului Educației, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor a actualizat 

normativele de proiectare a construcțiilor pentru instituțiile de învățământ secundar. Astfel, normativul în 

construcții NCM C.01.03.2000 Proiectarea construcțiilor pentru școli de învățământ general a fost 

înlocuit cu NCM C.01.03.2016 Proiectarea construcțiilor pentru instituții de învățământ general, aprobat 

prin ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor nr.119 din 29.09.2016; 

3) pentru elaborarea standardelor minime de calitate privind dotarea cabinetelor specializate, s-a decis 

realizarea unui studiu. În acest scop, Ministerul Educației a angajat doi experți și au fost bugetate resurse 

financiare pentru anul 2017, în vederea angajării unui consultant, care va elabora standardele minime de 

calitate pentru dotarea cabinetelor specializate. 

B. Implementarea programelor și proiectelor de reconstrucție și modernizare a edificiilor 

instituțiilor de învățământ 

În scopul reabilitării infrastructurii școlilor de circumscripție și dotării acestora conform standardelor 

de calitate, în cadrul proiectului Băncii Mondiale „Reforma Învățământului în Moldova (PRIM)”, a fost 

elaborată documentația de proiect pentru consolidarea/renovarea a 19 instituții de învățământ. În trei 

instituții de învățământ (Liceul Teoretic din s. Țibirica, r-nul Călărași, Liceul Teoretic „M. Manole” din s. 

Sălcuța, r-nul Căușeni, Gimnaziul „Alexandru cel Bun” din com. Vărzărești, r-nul Nisporeni) sunt în 

proces de desfășurare lucrările de renovare demarate în anul 2015. Lucrările vizează termoizolarea 

edificiului, reparația acoperișului, schimbarea geamurilor, amenajarea pantelor de acces pentru persoanele 

cu dizabilități, fiind astfel asigurate condițiile de desfășurare a procesului de învățământ și realizare a 

dreptului la educație a tuturor copiilor, în condiții de echitate și accesibilitate.  

De asemenea, au fost inițiate procedurile de achiziționare a lucrărilor de renovare pentru alte 6 

instituții de învățământ.  

Ministerul Educației a propus restructurarea proiectului „Reforma Învățământului în Moldova 

(PRIM)”, cu transmiterea responsabilităților pentru lucrările de renovare de la Ministerul Educației la 

Fondul de Investiții Sociale din Moldova.  

În cadrul ședinței Comitetului Interministerial pentru Planificare Strategică a fost aprobată propunerea 

privind restructurarea proiectului, solicitarea fiind remisă Băncii Mondiale. Ședința Consiliului de 

administrație al Băncii Mondiale privind restructurarea proiectului „Reforma Învățământului în Moldova 

(PRIM)” a fost planificată pentru finele lunii ianuarie, 2017.  
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În urma restructurării proiectului „Reforma Învățământului în Moldova (PRIM)”, 21 de instituții de 

învățământ urmează a fi dotate cu echipament necesar din contul împrumutului acordat de Banca 

Mondială. 

C. Asigurarea cu transport școlar și îmbunătățirea infrastructurii de acces 

Pe parcursul anului, Ministerul Educației a monitorizat aplicarea Regulamentului cu privire la 

transportarea elevilor, rapoartele informative respective fiind prezentate la ședințele cu șefii OLSDÎ. 

Datele referitoare la transportarea elevilor pe parcursul anilor de studii 2015-2016, 2016-2017, 

colectate de la OLSDÎ, denotă următoarele: 

1) de la începutul anului de studii 2016-2017 (situația de la 01.10.2016), se transportă la și de la școală 

18088 de elevi sau 6% din numărul total de elevi (în anul de studii 2015-2016, au fost transportați 14782 

de elevi);  

2) elevii sunt transportați cu 310 autobuze școlare și 118 unități de transport arendate, conform 

situației la data de 29.07.2016, mai erau necesare 120 de unități de transport;  

3) în scopul îmbunătățirii stării drumurilor către instituțiile de circumscripție, Ministerul 

Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor a întreprins măsuri pentru executarea lucrărilor de reparație 

curentă și întreținere în volum de 13179 mii lei.  

 

3.8. Prevenirea și diminuarea abandonului școlar 

A. Înrolarea în învățământul general obligatoriu, prevenirea și diminuarea abandonului școlar 

Pe parcursul anului 2016, a fost monitorizat procesul de implementare a Instrucțiunii și a Planului de 

acțiuni privind prevenirea și combaterea abandonului școlar și absenteismului în învățământul general 

(aprobate prin ordinul ministrului educației nr. 559 din 12.06.2015), subiectul fiind abordat și în cadrul 

ședinței de lucru cu șefii OLSDÎ, organizată la 15.04.2016.  

 

B. Monitorizarea frecventării școlii și a reușitei școlare 

În perioada de referință, a fost monitorizat procesul de școlarizare și abandon școlar al copiilor cu 

vârsta între 7-16 ani, inclusiv a copiilor de etnie romă din localitățile compact populate de romi din 

raioanele Nisporeni, Ocnița și Hâncești și a continuat colectarea datelor cu privire la absenteismul școlar. 

Datele colectate au permis identificarea cauzelor abandonului și absenteismului, analiza profundă a 

acestora, definirea problemelor și identificarea soluțiilor optime. Totodată, a fost monitorizat procesul de 

școlarizare a copiilor de 5(6) – 16 ani, baza de date fiind actualizată de 3 ori pe an. 

Astfel, datele referitoare la școlarizarea obligatorie a copiilor cu vârsta de până la 16 ani în anul de 

studii 2015-2016 (situația la 31.05.2016), relevă o ușoară creștere a numărului de copii neșcolarizați cu 25 

de copii sau cu 0,008% mai mult, comparativ cu anul de studii 2014-2015. 

În ceea ce privește abandonul școlar, la finele anului de studii 2015-2016 (situația la 31.05.2016), s-a 

atestat creșterea abandonului școlar cu 17 copii, constituind 220 de copii sau 0,075%, comparativ cu 203 

copii sau 0,068%, înregistrați la finele anului de studii 2014-2015 (situația la 31.05.2015).  

Din 31142 de absolvenți ai gimnaziului, au primit certificate de studii gimnaziale 30330 de absolvenți 

și certificate de audiere a cursului gimnazial - 812 absolvenți. Din numărul total al absolvenților de 

gimnaziu, și-au continuat studiile în clasa a X-a de liceu 11725 de elevi, 7527 au fost înmatriculați în 

Colegii și Centre de excelență, 6629 - în Școli profesionale, iar 669 au fost înmatriculați la cursuri de scurtă 

durată. Peste hotarele țării au plecat 1591 de absolvenți, dintre care 1269 își continuă studiile. 866 de 
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absolvenți sunt încadrați în câmpul muncii. 457 de absolvenți ai gimnaziului (cu vârsta de până la 16 ani) 

au rămas fără un traseu determinat.   

 

3.9. Integrarea socio-lingvinstică a reprezentanților minorităților etnice și a migranților 

A. Ralierea predării limbii și literaturii române în școlile de instruire în limbile minorităților 

naționale la prevederile Cadrului European de Referință pentru Limbi 

Concepția privind predarea-învățarea limbii şi literaturii române în școala alolingvă a fost raliată la 

Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi. Concepția a fost consultată cu grupul de experți din 

domeniu, fiind supusă în prezent procedurilor prealabile aprobării. 

Pentru îmbunătățirea calității predării-învățării limbii române pentru minoritățile naționale, au fost 

organizate și desfășurate diverse activități: 

1) în colaborare cu Ambasada României în Republica Moldova, a fost desfășurat, în raioanele Ocnița, 

Fălești și Comrat, programul Ambasadorii Limbii Române (circulara ministrului educației nr.02/15-6564 

din 12.09.16); 

2) pentru monitorizarea procesului de predare-învățare-evaluare la disciplinele școlare studiate în 

limba română, au fost organizate vizite de lucru în 18 instituții de învățământ general (7 – în Taraclia, 1 - 

în UTA Găgăuzia și 10 – în Chișinău); 

3) pentru angajații OLSDÎ din Taraclia și UTA Găgăuzia și managerii școlari din instituțiile de 

învățământ cu limba de instruire rusă, au fost organizate 2 mese rotunde privind identificarea/elaborarea 

recomandărilor de modernizare a procesului de predare a limbii și literaturii române; 

4) au fost desfășurate 2 seminare practice cu participarea cadrelor didactice de Limba și literatura 

română din Taraclia şi UTA Găgăuzia;  

5) a fost organizat și desfășurat seminarul raional cu cadrele didactice alolingve din Taraclia, la care 

în scopul schimbului de experiență, au fost prezentate și analizate 6 ore publice la disciplină. 

În scopul asigurării suportului didactic pentru implementarea cursului opțional Cultura bunei 

vecinătăți: 

- a fost elaborat Curriculumul pentru clasa a III-a (în limba rusă și română); 

- a fost elaborat Manualul pentru clasa a III-a (în limba rusă și română);                       

- materialele respective au fost distribuite în instituțiile de învățământ din țară și, parțial, în instituțiile 

de învățământ din partea stângă a Nistrului; 

- a fost monitorizat procesul de implementare a cursului opțional Cultura bunei vecinătăți în 

instituțiile de învățământ din raioanele Comrat, Ceadâr-Lunga, Râșcani, municipiile Bălți și Chișinău;  

- au fost organizate cursuri de instruire pentru cadrele didactice (82 de cadre didactice formate).  

Pentru eficientizarea educației minorităților naționale: 

1) în parteneriat cu Uniunea Tinerilor Romi din Republica Moldova Țărna Rom, a fost monitorizată 

implementarea Capitolului Educația din Ghidul pentru mediatorii comunitari și activitatea școlilor de vară 

din raioanele Hâncești și Călărași; 

2) în baza experienței Liceului Teoretic din s. Tețcani, r-nul Briceni, a fost organizat și desfășurat un 

seminar republican pentru profesorii de Limbă și literatură ucraineană, privind aplicarea metodelor 

interactive în formarea competențelor comunicative ale elevilor în cadrul lecțiilor; 

3) au fost organizate 5 mese rotunde cu tematici în domeniul educației minorităților naționale.  

Pe parcursul anului, a fost monitorizată implementarea Convenției internaționale privind eliminarea 
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tuturor formelor de discriminare rasială în sistemul educațional din Republica Moldova și a Convenției-

cadru pentru protecția minorităților naționale din Republica Moldova, fiind elaborate Rapoartele de 

rigoare. 

B. Integrarea socio-lingvistică a elevilor  

În conformitate cu prevederile Programului național și a Planului de acțiuni pentru sporirea calității 

procesului de învățare a limbii române în instituțiile cu instruire în limbile minorităților naționale, a fost 

extins Proiectul Integrarea socio-lingvistică a elevilor alolingvi prin extinderea numărului de discipline 

școlare studiate în limba română în școlile alolingve în 32 de instituții de învățământ general. Astfel, în 

cadrul proiectului, elevi din 168 de clase studiază 8 discipline școlare în limba română, predate de 64 de 

cadre didactice.  

 

3.10. Promovarea și asigurarea educației incluzive  

A. Armonizarea cadrului normativ național privind educația incluzivă cu politicile și normele 

internaționale în domeniu 

Ministerul Educației, cu sprijinul UNICEF și Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică, a 

analizat situația în domeniul incluziunii educaționale, proces desfășurat în perioada 2011-2015, și a 

actualizat 3 concepte: Conceptul general al educației incluzive, Conceptul incluziunii educaționale a 

copiilor cu dizabilități severe și Conceptul incluziunii educaționale a copiilor cu dizabilități senzoriale. 

Conceptele actualizate cuprind întregul traseu educațional al copilului, determină modalitatea de 

conlucrare intersectorială în procesul de asigurare a dreptului la educație, stabilirea serviciilor de suport, 

precum și de identificare a barierelor în asigurarea educației. 

În scopul conceptualizării serviciilor de asistență psihopedagogică, logopedică, psihologică și a 

cadrului didactic de sprijin, au fost revizuite/elaborate: Regulamentul serviciului psihopedagogic, 

Regulamentul serviciului logopedic, Regulamentul serviciului psihologic și Regulamentul cadrului 

didactic de sprijin. 

A fost aprobat Regulamentul-tip de organizare și funcționare a instituției de învățământ special, 

aplicarea căruia va asigura sporirea calității serviciilor educaționale, sociale și medicale, destinate copiilor 

cu cerințe educaționale speciale (copii și elevi cu deficiențe senzoriale și/sau dificultăți severe de învățare). 

În cadrul proiectului „Parteneriate pentru incluziune”, a fost definitivat Curriculumul de formare în 

domeniul educației incluzive a cadrelor didactice din instituțiile de educație timpurie.  

B. Promovarea rolului educației incluzive în asigurarea șanselor egale la educație de calitate 

pentru toți copiii 

Este în proces de dezvoltare o pagină web în domeniul educației incluzive (incluziune.edu.gov.md), 

care va fi gestionată de Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică. Site-ul este destinat tuturor 

actorilor implicați în procesul educațional, va cuprinde informații utile despre educația copiilor cu cerințe 

educaționale speciale, despre materiale didactice accesibilizate, inclusiv despre organizarea webinariilor 

tematice pentru cadrele didactice. Pagina web va dispune de acces pentru persoanele cu dizabilități 

senzoriale. 

C. Implementarea Programului național și a Planului de acțiuni pentru dezvoltarea educației 

incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020 

Programul de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020, aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr.523 din 11.07.2011, prevede asigurarea condițiilor de incluziune a copiilor 
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dezinstituționalizați din învățământul rezidențial, școlarizarea și incluziunea copiilor cu cerințe 

educaționale speciale în instituțiile de învățământ general. 

În scopul asigurării la nivel național a asistenței psihopedagogice și a educației incluzive, în anul 2016, 

și-a continuat activitatea Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică, instituție subordonată 

Ministerului Educației, care a coordonat și monitorizat activitatea Serviciilor de asistență psihopedagogică 

raionale/municipale, în componența cărora activează 238 de persoane (35 de șefi de serviciu, 57 de 

psihologi, 33 de logopezi, 35 de psihopedagogi, 67 de pedagogi și 11 kinetoterapeuți). 

Pentru a identifica schimbările de succes, survenite în urma implementării Programului național și a 

Planului de acțiuni pentru dezvoltarea educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020, și 

pentru a evalua eficiența și eficacitatea serviciilor prestate de Serviciile de asistență psihologică, a fost 

elaborat un set de indicatori. Procesul de evaluare a Serviciilor de asistență psihologică în baza 

indicatorilor elaborați a fost inițiat la finele anului 2016 (dispoziția ministrului educației nr.503 din 

25.10.2016). 

Pentru asigurarea unui proces educațional de calitate, axat pe necesitatea copilului cu cerințe 

educaționale speciale, a fost elaborat Conceptul privind individualizarea procesului educațional prin 

adaptări curriculare. A fost elaborat Ghidul privind individualizarea procesului educațional, ca suport 

pentru cadrele didactice în proiectarea, realizarea și monitorizarea asistenței individualizate a copilului cu 

cerințe educaționale speciale.  

A continuat procesul de formare continuă a cadrelor didactice privind asigurarea dreptului la educație 

în medii generale pentru copiii cu dizabilități. În scopul unificării abordărilor din domeniu, au fost 

elaborate Recomandări privind actualizarea programelor de învățământ din perspectiva centrării pe copil 

și a educației incluzive.  

În vederea asigurării schimbului de experiență dintre Serviciile de asistență psihologică, au fost 

organizate: 

- 3 ateliere de lucru cu participarea reprezentanților din 11 Servicii de asistență psihologică (dispoziția 

ministrului educației nr.525 din 04.11.2016); 

- 6 activități de consultanță pentru circa 240 de specialiști din cadrul Serviciilor de asistență 

psihologică și OLSDÎ (dispozițiile ministrului educației nr.240 din 02.06.2016 și nr.447 din 23.09.2016); 

- 4 seminare metodice cu referire la abordarea individualizată, în dependență de contextul intervenției 

(psihologică, psihopedagogică, logopedică, pedagogică), pentru 247 de specialiști din cadrul Serviciilor 

de asistență psihologică (dispoziția ministrului educației nr.87 din 04.03.2016); 

- 8 seminare metodice cu referire la educația copiilor cu autism, copiilor cu dizabilități de auz și 

vedere, realizate în parteneriat cu KulturKontakt Austria pentru circa 160 de specialiști ai Serviciilor de 

asistență psihologică și ai Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică (dispozițiile ministrului 

educației nr.162 din 15.04.2016, nr.219 din 23.05.2016, nr.311 din 12.07.2016, nr.515 din 28.10.2016, nr. 

638 din 29.11.2016); 

- 5 ateliere practice cu referire la incluziunea educațională a copiilor cu dizabilități neuromotorii, 

organizate pentru 59 de specialiști din instituțiile educaționale și Serviciile de asistență psihologică 

(dispoziția ministrului educației nr.185 din 23.09. 2016); 

- 6 ateliere de lucru privind educația copiilor cu deficiențe de auz, organizate pentru 76 de cadre 

didactice și specialiști din 16 Servicii de asistență psihologică (dispoziția ministrului educației nr.526 din 

04.11.2016); 
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- 4 module de formare privind organizarea procesului educațional și asistența copiilor cu cerințe 

educaționale speciale, realizate în raioanele Orhei și Sângerei pentru 70 de cadre didactice de sprijin și 

președinți ai comisiilor multidisciplinare intrașcolare (dispoziția ministrului educației nr.24 din 

02.02.2016). 

 

3.11. Organizarea procesului educațional a copiilor aflați în instituțiile de învățământ special 

A. Reorganizarea sistemului de instituții de instituții de învățământ special 

Sistemul instituțiilor de învățământ special este format din 30 de instituții, cu sau fără servicii 

rezidențiale. În 9 din instituțiile date nu sunt copii. În urma evaluării și integrării copiilor în familiile 

biologice, familiile extinse sau alte servicii de alternativă, 3 instituții rezidențiale și de învățământ special 

și-au sistat activitatea, începând cu luna iulie, 2016. Pe parcursul anului 2016, au fost dezinstituționalizați 

din instituțiile rezidențiale și de învățământ special 146 de copii: 121 de copii au fost plasați în familiile 

biologice, 10 copii – în familiile extinse, iar 12 copii – în servicii de alternativă (Case comunitare de tip 

familie, asistență parentală profesionistă etc.). La sfârșitul anului de studii 2015-2016, au absolvit 

învățământul gimnazial 109 copii din instituțiile rezidențiale, 34 de copii din instituțiile de învățământ 

special pentru copii cu deficiente senzoriale și 106 copii din instituțiile de învățământ special pentru copii 

cu dificultăți severe de învățare; în total – 249 de copii. Actualmente, în cele 21 de instituții rezidențiale și 

de învățământ special din subordinea Ministerului Educației și autorităților publice locale de nivelul al 

doilea sunt 1365 de copii. 

B. Modernizarea rețelei de servicii pentru educația și îngrijirea copiilor cu dizabilități 

Pe parcursul anului 2016, Ministerul Educației, cu suportul A.O. Parteneriate pentru fiecare copil, a 

elaborat Viziunea strategică privind dezvoltarea unui sistem de servicii educaționale și de suport 

specializat pentru copiii cu dizabilități auditive și familiile acestora din Republica Moldova, în baza căreia, 

în 2017, va fi elaborat un Plan de acțiuni, având la bază următoarele obiective: crearea Centrului republican 

educațional-recuperatoriu pentru copiii cu dizabilități de auz, dezvoltarea resurselor umane și a 

capacităților instituționale. 

În 5 raioane (Cahul, Călărași, Fălești, Nisporeni și Ungheni) a fost lansat programul Portage, program 

de asistență și suport în educație la domiciliu pentru familiile cu copii cu necesități speciale.  

Astfel, în perioada 05 – 08 decembrie 2016, 40 de specialiști în domeniul incluziunii sociale au fost 

instruiți în calitate de Vizitatori Portage. Ei vor efectua vizite la domiciliul familiei și vor oferi suport 

părinților, pentru a identifica ceea ce este important pentru ei și copilul lor, vor stabili obiective de învățare 

și participare pentru copil și vor duce evidența comună a progresului copilului și a altor probleme cu care 

se confruntă familia. Programul Portage urmează a fi pilotat în cele cinci raioane menționate, după care 

va fi integrat în sistemul național de educație și protecție socială. 

 

3.12. Prevenirea violenței, discriminării și activitatea de intervenție în cazurile de abuz față de copil 

În vederea prevenirii violenței, discriminării și asigurării intervenției specialiștilor în cazurile de abuz 

față de copil, Ministerul Educației a organizat mai multe activități de formare: 

- seminar la care au participat 12 psihologi din cadrul CRAP și 5 specialiști din cadrul SAP (din 

raioanele Orhei, Florești, Cahul, Cantemir și mun. Chișinău), în care au fost abordate subiecte privind 

situațiile de criză, traumele și fenomenul suicidar la copii și adolescenți.   
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- seminar la care au participat 19 psihologi din cadrul SAP și instituțiile de învățământ din raioanele 

Cahul, Căușeni, Ialoveni, Orhei, Soroca, Strășeni, Ștefan-Vodă, Ungheni și mun. Bălți au fost formați în 

tematica prevenirii delincvenței juvenile.  

- formare a 35 de psihologi din cadrul CRAP și SAP în domeniul dezvoltării activităților psihosociale 

cu copii. 

 

IV. Învățământul profesional tehnic 

 

4.1. Accesul la învățământul profesional tehnic. Analiză statistică  

Sistemul de învățământ profesional tehnic este constituit din 86 de instituții de învățământ, inclusiv 

11 centre de excelență, 32 de colegii și 43 de școli profesionale. 6 centre de excelență oferă numai 

programe de formare profesională tehnică postsecundară, iar 5 centre de excelență ‒ programe de formare 

profesională tehnică postsecundară şi secundară.  

În învățământul profesional tehnic își fac studiile 48,8 mii elevi, din care 14,4 mii ‒ în centre de 

excelență, iar câte 17,2 mii ‒ în colegii și în școli profesionale. Procesul educațional din învățământul 

profesional tehnic este asigurat de 4,1 mii cadre didactice (Tabelul nr.2). 

A. Învățământ profesional tehnic secundar  

Numărul de elevi în învățământul profesional tehnic secundar constituie 19,0 mii de persoane, fiind 

în creștere, față de anul de studii precedent, cu 17,9%. Sporirea numărului de elevi este determinată de 

majorarea duratei programului de instruire în baza studiilor gimnaziale de la 1 an până la 2 ani, ca urmare 

a reformei învățământului profesional tehnic. Numărul de elevi, care își fac studiile 2 ani, practic, s-a 

dublat față de anul de studii 2015-2016. În schimbul cursurilor de instruire profesională cu durata de 3 ani 

(6,1 mii elevi față de 9,8 mii în anul de studii 2015-2016), au fost introduse meseriile conexe cu durata de 

3 ani (2,0 mii de elevi). Majoritatea elevilor (94,6%) își fac studiile în instituții de învățământ cu sediul în 

mediul urban, acest nivel de învățământ continuând să fie solicitat mai mult de băieți (70,3% din total 

elevi). 

96,3% din elevii din învățământul profesional tehnic secundar își fac studiile cu finanțare bugetară. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitățile prioritare în domeniul învățământului profesional tehnic s-au axat pe modernizarea și 

eficientizarea învățământului profesional tehnic în vederea sporirii competitivității economiei naționale 

prin pregătirea forței de muncă competente şi calificate, în corespundere cu cerințele actuale și viitoare 

ale pieței muncii. 
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Figura nr.7. Elevi în învățământul profesional tehnic secundar 

 

 
 

În anul de studii 2016-2017, în învățământul profesional tehnic secundar au fost înmatriculați 8,3 mii 

de elevi sau cu 11,8% mai puțin față de anul de studii precedent. Din numărul total al elevilor înmatriculați, 

93,1% au fost înmatriculați în baza certificatului de studii gimnaziale, 87% fiind absolvenți ai anului 2016. 

Distribuția pe programe relevă că, pentru instruirea în baza studiilor gimnaziale la programe cu durata 

de 2 ani, au fost înmatriculați 5,7 mii de elevi (din care 95,0% cu finanțare bugetară), la meserii conexe cu 

durata de 3 ani – 2,0 mii de elevi cu finanțare bugetară și în învățământul dual – 280 de elevi cu finanțare 

bugetară. 0,4 mii din elevi sunt înmatriculați în baza studiilor medii de cultură generală sau liceale, inclusiv 

97,8% cu finanțare bugetară (Figura nr.7). 

Distribuția elevilor înmatriculați în învățământul profesional tehnic secundar pe domenii generale este 

prezentată în Figura nr.8. 
 

Figura nr.8. Structura elevilor înmatriculați în învățământul profesional tehnic secundar,  

pe domenii generale 
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Tabelul nr.9. Cele mai solicitate meserii în învățământul profesional tehnic secundar,  

anul de studii 2016-2017 

 

Nr. 

d/o 
Meserii 

% din numărul total a 

celor înmatriculați 

% din numărul total 

al absolvenților 

1. Bucătar 7,3 12,8 

2. Mecanic auto 7,3 11,6 

3. Operator pentru suport tehnic 

al calculatoarelor 
5,4 7,3 

4. Tencuitor 4,9 4,5 

5. Electrogazosudor-montator 4 8,6 

6. Cusător 3,1 1,4 

7. Cusătoreasă în industria 

confecțiilor 
2,8 5,5 

 

Cele mai solicitate meserii sunt: bucătar, mecanic auto, operator pentru suport tehnic al 

calculatoarelor, tencuitor, electrogazosudor-montator, cusător, cusătoreasă în industria confecțiilor 

(Tabelul nr.9). Preferate sunt următoarele meserii conexe: electrogazosudor-montator – tăietor cu gaze 

(4,6%), croitor confecționer îmbrăcăminte după comandă – cusător (3,2%), electromontor utilaj electric – 

lăcătuș-electrician utilaj electric (3,1%), bucătar – chelner (2,4%), electrician-electronist auto – mecanic 

auto (2,1%), tencuitor – placator cu plăci (1,6%) etc. 

În anul 2016, au absolvit învățământul profesional tehnic secundar 3,6 mii de persoane, cu peste 60% 

mai puţin comparativ cu anul precedent.  

B. Învățământ profesional tehnic postsecundar  

La începutul anului de studii 2016-2017, numărul total de elevi din învățământul profesional tehnic 

postsecundar a înregistrat o ușoară descreștere, în comparație cu anul de studii precedent (cu 0,6 mii sau 

cu 2,0%), constituind 29,8 mii de elevi. 6% își fac studiile în instituții private. Ponderea elevilor care își 

fac studiile în bază de contract în instituțiile publice este de 45,4%, fiind cu 1,8% mai mare, comparativ 

cu anul de studii 2015-2016. 

În anul de studii 2016-2017, în învățământul profesional tehnic postsecundar au fost înmatriculați 8,2 

mii de elevi, sau cu 8,3% mai puțin față de anul de studii precedent. Din totalul elevilor înmatriculați, 90% 

sunt în baza studiilor gimnaziale. 

În instituțiile de învățământ publice au fost înmatriculați 7,7 mii de elevi sau circa 94% din numărul 

total al elevilor. Comparativ cu anul de studii 2015-2016, numărul elevilor înmatriculați cu finanțare 

bugetară (3,9 mii) a înregistrat o scădere cu 8,0%, iar al celor înmatriculați în bază de contract (3,7 mii) –  

cu 7,1%. 

Peste o treime din numărul total de elevi au fost înmatriculați la domeniile inginerie, prelucrare și 

construcții, practic fiecare al cincilea la domeniile afaceri, administrare și drept, ocrotirea sănătății și 

asistență socială, cea mai mică pondere revenind domeniului științe exacte, matematică și statistică (Figura 

nr.9). 
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Figura nr.9. Structura elevilor înmatriculați în învățământul profesional tehnic postsecundar, 

pe domenii generale 
 

 
 

C. Învățământ profesional tehnic postsecundar nonterțiar 

În premieră pentru sistemul de învățământ din Republica Moldova, începând cu 1 septembrie 2016, 

25 de elevi își fac studiile la specialitatea Obstetrică, calificarea Moașă, în cadrul Centrul de excelență în 

medicină și farmacie „Raisa Pacalo”.  

 

4.2. Perfecționarea cadrului normativ și de politici privind învățământul profesional tehnic; 

corelarea politicilor în domeniul învățământului profesional tehnic cu alte politici sectoriale 

Consolidarea cadrului normativ de reglementare a organizării și funcționării instituțiilor de învățământ 

profesional tehnic s-a realizat prin elaborarea și aprobarea: 

1) Hotărârii Guvernului nr.1077 din 23.09.2016 prin care a fost aprobat Regulamentul privind 

finanțarea în bază de cost per elev a instituțiilor publice de învățământ profesional tehnic; 

2) Hotărârii Guvernuluinr.786 din 23.06.2016 cu privire la crearea, lichidarea și modificarea 

denumirii unor instituții de învățământ profesional tehnic; 

3) Regulamentului de organizare a studiilor în învățământul profesional tehnic postsecundar şi 

postsecundar nonterţiar în baza Sistemului de Credite de Studii Transferabile (ordinul ministrului 

educației nr.234 din 25.03.2016); 

4) Regulamentului privind stagiile de practică în producție în învățământul profesional tehnic 

secundar (ordinul ministrului educației nr.233 din 25.03.2016); 

5) Regulamentului privind organizarea și desfășurarea stagiilor de practică în învățământul 

profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar (ordinul ministrului educației nr.1086 din 

29.12.2016); 

6) Regulamentului de organizare și desfășurare a admiterii la programe de formare profesional 

tehnică (ordinul ministrului educației nr.545 din 08.06.2016); 

http://edu.gov.md/sites/default/files/ome_nr_234_din_25_martie_2016.pdf
http://edu.gov.md/sites/default/files/ome_nr_234_din_25_martie_2016.pdf
http://edu.gov.md/sites/default/files/ome_nr._233_din_25_martie_2016_0.pdf
http://edu.gov.md/sites/default/files/ome_nr._233_din_25_martie_2016_0.pdf
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7) Instrucțiunii de organizare și desfășurare a examenului de calificare în învățământul profesional 

tehnic secundar (ordinul ministrului educației nr.516 din 31.05.2016); 

8) Instrucțiunii de organizare și desfășurare a examenului de calificare în învățământul profesional 

tehnic postsecundar (ordinul ministrului educației nr.517 din 31.05.2016); 

9) Ordinului cu privire la aprobarea statelor-tip de personal din instituțiile de învățământ profesional 

tehnic (ordinul ministrului educației nr.661 din 12.07.2016); 

10) Curriculumului TIC pentru învățământul profesional tehnic (ordinul ministrului educației nr.662 

din 12.07.2016); 

11) Ghidului practic de elaborare a curriculumului pentru învățământul profesional tehnic 

postsecundar şi postsecundar nonterţiar (ordinul ministrului educației nr.296 din 21.04.2016); 

12) Suportului metodologic pentru proiectarea curriculumului în învățământul profesional tehnic 

secundar (ordinul ministrului educației nr.676 din 13.07.2016). 

De asemenea, au fost elaborate și înaintate spre avizare: 

1) proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la Centrul de dezvoltare a învățământului profesional 

tehnic; 

2) proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Cadrului Național al Calificărilor din 

Republica Moldova. 

 

4.3. Asigurarea formării profesionale bazată pe competențe şi racordarea acesteia la cerințele pieței 

muncii 

În contextul asigurării relevanței studiilor în învățământul profesional tehnic, Cadrul Național al 

Calificărilor pentru învățământul profesional tehnic a fost dezvoltat cu 14 calificări profesionale, inclusiv 

3 calificări pentru învățământul profesional tehnic secundar, domeniul 732. Construcții și inginerie civilă 

și 11 calificări pentru învățământul profesional tehnic postsecundar, domeniile: 713. Electrotehnică și 

energetică, 714. Electronică și automatică, 715. Mecanică și prelucrarea metalelor, 723. Textile 

(îmbrăcăminte, încălțăminte și articole din piele), 1012. Servicii de coafor și frumusețe. 

În conformitate cu calificările elaborate și în corespundere cu noua structură a curriculumului 

aprobată, au fost elaborate 9 curricula la meserii în învățământul profesional tehnic secundar și 25 de 

curricula la specialități în învățământul profesional tehnic postsecundar (disponibile la 

http://edu.gov.md/ro/content/curriculum).  

Nomenclatorul domeniilor de formare profesională, al specialităților și calificărilor pentru 

învățământul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar a fost actualizat cu noi calificări 

la următoarele domenii de formare profesională: 21. Artă, 22. Științe umaniste și 32. Jurnalism și 

informare (Hotărârea Guvernului nr.842 din 07.07.2016). În conformitate cu Nomenclatorul menționat, 

au fost elaborate și aprobate 130 de planuri de învățământ. 

Nomenclatorul domeniilor de formare profesională și al meseriilor/profesiilor a fost completat cu noi 

meserii, precum: 732040. Instalator instalații de încălzire și echipamente solare, 732041. Instalator 

instalații, aparte și echipamente de ventilare și climatizare, 732042. Montator construcții metalice și 

732043. Montator beton armat prefabricat. 

În scopul consolidării și lărgirii colaborării instituțiilor de învățământ profesional tehnic cu angajatorii 

și cu asociațiile profesionale, precum și promovării programelor de instruire la locul de muncă, a fost 

extins experimentul de formare profesională prin sistem dual la 9 programe de formare profesională. 

http://edu.gov.md/sites/default/files/ome_nr_661_din_12.07.2016.pdf
http://edu.gov.md/sites/default/files/ome_296_din_21.04.2016_1.pdf
http://edu.gov.md/sites/default/files/ome_296_din_21.04.2016_1.pdf
http://edu.gov.md/sites/default/files/ome_nr._676_din_13.07.2016.pdf
http://edu.gov.md/sites/default/files/ome_nr._676_din_13.07.2016.pdf
http://edu.gov.md/sites/default/files/ome_nr.922_din_01.11.2016.pdf
http://edu.gov.md/sites/default/files/ome_nr.922_din_01.11.2016.pdf
http://edu.gov.md/ro/content/curriculum
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Astfel, formarea profesională duală este realizată prin cooperarea dintre 8 instituții de învățământ 

profesional tehnic cu 15 agenți economici: 

1) întreprinderea „Autehreparație” S.R.L., or. Orhei și Școala Profesională, or. Orhei (meseria 

Strungar);  

2) întreprinderea „Adriusand” S.R.L.,or. Orhei și Școala Profesională, or. Orhei (meseria Strungar);  

3) întreprinderea „Arttehmet” S.R.L., or. Orhei și Școala Profesională, or. Orhei (meseria Strungar);  

4) întreprinderea „ASPA” S.A., or. Orhei și Școala Profesională, or. Orhei (meseria Strungar);  

5)întreprinderea „Buceagagrotehservice” S.R.L., s. Tomai, r-nul Ceadâr-Lunga și Școala 

Profesională, or. Ceadâr-Lunga (meseria Lăcătuș la lucrările de asamblare mecanică); 

6) întreprinderea „Centrul Tehnic Ceadâr-Lunga” S.A., or.Ceadâr-Lunga și Școala Profesională, 

or.Ceadâr-Lunga (meseria Lăcătuș la lucrările de asamblare mecanică); 

7) întreprinderea „Sammy Cablaggi” S.R.L., s. Albinețul Vechi, r-nul Fălești și Școala Profesională 

nr.3, mun. Bălți (meseria Confecționer cablaje auto);  

8) întreprinderea „Marthatex” S.R.L., or. Fălești și Școala Profesională nr.3, mun. Bălți (meseria 

Cusătoreasă(industria ușoară)); 

9) întreprinderea „Excel Manufacturing”și Școala Profesională nr.3, mun. Bălți (meseria Cusătoreasă 

(industria confecțiilor));  

10) întreprinderea ÎCS „Infinity textile” S.R.L.și Școala Profesională nr.3, mun. Bălți (meseria 

Cusătoreasă (industria confecțiilor)); 

11) întreprinderea ÎCS „Red Union Fenosa” S.A.și Școala Profesională nr.9, mun. Chișinău (meseria 

Electromontor la repararea și întreținerea utilajelor electrice);  

12) întreprinderea ÎCS „Nires International” S.R.L., or. Nisporeni și Școala Profesională, or. 

Nisporeni (meseria Cizmar - confecționer încălțăminte la comandă); 

13) întreprinderea ÎCS „DRA Draexlmaier Automotive” S.R.L.și Școala Profesională nr.5, mun. Bălți 

(meseriile Operator la mașini-unelte semiautomate și automate, Electromontor utilaje de dispecerat și 

teleautomatică, Operator în depozitele mecanizate și automatizate); 

14) întreprinderea „Artizana” S.A.și Centrul de excelență în industria ușoară (meseria Cusătoreasă 

(industria confecțiilor)); 

15) întreprinderea „Starline Textile” S.R.L., or. Hâncești și Școala Profesională, or. Hâncești (meseria 

Cusătoreasă (industria confecțiilor)). 

În vederea asigurării conformității între piața muncii și sistemul de formare profesională, formării 

competențelor și calificărilor adecvate cererii pieței muncii, sporirii gradului de angajabilitate și 

adaptabilitate al forței de muncă și creării mecanismului de răspuns prompt la necesitățile noi ale pieței 

muncii, au fost organizate și desfășurate: 

1) în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ministerul Tineretului și 

Sportului, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Forul meseriilor/profesiilor și Târgul 

locurilor de muncă pentru tineri, cu participarea a peste 32 de instituții de învățământ profesional; 

2) mese rotunde, la nivel regional, cu participarea reprezentanților Comitetelor sectoriale, Camerei de 

Comerț și Industrie, Agențiilor teritoriale de ocupare a forței de muncă și cu implicarea autorităților publice 

locale de nivelul I și II și a agenților economici locali (în cadrul Școlilor Profesionale din or. Cupcini, r-

nul Edineț, or. Căușeni și or. Florești);  
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3) pentru prima dată, în conformitate cu programul de formare continuă a maiștrilor-instructori în 

producție la întreprinderile din Republica Moldova, în perioada 22 iulie - 09 decembrie 2016, cu sprijinul 

proiectului Reforma structurală în învățământul profesional tehnic în Republica Moldova, a fost 

organizată sesiunea de formare profesională continuă a 24 de maiștri-instructori în producție. 

 
4.4. Creșterea calității învățământului profesional tehnic 
Reformarea sectorului de învățământ profesional tehnic s-a axat pe eficientizarea activității 

instituțiilor de învățământ profesional tehnic prin implementarea formulei de finanțare în bază de cost per 

elev și per program, fiind, astfel, îmbunătățit mecanismul de alocare a resurselor financiare și promovate 

programele de instruire profesional tehnică necesare pieței muncii. 

În scopul eficientizării mijloacelor financiare în domeniul învățământului profesional tehnic, prin 

dispoziția ministrului educației nr.338 din 28.07.2016, instituțiile de învățământ profesional tehnic au 

prezentat spre aprobare proiectele statelor de personal în conformitate cu noua structură aprobată prin 

ordinul ministrului educației nr.661 din 12.07.2016. 

În scopul consolidării capacităților instituțiilor de învățământ profesional tehnic, au fost întreprinse o 

serie de acțiuni pentru consolidarea bazei tehnico-materiale a instituțiilor: 

1) Școala Profesională din s. Bubuieci, mun. Chișinău și Colegiul „Gheorghe Asachi” din or. Lipcani, 

r-nul Briceni au fost dotate cu câte un laborator de informatică a câte 11 calculatoare fiecare; 

2) cu sprijinul Fundației Liechtenstein Development Service, au fost dotate atelierele de instruire 

practică cu echipamente, materiale didactice și literatură metodică pentru meseriile: bucătar, cofetar, 

electrogazosudor, tencuitor, cusător/croitor, electrician, instalator instalații de încălzire și echipamente 

solare, instalator instalații, aparate şi echipamente de ventilare și climatizare; 

3) în baza grantului susținut de Guvernul Japoniei, 12 instituții de învățământ profesional tehnic au 

fost asigurate cu nouă tipuri de echipament, inclusiv mașini de burghiat, mașini de tăiat, strunguri, 

multimetre digitale, testere, menghine; 

4) grație contribuției Fundației Orange Moldova, în cadrul Colegiului politehnic din or. Bălți, a fost 

deschis un laborator digital modern. În acest scop, a avut loc renovarea spațiului, laboratorul a fost dotat 

cu articole de mobilier modern, computere performante, ecrane TV de ultimă generație și conexiune 

gratuită la Wi-Fi și internet 4G; 

5) cu sprijinul proiectului Energie și Biomasă: 

- a fost plantat câte 1 ha de salcie energetică și salcâm energetic pe terenurile agricole ale școlilor 

profesionale din or. Orhei și din s. Cuhureștii de Sus, r-nul Florești; 

- în cadrul Școlii Profesionale nr.3 din mun. Chișinău, a fost creat un laborator pentru meseria 

Operator, care constă din 2 cazane pe biomasă (peleți și bricheți) și elemente conexe sistemelor de 

încălzire pe biomasă (boiler, coș de fum, pompe etc.). 

Pe parcursul anului 2016, au fost organizate diverse activități de formare profesională: 

1) formări pentru cadrele didactice de specialitate din fiecare instituție de învățământ profesional 

tehnic, în vederea diseminării materialelor metodologice privind elaborarea de curricula pentru 

învățământul profesional tehnic; 

2) formări pentru cadrele didactice de specialitate, în vederea elaborării planurilor de învățământ 

pentru învățământul profesional tehnic; 
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3) cu sprijinul proiectului Uniunii Europene „Asistență tehnică pentru domeniul învățământ și 

formare profesională în Republica Moldova”: 

- cadrele manageriale din instituțiile de învățământ profesional tehnic cu rezultate bune, obținute ca 

urmare a cartografierii instituțiilor, au beneficiat de formare profesională continuă prin program de 

instruire în domeniul managementului (48 de ore); 

- cadrele didactice de specialitate au participat la ateliere de instruire tematică, în vederea elaborării 

planurilor de învățământ, curricula pentru învățământul profesional tehnic, calificărilor profesionale; 

- au fost organizate ateliere de formare a cadrelor manageriale în contextul experimentării sistemului 

de management al calității în învățământul profesional tehnic; 

- a fost organizată o vizită de studiu în Croația pentru directorii a 9 Centre de excelență și angajați 

ai Ministerului Educației; 

4) cu sprijinul partenerilor de dezvoltare, au fost organizate ateliere pe tematici practice pentru 

cadrele didactice și manageriale din învățământul profesional tehnic; 

5) a fost organizat concursul republican al maiștrilor-instructori (ordinul ministrului educației nr.155 

din 01.03.2016). 

 

4.5. Modernizarea rețelei instituțiilor de învățământ profesional tehnic 

Pe parcursul perioadei de referință, în conformitate cu Planul de acțiuni pentru restructurarea rețelei 

instituțiilor de învățământ profesional tehnic pe anii 2015-2020: 

1) au fost instituite 6 centre de excelență: Centrul de excelență în economie și finanțe, Centrul de 

excelență în energetică și electronică, Centrul de excelență în medicină şi farmacie „Raisa Pacalo”, Centrul 

de excelență în horticultură și tehnologii agricole din or. Țaul, Centrul de excelență în viticultură şi 

vinificație din mun. Chișinău, Centrul de excelență în educație artistică „Ștefan Neaga”; 

2) au fost reorganizate colegiile cu profil pedagogic; 

3) a fost sistată activitatea Colegiului Pedagogic din or. Călărași și a Colegiului „Prometeu” din or. 

Soroca. 

Lista actualizată a instituțiilor de învățământ profesional tehnic poate fi accesată la adresa 

http://edu.gov.md/ro/content/institutii-de-invatamant-0. 

În urma instituirii centrelor de excelență, instituțiile de învățământ profesional tehnic urmează a fi 

arondate la centrele de excelență, care se vor prezenta, în acest sens, ca unități de ghidare strategică, 

didactică și metodologică a instituțiilor arondate în vederea respectării standardelor de calitate ce 

reglementează procesul educațional. 

 

4.6. Sporirea atractivității învățământului profesional tehnic 

În scopul reconceptualizării orientării profesionale și consilierii în carieră a elevilor din învățământul 

profesional tehnic, au fost elaborate și aprobate prin ordinul ministrului educației nr.793 din 12.09.2016: 

- Curriculumul pentru modulul „Dezvoltarea personală și proiectarea carierei”; 

- Ghidul metodologic de aplicare a modulului „Dezvoltarea personală și proiectarea carierei” pentru 

profesori; 

- Ghidul metodologic de aplicare a modulului „Dezvoltarea personală și proiectarea carierei” pentru 

diriginți. 

http://edu.gov.md/ro/content/institutii-de-invatamant-0
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Pentru distribuirea materialelor respective beneficiarilor, au fost organizate și desfășurate 2 ateliere 

de lucru. 

În scopul promovării sectorului de învățământ profesional tehnic, în decembrie 2016, a fost lansată 

prima platformă on-line în domeniul învățământului profesional tehnic www.ipt.md. Site-ul include harta 

interactivă a tuturor instituțiilor de învățământ profesional tehnic din Moldova, lista completă a meseriilor 

și specialităților care pot fi studiate în Centrele de excelență, colegii și școli profesionale, o bază de date a 

produselor educaționale din acest domeniu (standarde ocupaționale, calificări profesionale și curricula), 

precum și alte informații utile și se adresează elevilor, profesorilor, reprezentanților pieței muncii și 

publicului interesat de evoluția acestui domeniu de învățământ. 

Bursele elevilor din învățământul profesional tehnic secundar au fost majorate în conformitate cu 

rezultate obținute, astfel 20% de elevi primesc o bursă lunară de 460 de lei, alte 30% de elevi primesc o 

bursă în cuantum de 390 de lei și celelalte 50% din elevi primesc o bursă în cuantum de 330 de lei. 

Totodată, au fost indexate și bursele elevilor din învățământul profesional tehnic postsecundar. 

În vederea sporirii atractivității învățământului profesional tehnic, dar și creșterii calității în educație, 

Ministerul Educației, în colaborare cu partenerii de dezvoltare, a organizat mai multe evenimente cu tentă 

informativ-aplicativă, precum: 

- Târgul Național al Firmelor de Exercițiu din Moldova, ediția a IX-a; 

- concursul național „Cel mai bun plan de afaceri”, ediția 2016; 

- seminarul teoretico-practic republican la limba și literatura română cu tema „Implementarea 

Curriculumului la limba și literatură română din perspectiva formării-dezvoltării-evaluării competenței de 

comunicare orală și scrisă”; 

- cu susținerea financiară a Ministerului Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare 

(BMZ), a fost organizat și desfășurat, în premieră, Concursul Republican al maiștrilor-instructori din 

cadrul școlilor profesionale, la meseriile: Tâmplar (12 participanți din 9 școli profesionale) și 

Electrogazosudor-montator (24 de participanți din 16 școli profesionale). 

 

4.7. Implementarea Programului de suport bugetar 

În baza Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană privind 

Programul de suport al implementării reformei învățământului vocațional/tehnic din Republica Moldova: 

1) au fost încheiate contracte de reconstrucție a Centrului de excelență în informatică și tehnologii 

informaționale și a Centrului de excelență în industria ușoară; 

2) în proces de semnare este contractul de reconstrucție a Centrului de excelență în servicii și 

prelucrarea alimentelor; 

3) în proces de inițiere sunt licitațiile pentru reconstrucția Centrului de excelență în construcții și 

transport; 

4) au fost încheiate contracte pentru achiziționarea serviciilor de proiectare pentru următoarele 

centre de excelență: 

- Centrul de excelenţă în economie şi finanțe; 

- Centrul de excelenţă în energetică şi electronică; 

- Centrul de excelenţă în medicină şi farmacie „Raisa Pacalo”; 

- Centrul de excelenţă în educație artistică „Ștefan Neaga”; 

- Centrul de excelenţă în horticultură și tehnologii agricole din Țaul. 

http://www.ipt.md/
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În vederea implicării mai active a reprezentanților pieței muncii în formarea profesională: 

1) cu sprijinul proiectului Uniunii Europene Asistență tehnică pentru domeniul învățământ și formare 

profesională în Republica Moldova, a fost organizată o vizită de studiu în Slovenia, la care au participat 

reprezentanții comitetelor sectoriale din Republica Moldova; 

2) a fost elaborat și prezentat pentru consultări publice proiectul de lege cu privire la comitetele 

sectoriale pentru formarea profesională; 

3) a fost instituită Comisia de ramură pentru negocieri și consultări colective în domeniul energeticii; 

4) Cadrul Național al calificărilor a fost completat cu 14 calificări profesionale (ordinul ministrului 

educației nr.922 din 01.11.2016), după cum urmează: Tencuitor; Instalator instalații de încălzire și 

echipamente solare; Instalator instalații, aparate și echipamente de ventilare și climatizare; Tehnician 

electrician; Tehnician transporturi, poștă şi telecomunicații; Tehnician frigotehnist, Tehnician mecanic, 

Tehnician proiectant mecanic, Tehnician în construcții de mașini, Tehnician prelucrări mecanice, 

Tehnician mentenanță mecanică echipamente industriale, Tehnician în industria textilă, Tehnician 

industria confecțiilor din piele și înlocuitori, Tehnician cosmetică și frizerie; 

5) au fost elaborate Planuri de dezvoltare strategică pentru Centrul de excelenţă în economie şi finanţe, 

Centrul de excelenţă în energetică şi electronică, Centrul de excelenţă în medicină şi farmacie „Raisa 

Pacalo”, Centrul de excelenţă în educație artistică „Ștefan Neaga”, Centrul de excelenţă în Horticultură și 

Tehnologii Agricole din Țaul, Centrul de excelență în industria ușoară; 

6) au fost elaborate curricula pe meserii și specialități, după cum urmează: 

- în domeniul Inginerie și activități inginerești – 9 curricula; 

- în domeniul Arhitectură şi construcții – 9 curricula; 

- în domeniul Tehnologia informației și a comunicațiilor – 5 curricula; 

- în domeniul Fabricare și prelucrare – 4 curricula; 

- în domeniul Afaceri şi administrare – 3 curricula; 

- în domeniul Servicii personale – 2 curricula; 

- în domeniul Servicii transport – 2 curricula, 

precum și pentru două module: „Plante energetice, surse de energie regenerabilă”, meseria Silvicultor și 

„Centrale termice pe biocombustibil solid”, meseria Operator în sala cu cazane; 

7) a fost elaborată o bază de date, în care sunt publicate curricula și calificările elaborate, acestea fiind 

disponibile la adresa http://www.ipt.md/ro/produse-educationale; 

8) au fost procurate echipamente TIC (30 de calculatoare, proiector, tablă interactivă, mobilier) pentru 

laboratoarele Centrelor de excelență în Construcții (un laborator), Transport (un laborator) și Industria 

Ușoară (două laboratoare), precum și elaborate materiale digitale pentru meseriile/specialitățile 

corespunzătoare centrelor de excelență. 

9) au fost instruiți peste 26 de manageri ai centrelor de excelență, colegii și școli profesionale în 

domeniul managementului, activităților generatoare de venituri, dezvoltării competenței antreprenoriale, 

managementului informației și dezvoltării competențelor digitale etc.; 

10) au fost instruite câte 4 grupe de formatori (peste 20 de cadre didactice în fiecare grup) pentru 

domeniile: Agricultură, Construcții, Informații și tehnologii informaționale și transport; 

11) centrele de excelență în domeniul Construcții, Informații și tehnologii informaționale și transport 

au organizat cursuri de formare profesională continuă a cadrelor didactice de specialitate în domeniul de 

competență al centrelor de excelență nominalizate; 

http://www.ipt.md/ro/produse-educationale
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12) În vederea organizării cursurilor: 

- în domeniul Antreprenorialului, în planurile de învățământ la meserii și specialități, a fost inclus 

cursul „Bazele antreprenorialului”, și a fost aprobată curricula la Bazele antreprenorialului și organizate 

seminare de aplicare a curricula; 

- în domeniul Tehnologia informației și a comunicațiilor, a fost inclus cursul „Tehnologia informației 

și a comunicațiilor” în planurile de învățământ la meserii și specialități, aprobată curricula la „Tehnologia 

informației și a comunicațiilor”, organizate seminare de aplicare a curricula; 

- la disciplina Limba engleză, a fost inclus cursul de „Limbă străină” în planurile de învățământ la 

meserii și specialități și aprobată curricula la „Limba engleză”. 

 

V. Învățământul superior 

 

5.1. Accesul la studii superioare. Analiză statistică  

În republică activează 30 de instituţii de învăţământ superior, inclusiv 19 instituţii publice şi 11 – 

private. În municipiul Chișinău, activează 26 de instituții şi câte 1 unitate – în municipiile Bălți, Comrat, 

Cahul şi Taraclia (Tabelul nr.10). 

 

Tabelul nr.10. Instituţii de învăţământ superior 

       

 
2011 - 

2012 

2012 - 

2013 

2013 - 

2014 

2014 - 

2015 

2015 - 

2016 

2016 - 

2017 

Instituţii, total 34 34 32 31 31 30 

instituţii publice 19 19 19 19 19 19 

instituţii private 15 15 13 12 12 11 

Studenţi la 10 000 de 

locuitori 
292 288 273 252 230 204 

 

La începutul anului de studii 2016-2017, numărul de studenți din învățământul superior a constituit 

74,7 mii de persoane (cu excepția studenților străini), dintre care 83% își fac studiile în instituţii publice 

(Tabelul nr.11). Comparativ cu anul de studii 2015-2016, numărul de studenți s-a redus atât în instituțiile 

publice (cu 4,8 mii de persoane sau 7,2%), cât şi în cele private (cu 2,1 mii de persoane sau 14,3%). 57,3% 

din numărul totalul al studenților sunt de sex feminin. 

În medie, la 10 mii de locuitori, revin 204 studenți, comparativ cu 292 în anul de studii 2011-2012. 

În anul 2016, a continuat procesul de elaborare a reglementărilor care asigură stabilitatea și 

predictibilitatea organizării și funcționării sistemului de învățământ superior, precum și accesul, 

îmbunătățirea calității și relevanței studiilor în învățământul terțiar și adaptarea la cerințele pieței 

muncii.  

A fost continuată implementarea ciclului III, studii superioare de doctorat, promovate încercările de 

reformare a sistemului de cercetare-dezvoltare, inovare și transfer tehnologic, care are drept scop 

dezvoltarea resursei umane înalt calificate, a competentelor în realizarea cercetării științifice, inovării 

și activității didactice în instituțiile de învățământ superior. 
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Circa două treimi din studenții instituțiilor de învățământ superior publice, își fac studiile cu frecvență, 

în instituţiile private ponderea acestora fiind de 56,7%. Numărul studenţilor care își fac studiile în bază de 

contract în instituţiile publice s-a diminuat cu 4,0 mii de persoane față de anul de studii 2015-2016, în 

special în învăţământul cu frecvență – cu 3,0 mii de persoane. Comparativ cu anul de studii 2015-2016, 

contingentul studenților bugetari a crescut cu 1,9%. 

Ca şi în anul de studii 2015-2016, se atestă o descreștere esențială (cu 6,2 mii de persoane sau cu 

9,9%) a numărului de studenți înscriși la studii superioare de licenţă, în special a studenţilor înscriși în 

bază de contract în instituţiile publice – cu 3,6 mii persoane sau 10,8%. 

 

Tabelul nr.11. Studenți în învățământul superior, pe programe 

 

 

2015-2016 2016-2017 

Total 

studenți 

din care în instituţii: 
Total 

studenți 

din care în instituţii: 

private 
publice 

private 
publice 

total buget total buget 

Total 81 669 14 731 66 938 26 669 74 726 12 618 62 108 25 872 

Studii superioare de 

licență (ciclul I) 
62 809 12 506 50 303 16 459 56 570 10 599 45 971 15 770 

Studii superioare de 

master (ciclul II) 
14 272 2 205 12 067 7 238 13 639 1 994 11 645 7 165 

Studii superioare 

integrate 
734 20 714 333 763 25 738 318 

Studii superioare 

medicale şi 

farmaceutice 

3 854 – 3 854 2 639 3 754 – 3 754 2 619 

 

În anul de studii 2016-2017, la ciclul I, au fost înmatriculate 15,4 mii de persoane, în scădere cu 12,8% 

față de anul de studii anterior, iar la ciclul II - 6,7 mii de persoane, în descreștere cu 2,9% (Tabelul nr.12). 

 

Tabelul nr.12. Evoluția înmatriculării în instituţiile de învăţământ superior 

 

 

Înmatriculați  

Total 
instituţii 

publice 

din care: instituţii 

private contract buget 

2011 - 2012 28.258 23.018 13.637 9.381 5.240 

Ciclul I, medicina şi farmacia 20.837 16.665 10.272 6.393 4.172 

Ciclul II 7.421 6.353 3.365 2.988 1.068 

2012 - 2013 28.130 23.086 12.845 10.241 5.044 

Ciclul I, medicina şi farmacia 20.429 16.493 9.814 6.679 3.936 
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Ciclul II 7.701 6.593 3.031 3.562 1.108 

2013 - 2014 26.450 22.417 12.154 10.263 4.033 

Ciclul I, medicina şi farmacia 19.195 16.166 9.637 6.529 3.029 

Ciclul II 7.255 6.251 2.517 3.734 1.004 

2014 - 2015 24.378 20.501 10.694 9.807 3.877 

Ciclul I, medicina şi farmacia 17.104 14.305 8.274 6.031 2.799 

Ciclul II 7.274 6.196 2.420 3.776 1.078 

2015 - 2016 24.617 20.939 11.591 9.348 3.678 

Ciclul I, medicina şi farmacia 17.683 15.094 9.378 5.716 2.589 

Ciclul II 6.934 5.845 2.213 3.632 1.089 

2016 - 2017 22.144 18.990 9.961 9.029 3.154 

Ciclul I, medicina şi farmacia 15.412 13.183 7.827 5.356 2.229 

Ciclul II 6.732 5.807 2.134 3.673 925 

 

Din numărul total al persoanelor înmatriculate la ciclul I, 76,6% sunt înmatriculate în baza studiilor 

liceale, iar 21,3% – în baza studiilor profesional tehnice postsecundare. 

Mai semnificativ s-a redus numărul de persoane înmatriculate la ciclul I la domeniile: Științe sociale, 

Economie şi Drept (cu 17,1% faţă de anul de studii precedent) şi Inginerie, Tehnologii, Arhitectură, 

Construcții (cu 15,9% faţă de anul de studii precedent).  

În instituţiile de învăţământ publice, la ciclul I, au fost înmatriculate 13,2 mii de persoane, inclusiv 

7,8 mii în bază de contract, cu 16,5% mai puţin faţă de anul de studii precedent şi 5,4 mii la buget, cu 6,3% 

mai puțin faţă de anul de studii precedent. Numărul persoanelor înmatriculate la ciclul II a constituit 5,8 

mii de persoane, similar anului de studii anterior. Din numărul total al studenţilor înmatriculați la ciclul II, 

63,3% sunt cu finanțare bugetară. 

Numărul de studenți înmatriculați în instituțiile private, la ciclul I este de 2,2 mii de persoane sau cu 

13,9% mai puțin faţă de anul de studii 2015-2016 şi la ciclul II – 0,9  mii sau cu 15,1% mai puțin decât în 

anul precedent de studii. 

În anul 2016, au absolvit ciclul I, 15,1 mii persoane, din care circa 60% sunt femei, iar ciclul II – 6,1 

mii persoane, inclusiv 65% femei. Comparativ cu anul 2015, numărul absolvenților ciclului I a înregistrat 

o reducere cu 11,3%, numărul absolvenților ciclului II fiind în creștere cu 3,2%. Studiile superioare 

medicale şi farmaceutice au fost absolvite de 0,6 mii persoane (Tabelul nr.13). 

Tabelul nr.13. Absolvenți ai instituțiilor de învăţământ superior 

 

 

Absolvenți  

Total 
instituţii 

publice 

din care: instituţii 

private contract buget 

2011 27.788 22.111 13.732 8.379 5.677 

Ciclul I 21.948 17.132 11.269 5.863 4.816 

PreBologna, medicina şi farmacia 740 678 276 402 62 

Ciclul II 5.100 4.301 2.187 2.114 799 
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2012 26.730 21.548 13.177 8.371 5.182 

Ciclul I 20.132 15.922 10.483 5.439 4.210 

Medicina şi farmacia 694 694 171 523 – 

Ciclul II 5.904 4.932 2.523 2.409 972 

2013 24.848 20.105 12.521 7.584 4.743 

Ciclul I 17.744 13.985 9.584 4.401 3.759 

Medicina şi farmacia 766 766 132 634 – 

Ciclul II 6.338 5.354 2.805 2.549 984 

2014 24.274 19.649 12.045 7.604 4.625 

Ciclul I 17.062 13.394 9.425 3.969 3.668 

Medicina şi farmacia 803 803 194 609 – 

Ciclul II 6.409 5.452 2.426 3.026 957 

2015 23.630 18.867 11.374 7.493 4.763 

Ciclul I 17.073 13.160 9.130 4.030 3.913 

Medicina şi farmacia 642 642 162 480 – 

Ciclul II 5.915 5.065 2.082 2.983 850 

2016 21.886 17.632 10.171 7.461 4.254 

Ciclul I 15.141 11.767 7.809 3.958 3.374 

Medicina şi farmacia 643 643 228 415 – 

Ciclul II 6.102 5.222 2.134 3.088 880 

 

În instituţiile de învăţământ superior, activează 5,0 mii de persoane sau cu 5,1% mai puţin comparativ 

cu anul de studii 2015-2016. Din totalul personalului, 2,6 mii de persoane dețin grad științific, inclusiv 2,2 

mii – doctor în științe şi 0,4 mii – doctor habilitat. Ponderea femeilor din numărul total de personal este de 

54,3%, fiind mai înaltă în cazul funcției de lector universitar (62,7%). 

 

5.2. Perfecționarea cadrului normativ și de politici privind învățământul superior 

În anul 2016, în scopul dezvoltării cadrului normativ pentru învățământul superior, au fost elaborate 

și aprobate următoarele acte normative: 

- Planul de admitere la studii superioare de doctorat, ciclul III, cu finanțare de la bugetul de stat 

pentru anul de studii 2016-2017 (Hotărârea Guvernului nr.1071 din 22.09.2016); 

- Hotărârea Guvernului nr.1024 din 06.09.2016 Cu privire la autorizarea de funcționare provizorie 

a școlilor doctorale și a programelor de studii superioare de doctorat (ciclul III) în cadrul instituțiilor de 

învățământ superior, consorțiilor, parteneriatelor naționale și internaționale; 

- Hotărârea Guvernului nr.985 din 17.08.2016 și Decretul Președintelui RM nr.2284 – VII privind 

acordarea Bursei Președintelui Republicii Moldova studenților din instituțiile de învățământ superior și 

elevilor din instituțiile de învățământ profesional tehnic postsecundar pentru anul de studii 2016-2017; 

- Hotărârea Guvernului nr.986 din 17.08.2016 Cu privire la aprobarea listelor studenților din 

instituțiile de învățământ superior și elevilor din instituțiile de învățământ profesional tehnic 

postsecundar, cărora li se acordă burse de merit în anul de studii 2016-2017; 
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- Metodologia de evaluare externă a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie și 

acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de formare 

continuă (Hotărârea Guvernului nr.616 din 18.05.2016); 

- Recomandări cu privire la educația interculturală a studenților (ordinul ministrului educației 

nr.1030 din 06.12.2016); 

- Planul de repartizare între școli doctorale a granturilor de la bugetul de stat pentru anul 

universitar 2016-2017 (ordinul ministrului educației nr.842 din 26.09.2016); 

- Recomandările cu privire la participarea studenților în asigurarea calității formării profesionale 

în învățământul superior (ordinul ministrului educației nr.738 din 05.08.2016); 

- Ordinul ministrului educației nr.739 din 05.08.2016 Cu privire la rezultatele evaluării 

implementări cursului Educație incluzivă în învățământul superior ; 

- Regulamentul-cadru privind ocuparea funcțiilor didactice și științifico-didactice în învățământul 

superior (ordinul ministrului educației nr.697 din 15.08.2016); 

- Planurile de admitere în ciclul I - studii superioare de licență în instituțiile de învățământ superior 

de stat (ordinul ministrului educației nr.663 din 12.08.2016); 

- Planurile de admitere în ciclul I - studii superioare de licență în instituțiile de învățământ superior 

private (ordinul ministrului educației nr.664 din 12.07.2016); 

- Planurile de admitere în ciclul II - studii superioare de master în instituțiile de învățământ superior 

de stat (ordinul ministrului educației nr.665 din 12.07.2016); 

- Planurile de admitere în ciclul II - studii superioare de master în instituțiile de învățământ superior 

publice (ordinul ministrului educației nr.663 din 12.07.2016); 

- Planul de admitere la studii superioare de doctorat, ciclul III, cu finanțare de la bugetul de stat, 

pentru anul de studii 2016-2017 (ordinul ministrului educației nr.1071 din 22.09.2016); 

- Regulamentul-cadru cu privire la normarea activității științifico-didactice și de cercetare în 

învățământul superior (ordinul ministrului educației nr.635 din 30.06.2016); 

- Regulamentul-cadru privind organizarea admiterii la ciclul I - studii superioare de licență pentru 

anul universitar 2016-2017 (ordinul ministrului educației nr. 221 din 23.03.2016); 

- Ordinul ministrului educației nr.304 din 22.04.2016 Cu privire la aprobarea conținutului 

formularelor noilor tipuri de diplome în învățământul superior; 

- Recomandările-cadru de redactare a tezei de doctorat și a rezumatului (ordinul ministrului 

educației nr.1078 din 27.12.2016); 

- Metodologia de organizare a competiției proiectelor științifice pentru repartizarea între Școli 

doctorale a granturilor doctorale de la bugetul de stat (ordinul ministrului educației nr.86 din 08.02.2016); 

- Ordinul ministrului educației nr.1024 din 06.09.2016 Cu privire la autorizarea de funcționare 

provizorie a școlilor doctorale și programelor de studii superioare de doctorat (ciclul III) în cadrul 

instituțiilor de învățământ superior, consorțiilor, parteneriatelor naționale și internaționale. 

 

5.3. Organizarea procesului de admitere în învățământul superior 

Admiterea în instituțiile de învățământ superior s-a desfășurat în conformitate cu Codul Educației 

nr.152 din 17.07.2014, Hotărârea Guvernului nr.842 din 7.07.2016 Cu privire la planul (comanda de stat) 

de pregătire a cadrelor de specialitate pe meserii, specialități și domenii generale de studii, în instituțiile 

de învățământ profesional tehnic și superior pentru anul de studii 2016-2017, Regulamentul-cadru privind 
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organizarea admiterii în ciclul I – studii superioare de licență pentru anul universitar 2016-2017, aprobat 

prin ordinul ministrului educației nr.221 din 23.03.2016, Regulamentul cu privire la organizarea ciclului 

II – studii superioare de master, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.464 din 28.07.2015 și 

Regulamentele de organizare și desfășurare a admiterii instituționale în anul 2016, aprobate de Senatele 

instituțiilor respective. 

La solicitarea Consiliului Rectorilor, prin ordinul ministrului nr. 250 din 01.04.2016, au fost stabilite 

termenele de organizare și desfășurare a concursului de admitere la ciclul I – studii superioare de licență, 

pentru anul de studii 2016-2017, în perioada 25 iulie - 11 august, 2016. 

La baza planificării locurilor pentru admitere, au fost puse criterii, precum capacitatea instituțională, 

acreditare și personal.  

Un rol deosebit l-a avut și amplasarea geografică a instituției, derivat din aportul instituțiilor 

regionale în acoperirea cu necesarul de cadre a teritoriilor respective pe o arie cât mai vastă de specialități. 

Astfel, la specialitățile din domeniul Științe ale educației, prioritate s-a acordat formării profesionale în 

instituțiile de învățământ publice. 

La repartizarea locurilor bugetare, un accent aparte, a fost pus pe profilul instituției (spre exemplu, 

locurile de la specialități economice să fie concentrate în instituțiile de profil economic, cele de la Drept 

– la facultăți juridice etc.). Evoluția numărului de locuri cu finanțare bugetară în baza planului de admitere 

la studii superioare de licență și master este prezentată în Figura nr. 10.  

 

Figura nr.10. Evoluția numărului de locuri cu finanțare bugetară la Ciclul I și II 

 

 
 

În urma finalizării sesiunii de vară a anului de studii 2015-2016, în conformitate cu Regulamentul cu 

privire la condițiile de ocupare a locurilor cu finanţare bugetară în instituţiile de învăţământ superior de 

stat din Republica Moldova, la Ciclul I, studii superioare de licenţă, au fost organizate concursuri de 

ocupare a locurilor cu finanţare bugetară.  
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Astfel, peste 1300 de studenți la studii cu taxă, în anul 2016 au ocupat locuri bugetare. 

Este asigurat accesul egal la studii superioare de licență și master și anume: accesul absolvenților unui 

anumit nivel de pregătire/calificare către un nivel superior de învățământ; stabilirea echilibrată a numărului 

de locuri pentru anul I de studii, în funcție de opțiunile tinerilor și în baza tendințelor de dezvoltare socială, 

economică, a prognozei ocupării forței de muncă pe regiuni de dezvoltare, în concordanță cu evoluțiile 

mobilității la nivel european. 

Din altă perspectivă, accesul și participarea la educație în învățământul superior, au fost facilitate prin 

alocații pentru bursele studenților și oferirea de locuri gratuite în cămine pentru studenții din familii 

vulnerabile. 

În funcție de performanțele obținute în activitatea academică, cu condiția realizării integrale, în 

termenele stabilite, a planului de învățământ/programului de studiu pentru un semestru/an de studii, sunt 

în drept să primească burse de studii din bugetul de stat atât studenții ciclului I, ciclului II, studii integrate, 

învățământ medical și farmaceutic admiși la studii pe bază de buget, cât și cei înmatriculați pe bază de 

contract cu achitarea taxei pentru studii. 

Plafonul de acordare a burselor de studii (inclusiv pentru studenții, elevii implicați în programe de 

mobilitate) a fost stabilit la nivel de 70% din numărul studenților și elevilor autohtoni, înmatriculați la 

studii cu frecvența la zi, conform planului de înmatriculare cu finanțare bugetară la fiecare 

specialitate/domeniu de formare profesională din fiecare instituție de învățământ superior și mediu de 

specialitate. 

52 de studenți, cei mai buni, beneficiază lunar, pe parcursul anului de studii, de Bursa Președintelui 

(1200 lei), Bursa Guvernului (1100 lei) și Bursa Republicii (1320 lei). 

Pentru tinerii din familiile social-vulnerabile (copiii cu dizabilități, orfani, romi etc.), Ministerul 

Educației a alocat un număr distinct de locuri: circa 15% din numărul total de locuri cu finanțare bugetară. 

Pentru susținerea studenților din mediul rural, a grupurilor dezavantajate, circa 70% beneficiază de 

cazare în căminele universitare. 

 

5.4. Asigurarea relevanței studiilor, în conformitate cu cerințele pieței muncii. Modernizarea 

curriculumului universitar 

În scopul asigurării calității în învățământul superior, perfecționării managementului educațional, 

modernizării învățământului superior din perspectiva integrării în Spațiul European Comun al 

Învățământului Superior, perfecționării, raționalizării și compatibilizării planurilor de învățământ la nivel 

național și European, creării condițiilor pentru o mobilitate academică reală și recunoașterea reciprocă a 

perioadelor și actelor de studii a continuat implementarea Cadrului de referință a Curriculumului 

Universitar și a Planului-cadru pentru învățământul superior. 

A fost elaborat prospectul și este în curs de definitivare un nou Nomenclator al specialităților în 

învățământul superior pentru cele 3 cicluri universitare: licență, master, doctorat. 

Din perspectiva ralierii învățământului superior la exigențele pieței muncii, toate instituțiile de 

învățământ superior sunt angrenate într-un proces periodic, în urma evaluărilor externe naționale și 

internaționale, de redefinire a competențelor cerute de piața muncii pentru fiecare calificare, a 

instrumentelor de evaluare a competențelor dobândite, de evaluare comparativă a studenților din diferite 

universități și de comparare a rezultatelor obținute. 

Planul-cadru a fost transpus într-o varietate mare de planuri de învățământ, realizând particularitățile 
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și orientările fiecărei instituții de învățământ, fiecărui domeniu de formare profesională/specialități sau 

fiecărui program de master/specializări.  

Astfel, pe parcursul anului 2016, au fost elaborate, aprobate de Senate și coordonate cu Ministerul 

Educației noi generații de planuri de învățământ de la 8 instituții de învățământ superior (587 de planuri 

de învățământ la licență și 339 - la master). 

Au fost elaborate și utilizate în procesul de studii cca 231 de cursuri pe platforma MOODLE. Circa 

636 de cadre didactice au realizat cursuri de perfecționare a competențelor digitale. 

Ministerul Educației încurajează adaptarea continuă a conținuturilor programelor de studii. 

În cadrul procesului privind consolidarea și restructurarea sistemului de învățământ superior, din 

perspectiva calității actului educațional universitar și a relevanței sale pentru piața muncii, planurile de 

învățământ aprobate prevăd: un curs de limbă străină de circulație internațională cu aplicare în domeniul 

de formare profesională, un curs de tehnologii de comunicare informațională care include modulele: 

Cultura informațională, Tehnologii informaționale, Utilizarea tehnologiilor informaționale în domeniul 

de formare profesională, la 12 universități au fost introduse subiecte ce țin de educația antreprenorială, iar 

pentru cei din domeniul Științe ale educației, au fost propuse cursuri de Management educațional, 

Educație incluzivă, Promovarea drepturilor copilului, Psihologie judiciară pentru prevenirea traficului 

de ființe umane etc. 

În altă ordine de idei, pentru a consolida capacitățile resursei umane și a spori calitatea prestanței 

academice, tuturor universităților li s-a recomandat să asigure studierea de către profesori, a limbii engleze 

și a modulului psiho-pedagogic, pentru cei care nu au realizat pregătirea pedagogică necesară. 

 

5.5. Consolidarea sistemului de consiliere și orientare profesională a studenților prin înființarea de 

centre de consiliere și orientare în carieră 

Atât pentru acordarea serviciillor consultative în domeniul alegerii profesiei, cât şi a consilierii 

studenţilor privind situaţia şi cerinţele pieţei muncii din Republica Moldova, au fost create şi funcționează 

Centre de orientare profesională, Centre de ghidare în carieră sau Incubatoare de afaceri în cadrul 

Universității de Stat din Moldova, Universităţii Tehnice a Moldovei, Academiei de Studii Economice din 

Moldova, Universității Perspectiva-INT, iar la Universitatea Academiei de Științe a Moldovei 

funcționează serviciul Tutoriat și orientarea profesională.  

Se preconizează deschiderea unor astfel de centre de consiliere profesională în cadrul tuturor 

instituţiilor de învăţământ superior cu funcţii de stabilire/dezvoltare a relațiilor cu agenţii economici, 

potenţiali angajatori, plasare în câmpul muncii a absolvenţilor şi monitorizare a promovării în carieră a 

tinerilor specialişti, implicit, organizarea cursurilor antreprenoriale pentru studenţii interesaţi să desfăşoare 

afaceri economice. 

 

5.6. Asigurarea calității învățământului superior. Creșterea competitivității instituțiilor de 

învățământ superior 

În scopul asigurării cadrului normativ, a fost aprobată Metodologia de evaluare externă a calității în 

vederea autorizării de funcționare provizorie și acreditării programelor de studii și a instituțiilor de 

învățământ profesional tehnic, superior și de formare continuă (Hotărârea Guvernului nr.616 din 

18.05.2016).  
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În rezultatul evaluării externe a mai multor programe de studii, în vederea autorizării de funcționare 

provizorie sau acreditării: 

- au obținut acreditare internațională 26 de programe la licență în Drept, Științe ale educației, 

Inginerie, Administrație publică etc., precum și 26 de programe de master în Drept din cadrul a 20 de 

instituții de învățământ superior; 

- a demarat procesul și au fost supuse acreditării peste 100 de programe din domeniul Științe ale 

educației, rezultatele acreditării urmând să fie cunoscute la începutul anului 2017; 

- au fost autorizate, pentru funcționare provizorie, 4 programe de licență,1 de master și 7 programe 

de doctorat; 

- au fost puse în aplicare recomandările de implicare și participare a studenților în asigurarea calității 

programelor de studii; 

- au fost îmbunătățite planurile de învățământ prin prisma recomandărilor evaluărilor externe 

internaționale, fiind modificată ponderea unităților de curs în favoarea celor de specialitate și majorarea 

numărului de ore pentru stagiile de practică etc. 

 

 

5.7. Colaborarea cu mediul de afaceri și parteneriatele pentru educație 

Între instituțiile de învățământ general, instituțiile de învățământ superior și colegiile care asigură 

formarea profesională inițială a cadrelor didactice, există diferite tipuri de parteneriate, reglementate prin 

contracte de colaborare bilaterale, care vizează: formarea inițială a viitorilor învățători/profesori în 

universități și colegii, realizarea de către studenți/elevi a stagiilor de practică în instituțiile de învățământ 

general, formarea continuă a cadrelor didactice în învățământul superior (o dată la 5 ani), elaborarea de 

standarde, curricula/programe de studii, manuale și materiale didactice pentru învățământul general.  

Parteneriatul social între universități și școli s-a realizat și în procesul de elaborare/dezvoltare a 

Cadrului Național de Calificări pentru specialitățile domeniului general de studii 14 Științe ale educației. 

Toate proiectele elaborate, în acest sens, au fost consultate cu angajatorii, din perspectiva finalităților 

educaționale, a competențelor și elementelor obligatorii de conținut.  

Un alt model de parteneriat îl reprezintă participarea reprezentanților mediului de afaceri în 

componența Comisiilor de licență/master ale instituțiilor de învățământ superior, în cadrul examenului de 

finalizare a studiilor. De asemenea, cadrul normativ aprobat a creat un mediu deschis accesului persoanelor 

cu experiență profesională din afara sistemului educațional pentru angajare în învățământul superior. 

Totodată, în vederea dezvoltării mecanismelor de creare a parteneriatelor publice-private pentru 

educație de calitate, au fost deschise Internet Cafe Orange cu susținerea companiei Orange Moldova și a 

Centrului pentru studii universitare. 

 

5.8. Redimensionarea rețelei instituțiilor de învățământ 

În anul 2016, rețeaua de instituții de învățământ superior s-a redus cu o unitate, Institutul Nistrean de 

Economie şi Drept din Bălți sistându-și activitatea.  

Totuși, în condițiile Republicii Moldova, rețeaua instituțiilor de învățământ superior este în continuare 

mare și ineficientă, în același timp. 

 

5.9. Cercetarea – instrument de susținere a performanței și calității în educație 



 
 

Piaţa Marii Adunări Naţionale, nr. 1 

MD-2033 Chişinău 

Republica Moldova 

tel. 23-33-48, fax: 23-35-15 

www.edu.md 

 
 

45 
 

A. Studii superioare de doctorat, ciclul III 

Studiile superioare de doctorat au ca finalitate dezvoltarea resursei umane înalt calificate, competente 

în realizarea cercetării științifice, inovării și activității didactice în instituțiile de învățământ superior.  

Acestea constau în formarea prin cercetare, pentru cercetare-dezvoltare și inovare și constituie o 

experiență profesională de cercetare finalizată prin susținerea tezei de doctorat. Noul concept al 

programelor de doctorat, ca ciclul III al studiilor superioare, se implementează al doilea an.  

Admiterea la studii superioare de doctorat a fost organizată la forma cu frecvență și cu frecvență redusă, 

cu finanțare de la bugetul de stat și prin contract.  

Admiterea la studii cu finanțare de la bugetul de stat, la formele cu frecvență și frecvență redusă, s-a 

realizat în baza rezultatelor competiției proiectelor științifice între Școlile doctorale, în vederea repartizării 

granturilor doctorale.  

În procesul de evaluare a aplicațiilor pentru granturi doctorale, Ministerul Educației a utilizat criterii 

conforme bunelor practici internaționale și a recurs la experți independenți. Pentru sesiunea de admitere 

la studii superioare de doctorat 2016-2017, la competiție s-au înscris 42 de Școli doctorale, dintr-un total 

de 43, din cadrul celor 16 instituții (inclusiv, consorții și parteneriate naționale și internaționale) ce 

dețineau dreptul de organizare a studiilor superioare de doctorat la momentul organizării competiției.  

Cererea instituțiilor solicitante de granturi a atins numărul de 488 de granturi doctorale la cele 496 de 

proiecte științifice depuse, comparativ cu anul de studii 2015-2016, când au fost depuse 663 de proiecte 

științifice. Granturile oferite Școlilor doctorale au fost distribuite între conducătorii de doctorat care au 

participat cu dosare valide la competiția națională a proiectelor științifice. Lista proiectelor științifice 

validate a fost prezentată fiecărei instituții de învățământ superior, consorțiu sau parteneriat. 

Din numărul total de 496 de proiecte științifice depuse, în vederea participării la competiția granturilor 

doctorale, doar 314 au fost validate, 182 nu au întrunit condițiile de participare, prevăzute în Regulamentul 

privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III și Metodologia de organizare a Competiției 

proiectelor științifice pentru repartizarea între Școli doctorale a granturilor doctorale de la bugetul de 

stat. 

B. Cercetarea universitară 

Din punctul de vedere al performanței și calității activității de cercetare, Strategia „Educația-2020” 

constată că: „Republica Moldova are o performanță scăzută în ce privește productivitatea și calitatea 

cercetărilor în comparație cu țările similare. Moldova se plasează pe locul 20 din 24 la productivitatea 

științifică în Europa de Est, în timp ce multe dintre țările cu același număr de populație și nivel de 

dezvoltare economică sunt situate pe locuri considerabil superioare. De exemplu, Armenia, cu o populație 

de aproximativ 2,9 milioane de locuitori și PIB-ul de 9,9 miliarde de dolari SUA, în 2012 era pe locul 16, 

cu o producție științifică de peste două ori mai mare decât a Republicii Moldova, în timp ce Georgia, cu o 

populație de 4,5 milioane de locuitori și un PIB de 15,8 miliarde de dolari SUA, se situa pe locul 17, cu o 

producție științifică mai mare cu circa 65% decât cea a țării noastre. Într-un clasament al calității 

rezultatelor de cercetare, măsurate prin numărul de citări acumulat de publicațiile științifice cu autori 

afiliați unor instituții din Republica Moldova și exprimate prin indicele Hirsch, Republica Moldova se 

situează pe locul 19, cu valoarea indicelui 60, fiind din nou devansată de Georgia – locul 16, cu indicele 

78, și Armenia – situată pe locul 14, cu indicele Hirsch 105.”  



 
 

Piaţa Marii Adunări Naţionale, nr. 1 

MD-2033 Chişinău 

Republica Moldova 

tel. 23-33-48, fax: 23-35-15 

www.edu.md 

 
 

46 
 

În anul 2016, Directoratul General pentru Cercetare și Inovare al Comisiei Europene a efectuat o vizită 

de lucru în scopul evaluării sistemului de cercetare-dezvoltare-inovare al Republicii Moldova, ca parte 

componentă a instrumentului specific al programului Orizont 2020 – Policy Suport Facility. 

Scopul acestui exercițiu a fost să ofere un set de recomandări pentru autoritățile Republicii Moldova, 

pentru a contribui la îmbunătățirea procesului de elaborare, implementare și analiză a politicilor în 

domeniul cercetării-dezvoltări-inovării prin demararea unor reforme în domeniu, așteptate pe parcursul a 

mai multor ani. 

La final, experții europeni au menționat că modificările aduse prin Codul educației, în special 

transferul coordonării programelor de doctorat de la Academia de Științe a Republicii Moldova la 

Ministerul Educației, impun o coordonare strânsă a elaborării politicilor de cercetare și a celor în domeniul 

educației, pentru a asigura sinergia necesară unei eficiențe ridicate a pregătirii resursei umane prin și pentru 

cercetare, respectiv a programelor de învățământ superior la ciclul III. În acest context, este necesară și 

separarea funcției de elaborare a politicilor de funcția de implementare a acestora, care să elimine toate 

posibilele conflicte de interese, ce ar putea apărea în acest domeniu. 

În virtutea libertății academice, accesul la competițiile de proiecte de cercetare trebuie să fie unul 

complet deschis, finanțarea proiectelor fiind decisă exclusiv pe baza valorii intrinseci și probabilității de 

succes a proiectelor.  

Orice barieră administrativă de acces la competiție, de tipul acreditării, de exemplu, reprezintă un 

impediment în dezvoltarea activității de cercetare în instituțiile de învățământ superior.  

Prin urmare, accesul la finanțarea instituțională este obligatoriu să fie condiționat de o evaluare 

instituțională a capacității entităților solicitante, iar cuantumul acestei finanțări trebuie corelat cu 

intensitatea și performanța activității de cercetare din instituție, măsurate conform bunelor practici 

internaționale. 

Ministerul Educației trebuie să coreleze alocarea planului de admitere la programele de doctorat cu 

capacitatea de cercetare a instituțiilor de învățământ superior și cu performanța acestora, măsurată atât prin 

rezultate ale cercetării, cât și prin capacitatea de a atrage finanțare pentru activitatea de cercetare. Este 

important să se coreleze și să se creeze sinergie între finanțarea proiectelor de cercetare și formarea de 

personal înalt calificat prin programe doctorale și postdoctorale. 

Astfel, Ministerul Educației, de comun cu Ministerul Economiei a elaborat modificări la Codul științei 

și inovării pentru a răspunde la recomandările propuse de experți.  

Proiectul de modificare al Codului științei și inovării rămâne neaprobat până în prezent. 

Ministerul Educației, în parteneriat cu Agenția Universitară a Francofoniei, a organizat concursul de 

proiecte cu tema: Dezvoltarea capacităților de cercetare în Republica Moldova. În urma evaluării a 5 

proiecte din cele 6 universități participante, au obținut co-finanțare de la Agenția Universitară a 

Francofoniei, în valoare totală de circa 30000 euro. 

 

5.10. Autonomia învățământului superior și a cercetării universitare, asociată cu răspunderea 

publică 

Autonomia universitară dă dreptul comunității universitare să își stabilească misiunea proprie, 

strategia instituțională, structura, activitățile, organizarea și funcționarea proprie, gestionarea resurselor 

materiale și umane. Primii actori implicați în acest proces sunt facultățile, care, prin departamentele de 
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specialitate, în mod autonom, dispun de capacitatea de actualizare/modernizare a curriculumului, în 

vederea corelării cu cerințele pieței muncii. 

Pe de altă parte, sistemul organelor de conducere ale instituțiilor de învățământ superior în Republica 

Moldova a fost completat cu entități organizatorice noi, cum ar fi: Consiliul de dezvoltare strategică 

instituțională, Consiliul științific, Consiliul de etică și management etc. Astfel, pentru implementarea 

autonomiei universitare și asigurarea responsabilității publice a universităților, Codul educației instituie 

conducerea duală a instituțiilor de învățământ superior, prin crearea Consiliului de dezvoltare strategică 

instituțională. Actualmente, în 2/3 din instituțiile de învățământ superior, a fost desemnată componența 

Consiliilor de dezvoltare strategică instituțională, care, în această perioadă, au reușit: 

- să elaboreze regulamentele de activitate a Consiliilor de dezvoltare strategică instituțională și de  

alegere a rectorilor;  

- să aprobe cuantumul taxelor de studii;  

- să aprobe modelul contractului-tip de studii;  

- să aprobe Planului de dezvoltare strategică instituțională;  

- să aprobe bugetul instituției etc.  

Consiliile de dezvoltare strategică instituțională a 3 universități au organizat și monitorizat procesul de 

alegere a rectorilor, în condiții noi, specificate de Codul Educației, cu participarea la alegeri a tuturor 

cadrelor didactice și a reprezentanților studenților. 

 

5.11. Blocaje în implementarea reformelor: 

- complexitatea problemelor, deficitul de timp, costurile implicate, birocrația la nivel național și 

internațional etc.;  

- finanțarea insuficientă a reformelor;  

- lipsa unei structuri de dezvoltare a Cadrului Național al Calificărilor pentru asigurarea convergenței 

programelor de studii și a calificărilor cu cele din spațiul european al învățământului superior; 

- ineficiență de interacțiune a instituțiilor de învățământ cu sfera de cercetare, mediul de afaceri, piața 

muncii; 

- deficiențe de prognozare a forței de muncă. 

Chiar și în condițiile autonomiei financiare a instituțiilor de învățământ superior, rămân centralizate 

mecanismele de gestionare financiară. 

Evaluarea externă și acreditarea programelor din învățământul superior rămâne o problemă în 

continuare, deoarece Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățământul Profesional și-a început 

activitatea în anul 2016. 

Rețeaua instituțiilor de învățământ superior este în continuare mare, în condițiile Republicii Moldova, 

și ineficientă, în același timp. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Piaţa Marii Adunări Naţionale, nr. 1 

MD-2033 Chişinău 

Republica Moldova 

tel. 23-33-48, fax: 23-35-15 

www.edu.md 

 
 

48 
 

VI. Asigurarea învățării pe tot parcursul vieții 

 

6.1. Dezvoltarea cadrului normativ privind educația adulților în context european 

În scopul dezvoltării cadrului normativ, a fost elaborat și aprobat Regulamentul cu privire la 

certificarea cunoștințelor și competențelor dobândite în contexte de educație nonformală și informală 

(ordinul ministrului educației nr. 1082 din 29.12.2016), este elaborat și expediat Guvernului pentru 

aprobare proiectul Regulamentului de formare continuă a adulţilor. 

Conform Regulamentului, procesul de recunoaștere a competențelor profesionale dobândite are 

următoarele caracteristici: este opțional – se declanșează la solicitarea celor interesați; se raportează 

exclusiv la standardele ocupaționale, validate şi aprobate conform metodologiei; este independent de 

procesul formal de pregătire profesională; evaluarea pe baza standardelor ocupaționale permite 

recunoașterea rezultatelor învățării dobândite pe alte căi decât cele formale se desfășoară în aceleași 

condiții de calitate şi exigență ca și în cazul certificării rezultatelor învățării formale. 

 

6.2. Dezvoltarea programelor de formare pe parcursul întregii vieți 

În scopul asigurării calității învățării pe parcursul vieții și creării condițiilor pentru recunoașterea 

internațională a perioadelor și actelor de studii, a fost acordată asistență metodică pentru elaborarea 

Curricula și a programelor pentru diferite ocupații/calificări/specializări. 

Ministerul Educației a acordat asistență metodologică cu privire la elaborarea Curricula și programelor 

la 37 de organizații și instituții, furnizori de educație a adulților, în elaborarea a 80 de programe de formare 

pe parcursul întregii vieți. 

 

VII. Asigurarea calității în educație 

 

7.1. Dezvoltarea sistemului național de standarde în educație 

În vederea reglementării cerințelor față de cadrul didactic/managerial, au fost aprobate Standardele de 

competență profesională ale cadrelor manageriale din învățământul general și Standarde de competență 

profesională ale cadrelor didactice din învățământul general, documente, prin care a fost instituit un sistem 

de criterii și norme de calitate pentru cadrele manageriale și didactice din învățământul general, urmând 

să asigure evaluarea obiectivă a nivelului de pregătire profesională și a calității activității desfășurate. 

Pentru asigurarea învățării pe tot parcursul vieții a fost consolidat cadrul de reglementare a 

domeniului, prin aprobarea Regulamentului cu privire la certificarea cunoștințelor și 

competențelor dobândite în contexte de educație nonformală și informală și definitivarea 

Regulamentului cu privire la formarea continuă a adulților.  

Măsurile întreprinse de Minister, pentru a asigura o educație de calitate, au condiționat 

îmbunătățirea rezultatelor elevilor din Republica Moldova obținute la testarea internațională 

PISA 2015: 

- în domeniul Științe, media obținută este 428 de puncte (413 puncte în PISA 2009+);  

- în domeniul Matematică, media obținută este 420 de puncte (397 de puncte în PISA 2009+);   

- în domeniul Citire/lectură, media obținută este 416 puncte (388 de puncte în PISA 2009+).  
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Totodată, Standardele vor constitui un sistem de referință pentru autoevaluarea și identificarea ariilor 

prioritare de dezvoltare profesională a managerilor și cadrelor didactice. Implementarea Standardelor va 

oferi posibilitatea aprecierii performanțelor obținute de cadrele didactice şi manageriale din învățământul 

general, constituind temeiul pentru instituționalizarea unui sistem echitabil de retribuire a muncii în bază 

de performanțe. 

În scopul implementării eficiente a Standardelor, 1250 de profesori și manageri de la 310 instituții de 

învățământ primar și secundar general din diferite raioane ale republicii, în perioada 5-24 decembrie, 2016, 

au fost instruiți în implementarea Standardelor și au exersat modalitățile de aplicare în practică a cerințelor 

standardelor prin adaptarea demersurilor didactice la solicitările societății contemporane, la nevoile de 

educație ale elevilor şi la particularitățile lor de vârstă şi psihopedagogice. La momentul actual, standardele 

de competență profesională ale cadrelor didactice și cadrelor de conducere sunt implementate cu titlu de 

program-pilot în instituții de învățământ general din trei raioane, precum și din mun. Chișinău și Bălți. 

 

7.2. Organizarea evaluărilor naționale și internaționale 

Anual, Ministerul Educației și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare organizează 

examenele și evaluările naționale în învățământul primar, gimnazial și liceal. Pentru sesiunea de 

Bacalaureat 2016, au fost înscriși 22.342 de candidați la diploma de bacalaureat. În baza rezultatelor la 

disciplinele din Planul-cadru, 21.520 dintre ei au fost admiși la susținerea examenului de Bacalaureat, 

dintre care 5.242 (sau 24,36%) au fost restanțieri din sesiunile anterioare.  

Analiza rezultatelor din ultimii trei ani, obținute de absolvenții din licee, denotă că rata de promovare 

pentru această categorie de candidați, în anul 2016, a constituit 86,33%, cu 4% mai mare decât în 2015 și 

cu 15% mai mare decât în 2014. Media la examenul de Bacalaureat pentru absolvenții din licee, în ultimele 

trei sesiuni, s-a modificat în felul următor: în 2014 – 6,57, în 2015 – 6,63, iar în 2016 – 6,7. Totodată, este 

în creștere și numărul liceelor în care se constată o rată de promovare de 100%. Dacă în 2014 au fost 23 

de licee care au înregistrat o astfel de rată de promovare, atunci în 2015 au fost 43 de licee, iar în 2016 - 

66 de licee. Peste 100 de licee au avut o rată de promovare mai mare sau egală cu 95%. 

Un număr de 78 de elevi ai claselor a XII-a, care au obținut primele locuri la olimpiadele republicane 

sau medalii la olimpiadele internaționale la disciplinele de la examenul de Bacalaureat, au beneficiat de 

nota „10” (zece), din oficiu, la proba respectivă de examen. Dintre acești 78 de elevi olimpici, 21 de elevi 

au obținut 2 note de „10” din oficiu, iar alții 3 au obținut 3 note de „10” din oficiu. Au fost acordate note 

de „10”, din oficiu, şi pentru 461 de candidați (de două ori mai mult decât în anul precedent), care au 

promovat, pe parcursul învățământului liceal, examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea 

competențelor lingvistice în limbi străine. 

În anul 2015, Republica Moldova a participat, pentru a doua oară, la testarea internațională PISA, 

organizată de către Organizația de Cooperare Economică şi Dezvoltare (OECD), care are drept scop 

evaluarea elevilor care au atins vârsta de 15–16 ani în domeniile: Științe, Matematică şi Citire/Lectură. La 

PISA 2015, au participat 72 de țări, dintre care 35 de țări membre ale Organizației pentru Cooperare şi 

Dezvoltare Economică şi 37 de țări partenere. În cadrul testării au fost evaluați circa 540000 de elevi, 

reprezentând aproximativ 29 de milioane de elevi cu vârsta de 15 ani din instituţiile de învăţământ din 

țările respective. 
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Republica Moldova a participat pentru prima dată la testarea PISA în anul 2010 împreună cu alte 9 

state, pentru care a fost organizat un Program special, într-un termen redus, numit PISA 2009+, dar cu 

respectarea acelorași condiții și criterii, similare participanților din PISA 2009. 

Rezultatele testării PISA 2015, au fost publicate în decembrie 2016, de către Organizația de Cooperare 

Economică şi Dezvoltare și remarcă o îmbunătățire a rezultatelor obținute de elevii din Republica Moldova 

față de testarea PISA 2009+, în raportul internațional PISA menţionându-se că Republica Moldova a 

înregistrat progrese semnificative în toate cele trei domenii de evaluare (Figura nr.11).  

Astfel, dacă punctajul mediu, la fiecare dintre cele trei domenii, obținut în 2015 de elevii din țările 

OECD, în comparație cu cel din 2009, a rămas același sau a înregistrat o ușoară descreștere, atunci 

punctajul mediu înregistrat de elevii din țara noastră a crescut. În PISA 2015, media pentru țările OECD, 

în domeniul Științe este de 493 de puncte (501 puncte în 2009), în domeniul Citire/lectură este de 493 de 

puncte (493 puncte în 2009), în domeniul Matematică este de 490 de puncte (496 puncte în 2009). Aceste 

medii sunt de referință, în raport cu ele fiind comparată performanță fiecărei țări pentru fiecare dintre cele 

trei domenii.  

În domeniul Științe, elevii din Republica Moldova au obținut media 428 de puncte (413 puncte în 

PISA 2009+).  

57,8% din elevii Republicii Moldova au fost considerați competenți în domeniul Științe, având nivelul 

de cunoștințe, egal sau mai mare decât noțiuni elementare, care le permite să participe activ în rezolvarea 

situațiilor de viață, adiacente acestei sfere (Figura nr.12). Acest indicator a crescut cu circa 5% față de 

testarea PISA 2009+. În țările OECD, acest indice mediu este de 78,8% (82% în 2009). 

În domeniul Matematică, elevii din Republica Moldova au obținut media de 420 de puncte (397 de 

puncte în PISA 2009+).   

49,7% din elevi au demonstrat posedarea noțiunilor elementare de matematică suficiente pentru 

rezolvarea problemelor esențiale de integrare socială (în comparație cu 39,3% în PISA 2009+). Acest 

indicator a crescut cu circa 10% față de testarea PISA 2009+. În țările membre OECD, indicele mediu 

pentru acest domeniu este de 76,6% (78% în 2009). 

În domeniul Citire/lectură, elevii din Republica Moldova au obținut media de 416 puncte (388 de 

puncte în PISA 2009+).  

Totodată, 54,2% din elevi au fost considerați competenți în domeniul Citire (42,8% în PISA 2009+), 

având nivelul de cunoștințe egal sau mai mare decât noțiuni elementare, ceea ce se consideră suficient 

pentru a participa efectiv şi productiv în viața societății. Acest indicator a crescut cu circa 11 puncte 

procentuale față de testarea PISA 2009+. În țările OECD indicele mediu este de 79,9% (82% în 2009). 

Astfel, de la prima sa participare la testarea internațională PISA, în 2010, Republica Moldova a 

înregistrat o creștere a rezultatelor la fiecare dintre cele trei domenii. Punctajul mediu de creștere, raportat 

la un ciclu, adică la fiecare trei ani, a crescut cu 9 puncte la Științe, cu 17 puncte la Citire/lectură și cu 13 

puncte la Matematică. 
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Figura nr. 11. Rezultate PISA 2015. Punctajul mediu acumulat de elevii din Republica 

Moldova la testarea PISA 2015 în domeniile Științe, Citire/lectură, Matematică în comparație cu cel 

obținut în testarea PISA 2009+ 

 

 

 

Figura nr. 12. Rezultate PISA 2015. Procentul de elevi din Republica Moldova care posedă un 

nivel de cunoștințe, egal sau mai mare decât noțiuni elementare (nivelul doi și mai mare), care le 

permit să participe activ și productiv în viața societății 
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7.3. Consolidarea capacităților Inspectoratului Școlar Național (IȘN) 

În scopul asigurării funcționalității Inspectoratului Școlar Național: 

- personalul IȘN a fost angajat în proporție de 42 la sută; 

-  au fost dezvoltate capacitățile personalului IȘN în domeniul calității educației și administrării 

publice (în total – 1246 de ore); 

-  a fost elaborat și aprobat Regulamentul de organizare și funcționare a Inspectoratului Școlar 

Național; 

-  a fost dezvoltată și optimizată baza logistică a instituției, prin asigurarea infrastructurii necesare 

funcționării; 

-  a fost creată și lansată propria platformă de comunicare, prin intermediul paginii web oficiale 

www.isn.edu.md, și au fost publicate Buletinele informative ale IȘN, ca instrument de diseminare a bunelor 

practici și informare a comunității educaționale privind activitatea Inspectoratului; 

-  au fost inițiate parteneriate în domeniul calității educației, prin semnarea Memorandumului de 

înțelegere între Inspectoratul Școlar Național din Republica Moldova și Agenția Română de Asigurare a 

Calității în Învățământul Preuniversitar și semnarea Acordului-cadru de cooperare instituțională 

internațională nr.02/21.12.2016 cu Inspectoratul Școlar Județean Vaslui, România. 

 

7.4. Monitorizarea și evaluarea activității sistemului de învățământ general 

Pe parcursul anului 2016, Inspectoratul Școlar Național, în scopul consolidării cadrului de 

reglementare a activității de asigurare a calității în învățământul general:   

- a organizat consultarea publică a Metodologiei de autoevaluare a cadrelor didactice din instituţiile 

de învăţământ general și a Metodologiei de autoevaluare a cadrelor de conducere; 

- a elaborat proiectele Metodologiei de autoevaluare a instituţiilor de învăţământ general și a 

Regulamentului privind evaluarea instituțiilor de învățământ general în vederea autorizării de funcționare 

și acreditării; 

- a organizat procesul de implementare a Procedurii de publicare a raportului de activitate al 

instituției de învăţământ general. În acest sens, au fost elaborate și puse în aplicare, prin circulara 

ministrului educației nr.530 din 24.05.2016, Formularele rapoartelor pentru anul de studii 2015-2016 

pentru instituțiile de învățământ general. A fost elaborat și Formularul raportului de activitate pentru 

Centrele/Casele de creație; 

- a elaborat Ghidul pentru părinți și comunitate Ce pot afla din raportul de activitate al instituției de 

învățământ general în care învață copilul meu? 

- a revizuit și actualizat Formularele rapoartelor de activitate pentru anul de studii 2016-2017; 

- a elaborat și implementat Procedura de raportare despre activitatea instituției de învăţământ 

general. Au fost publicate rapoarte de evaluare conform Procedurii de raportare despre activitatea 

instituției de învățământ general; 

În conformitate cu procedura de publicare stabilită, pe pagina oficială a Inspectoratului Școlar 

Național, au fost publicate 2743 de rapoarte de activitate ale instituțiilor de învățământ general. A fost 

elaborat și publicat pe pagina web a Inspectoratului Școlar Național Raportul de stare a sistemului de 

învățământ general.  

Conform planului de inspecții stabilit de Inspectoratul Școlar Național, au fost desfășurate activități 

de inspectare a 37 de instituții de învățământ general, inclusiv 9 licee, 9 gimnazii, 18 instituții de educație 

http://www.isn.edu.md/
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timpurie și 1 instituție de învățământ special. A fost elaborat și plasat pe pagina web a Inspectoratului 

Raportul generalizat de evaluare. 

 

VIII. Managementul resurselor umane 

 

8.1. Perfecționarea cadrului normativ și de politici referitor la resursele umane din învățământ 

În vederea dezvoltării legislației în domeniul resurselor umane din învățământ, Ministerul Educației 

a elaborat următoarele proiecte de acte normative:  

1) proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la completarea Hotărârii Guvernului nr.381 din 

13.04.2006 cu privire la condițiile de salarizare a personalului din unitățile bugetare; 

2) proiectul Hotărârii Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.802 din 

29.10.2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de calcul, repartizare, utilizare şi 

evidență a transferurilor cu destinație specială pentru susținerea cadrelor didactice tinere; 

3) proiectul Hotărârii Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.370 din 

12.04.2006 cu privire la organizarea Concursului republican „Pedagogul anului”. 

 

8.2. Asigurarea cu cadre didactice și manageriale pentru toate nivelurile sistemului educațional 

În anul de studii 2016-2017, au fost înregistrate 1252 de posturi vacante. În scopul acoperirii locurilor 

vacante, în conformitate cu legislația în vigoare, au participat la procesul de plasare în câmpul muncii 1824 

de absolvenți, dintre care 1428 de absolvenți ai instituţiilor de învăţământ superior și 396 de absolvenți ai 

instituţiilor de învăţământ postsecundar pedagogic.  

Astfel, au obținut adeverință de plasare în câmpul muncii 654 de absolvenţi, dintre care 510 – cu studii 

superioare şi 144 – cu studii postsecundare pedagogice. Suplimentar, în baza demersurilor organelor locale 

de specialitate în domeniul învățământului, au fost repartizați, prin coordonare cu Ministerul Educației, 85 

de absolvenți ai instituțiilor de învățământ superior și postsecundar pedagogic. 

Începând cu data de 15 august, 2016, Ministerul Educației a preluat procedura de repartizare a 

absolvenților promoției 2016. Astfel, 130 de absolvenți au primit adeverință de plasare în câmpul muncii 

(situația la 30.09.2016). 

În total, pentru cele 1252 de locuri vacante, au fost repartizați 869 de absolvenți ai instituțiilor de 

învățământ superior și postsecundar pedagogic. Dintre aceștia, la locul de muncă s-au prezentat și au fost 

angajați 300 de tineri specialiști.    

 

8.3. Motivarea cadrelor didactice 

În baza hotărârilor Colegiului Ministerului Educației şi în conformitate cu legislația în domeniul 

acordării distincțiilor de stat, au fost înaintate Aparatului Președintelui Republicii Moldova 87 de dosare 

ale unor personalități din sistemul educațional. Din cele 87 de dosare înaintate, pentru 72 de candidați au 

fost acordate distincții de stat. 

Pe parcursul anului 2016, a continuat procesul de creare a condițiilor motivaționale pentru 

personalul din învățământ și de susținere a cadrelor didactice tinere de a activa în domeniul 

învățământului. 



 
 

Piaţa Marii Adunări Naţionale, nr. 1 

MD-2033 Chişinău 

Republica Moldova 

tel. 23-33-48, fax: 23-35-15 

www.edu.md 

 
 

54 
 

Pe parcursul anului 2016, Diploma Guvernului (de gradul întâi, de gradul doi, de gradul trei) a fost 

conferită pentru 111 personalități din sistemul educațional. 

Diploma Ministerului Educației a fost acordată la 681 de cadre din domeniul învățământului. 

În scopul sporirii prestigiului profesiei de pedagog, precum şi al stimulării activității creative a 

pedagogilor, în corespundere cu Hotărârea Guvernului nr.370 din 12.04.2006, a fost organizat și desfășurat 

concursul republican Pedagogul anului. 

La concurs au participat 1100 de cadre didactice de la instituțiile de învățământ general din toată 

republica. Competiția s-a desfășurat în trei etape: locală, raională/municipală și republicană. Pe lângă titlul 

de Educatorul anului, Învățătorul anului sau Profesorul anului, învingătorilor etapei republicane li s-a 

acordat gradul didactic următor celui pe care îl dețin, un premiu bănesc în sumă de 50000 de lei și Diploma 

Ministerului Educației. 

 

8.4. Dezvoltarea profesională și formarea continuă a cadrelor didactice 

În anul 2016, 21841 de cadre didactice și manageriale și-au perfecționat competențele profesionale în 

cele 16 Centre de formare/dezvoltare profesională continuă (Institutul de Științe ale Educației, 

Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți, Universitatea 

Tehnică a Moldovei, Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea de Stat din Comrat, Universitatea 

de Stat din Moldova, Universitatea de Stat B. P. Hașdeu din Cahul, Academia de Studii Economice din 

Moldova, Institutul de Formare Continuă, Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport, Centrul de 

Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație, Universitatea de Studii Politice și Economice 

Europene Constantin Stere, Centrul Educațional Pro Didactica, Programul Educațional Pas cu Pas, 

Centrul Univers Academic).  

Pe parcursul anului 2016, au fost atestate 8287 de cadre didactice și de conducere:  

- pentru 6558 de cadre didactice și de conducere a fost conferit/confirmat gradul didactic/managerial 

doi;  

- pentru 1329 de cadre didactice și de conducere a fost conferit/confirmat gradul didactic/managerial 

întâi;  

- pentru 400 de cadre didactice și de conducere a fost conferit/confirmat gradul didactic/managerial 

superior. 

 

XI. Managementul finanțării educației 

 

Întru eficientizarea managementului finanțării instituțiilor de învățământ, în anul 2016, au fost 

realizate următoarele măsuri: 

În anul de referință:  

- a fost implementat Sistemul de management al finanțelor publice, prin care a fost eficientizat 

procesul de planificare și monitorizare a cheltuielilor publice din educație; 

- a fost aprobat cadrul normativ privind finanțarea învățământului profesional în bază de cost 

per elev. 
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- din 01.01.2016, au fost implementate Normele metodologice de aplicare a conturilor contabile noi, 

aprobate prin ordinul ministrului finanțelor nr.216 din 28.12.2015; 

- a fost implementat Sistemul Informațional de Management Financiar privind Rapoartele financiare 

lunare și trimestriale; 

- au fost implementate programele electronice unificate privind alocațiile bugetare și operațiunile 

trezoreriale E-alocații și E-docplat; 

- a fost implementat noul mecanism de finanțare a învățământului profesional; 

- a fost monitorizată utilizarea mijloacelor financiare din Componenta UAT și a Fondului pentru 

Educația Incluzivă, concomitent cu executarea bugetului; 

- s-au oferit consultări unităților administrativ-teritoriale și instituțiilor de învățământ, privind 

consolidarea și dezvoltarea autonomiei financiare; 

- au fost efectuate procedurile de achiziționare a lucrărilor de reconstrucție și modernizare a Centrelor 

de excelență. 

 

X. Asigurarea cu manuale și materiale didactice 

 

10.1. Asigurarea instituțiilor de învățământ cu manuale și donații de carte 

În baza rezultatelor evaluării manualelor școlare de către evaluatori, comisiile de experți și edituri, a 

fost aprobată editarea a 33 de titluri de manuale școlare (ordinele ministrului educației nr.321 din 

28.04.2016 și nr.528 din 02.06.2016). A fost aprobată schema de închiriere a manualelor școlare pentru 

instituțiile de învățământ profesional tehnic în care se realizează învățământul liceal (ordinul ministrului 

educației nr.895 din 24.10.2016) și plățile de închiriere a manualelor școlare în anul de studii 2016-2017 

(ordinul ministrului educației nr.473 din 24.05.2016). 

Prin ordinul ministrului educației nr.942 din 04.11.2016 cu privire la asigurarea cu manuale a elevilor 

în anul de studii 2017-2018, au fost propuse spre editare 31 de titluri de manuale școlare în limba română 

și 14 manuale traduse.  

Pe parcursul anului, Ministerul Educației a eliberat 8 avize pentru donațiile loturilor de carte. Pentru 

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” au fost eliberate 4 avize, pentru 

Asociația Obștească Centrul Internațional de Colaborare și Dezvoltare „Phoenix” - 2 avize și pentru 

Instituția Necomercială „Academia de Inovare și Schimbare prin Educație”, Gimnaziul „Adrian Păunescu” 

s. Copăceni, r-nul. Sângerei, Liceul Teoretic „Boris Ianacoglo” s. Copceac, r. Ceadâr-Lunga, Consiliul 

raional Dubăsari – câte un aviz. 

Ministerul Educației a participat, alături de alte autorități ale administrației publice centrale, la 

organizarea unor evenimente culturale destinate copiilor și tinerilor, și anume: Concursul Literar „La 

izvoarele înțelepciunii”, 2016, ediția a XXVI-a (ordinul ministrului educației nr.166 din 03.03.2016), 

Pentru îmbunătățirea mecanismelor de elaborare și editare prin concurs a manualelor, a fost 

elaborat proiectul Regulamentului cu privire la evaluarea, selectarea și achiziția manualelor pentru 

învățământul general, care urmează să reglementeze mecanismul de participare la concursul 

pentru elaborarea manualelor școlare și criteriile generale de calitate pentru evaluarea metodico-

ştiinţifică a proiectelor de manuale, precum corectitudinea științifică și lingvistică a proiectului 

de manual, organizarea și relevanța didactică a conținuturilor. 
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Salonul Internațional de Carte pentru Copii și Tineret, Concursul Republican „Biografia mea de cititor” 

(ordinul ministrului educației nr.203 din 18.03.2016). 

 

10.2. Îmbunătățirea mecanismelor de elaborare și editare prin concurs a manualelor și materialelor 

didactice 

Pentru îmbunătățirea mecanismelor de elaborare și editare prin concurs a manualelor, în conformitate 

cu Codul educației și Hotărârea Guvernului nr.876 din 22.12.2016 cu privire la asigurarea cu manuale a 

elevilor, a fost elaborat proiectul Regulamentului cu privire la evaluarea, selectarea și achiziția 

manualelor pentru învățământul general, care urmează să reglementeze mecanismul de participare la 

concursul pentru elaborarea manualelor școlare și criteriile generale de calitate pentru evaluarea metodico-

ştiinţifică a proiectelor de manuale, precum corectitudinea științifică și lingvistică a proiectului de manual, 

organizarea și relevanța didactică a conținuturilor, orientarea metodologică. 

 

10.3. Evaluarea manualelor școlare 

Pentru realizarea studiului de vivacitate, demarat în anul 2015, au fost constituite comisii de experți 

create din 112 persoane, câte 3-4 experți naționali pentru fiecare titlu de manual, care au evaluat calitatea 

manualelor și au venit cu propuneri de îmbunătățire, fiind elaborate, în acest context, 33 de rapoarte ale 

comisiilor de evaluare a manualelor școlare (dispoziția ministrului educației nr.188 din 08.04.2016).  

În rezultatul procesului de evaluare, au fost propuse pentru reeditare 33 de titluri de manuale școlare. 

 

10.4. Activitatea bibliotecilor din învățământ 

În scopul asigurării conformității activității bibliotecilor școlare cu prevederile Codului Educației, a 

fost elaborat Regulamentul-cadru cu privire la funcționarea bibliotecilor din învăţământul general, 

Regulamentul-cadru cu privire la funcționarea bibliotecilor din învățământul profesional tehnic și 

Regulamentul-cadru cu privire la funcționarea bibliotecilor din învățământul superior, care urmează a fi 

propuse pentru aprobare, după aprobarea Legii cu privire la biblioteci.  

Împreună cu Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova și Consiliul Bibliotecilor din 

Învățământ, au fost organizate conferințe naționale pentru bibliotecarii școlari, cu următoarea tematică:  

1) Bibliotecile școlare pentru viitor: schimbare, modernizare, competențe în dezvoltare, organizată la 

25 octombrie 2016; 

2) Cultura informației și a învățării –componentă indispensabilă a procesului educațional: rolul 

bibliotecilor, desfășurată la 4 noiembrie 2016;  

3) Biblioteci universitare și specializate: deschidere și credibilitate, organizată la 4 noiembrie 2016; 

4) Bibliotecile dezvoltă comunitățile, organizată la 8 noiembrie 2016; 

5) Symposia Investigatio Bibliotheca, ediția a 8-a, cu genericul „Biblioteca în învățământ: dinamism, 

acces, dezvoltare, transformare”, organizată la 26 februarie 2016. 

La 14 aprilie 2016, în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, a fost lansat Proiectul 

„Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, care are drept scop modernizarea a 18 

biblioteci universitare. 

Au fost organizate 6 seminare tematice cu specialiștii responsabili de asigurarea cu manuale şi 

activitatea bibliotecilor școlare din OLSDÎ, învăţământul superior și cel profesional tehnic. 

http://edu.gov.md/sites/default/files/circulara_-957_inv_profesional_tehnic_conefinta_satelit-4.11.pdf
http://edu.gov.md/sites/default/files/circulara_-957_inv_profesional_tehnic_conefinta_satelit-4.11.pdf
http://edu.gov.md/sites/default/files/circulara_-957_inv_superior_conefinta_satelit-4.11.16.pdf
http://edu.gov.md/ro/content/bibliotecarii-au-facut-schimb-de-experienta-si-bune-practici
http://edu.gov.md/ro/content/conferinta-de-lansare-proiectului-modernizarea-serviciilor-bibliotecilor-universitare-din
http://edu.gov.md/ro/content/conferinta-de-lansare-proiectului-modernizarea-serviciilor-bibliotecilor-universitare-din
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A fost elaborat Studiul comparativ privind dotarea cu TIC și soft-uri a bibliotecilor școlare, pentru 

perioada 2012-2015 și Raportul statistic privind Activitatea bibliotecilor din învăţământ pentru anul 2015. 

 

10.5. Dotarea instituțiilor de învățământ cu echipamente școlare 

Prin intermediul Proiectului „Smart Classroom”, implementat de Ministerul Educației şi Asociația 

Națională a Companiilor din Domeniul TIC cu susținerea Agenției Coreene de Cooperare Internațională, 

zece licee din țară au primit echipamente performante pentru laboratoarele de fizică. Instituțiile de 

învățământ vor utiliza dispozitivele hardware și suportul software necesar creării laboratoarelor digitale 

de fizică PASCO SPARK. Astfel, Republica Moldova s-a alăturat celor peste 100 de țări, care utilizează 

produse şi tehnologii de ultimă oră, oferite de compania PASCO, lider global în dezvoltarea soluțiilor 

inovative în domeniul educației. 

 

XI. Implementarea TIC în educație 

 

11.1. Dezvoltarea cadrului normativ privind implementarea TIC în educație 

În scopul modernizării procesului educațional prin implementarea tehnologiilor informaționale: 

1) a fost aprobat Planul de acțiuni e-Educație 2015-2020 (ordinul ministrului educației nr. 541 din 

07.06.2016) și Planul de acțiuni privind Extinderea proiectului-pilot „Robotica” (ordinul ministrului 

educației nr.621 din 25.06.2016); 

3) au fost elaborate și aprobate Recomandări metodice privind utilizarea conținuturilor educaționale 

digitale existente și a metodelor interactive la disciplinele școlare (dispoziția ministrului educației nr.282 

din 28.06.2016); 

3) a fost aprobată Metodologia de organizare şi desfășurare a evaluării competențelor digitale ale 

elevilor (ordinul ministrului educației nr.428 din 10.05.2016) și Metodologia de organizare şi desfășurare 

a evaluării competențelor digitale ale cadrelor didactice (ordinul ministrului educației nr.428 din 

10.05.2016). 

 

11.2. Dezvoltarea infrastructurii necesare implementării cu succes a tehnologiilor informaționale 

În scopul digitalizării și eficientizării procesului de învățare-predare, prin utilizarea tehnologiilor 

informaționale, 10 instituții de învăţământ general au fost dotate cu cele mai performante laboratoare de 

fizică. Cu ajutorul acestora, atât elevii, cât și profesorii vor avea posibilitatea să își dezvolte capacitățile 

practice în cadrul lucrărilor de laborator atât la disciplina de Fizică, cât și la Chimie, Biologie. Acțiunea a 

fost susținută financiar de către Agenția Coreeană pentru Cooperare Internațională, în contextul 

În scopul digitalizării și eficientizării procesului educațional, prin utilizarea tehnologiilor 

informaționale, pe parcursul anului 2016: 

- a fost consolidat cadrul normativ și de politici pentru implementarea TIC în educație; 

- 10 instituții de învățământ general au fost dotate cu cele mai performante laboratoare de 

fizică; 
- 12 instituții de învățământ au fost dotate cu 10-15 computere de masă; 
- 57 de școli au primit câte 3-6 seturi de robotică. 

http://edu.gov.md/sites/default/files/centralizator_raport_statistic_2015-biblioteci_din_invatamint-17.03.16.xlsx
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Memoradumului de Colaborare semnat între Ministerul Educației și Agenția Coreană pentru Cooperare 

Internațională. 

În temeiul Memorandumului de înțelegere privind cooperarea în domeniul tehnologiilor 

informaționale și comunicaționale dintre Ministerul Educației al Republicii Moldova și Oficiul Special 

Guvernamental pentru Educație al Provinciei Jeju din Republica Coreea, semnat la 21 septembrie 2015, 

12 instituții de învățământ, selectate potrivit criteriilor aprobate (dispoziția ministrului educației nr. 274 

din 23 iunie 2016), au fost dotate cu 10-15 computere de masă, prioritate având instituțiile de învățământ 

general care înregistrează un deficit vizibil în raport cu Standardele minime de dotare cu TIC, precum și 

instituțiile care au statut de școală de circumscripție. 

Tot mai mult practicată atât în instituțiile de învățământ general, cât și în colegii și centre de excelență 

este disciplina Robotica. În parteneriat cu Proiectul USAID de Competitivitate, în anul 2016, 57 de școli 

au primit 3-6 seturi de robotică, numărul seturilor de robotică depinzând de numărul de elevi al instituției 

beneficiare.   

 

11.3. Dotarea instituțiilor de învățământ cu echipamente informaționale și comunicaționale 

În baza Memorandumului de înțelegere privind cooperarea în domeniul tehnologiilor informaționale 

și comunicaționale între Ministerul Educației al Republicii Moldova și Oficiul Special Guvernamental 

pentru Educație al Provinciei Jeju din Republica Coreea, semnat la 21 septembrie 2015 la Chișinău, și prin 

dispoziția ministrului educației cu nr.274 din 23 iunie 2016, a fost constituită comisia de selecție a 

instituțiilor de învățământ, în vederea dotării cu mijloace TIC. Instituțiile de învățământ au fost selectate 

în baza Standardelor minime de dotare a instituțiilor din învățământul general cu mijloace TIC, aprobate 

prin ordinul ministrului educației nr.581 din 24 iunie 2015 și în baza Criteriilor de selectare aprobate prin 

Procesul-verbal nr.1 din 08.07.2016 al ședinței Comisiei de selecție a instituțiilor de învățământ.  

 

11.4. Instruirea și motivarea cadrelor didactice pentru utilizarea TIC în educație 

A fost inițiat și desfășurat, în colaborare cu AUF și Ambasada Franței, proiectul „Filière Bilingues 

2.0”, care a permis organizarea mai multor seminare centrate pe formarea și dezvoltarea competențelor 

digitale în procesul predării limbilor străine (dispozițiile ministrului educației nr.195 din 04.05. 2016, 

nr.145 din 08.04.2016, nr.428 din 15.09.2016). 

În perioada 08-12 august, 2016, la Cahul, conform dispoziției ministrului educației nr.375 din 04 

august  2016 și în colaborare cu CREFECO, a avut loc un seminar de formare pentru profesorii de limbă 

franceză, în cadru căruia s-a pus accent pe formarea competențelor TIC. 

Au fost organizate și 3 seminare zonale la limba și literatura română (Florești-17 noiembrie, 2016; 

Basarabeasca-23 noiembrie, 2016 și Chișinău-1 decembrie, 2016), unul din modulele de formare fiind 

„Utilizarea instrumentelor Web 2.0 în perspectiva dezvoltării competenței de comunicare în limba 

română”. În total, au fost formate 215 cadre didactice și toți responsabilii de limba și literatura română din 

cadrul OLSDÎ.  

 

11.5. Implementarea modelelor de învățământ la distanță 

La inițiativa Organizației Internaționale Francofone, a fost implementat Proiectul JEDA (Jeunes 

Enseignants Debutants en Action), în cadrul căruia, au fost organizate cursuri de formare la distanță pentru 

8 profesori debutanți din diferite regiuni ale țării.  
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A fost elaborat Conceptul privind instruirea la distanță a copiilor cu dificultăți de învățare, cauzate de 

dizabilități. 

 

11.6. Implementarea Sistemului Informațional de Management Educațional 

În vederea realizării proiectului „Fortificarea capacităților Sistemul Informațional de Management în 

Educație (SIME)”, Ministerului Educației i-a fost aprobat un grant în valoare de 365.000 USD. Grantul va 

fi utilizat pentru extinderea și consolidarea capacităților de acumulare și utilizare a datelor statistice 

referitoare la educație. Prin implementarea proiectului, va crește nivelul de transparentizare a educației, 

întrucât este preconizată asigurarea accesului la informațiile din sistem elevilor, părinților cadrelor 

didactice, precum și societății civile, iar deschiderea accesului la date va încuraja supravegherea de către 

cetățeni a serviciilor de educație și a impactul reformelor în curs de desfășurare.   

 

XII. Dezvoltarea relațiilor de colaborare cu statele lumii și partenerii de cooperare 

 

12.1. Implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană 

Pe parcursul anului 2016, Ministerului Educației a susținut un dialog constructiv cu Comisia 

Europeană, în vederea modernizării şi racordării sistemului educațional național la standardele şi rigorile 

europene, prin implementarea unor programe/proiecte și inițiative ale Uniunii Europene, axate, în general, 

pe realizarea obiectivelor Acordului de Asociere (filiera educație).  

Ministerul Educației nu are restanțe la implementarea Planului național de acțiuni pentru implementarea 

Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2014-2016. 

A fost asigurată raportarea privind implementarea Planului pe platforma on-line PlanPro, elaborată 

în acest scop de Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, fiind prezentate, trimestrial, rapoarte 

de progres, precum şi raportul general de implementare a Planului național de acțiuni pentru 

implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2014-2016.    

Ministerul Educației, în calitate de coordonator al sub-comitetului 4 (Clasterul nr. 4), în cadrul 

Acordului de Asociere - Știință și Tehnologii, societate informațională, politici în domeniul audio-

vizualului, educație, instruire și tineret, cultură, sport și educație fizică, a asigurat aspectele logistice și de 

conținut pentru organizarea primei ședințe a Clusterului, la 8 iunie 2016, la Bruxelles.  

Pe parcursul anului, a fost promovată cooperarea în contextul Platformei Parteneriatului de 

Mobilitate Republica Moldova – Uniunea Europeană, inclusiv a fost asigurată participarea la ședința 

Platformei extinse a Parteneriatului de Mobilitate Republica Moldova – Uniunea Europeană, desfășurată 

la Chișinău la 7 iulie 2016. În cadrul ședinței au fost prezentate aspectele ce țin de implementarea 

Programelor de mobilitate academică cu statele membre ale PaM. Au fost prezentate rapoarte semestriale 

privind realizarea Declarației comune privind Parteneriatul de Mobilitate Republica Moldova – Uniunea 

Europeană și informații pentru editarea Buletinelor informative ale PaM, precum şi informații de progres 

pentru ședința la nivel înalt a PaM RM-UE din decembrie 2016.  

Ministerul Educației si-a concentrat atenția asupra realizării angajamentelor asumate prin 

Acordul de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană și extinderii ariei de cooperare 

externă în domeniul educației (au fost semnate 18 acorduri între Republica Moldova și alte state, 

dar şi organizații internaționale şi neguvernamentale din domeniul educației).  
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În contextul Inițiativelor Uniunii Europene pentru țările Parteneriatului Estic, a fost asigurată 

participarea reprezentanților Ministerului Educației la evenimente şi proiecte, dezvoltate în cadrul 

inițiativelor PaE.  

Platforma respectivă asigură posibilitatea de a ne racorda acțiunile în domeniul educației cu Agenda 

europeană, în special pe dimensiunea învățământului superior şi profesional tehnic, dar şi realizarea 

schimbului de experiență şi bune practici între statele PaE, fapt ce vine în sprijinul Republicii Moldova 

pentru implementarea Acordului de Asociere.  

În contextul Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării, Ministerul Educației, în comun 

cu Ministerul Muncii, Protecției Sociale și a Familiei și în cooperare cu partenerii austrieci, având calitatea 

de coordonatori ai Ariei Prioritare nr.9, a asigurat organizarea la Chișinău a două evenimente importante:  

- cea de-a 10-a ședință a grupului de coordonare a Ariei Prioritare nr.9, Investiția în oameni și 

capacități din cadrul SUERD, la 16-17 martie, 2016; 

- atelierul de lucru Cadrul Național al Calificărilor în raport cu cerințele pieței muncii, (participanți 

din 6 țări membre SUERD, inclusiv 18 participanți din Republica Moldova), la 26 – 27 septembrie, 2016.   

Pe parcursul anului 2016, a fost asigurată participarea la o serie de evenimente în cadrul SUERD:  

- ședința comună a Coordonatorilor Ariilor Prioritare și a Coordonatorilor Naționali din cadrul 

SUERD, la 7-8 martie 2016 și 22-24 mai 2016, Slovacia; 

- Forumul de finanțare în cadrul SUERD, la 24 mai 2016, Slovacia; 

- ședința grupului de lucru interministerial al SUERD, la 16-19 februarie, 2016, România; 

- Danube Participation Day – eveniment dedicat implicării active în Regiunea Dunării, la 22 

septembrie 2016, Chișinău; 

- cea de-a 11-a ședință a Grupului de Coordonare a Ariei Prioritare nr.9, Investiția în oameni și 

capacități din cadrul SUERD, octombrie 2016, Viena; 

- cea de-a 4-a ediție a Conferinței internaționale a actorilor implicați în cadrul Ariei Prioritare nr.9, 

SUERD, octombrie 2016, Viena.   

Ministerul Educației, în calitate de partener, în comun cu Ministerul Muncii, Protecției Sociale și a 

Familiei, a realizat aplicația de finanțare a activităților de coordonare a Ariei Prioritare nr.9 către 

Programul Transnațional Dunărean pentru anii 2017-2019, fapt, ce va asigura atragerea în Republica 

Moldova a diverse proiecte, programe, dar şi organizarea de evenimente pentru sectorul educațional.   

Implementarea Programelor Comisei Europene în Republica Moldova  
Implementarea obiectivelor de integrare europeană a Republicii Moldova este asigurată şi prin 

participarea activă la o serie de Programe, oferite de Uniunea Europeană, cel mai relevant fiind Programul 

Erasmus+. Oportunitățile Programului Erasmus+ au fost mediatizate prin intermediul site-ului 

Ministerului Educației și în cadrul unor conferințe naționale, dar şi în cadrul a Erasmus Information Day. 

În septembrie şi octombrie, 2016, la Chișinău, Bălți, Comrat şi Cahul, în comun cu Oficiul Național 

Erasmus+, au fost organizate 5 sesiuni de informare pentru acțiunile Programului 1 şi 2. În același scop, a 

fost organizată o ședință comună cu Ministerul Tineretului şi Sportului, privind valorificarea 

oportunităților oferite de Program.  

În 2016, instituțiile de învățământ din țară au realizat aplicații pentru acțiunile Programului Erasmus+ 

- Credit Mobility ( KA1) și Capacity building (KA2). 

Rezultatele Republicii Moldova obținute în Programul Erasmus+ în anul 2016, sunt următoarele:  
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- 36 de proiecte cu implicarea universităților din Republica Moldova (din 80 de dosare depuse) au 

fost selectate pentru finanțare. În temeiul acestor aplicaţii, vor fi finanţate 499 de mobilități de scurtă 

durată, preconizate în acţiunea KA1, Mobilitate creditară;  

- din 41 de dosare depuse cu implicarea universităților din Republica Moldova, pentru acţiunea KA2 

Capacity Building, 4 proiecte au fost selectate pentru finanțare. În anul 2016, a continuat implementarea a 

3 proiecte Capacity Building (KA2), iar cu participarea reprezentanţilor Consiliului Europei, au fost 

organizate sesiuni de monitorizare a acestor proiecte;  

- în acţiunea Jean Monnet a Programului, în anul 2016, au fost câștigate 4 proiecte şi a continuat 

implementarea a 4 proiecte Jean Monnet, obținute în anul 2015;   

- în cadrul acțiunii Erasmus Mundus Joint Master Degree, tinerii din Republica Moldova au 

beneficiat, în anul 2016, de 10 burse pentru Joint Master Degree.  

Contribuția proiectelor realizate în Programul Erasmus rămâne a fi una substanțială pentru:  

- promovarea reformelor în învăţământul superior din Republica Moldova şi asigurarea unei calități 

mai înalte a formării specialiștilor în învăţământul superior;  

- perfecționarea continuă a curriculei universitare şi asigurarea unei formări centrate pe studenți;  

- promovarea mobilității academice;  

- internaționalizarea învățământului superior din țară;  

- promovarea dialogului intercultural între tinerii din Republica Moldova şi statele Uniunii 

Europene. 

Programul e-Twinning este un Program al Comisiei Europene ce vizează cooperarea pe dimensiunea 

învățământului general. Programul reprezintă o platformă on-line de comunicare și realizare în comun a 

proiectelor axate atât pe dezvoltarea și implementarea curriculei școlare la diverse discipline, cât și pe 

activități extracurriculare. Republica Moldova a aderat la eTwinning în 2013, împreună cu alte țări ale 

Parteneriatului Estic. În perioada 2014-2016, calitatea de Agenție Națională de Suport pentru Program – 

Partner Support Agency este deținută de către Fundația Est Europeană din Moldova, cu care Ministerul 

Educației conlucrează în vederea promovării și implementării Programului.  

Pe parcursul anului 2016, Ministerul Educației, în comun cu Agenția de Suport pentru Programul e-

Twinning, au susținut mai multe sesiuni de informare și mediatizare a Programului în mass-media, rețelele 

de socializare, precum și site-ul Ministerului Educației, implementarea programului extinzându-se și 

cantitativ și calitativ:  

- profesori înregistrați în Program - 202;  

- școli înregistrate în Program – 109;  

- proiecte active – 453. 

Comparativ cu anul 2015, numărul proiectelor realizate de către școlile din Republica Moldova a 

crescut de două ori, școlile din Republica Moldova elaborând şi înaintând pe platformă 25 de proiecte.   

Programul eTwinning a avut o contribuție substanțială pentru formarea continuă a cadrelor didactice 

din țară, astfel, pe parcursul anului 2016, circa 300 de profesori din învățământul general au beneficiat de 

cursuri de formare în cadrul a diverse evenimente naționale și internaționale, precum și în cadrul cursurilor 

on-line.  
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12.2. Negocierea, semnarea şi monitorizarea implementării tratatelor internaționale în domeniul 

educației 

În scopul dezvoltării relațiilor de colaborare în domeniul educației cu statele lumii și organizațiile 

internaționale, în anul 2016, au fost negociate și semnate 17 tratate, după cum urmează:  

1) Memorandumul de Înțelegere între Ministerul Educației şi Ministerul Muncii, Protecției Sociale şi 

Familiei şi Asociația Obștească Parteneriate pentru fiecare copil – 3 martie; 

2) Memorandumul de înțelegere dintre Ministerul Educației și Comitetul sectorial din agricultură și 

industria alimentară din Republica Moldova în domeniul învățământului profesional tehnic – 18 martie;  

3) Acordul de parteneriat între Ministerul Educației al Republicii Moldova şi DVV International: 

Republic of Moldova - 23 martie;   

4)  Convenția-cadru între Ministerul Educației și Comitetul Olimpic și Sportiv - 20 aprilie;  

5) Acordul de parteneriat între Ministerul Educației și Mișcarea Europeană din Moldova - 22 aprilie; 

6) Memorandumul de Înțelegere între Ministerul Educației şi Kultur Kontact Austria privind Proiectul 

SEN Împreună învățăm, împreună trăim - 24 iunie;  

7)  Acordul de implementare pentru proiectele de cooperare tehnică între Ministerul Educației din 

Republica Moldova, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova şi Deutsche 

Gesellschaft fur Internationale Zusammenabeit GIZ Gmbh din Republica Federală Germania - 28 iulie;  

8) Acordul de colaborare dintre Ministerul Educației şi Asociația pentru Reciclarea Deșeurilor de 

Echipamente Electrice şi Electronice „MolRec” - 9 august;  

9) Acordul de colaborare între Ministerul Educației al Republicii Moldova şi Comitetul sectorial 

pentru formarea profesională în ramura construcțiilor - 9 august;  

10) Acordul de cooperare între Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova şi Universitatea 

Pedagogică Zurich, Centrul de Proiecte internaționale în educație privind implementarea Proiectului JOB 

- 14 septembrie 2016;  

11) Acordul de Cooperare între Ministerul Educaţiei şi Centrul regional pentru mediu pentru Europa 

Centrală şi de Est - 22 septembrie;  

12) Acordul de cooperare între Ministerul Educaţiei din Republica Moldova şi Centrul de Dezvoltare 

a Educaţiei din Republica Polonă - 7 octombrie;  

13) Memorandumul de intenție între Ministerul Educației al Republicii Moldova și Ambasada Franței 

în Republica Moldova - 9 noiembrie;  

14) Acordul între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Armenia privind cooperarea 

în domeniul educației şi științei, semnat la Erevean, la 16 noiembrie;  

15)  Protocolul între Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Învățământului şi 

Științei al Ucrainei privind colaborarea în domeniul învățământului pentru anii de studii 2015-2016, 2016-

2017 şi 2017-2018, semnat la Chișinău la 18 noiembrie;  

16) Memorandumul de înțelegere între Ministerul Educaţiei şi Corpul Păcii, semnat la Chișinău, la 

18 noiembrie;  

17) Acordul de cooperare între Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, Ministerul Tineretului şi 

Sportului, Federația Internațională de Judo şi Federația de Judo din Republica Moldova, semnat la 25 

noiembrie; 
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18) Memorandumul de Înțelegere între Ministerul Educaţiei al Republicii, Organizația de caritate 

Makaton şi AO Parteneriate pentru Fiecare Copil privind dezvoltarea Programului Lingvistic Makaton 

în Republica Moldova, semnat la 12 decembrie;  

19) Memorandumul cu privire la parteneriat în scopul dezvoltării învățământului profesional tehnic 

în Republica Moldova între Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, Camera de Comerț şi Industrie şi 

Proiectul reforma structurală în Învăţământul Profesional Tehnic din Republica Moldova, semnat la 14 

decembrie.    

În scopul extinderii relațiilor de colaborare cu statele lumii au fost inițiate negocieri și, respectiv, 

aprobate 8 hotărâri de guvern, legi/decrete, după cum urmează: 

1) Hotărârea de Guvern nr.35 din 01.02.2016 privind aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul 

Republicii Moldova și Guvernul Regatului Spaniei privind recunoașterea diplomelor, titlurilor științifice, 

calificărilor și competențelor;  

2) Legea nr.44 din 25.03.2016 privind importul unor bunuri;  

3) Hotărârea de Guvern nr.191 din 26.02.2016 pentru inițierea negocierilor asupra proiectului 

Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Populare Chineze privind 

recunoașterea actelor de studii, titlurilor academice și calificărilor;  

4) Hotărârea de Guvern nr.385 din 01.04.2016 cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea 

semnării Protocolului de colaborare între Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova şi Ministerul 

Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice din România pentru anii de învăţământ 2016-2019;   

5)  Hotărârea de Guvern nr.1254 din 16.11.2016 privind inițierea negocierilor asupra proiectului 

Programului de cooperare între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Serbia în domeniul 

educației, științei şi inovării, pentru perioada anilor 2017-2021;   

6) Hotărârea de Guvern nr.1436 din 29.12.2016 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul 

Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Armenia privind cooperarea în domeniul educației şi științei, 

semnat la Erevan, la 16.11.2016;  

7) Hotărârea de Guvern nr.1435 din 29.12.2016 pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul 

Educaţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Învățământului şi Științei al Ucrainei privind cooperarea 

în domeniul învățământului pentru anii de studii 2016-2017, 2017-2018 şi 2018-2019, întocmit la 

Chișinău, la 18.11.2016.   

În contextul acestor Hotărâri de Guvern, Ministerul Educaţiei, pe parcursul anului, a purtat negocieri 

cu așa state precum: România, Republica Slovacia, Ucraina, Spania, Republica Populară Chineză, Ucraina, 

Macedonia, Coreea, precum și cu partenerii de cooperare – UE, AUF, UNICEF, Corpul Păcii, PNUD. 

Negocierile respective au vizat pregătirea pentru semnare atât a unor tratate internaționale în domeniul 

educației, cât și în domeniul recunoașterii actelor de studii.  

Pe parcursul anului, a fost acordat suport logistic în implementarea prevederilor tratatelor 

internaționale în domeniul educației cu următoarele țări: România, Republica Bulgaria, Republica Turcia, 

Republica Populară Chineză, Republica Elenă, Ucraina, Slovacia, Ungaria, Republica Cehă, Letonia etc.  

Cele mai multe activități au ținut de schimbul de bursieri, perfecționarea cadrelor didactice, 

organizarea școlilor de vară, stagii de practică, donații de carte, odihnă de vară. În acest context, circa 6500 

de tineri din Republica Moldova au beneficiat de burse pentru studii peste hotarele țării în statele 

menționate, circa 700 de copii și-au petrecut vacanța de vară în România, Republica Bulgaria și Italia.  
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Pentru susținerea mobilității academice, în cadrul tratatelor internaționale au fost realizate companii 

de mediatizare a ofertelor de burse, s-a participat în activități de preselecție a candidaților, s-a cooperat cu 

Ambasadele țărilor respective, acreditate pentru Republica Moldova.   

A fost oferit suport pentru delegarea candidaților (profesori şi studenți) la stagii de practică și 

perfecționări în Bulgaria, Turcia, Ungaria. A fost acordat suportul logistic necesar pentru diverse misiuni 

de documentare ale angajaților Ministerului Educației în țările respective, în special în România, Slovacia, 

Germania, Austria, etc. 

Pe principii de reciprocitate, la propunerea Ministerului Educaţiei, au fost aprobate prin Hotărârile de 

Guvern nr.842 din 07.07.2016 şi nr.952 din 11.11.2016, locuri cu finanţare bugetară pentru cetățenii 

străini, respectiv: 240 de locuri pentru ciclul I, licenţă, 40 de locuri pentru ciclul II master şi 10 locuri 

pentru doctorat. Astfel, la studii în Republica Moldova, în temeiul protocoalelor de colaborare, în anul 

academic 2016-2017, au fost înmatriculați 35 de cetățeni străini, în special din România, China, Bulgaria, 

Federația Rusă. În acest scop, au fost aprobate ordinele ministrului educației nr.680 din 13.07.2016, nr.768 

din 24.08.2016 şi nr.952 din 11.11.2016 cu privire la înmatricularea străinilor în instituţiile de învăţământ 

din Republica Moldova pe locuri cu finanţare bugetară, ciclul I- III.   

 

12.3. Cooperarea cu donatorii şi partenerii de proiecte  

Pe parcursul ultimului an, pentru realizarea proiectelor în domeniul educației, Ministerul Educației a 

beneficiat de asistență externă de la donatori și organizații internaționale în sumă de 38 745 519 Euro, din 

care - 36 905 722 mln Euro (grant) și 1 839 797 mln Euro (credit).  

Din bugetul integral al asistenței externe, asistența pentru reforme a constituit 7403576 mln Euro (1 

839 797 Euro - credit), iar asistența pentru investiții capitale – 31341943 mln Euro. 

Proiectul Management educațional/Program de dezvoltare a directorilor de școală, obținut în 

Programul Fulbright (SUA), a avut drept obiectiv:  

- elaborarea unui concept de politica pentru managementul resurselor umane (directorii de școala) – 

recrutare, instruire, motivare, evaluare;  

- elaborarea propunerilor la cadrul normativ privind formarea inițială și instruirea, formarea continuă 

a directorilor de instituții de învățământ general;  

- elaborarea unui proiect de metodologie pentru personalul managerial;   

- elaborarea recomandărilor pentru traininguri de formare a managerilor școlari;  

- elaborarea unui Plan de acțiuni pentru restructurarea programelor actuale de educație continuă 

pentru managerii școlari și de grădinițe.  

În anul 2016, a fost asigurată implementarea Memorandumului de Înțelegere privind cooperarea în 

domeniul Tehnologiilor Informaționale și Comunicaționale cu Republica Coreea. Astfel, s-a acordat 

suport logistic pentru aducerea în țară, în luna septembrie 2016, a 150 de calculatoare donate în cadrul 

proiectului. Această donație a fost repartizată la 12 instituții de învăţământ general. În scopul scutirii 

donației respective de taxe la import în Republica Moldova au fost aprobată Legea nr.44 din 25.03.2016 

privind importul unor bunuri. În perioada 10-22 octombrie 2016, în baza aceluiași Memorandum, 20 de 

profesori de informatică din învățământul general au participat la un curs de instruire, desfășurat în Coreea 

de Sud. 

În cadrul ultimei vizite a delegației din Coreea de Sud în Republica Moldova, care a avut loc în luna 

noiembrie 2016, s-a convenit asupra Planului de activitate pentru anul 2017 şi au fost vizitate 2 școli 
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beneficiare ale proiectului. S-a discutat posibilitatea extinderii proiectului după anul 2018, precum şi 

majorarea numărului de calculatoare donate.  

În temeiul Acordului de Grant cu Japonia, pe parcursul anului 2016, pentru instituțiile de învățământ 

profesional tehnic, a fost donat un lot de echipament și utilaj modern în domeniul prelucrării metalelor și 

verificării conturilor electrice. Valoarea totală a grantului a constituit 100 mii dolari americani. 

Instrumentele şi strungurile au fost instalate în atelierele și laboratoarele de instruire practică a elevilor de 

la Centrul de excelență în transporturi din Chișinău și în alte 11 școli profesionale din țară.  

 

12.4. Susținerea programelor de mobilitate academică pentru tinerii din Republica Moldova 

Oportunități de mobilitate academică au fost susținute prin Programul CEEPUS, la care au participat, 

în anul 2016, 6 instituții de învățământ superior (Universitatea Tehnică din Moldova; Universitatea de Stat 

din Moldova; Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie, AMTAP; USARB; Universitatea Pedagogică 

de Stat „Ion Creangă” ). Pentru mediatizare şi o mai bună implicare în Program a instituţiilor de 

învăţământ, au fost publicate anunțuri pe pagina web a Ministerului Educației, www.edu.gov.md, oferită 

consultanță aplicaților la programele de burse mediatizate despre procedura și condițiile de aplicare; 

organizate 2 sesiuni de informare privind înregistrarea instituțiilor de învățământ superior pe platforma 

programului CEEPUS, www.ceepus.info (Universitatea Cooperatist Comercială, Universitatea de Stat din 

Taraclia „G. Țamblac”); evaluate 18 rețele de universități pentru anul academic 2016-2017.  

Rezultatele Programului pentru anul 2016 sunt:  

- 61 de participanți (incoming) în cadrul programului CEEPUS; 

- 52 de participanți (outgoing) în cadrul programului CEEPUS.  

Programe de mobilitate în învăţământul preuniversitar: Ministerul Educației a susținut promovarea 

în Republica Moldova a programelor educaționale ale Guvernului SUA (FLEX, FULBRIGHT, IREX etc), 

Ligii Naționale pentru Dezbateri Preuniversitare şi programului german YOUTH for Understanding. În 

acest context, au fost mediatizate ofertele programelor, acordat sprijin metodologic în organizarea 

concursurilor de selectare a candidaților; s-a participat la ședințele organizate cu câștigătorii. A fost 

susținută cooperarea cu instituțiile de învățământ și coordonatorii de programe pe aspecte de recunoaștere 

a perioadelor de studii realizate în străinătate.  

În anul academic 2016-2017, în programele menționate au participat 70 de elevi, inclusiv:  

- Programul Flex - 50 de elevi, SUA; 

- Programul Youth for Understanding a delegat la studii peste hotare 10 elevi în Germania, Elveția, 

Olanda;  

- Liga pentru dezbateri preuniversitare - 10 elevi, Marea Britanie. 

Pe parcursul anului, pe site-ul ME au fost mediatizate circa 50 de oferte de burse, programe de 

mobilitate, precum și stagii de cercetare pentru masteranzi, doctoranzi și tineri cercetători și a fost acordat 

suport pentru participarea tinerilor din Republica Moldova în programe de mobilitate în țările Uniunii 

Europene, dar și în țări precum: China, Japonia, India, SUA, Singapore etc.  

În cadrul programului ACES (realizarea unor proiecte educaționale la nivel de instituții de învățământ 

general din statele partenere, organizarea unor vizite de studii) au fost declarate câștigătoare 3 proiecte 

coordonate de instituții de învățământ din Republica Moldova, inclusiv: 

1) Help children to start all over again, Liceul Teoretic Gheorghe Asachi, Chișinău; 

2) Every voice should be heard, Liceul teoretic Alexei Mateevici, Șoldănești; 

http://www.edu.gov.md/
http://www.ceepus.info/
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3) Under the same umbrela, Colegiul financiar bancar, Chișinău. 

Elevii participanți în proiectele respective au beneficiat de mobilități de scurtă durată în statele 

partenere, în scopul organizării de activități comune și schimb de experiență. 

 

12.5 Dezvoltarea relațiilor de colaborare cu organizațiile internaționale și partenerii de cooperare 

şi participarea în programele educaționale ale acestora 

A. Cooperarea Ministerului Educației cu Consiliul Europei 

În temeiul deciziei Conferinței Miniștrilor, responsabili de învățământul superior din statele 

participante la Procesul de la Bologna (2009) și în conformitate cu Calendarul Președinției în cadrul 

Procesului, Republica Moldova, în comun cu Olanda, a asigurat, în perioada 1 ianuarie- 30 iunie 2016, co-

președinția la Grupul de Lucru Bologna. Astfel, pe perioada acestui mandat, Ministerul Educației a găzduit 

la Chișinău ședința Bordului de Conducere a Grupului de lucru Bologna - Bologna Follow-Up Board 

(BFUG) la 18 ianuarie 2016. Evenimentul a avut drept scop examinarea și propunerea spre aprobare a 

unor recomandări-cadru privind reformele din Aria Europeană a Învățământului Superior pentru sedinta 

extinsă BFUG a statelor membre ale Ariei Europene a Învățământului Superior (48 de state). Evenimentul 

a întrunit 30 de reprezentanți, funcționari europeni ai Consulului Europei Comisiei Europene, Asociației 

Europene a Universităților (EUA), Asociației Europene a instituțiilor de învățământ superior (EURASHE), 

Asociației europeană a studenților, dar și reprezentanți ai statelor membre ale Ariei Europene a 

Învățământului Superior.   

A fost asigurată participarea reprezentantului Ministerului Educației la ședințele de lucru ale Bologna 

Folow-up Group: Olanda (martie), Norvegia (februarie), Paris (iunie) şi Slovacia (decembrie).   

În anul 2016, au continuat activitățile ce țin de implementarea Programului Comun al CoE și Comisiei 

Europene Promovarea educației pentru cetățenia democratică și drepturile omului în statele 

Parteneriatului Estic. Astfel, în perioada 14-16 aprilie, 2016, la Chișinău, a avut loc stagiul de formare 

privind aplicarea instrumentelor didactice pentru promovarea educației pentru cetățenie democratică și 

pentru drepturile omului, susținut de Proiectul Comun al CoE - UE. În contextul aceluiași proiect, în 

perioada 14-15 noiembrie, un grup de 10 persoane a participat la o sesiune de instruire în cadrul 

programului la Strasbourg, Franța, organizată de către CoE. 

Ministerul Educaţiei a participat la exercițiul de evaluare a implementării Planului Național de Acțiuni 

(PA), privind onorarea angajamentelor Republicii Moldova față de Consiliul Europei (iunie, 2016) şi a 

prezentat Raportul de Progress pe implementarea acestuia.  

În calitate de punct de contact pentru Programul CoE Pestalozzi, s-a asigurat gestionarea Platformei 

de aplicații on-line a Programului Pestalozzi. În contextul Programului Pestalozzi al CoE, în perioada 27-

30 septembrie, 2016, la Chișinău a fost organizat Workshop-ul european în cadrul Programului, la care au 

participat 35 de cadre didactice, dintre care 5 participanți internaționali din Letonia, Albania, Bulgaria, 

Belarus. 

B. Cooperarea cu Organizația Internațională a Francofoniei (OIF) În perioada de referință, au fost 

organizate mai multe ședințe de lucru ale Comitetului de pilotare a claselor bilingve, la care au participat 

reprezentanți ai Ambasadei Franței la Chișinău și ai Alianței Franceze. Ca rezultat, au fost identificate mai 

multe oportunități de optimizare a implementării Proiectului Claselor Bilingve.  
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La 9 noiembrie 2016, a fost semnat Memorandumul de intenție între Ministerul Educației al Republicii 

Moldova și Ambasada Franței în Republica Moldova, care presupune susținerea financiară a școlilor 

participante în Proiectul claselor bilingve.  

Rezultatele cooperării, dar şi activitățile de perspectivă au fost discutate în cadrul vizitei în Republica 

Moldova a Secretarului General al OIF, dna Mickalle Jean, menţionându-se necesitatea unei participări 

mai active în proiectele şi programele susținute de Biroul Regional Francofon pentru Europa Centrală și 

de Est al Francofoniei. În anul 2016, au fost realizate două seminare de formare continuă a cadrelor 

didactice francofone.  

În perioada 26-30 iulie, 2016, în Republica Moldova a fost organizată Tabăra Francofonă, la care au 

participat 35 de copii din țările membre ale CREFECO (Albania, Bulgaria, Moldova, Georgia, România, 

Macedonia), Ministerul Educaţiei asumându-și o parte de cheltuieli (cheltuielile de sejur ale delegațiilor), 

suportul metodologic şi organizațional.  

C. Cooperarea cu organizațiile specializate ale ONU  
În contextul cooperării cu Organizațiile specializate ale ONU, a fost acordat sprijinul necesar în 

realizarea exercițiului de evaluare a UNDAF 2014-2018 și elaborarea priorităților pentru UNDAF 2018-

2022.  

A fost asigurată participarea în Proiectele OIM și ILO, cu referire la integrarea migraților întorși şi 

dezvoltarea materialelor didactice de suport pentru Diaspora, precum proiectele MiDL şi proiectul 

Susținerea implementării componentei de migrație şi dezvoltare a PM RM-UE şi valorificarea beneficiilor 

acesteia pentru locuitorii din Transnistria, elaborarea materialelor de suport pentru diaspora.  

Pe parcursul anului, a fost asigurat dialogul Ministerului Educației cu comisari ONU, care au vizitat 

Republica Moldova în cadrul diverselor misiuni de documentare și informare, precum:  

- Înaltul Comisar pentru persoanele cu dizabilități, Raportor Special ONU pentru libertatea religiei 

(mai 2016);  

- Raportorul special al ONU pe problemele minorităților naționale (iunie 2016). 

D.  Inițiativa pentru Reforma Educațională în Sud-Estul Europei (ERI SEE)  

 Cooperarea cu statele din Sud-Estul Europei în anul 2016, în cadrul Inițiativei ERI SEE, a avut ca 

prioritate recunoașterea actelor de studii şi a calificărilor şi dezvoltarea învățământului profesional tehnic. 

Astfel, Ministerul Educației a beneficiat de activități de instruire la aceste subiecte, precum:    

- atelierul de lucru organizat în cadrul rețelei SEEVET-net „Promotion of work-based learning and 

development of joint occupational standards” (5-8 decembrie); 

- seminarul ERI SEE „Quality assured fast – track recognition of foreign higher education 

qualifications (QUASAR)” (12-14 decembrie). 

 

12.6. Prestarea serviciilor educaționale pentru străini în Republica Moldova 

În perioada iulie-decembrie, 2016, au fost examinate circa 1900 de dosare ale studenților străini, care 

au solicitat înmatriculare la studii în Republica Moldova. 

În prezent, sunt înmatriculați la studii în țara noastră 4369 de studenți internaționali din 52 de state ale 

lumii, inclusiv : 

- 170 de studenți înmatriculați la cursuri de pregătire preuniversitară; 

- 1099 de studenți înmatriculați la ciclul I, învățământ superior de licență; 

- 507 studenți înmatriculați la ciclul II, învățământ superior de master; 
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- 2315 studenți înmatriculați la studii superioare integrate (Ciclul I și II); 

- 250 de studenți înmatriculați la ciclul III, învățământ superior de doctorat; 

- 28 de studenți înmatriculați la rezidențiat și secundariat clinic. 

Cel mai mare număr de studenți internaționali sunt înmatriculați la studii în : 

- USMF „N. Testemiţeanu” – 2387 (majoritatea din Israel); 

- Universitatea Liberă Internațională din Moldova – 1000 (majoritatea din România); 

- Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” – 250; 

- USPEE „Constantin Stere” – 175; 

- Universitatea de Stat din Moldova – 158; 

- UASM – 74; 

- USEFS – 63; 

- Universitatea Tehnică a Moldovei – 46; 

- ASEM – 46. 

Cel mai mare număr de studenți, în mod tradițional, provin din Statul Israel – 2117, România – 1432, 

Turcia – 185, Ucraina – 137, India – 104, Federația Rusă – 63 etc. Într-un număr mai mic își fac studiile 

în țara noastră studenți din Azerbaidjan, Finlanda, China, Siria, Suedia, Congo, Grecia etc. 

Specialitățile cele mai atractive sunt: medicina, stomatologia, științele economice, dreptul, 

psihopedagogia, turismul, businessul etc. 

Prin atragerea studenţilor internaționali în sistem se mizează pe faptul că acestea vor deveni mesageri 

în sens bun ai Republicii Moldova peste hotarele țării, vor spori prestanța, imaginea țării pe arena 

internațională. 

Totodată, pe parcursul anului, au fost realizate o serie de acțiuni pentru a preveni utilizarea teritoriului 

țării drept spațiu de tranzit şi/sau pentru legalizare a șederii, de către unii dintre aspiranții la studii în 

Republica Moldova. Pentru a preveni și combate acest fenomen, s-a recomandat universităților întărirea 

disciplinei studenților (frecventarea obligatorie a orelor de curs etc.), monitorizarea discretă a activității 

studenților internaționali după orele de curs, precum și sesizarea autorităților competente în caz de absență 

îndelungată a acestora.  

Ministerul Educaţiei a acordat suport şi a monitorizat activitatea didactică în Republica Moldova a 

profesorilor străini. Astfel, în anul academic 2016-2017, în instituțiile de învățământ din țară desfășoară 

activitate didactică 128 de profesori străini, repartizați în instituţii de învăţământ general şi superior. 

Majoritatea profesorilor străini sunt originari din: Turcia – 46, România – 23, Bulgaria – 11, China – 11, 

Polonia – 6 şi alte state.  

În vederea pregătirii procesului de admitere pentru anul academic 2016-2017, în luna mai, 2016, a 

fost organizat un seminar metodic pentru responsabilii de studenții străini din instituțiile de învăţământ 

superior, la care au participat reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, 

Biroului Migrația și Azil și Serviciul de Informații și Securitate.  

 

XIII. Priorități strategice de activitate pe termen mediu 

 

Principalele priorități strategice ale Ministerului Educației pe termen mediu sunt: 

- elaborarea Pachetului standard de servicii educaționale pentru învățământul general; 

- elaborarea formulei de finanțare per copil pentru domeniul educației timpurii; 
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- definitivarea Cadrului de Referință al Curriculumului Național pentru învățământul general; 

- definitivarea/dezvoltarea Curriculumului de educație timpurie;  

- inițierea procesului de dezvoltare a Curricula disciplinare; 

- elaborarea cadrului normativ pentru instituționalizarea activității de mentorat în învățământul 

general; 

- elaborarea Planului național de implementarea Strategiei intersectoriale de dezvoltare a abilităților 

și competențelor parentale pentru anii 2016-2022; 

- promovarea cercetării ca instrument de formare profesională avansată și vector de susținere a 

performanței și calității în învățământul superior; 

- modernizarea curriculumului universitar, în corespundere cu noile tendințe și concepte curriculare: 

centrare pe tematica cross-curriculară, centrare pe competențe, centrare pe cel ce învață;  

- dezvoltarea Cadrului Național al Calificărilor; 

- modernizarea curricumului în învățământul profesional tehnic în corespundere cu Cadrul Național 

al Calificărilor; 

- promovarea programelor de formare profesională duală; 

- consolidarea capacităților instituțiilor de învățământ profesional tehnic în vederea asigurării 

managementului calității; 

- sporirea relevanței şi atractivității învățământului profesional tehnic; 

- consolidarea și modernizarea capacității instituțiilor de învățământ superior care oferă programe 

de formare a cadrelor didactice prin implementarea unei autonomii universitare reale;  

- modernizarea sistemului de promovare în cariera a cadrelor didactice în baza performanțelor 

profesionale și de cercetare; 

- promovarea unei culturi a calității în învățământul superior. 

 

Notă: La prezentul raport narativ se anexează Raportul de monitorizare a Planului de activitate al 

Ministerului Educației pentru anul 2016.  

 

 

 

Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor  
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Anexă la Raportul de activitate al Ministerului Educației pentru anul 2016 

 

Raport de monitorizare a Planului de activitate al Ministerului Educației pentru anul 2016 
 

I. Sumar executiv 

Planul de activitate al Ministerului Educației a fost structurat pe 12 obiective generale, care conțin 339 de acțiuni/subacțiuni. Conform rezultatelor monitorizării 

implementării Planului, la sfârșitul anului de raportare, Planul a fost realizat în proporție de 85% (309 acțiuni). 

 

 
 

Acțiunile care au statut de „nerealizate” au fost determinate de capacitățile și resursele reduse ale Ministerului Educației și vizează: 

 

A. Elaborarea, revizuirea și aprobarea unor acte normative și de politici: 

1) Elaborarea Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei învățării pe tot parcursul vieții; 

Acțiuni/subacțiuni realizate - 273

Acțiuni/subacțiuni realizate parțial - 36

Acțiuni/subacțiuni nerealizate - 21

Acțiuni/subacțiuni inactive - 9
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2) Elaborarea Metodologiei de evaluare şi autoevaluare a instituţiilor de învăţământ;  
3) Elaborarea şi aprobarea Ghidului de autoevaluare a progresului instituției de învăţământ în acordarea de servicii educaționale de calitate; 
4) Elaborarea Metodologiei şi a standardelor de acreditare a instituţiilor de învăţământ general; 

5) Elaborarea Regulamentului (criteriilor şi a procedurilor) de preluare a managementului instituției de învăţământ general;  
6) Elaborarea formulei de finanțare per copil în sistemul educațional timpuriu; 
7) Revizuirea și aprobarea statelor-tip de personal pentru domeniul educației timpurii; 

8) Elaborarea şi implementarea standardelor şi indicatorilor de performanță pentru evaluarea şi asigurarea calității în învăţământul secundar general și profesional 
 

B. Modernizarea procesului administrativ prin utilizarea tehnologiilor informaționale: 

9) Dezvoltarea unei platforme digitale de plasare a informației cu privire la ofertele de educație a adulților; 
10) Extinderea proiectului-pilot „Un calculator pentru fiecare elev”;  
11) Conectarea instituțiilor de învățământ la Internet în bandă largă; 
12) Elaborarea conceptului instruirii la distanță pentru elevii din învăţământul gimnazial și liceal; 
13) Facilitarea creării rețelelor de comunicare şi de schimb de bune practici între cadrele didactice; 
14) Elaborarea caietului de sarcini pentru licitațiile de manuale digitale; 
15) Evaluarea softurilor de administrare școlară; 

16) Elaborarea recomandărilor pentru bibliotecile școlare, privind procurarea unui soft de specialitate; 
 

C. Managementul resurselor umane: 

17) Completarea statelor de personal pentru instituţiile de învăţământ secundar general cu funcțiile: șef de comisie metodică, mentor pentru stagiile de practică 

pedagogică, mentor pentru tinerii specialişti, mentor de dezvoltare profesională; 
18) Dezvoltarea (optimizarea) rețelei centrelor de formare şi perfecționarea programelor de formare profesională continuă a personalului didactic şi managerial. 

Crearea pieţei libere a ofertelor de formare continuă în conformitate cu standardele profesionale; 
19) Instituirea şi menținerea unui registru național al cadrelor didactice pe niveluri şi discipline de studiu; 
 

D. Dezvoltarea cadrului structural și funcțional al entităților administrative: 
20) Asigurarea funcționalității Agenției Naționale pentru Curriculum şi Evaluare; 
21) Monitorizarea aplicării Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de administrație al instituției de învățământ. 
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II. Realizarea Planului de activitate al Ministerului Educației pentru anul 2016 

Acțiuni                                                                                                                    

(pe termen mediu) 
Subacțiuni                                                       

(pentru 2016) 
Termene de 

realizare 

Surse de 

finanţare/ 

Costuri 

Responsabili 

(subdiviziunile 

structurale ale 

ministerului) 

Indicatori/ 

rezultate 
Note cu privire la realizare 

Obiectivul general nr. 1: Sporirea accesului şi a gradului de participare la educație şi formare profesională pe parcursul întregii vieţi 
Obiectivul specific nr. 1.1:Extinderea accesului la educația timpurie de calitate 

1.1.1. Perfecționarea 

cadrului de politici 

privind educația 

timpurie şi asigurarea 

accesului pentru toți 

copiii la servicii 

educaționale de 

calitate  

1) Efectuarea unui 

studiu comparativ 

privind organizarea 

educației timpurii în 

țările membre ale 

UE 

Trimestrul II - DÎP Raport elaborat și 

aprobat 
Realizat.                                                                                                        

A fost elaborat raportul și aprobat în cadrul 

ședinței DÎP. Studiul include analiza 

organizării și funcționării serviciilor 

educaționale antepreșcolare din țările OECD, 

va sta la baza elaborării de recomandări 

privind modificarea unor articole din Codul 

educației cu referire la educația 

antepreșcolară. 
2) Elaborarea 

propunerilor de 

modificare a 

Codului educației 

privind organizarea, 

tipurile și 

modalitățile de 

finanțare a 

serviciilor de 

educație 

antepreșcolară 

Trimestrul III - DÎP Proiect elaborat 

şi prezentat 

pentru aprobare 

Realizat.                                                                                                        

Au fost elaborate propuneri de modificare a 

art.9, 23, 24 și 152 din Codul Educației și 

prezentate grupului de lucru constituit pentru 

analiza și sistematizarea propunerilor.  
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1.1.2. Sprijinirea 

comunităților 

dezavantajate pentru 

asigurarea accesului 

la programe de 

educație timpurie  

1) Monitorizarea 

accesului copiilor 

de 3-6 (7) ani la 

servicii de educație 

timpurie, cu accent 

pe comunitățile fără 

grădinițe 

Pe parcursul 

anului 
- DÎP Raport elaborat și 

aprobat 
Realizat.                                                                                                          

Au fost elaborați și aprobați indicatorii de 

monitorizare. În colaborare cu OLSDÎ s-au 

colectat date din teritoriu. Au fost elaborate și 

aprobate de DÎP 2 rapoarte semestriale.  

2) Monitorizarea 

accesului copiilor 

cu vârsta sub 3 ani 

la servicii de 

educație 

antepreșcolară 

Pe parcursul 

anului 
- DÎP Raport elaborat și 

aprobat 
Realizat.                                                                                                                 

Au fost elaborați și aprobați indicatorii de 

monitorizare. În colaborare cu OLSDÎ au fost 

colectate datele din teritoriu.   
Raport elaborat și aprobat de DÎP.  

Obiectivul specific nr. 1.2: Asigurarea accesului la învăţământul general obligatoriu 
1.2.1. Elaborarea şi 

implementarea 

măsurilor de 

prevenire şi 

diminuare a 

abandonului școlar 

1) Monitorizarea 

implementării 

Instrucțiunii și 

Planului de acțiuni 

referitoare la 

prevenirea și 

combaterea 

abandonului școlar 

și absenteismului  

Pe parcursul 

anului 
- DÎP Rapoarte 

semestriale 

elaborate și 

aprobate 

Realizat.                                                                                                                

Au fost colectate date de la OLSDÎ privind 

acțiunile realizate pentru prevenirea și 

combaterea abandonului școlar și 

absenteismului. Au fost sistematizate datele, 

elaborate 2 Rapoarte semestriale și aprobate în 

cadrul DÎP.                                                                                       

La finele anului de studii 2015-2016, au fost 

înregistrați 86 de copii neșcolarizați și cu 

abandon școlar - 220 de copii. 
2) Elaborarea 

mecanismelor de 

intervenție privind 

aplicarea sistemelor 

Trimestrele II, 

IV 
- DÎP Mecanisme de 

intervenție 

elaborate                                                  

Proceduri de 

Realizat.                                                                                                                

Mecanisme de intervenție elaborate. Proceduri 

de colectare a datelor instituite. În cadrul 

ședinței cu șefii OLSDÎ din 15.04.2016 a fost 
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de monitorizare a 

frecvenței elevilor 
colectare a 

datelor instituite                                                        

Dinamica 

indicatorilor 

comparativi 

discutat subiectul privind implementarea 

Instrucțiunii și a Planului de acțiuni pentru 

prevenirea și combaterea abandonului școlar și 

absenteismului. Dinamica indicatorilor 

comparativi efectuată în nota informativă la 

finele semestrelor I și II.  
3) Monitorizarea 

implementării în 

instituțiile de 

învățământ a 

Procedurii de 

identificare, 

înregistrare și 

evaluare a cazurilor 

suspecte de abuz, 

neglijare, 

exploatare, trafic al 

copilului 

Pe parcursul 

anului 
- SJ Rapoarte 

semestriale 

elaborate și 

aprobate 

Realizat.                                                                                                        

Pe parcursul semestrului II al anului de studii 

2015-2016, angajații din sistemul educațional 

au raportat 5143 cazuri de violență asupra 

copilului care au avut loc în familie, școală 

sau în alte locuri și servicii din comunitate. 

Numărul cazurilor de violență, conform 

datelor colectate de la instituțiile de 

învățământ general și profesional-tehnic, a 

crescut cu 192 de cazuri față de semestrul I al 

anului de studii 2015-2016. Datele raportului 

au fost prezentate pe site-ul ministerului: 

http://edu.gov.md/ro/content/cazurile-de-abuz-

asupra-copilului-vizorul-ministerului-

educatiei. 
1.2.2. Implementarea 

de programe de 

responsabilizare a 

familiei, 

administrației publice 

locale, comunității, 

1) Elaborarea și 

aprobarea 

Instrucțiunii cu 

privire la evidența 

copiilor şi 

adolescenților cu 

Trimestrul IV - DÎP,                                          

SJ 
Instrucțiune 

elaborată și 

propusă pentru 

aprobare 

Guvernului 

Realizat parțial.                                                                                               

Este elaborat proiectul Instrucțiunii cu privire 

la evidența copiilor şi adolescenților cu vârsta 

între 5 şi 16 ani.                                                                                                                      

Înaintarea pentru aprobare se transferă pentru 

semestrul I, 2017. 
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instituţiilor de 

învăţământ, privind 

asigurarea accesului 

tuturor 

copiilor/elevilor la 

educație de calitate  

vârste între 5 şi 16 

ani 
2) Monitorizarea 

aplicării 

Regulamentului de 

transportare a 

elevilor 

Pe parcursul 

anului 
- DÎP Rapoarte 

semestriale 

elaborate și 

aprobate 

Realizat.                                                                                               

Sunt elaborate 2 Rapoarte privind 

monitorizarea aplicării Regulamentului de 

transportare a elevilor și a procesului de 

transportare a elevilor, cu prezentarea situației 

la nivel republican. Ambele rapoarte sunt 

aprobate în cadrul ședințelor DÎP.  
1.2.3. Promovarea şi 

implementarea unui 

proces educațional, 

care asigură formarea 

competențelor 

necesare pentru 

afirmare şi creștere 

personală, socială şi 

profesională  

Elaborarea și 

aprobarea unui 

Program pentru 

asigurarea 

condițiilor de 

formare și 

dezvoltare a 

competențelor de 

comunicare în 

limbile engleză, 

franceză și rusă în 

toate instituțiile de 

învățământ general 

Trimestrul III Resurse 

externe 
DÎP,                                     

DAMEP, IȘE 
Program elaborat 

și aprobat 
Realizat parțial.                                                                                               

Este elaborat proiectul Programului pentru 

asigurarea formării și dezvoltării 

competențelor de comunicare în limbile 

engleză, franceză și rusă în toate instituțiile de 

învățământ general.                                                      

Definitivarea și înaintarea pentru aprobare se 

transferă pentru semestrul I, 2017. 

1.2.4. Îmbunătățirea 

sistemului de 

monitorizare a 

înrolării și alimentării 

elevilor  

1) Monitorizarea 

școlarizării și 

abandonului școlar 

a copiilor cu vârsta 

cuprinsă între 7-16 

ani, inclusiv a 

Ianuarie, mai, 

octombrie 
- DÎP Rapoarte 

elaborate 
Realizat.                                                                                                    

3 rapoarte elaborate conform termenelor 

stabilite în Planul DÎP.  
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copiilor de etnie 

romă 
2) Monitorizarea 

organizării 

alimentării copiilor 

și elevilor în 

instituțiile de 

învățământ 

preșcolar, primar și 

secundar general 

Ianuarie, mai, 

octombrie 
- DÎP Rapoarte 

elaborate 
Realizat.                                                                                                   

3 rapoarte elaborate conform termenelor 

stabilite în Planul DÎP.  

3) Monitorizarea 

înscrierii copiilor în 

clasa I 

Septembrie - 

octombrie 
- DÎP Notă informativă 

elaborată 
Realizat.                                                                                                       

Notă informativă elaborată la finele 

semestrului I al anului de studiu 2016-2017 

privind monitorizarea respectării districtelor 

școlare la înscrierea copiilor în clasa I. 
1.2.5. Diversificarea 

activităților 

extrașcolare 

1) Analiza 

procesului de 

organizare a 

activităților 

complementare 

desfășurate în 

instituţiile de 

învăţământ general 

şi instituţiile de 

învăţământ 

extrașcolar 

Trimestrul II - DÎP Indicatori 

elaborați și 

aprobați                                

Raport elaborat și 

aprobat 

Realizat.                                                                                                      

Au fost colectate din teritoriu informații, 

conform indicatorilor elaborați, a fost 

efectuată o analiză a procesului de organizare 

a activităților complementare, desfășurate în 

instituţiile de învăţământ general şi instituţiile 

de învăţământ extrașcolar la nivel 

raional/municipal.                                                                                       

Au fost generalizate/sistematizate informațiile 

și elaborat un raport statistic la nivel național. 

2) Monitorizarea 

organizării 

Pe parcursul 

anului 
- DÎP Raport elaborat și 

aprobat 
Realizat.                                                                                                           

Raport elaborat și aprobat în cadrul ședinței cu 
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activităților 

extrașcolare în baza 

Planului-cadru de 

învățământ 

responsabilii de activitățile extrașcolare, 

organizată în septembrie 2016, în incinta 

ARTICO.                                                                                                                                          

Pe parcursul semestrului I al anului de studii 

2016-2017, au fost atestate 7027 de cercuri în 

baza Planului-cadru de învățământ. În total, 

sunt cuprinși în activitățile extrașcolare în 

baza Planului-cadru de învățământ - 136496 

de elevi din nr. total de 309231 din 

învățământul general. Procentul copiilor 

încadrați în activitățile extrașcolare, constituie 

- 44,14%. Cele mai solicitate activități 

extrașcolare s-au dovedit a fi din domeniile: 

sport - 12,62% de elevi; muzică, dans și arte 

plastice - 14,84% de elevi. Mai puțini elevi 

solicită domeniile: creație tehnică, natură și 

biologie, etnografie și turism.  
Obiectivul specific nr. 1.3: Sporirea atractivității şi facilitarea accesului la învăţământul profesional tehnic 

1.3.1. Proiectarea şi 

modernizarea rețelei 

de instituţii de 

învățământ 

profesional tehnic, în 

funcție de 

dezvoltarea 

socioeconomică a 

regiunilor 

1) Reconfigurarea 

rețelei instituţiilor 

de învăţământ 

profesional tehnic 

pentru corelarea 

ofertei educaționale 

cu necesitățile pieţei 

muncii 

Iunie - DISPMS 3 instituţii 

reorganizate 
Realizat.                                                                                                                       

3 instituții reorganizate, 1 instituție lichidată, 6 

instituții - modificată denumirea (Hotărârea 

Guvernului nr.786 din 23.06.2016 cu privire la 

crearea, lichidarea și modificarea denumirii 

unor instituții de învățământ profesional 

tehnic).                                                                                                 

2) Achiziționarea 

serviciilor de 

Ianuarie-

martie 
- DGEPF,                                        

DISPMS 
Servicii de 

proiectare 

Realizat.                                                                                                               

1) Au fost achiziționate servicii de proiectare 
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proiectare pentru 

modernizarea a 5 

Centre de excelenţă 

achiziționate 

pentru 5 Centre 

de excelenţă 

pentru 5 Centre de Excelență, create prin 

Hotărârea Guvernului nr.444 din 20.07.2015.                                                                                  

2) Contractele sunt executate. 
3) Efectuarea 

Licitațiilor publice 

pentru 

achiziționarea 

lucrărilor pentru 

modernizarea și 

reconstrucția a 5 

Centre de excelență 

August-

octombrie 
Bugetul de 

stat 
DGEPF,                                       

DISPMS 
Licitații realizate 

pentru 5 Centre 

de excelență 

Realizat parțial.                                                                                                             

Au fost efectuate 3 licitații și semnate 

contracte.    

1.3.2. Elaborarea 

unui cadru normativ, 

care să stimuleze 

implicarea agenților 

economici în 

formarea inițială şi 

continuă a 

specialiștilor, în 

profesii şi meserii 

importante pentru 

dezvoltarea 

economiei naționale 

1) Elaborarea 

Regulamentului de 

organizare a 

studiilor în 

învăţământul 

profesional tehnic 

postsecundar şi 

postsecundar 

nonterţiar în baza 

Sistemului de 

Credite de Studii 

Mai - DÎSPMS,                                           

SJ 
Regulament 

elaborat şi 

aprobat 

Realizat.                                                                                                                       

A fost elaborat și aprobat Regulamentul de 

organizare a studiilor în învăţământul 

profesional tehnic postsecundar şi 

postsecundar nonterţiar în baza Sistemului de 

Credite de Studii Transferabile (OME nr.234 

din 25.03.2016). 

2) Aprobarea 

Regulamentului de 

organizare a 

practicii în 

producție în 

învăţământul 

Mai - DÎSPMS,                          

SJ 
Regulament 

aprobat 
Realizat.                                                                                                                

A fost elaborat și aprobat Regulamentul 

privind stagiile de practică în producție în 

învățământul profesional tehnic secundar 

(ordinul ministrului educației nr.233 din 

25.03.2016). 
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profesional tehnic 

secundar 
3) Elaborarea și 

aprobarea Planurilor 

de învăţământ 

pentru învăţământul 

profesional tehnic 

postsecundar şi 

postsecundar 

nonterţiar 

August - DÎSPMS 30 de planuri de 

învăţământ 

aprobate 

Realizat.                                                                                                         

130 planuri de învățământ aprobate prin:  
- ordinul ministrului educației nr. 639 din 

05.07.2016;  
- ordinul ministrului educației nr. 753 din 

15.08.2016;  
- ordinul ministrului educației nr. 808 din 

21.09.2016;  
- ordinul ministrului educației nr. 869 din 

17.10.2016;  
- ordinul ministrului educației nr. 917 din 

31.10.2016. 
4) Elaborarea și 

aprobarea Planurilor 

de învăţământ 

pentru învăţământul 

profesional tehnic 

secundar 

August - DÎSPMS 3 planuri de 

învăţământ 

aprobate 

Realizat.                                                                                                         

Planuri de învățământ elaborate și aprobate:  
- ordinul ministrului educației nr. 756 din 

18.08.2016;  
- ordinul ministrului educației nr. 749 din 

15.08.2016;  
- ordinul ministrului educației nr. 785 din 

07.09.2016;  
- ordinul ministrului educației nr. 977 din 

21.11.2016. 
5) Elaborarea şi 

aprobarea 

Regulamentului de 

organizare şi 

Noiembrie - DÎSPMS Regulament 

elaborat şi 

aprobat 

Realizat.                                                                                                          

Prin ordinul ministrului educației nr.1086 din 

29.12.2016 a fost aprobat Regulamentul 

privind organizarea și desfășurarea stagiilor de 
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desfășurare a 

stagiilor de practică 

în învăţământul 

profesional tehnic 

postsecundar şi 

postsecundar 

nonterţiar 

practică în învățământul profesional tehnic 

postsecundar și postsecundar nonterțiar. 

 

 6) Experimentarea 

Metodologiei de 

urmărire a traseului 

absolventului în 

învăţământul 

profesional tehnic 

Decembrie - DÎSPMS Raport elaborat Realizat.                                                                                                        

A fost finalizată prima fază a pilotării 

Metodologiei. Rezultatele pilotării vor fi 

colectate în 2017. 

1.3.3. Asigurarea 

unei infrastructuri 

adecvate a 

instituțiilor de 

învățământ 

profesional tehnic, 

pentru a dezvolta 

deprinderi practice 

relevante pentru 

profesiile și meseriile 

învățate 

Implementarea 

Planului de achiziții 

privind 

modernizarea 

Centrelor de 

excelenţă 

Decembrie Bugetul de 

stat 
DGEPF,                                    

DÎSPMS 
Plan implementat 

în limita 

bugetului aprobat 

Realizat.                                                                                                                                

Planul de achiziții privind reconstrucția și 

modernizarea Centrelor de excelență a fost 

implementat. Au fost efectuate procedurile de 

achiziționare a lucrărilor de reconstrucție și 

modernizare a Centrelor de excelență. 

1.3.4. 

Reconceptualizarea 

modelelor de 

orientare şi ghidare în 

1) Elaborarea 

conceptului privind 

consilierea și 

Decembrie - DÎSPMS Concept elaborat 

şi aprobat 
Realizat.                                                                                                           

Concept elaborat, aprobat și implementat prin 

ordinul ministrului educației nr.793 din 

12.09.2016. 
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cariera profesională a 

elevilor din 

învăţământul general 

şi profesional tehnic  

ghidarea în carieră a 

elevilor 
2) Experimentarea 

modelelor de 

consiliere şi ghidare 

în carieră 

Semestrul II - DÎSPMS Experiment 

desfășurat în 4 

instituţii de 

învăţământ 

profesional 

tehnic                                       

Raport elaborat și 

aprobat 

Realizat.                                                                                                     

Modulul „Dezvoltarea personală și proiectarea 

carierei” implementat prin ordinul ministrului 

educației nr.793 din 12.09.2016. 
Seminare de informare și instruire organizate 

(dispoziția ministrului educației nr. 652 din 

05.12.2016). 

Obiectivul specific nr. 1.4: Creșterea ratei de participare la învățământul superior în domeniile importante pentru dezvoltarea social-

economică a țării 
1.4.1. Asigurarea 

cadrului legislativ în 

vederea consolidării 

corelației dintre 

nivelul de calificare 

şi competențele 

solicitate de piața 

muncii 

1) Corelarea 

planurilor de studii 

cu Cadrul Național 

al Calificărilor 

pentru domeniul 

Drept 

Pe parcursul 

anului 
În limita 

bugetului 

de stat 

DÎSDȘ Planuri de 

învățământ 

corelate cu CNC 

Realizat.                                                              

Planurile de învățământ au fost 

actualizate/corelate cu CNC.                                                  

2) Revizuirea/ 

Modernizarea 

planurilor de 

învățământ în 

contextul 

recomandărilor 

evaluărilor 

internaționale 

Pe parcursul 

anului 
În limita 

bugetului 

aprobat 

DÎSDȘ Nr. de planuri 

revizuite în 17 

instituții 

participante la 

evaluările 

internaționale 

Realizat.                                                                                                              

În urma acreditării internaționale, luând în 

considerare recomandările experților, au fost 

revizuite/modernizate 26 de programe la 

licență, precum și 26 de programe de master. 
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3) Elaborarea 

proiectelor de 

hotărâri de Guvern 

și a proiectului de 

Decret al 

Președintelui 

Republicii Moldova 

cu privire la 

aprobarea listelor 

studenţilor din 

instituţiile de 

învăţământ superior 

şi elevilor din 

instituţiile de 

învăţământ mediu 

de specialitate, 

cărora li se acordă 

burse de merit în 

anul de studii 2016-

2017 

Pe parcursul 

anului 
În limita 

bugetului 

aprobat 

DÎSDȘ Proiecte de HG și 

decret aprobate 
Realizat.                                                                                                                       

A fost aprobată Hotărârea Guvernului nr.985 

din 17.08.2016 și Decretul Președintelui RM 

nr.2284 – VII privind acordarea Bursei 

Președintelui Republicii Moldova studenților 

din instituțiile de învățământ superior și 

elevilor din instituțiile de învățământ 

profesional tehnic postsecundar pentru anul de 

studii 2016-2017. 

1.4.2. Dezvoltarea 

cadrului normativ şi 

promovarea formelor 

alternative de 

învăţământ (la 

distanță, mixte)  

Implementarea 

prevederilor 

regulamentului 

instruirii la distanță 

în învățământul 

superior 

Pe parcursul 

anului 
În limita 

bugetului 

aprobat 

DÎSDȘ 3 instituții Realizat.                                                                                                              

Regulament implementat. 
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1.4.3. Promovarea 

dimensiunii sociale 

pentru asigurarea 

accesului persoanelor 

cu cerințe 

educaționale speciale 

şi al celor din 

categorii defavorizate 

ale populației 

1) Revizuirea 

Metodologiei-cadru 

de admitere la 

programele de studii 

de licenţă şi master 

în contextul 

promovării 

dimensiunii sociale 

pentru asigurarea 

accesului 

persoanelor cu 

cerințe educaționale 

speciale şi al celor 

din categorii 

defavorizate  

Mai În limita 

bugetului 

aprobat 

DÎSDȘ,                                        

SJ 
Metodologie-

cadru aprobată 
Realizat.                                                                                                                         

Regulament-cadru privind organizarea 

admiterii în ciclul I - studii superioare de 

licență pentru anul universitar 2016-2017 

revizuit și aprobat (ordinul ministrului 

educației nr.221 din 23.06.2016). 

2) Elaborarea 

planului de admitere 

la învăţământul 

superior de licenţă 

şi master 

Iunie, 

octombrie 
În limita 

bugetului 

aprobat 

DÎSDȘ Plan aprobat Realizat.                                                                                                                    

HG nr.872 din 70.07.2016 cu privire la 

planurile (comanda de stat) de pregătire a 

cadrelor de specialitate pe meserii, specialități 

şi domenii generale de studii, în instituţiile de 

învăţământ profesional tehnic şi superior 

pentru anul de studii 2016-2017. 
3) Elaborarea notei 

de analiză a 

rezultatelor 

admiterii şi a 

recomandărilor 

respective 

Octombrie În limita 

bugetului 

aprobat 

DÎSDȘ Notă elaborată Realizat.                                                                                                         

Notă elaborată și transmisă Ministerului 

Muncii, Protecției Sociale și Familiei  
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Obiectivul specific nr. 1.5: Extinderea şi diversificarea sistemului de învățare pe tot parcursul vieții 
1.5.1. Dezvoltarea 

cadrului normativ 

privind educația 

adulţilor în context 

european 

1) Definitivarea 

Strategiei învățării 

pe tot parcursul 

vieții 

Decembrie - SSPÎPV Strategie 

elaborată 
Realizat parțial.                                                                                                

A fost elaborat proiectul Strategiei învățării pe 

tot parcursul vieții. Definitivarea și înaintarea 

pentru aprobare transferată în 2017. 
2)Elaborarea 

Planului de acțiuni 

pentru 

implementarea 

Strategiei învățării 

pe tot parcursul 

vieții 

Decembrie - SSPÎPV Plan aprobat Nerealizat.                                                                                                     

Planul de acțiuni este în proces de elaborare. 

Definitivarea și înaintarea pentru aprobare 

transferată în 2017. 

3)Elaborarea şi 

aprobarea 

Regulamentului 

privind formarea 

continuă a adulților 

Aprilie - SSPÎPV Regulament 

aprobat 
Parțial realizat.                                                                                                 

Proiectul de Hotărâre de Guvern a fost 

transmis Guvernului pentru aprobare (la data 

de 23.12.2016). 

4) Elaborarea și 

aprobarea 

Metodologiei de 

evaluare externă a 

calității în vederea 

autorizării 

provizorie și 

acreditare a 

programelor de 

studii pentru adulți 

Martie - ANACIP,                                             

SSPÎPV 
Metodologie 

aprobată 
Realizat.                                                                                                                   

A fost elaborată și aprobată HG nr.616 din 

18.05.2016 pentru aprobarea Metodologiei de 

evaluare externă a calității în vederea 

autorizării de funcționare provizorie şi 

acreditării programelor de studii şi a 

instituţiilor de învăţământ profesional tehnic, 

superior şi de formare continuă şi a 

Regulamentului de calcul al taxelor la 

serviciile prestate în cadrul evaluării externe a 

calității  programelor de studii și a instituțiilor 



 
 

Piaţa Marii Adunări Naţionale, nr. 1 

MD-2033 Chişinău 

Republica Moldova 

tel. 23-33-48, fax: 23-35-15 

www.edu.md 

 
 

85 
 

de învățământ profesional tehnic, superior și 

de formare continuă. 
1.5.2. Crearea unui 

sistem informațional 

cu privire la ofertele 

de formare pe 

parcursul întregii 

vieți 

Dezvoltarea unei 

platforme digitale 

de plasare a 

informației cu 

privire la ofertele de 

educație a adulților 

August - SSPÎPV,                                                     

DTI, ANACIP 
Informație 

plasată pe 

platformă 

electronică 

(Registrul 

electronic al 

serviciilor 

educaționale 

acreditate) 

Nerealizat.                                                                                                                                                              

Nu s-au îndeplinit condițiile tehnice pentru 

realizarea acestei acțiuni. 

1.5.3. Crearea 

Sistemului Național 

de certificare a 

competențelor 

obținute în contexte 

nonformale și 

informale 

1) Elaborarea și 

aprobarea 

Metodologiei de 

certificare a 

cunoștințelor și 

competențelor 

dobândite în 

contexte 

nonformale şi 

informale 

Septembrie - SSPÎV, 
DÎSPMS 

Metodologie 

aprobată 
Realizat.                                                                                                                                                            

Aspectele metodologice privind certificarea 

cunoștințelor și competențelor dobândite în 

contexte nonformale și informale au fost 

incluse în Capitolul II. „Sistemul de 

certificare” al Regulamentului cu privire la 

certificarea cunoștințelor și competențelor 

dobândite în contexte de educație nonformală 

și informală aprobat prin ordinul ministrului 

educației nr. 1082 din 29.12.2016. 
2) Elaborarea și 

aprobarea 

Regulamentului cu 

privire la 

organizarea şi 

funcționarea 

Septembrie - SSPÎV, 
DÎSPMS 

Regulament 

aprobat 
Realizat.                                                                                                           

Modalitatea de organizare și funcționare a 

Centrelor de certificare au fost incluse în 

Capitolul III. „Managementul și structura 

Centrului de certificare” al Regulamentului cu 

privire la certificarea cunoștințelor și 

competențelor dobândite în contexte de 
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Centrelor de 

evaluare 
educație nonformală și informală aprobat prin 

ordinul ministrului educației nr. 1082 din 

29.12.2016. 
3) Elaborarea și 

aprobarea 

Regulamentului cu 

privire la 

certificarea 

cunoștințelor și 

competențelor 

dobândite în 

contexte 

nonformale și 

informale 

Septembrie - SSPÎPV,                                    

DÎSPMS 
Regulament 

aprobat 
Realizat.                                                                                                       

Regulamentul cu privire la certificarea 

cunoștințelor și competențelor dobândite în 

contexte de educație nonformală și informală 

aprobat (ordinul ministrului educației nr. 1082 

din 29.12.2016). 

1.5.4. Elaborarea 

concepției şi 

implementarea 

serviciilor de 

consiliere şi 

proiectare a carierei 

ca parte integrantă a 

serviciilor publice de 

educaţie  

Elaborarea 

conceptului privind 

consilierea și 

ghidarea în carieră a 

elevilor 

Trimestrul I - DÎP,                                        

CEDA, ADA 
Concept elaborat 

și aprobat 
Realizat.                                                                                                          

Conceptul a fost elaborat și aprobat în cadrul 

ședinței DÎP.                                                           

De asemenea, a fost elaborat modulul 

„Dezvoltarea personală și proiectarea carierei” 

(pentru clasele V-XII), aprobat și implementat 

prin ordinul ministrului educației nr.859 din 

04.10.2016. 
Seminare de informare și instruire a cadrelor 

didactice în implementarea modului 

organizate.   
Obiectivul specific nr. 1.6: Promovarea şi asigurarea educației incluzive la nivel de sistem educațional, astfel încât să se realizeze o creștere 

anuală cu cel puţin 10% a accesului copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES) la educația incluzivă 
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1.6.1. Armonizarea 

cadrului normativ 

național de 

dezvoltare a educației 

incluzive cu politicile 

şi normele 

internaționale în 

domeniu, în vederea 

asigurării accesului la 

o educație de calitate 

pentru fiecare copil, 

tânăr sau adult, 

inclusiv pentru 

persoanele cu cerințe 

educaționale speciale 

1) Analiza 

implementării 

educației incluzive 

în Republica 

Moldova. 

Revizuirea 

conceptului de 

educație incluzivă 

în Republica 

Moldova 

Trimestrul II Resurse 

externe 

(UNICEF) 

DÎP,                                       

în colaborare 

cu CRAP 

Analiză elaborată                     

Concept revizuit 

și aprobat 

Realizat.                                                                                               

Analiză și notă informativă elaborate. Concept 

revizuit și aprobat la Consiliul consultativ 

(intersectorial) în vederea realizării 

Programului de dezvoltare a educației 

incluzive în Republica Moldova (la data de 

22.06.2016). 

2) Aprobarea 

Regulamentului-tip 

de organizare și 

funcționare a 

instituției de 

învățământ special 

Trimestrul I - DÎP,                                               

SJ 
Regulament 

aprobat 
Realizat.                                                                                                                 

Regulament-cadru privind organizarea și 

funcționarea instituției de învățământ special 

aprobat (ordinul ministrului educației nr.58 

din 29.01.2016).  

3) Elaborarea și 

aprobarea 

Conceptului 

educației incluzive 

în învăţământul 

preșcolar 

Trimestrul II - DÎP,                                        

în colaborare 

cu CRAP 

Concept elaborat 

şi aprobat 
Realizat.                                                                                                                 

Conceptul educației incluzive în învățământul 

preșcolar a fost revizuit și aprobat ca parte 

componentă a conceptului de educație 

incluzivă în Republica Moldova (a se vedea 

Acțiunea 1.6.1., (1)).  
1.6.2. Promovarea la 

nivel de familie, 

administrație publică 

locală, comunități, 

instituţii de 

învăţământ a rolului 

Elaborarea 

recomandărilor 

metodologice 

privind orientarea 

părinților în 

educația copiilor cu 

Trimestrul IV Resurse 

externe 

(UNICEF) 

DÎP,                                       

în colaborare 

cu CRAP 

Recomandări 

metodologice 

elaborate 

Realizat.                                                                                                                         

Recomandările metodologice au fost 

elaborate.  
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educației incluzive în 

asigurarea șanselor 

egale la educaţie de 

calitate pentru toţi 

copiii  

cerințe educaționale 

speciale 

1.6.3. Implementarea 

Programului naţional 

şi planului de acţiuni 

pentru dezvoltarea 

educaţiei incluzive în 

Republica Moldova 

pentru anii 2011-

2020 

Elaborarea și 

aprobarea 

conceptului privind 

individualizarea 

procesului 

educațional prin 

curricula 

adaptată/modificată 

Trimestrul III Resurse 

externe 

(UNICEF) 

DÎP,                                        

în colaborare 

cu CRAP 

Concept elaborat 

și aprobat 
Realizat.                                                                                                        

Concept elaborat și aprobat la Consiliul 

consultativ (intersectorial) în vederea realizării 

Programului de dezvoltare a educației 

incluzive în Republica Moldova (la data de 

21.10.2016). 

1.6.4. 

Instituirea/reorganiza

rea structurilor, 

formelor, posturilor 

etc., pentru 

asigurarea asistenţei 

psihopedagogice 

necesare dezvoltării 

copilului cu cerinţe 

educaționale speciale 

(servicii, centre, 

cadru didactic de 

sprijin, psiholog, 

asistent social etc.) 

Revizuirea și 

aprobarea 

Regulamentului de 

organizare şi 

funcţionare a 

serviciului 

psihologic 

Trimestrul IV Resurse 

externe 

(UNICEF) 

DÎP,                                          

în colaborare 

cu CRAP 

Regulament 

revizuit și 

aprobat 

Realizat.                                                                                                       

Regulament revizuit și aprobat la Consiliul 

consultativ (intersectorial) în vederea realizării 

Programului de dezvoltare a educației 

incluzive în Republica Moldova (la data de 

21.10.2016). 

Obiectivul specific nr. 1.7: Reintegrarea socioeducaţională a copiilor aflați în instituţiile de tip rezidențial 
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Reorganizarea 

sistemului de 

instituţii de tip 

rezidențial pentru 

educația şi îngrijirea 

copiilor cu cerinţe 

educaționale speciale  

1) Evaluarea 

instituțiilor 

rezidențiale și de 

învățământ special 

Pe parcursul 

anului 
- DÎP Rapoarte 

semestriale 

elaborate și 

aprobate 

Realizat.                                                                                                      

În urma activităților de evaluare a instituțiilor 

rezidențiale și de învățământ special, au fost 

elaborate:                                                                                                     

1) Raportul privind evaluarea situației copiilor 

din școlile internat pentru copii surzi și/sau 

hipoacuzici (s. Hârbovăț, r-nul Călărași, or. 

Cahul), aprobat la data de 12.02.2016. 
În baza Raportului, a fost elaborat și aprobat 

Planul de acțiuni privind reorganizarea 

instituțiilor de învățământ special pentru copii 

cu dizabilități auditive (ordinul ministrului 

educației nr.293 din 15.04.2016).                                                                                                      

2) Viziunea strategică privind dezvoltarea 

unui sistem de servicii educaționale și de 

suport specializat pentru copiii cu dizabilități 

auditive și familiile acestora din Republica 

Moldova (iunie-august, 2016). 
3) Raport privind evaluarea situației copiilor 

din Casa de copii din mun. Bălți (aprobat 

octombrie, 2016). 
2) Reorganizarea a 

5 instituții 

rezidențiale și de 

învățământ special 

Trimestrul IV - DÎP,                                              

SJ 
5 instituții 

reorganizate 

Realizat. 

La finele anului 2016, ca urmare a procesului 

de dezinstituționalizare, în 9 instituții de tip 

rezidențial și de învățământ special nu se aflau 

copii. Instituțiile respective urmează a fi 

lichidate. 
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Obiectivul specific nr. 1.8: Asigurarea condiţiilor favorabile integrării socio-lingvistice a reprezentanţilor minorităţilor etnice şi a 

persoanelor migrante 
1.8.1. Implementarea 

Programului naţional 

şi a Planului de 

acţiuni pentru 

îmbunătățirea calităţii 

învăţării limbii 

române în instituţiile 

cu instruire în limbile 

minorităţilor 

naţionale 

1) Monitorizarea 

Programului 

naţional şi a 

Planului de acţiuni 

pentru sporirea 

calităţii procesului 

de învăţare a limbii 

române în 

instituţiile cu 

instruire în limbile 

minorităţilor 

naţionale 

Pe parcursul 

anului 
- DÎP Raport anual 

elaborat și 

aprobat 

Realizat.                                                                                                                      

Raport anual elaborat și aprobat în cadrul 

ședinței DÎP. 

2) Implementarea 

recomandărilor de 

sporire a calităţii 

procesului de 

învăţare a limbii 

române în 

instituţiile de 

învăţământ superior 

Pe parcursul 

anului 
În limita 

bugetului 

aprobat 

DÎSDȘ Recomandări 

implementate în 

20 de instituții 

Realizat.                                                                                                                      

Recomandări implementate în 25 de instituții 

de învățământ superior. 

1.8.2. Modernizarea 

procesului de predare 

a limbii şi literaturii 

române în şcolile cu 

instruire în limbile 

minorităţilor 

1) Aprobarea 

Concepției didactice 

pentru predarea și 

învățarea limbii 

române de către 

copiii/elevii 

Trimestrul II Buget 

pentru 

program 

DÎP Concepție 

aprobată 
Realizat parțial.                                                                                                

Proiectul Concepției a fost prezentat la ședința 

Consiliului Național pentru Curriculum din 

22.06.2016. Membrii CNC au prezentat 

recomandări de completare și îmbunătățire a 

Concepției.  
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naţionale prin 

racordarea la 

prevederile Cadrului 

European Comun de 

Referință pentru 

Limbi (CECRL) 

alolingvi, în 

corespundere cu 

CECRL, 

componenta Limba 

şi literatura română 

în şcolile cu 

instruire în limbile 

minorităților 

naționale 
2) Elaborarea 

Curriculumului la 

limba română 

(pentru grupele 

medie, mare şi 

pregătitoare) în 

instituțiile de 

educație timpurie cu 

program în limbile 

minorităților 

naționale 

Trimestrele 

III-IV 
Buget 

pentru 

program 

DÎP Curriculum 

elaborat 
Realizat parțial.                                                                                                

Proiectul Curriculumului este elaborat. 

Aprobarea se transferă pentru semestrul I, 

2017.  

3) Modernizarea 

Curirculumului 

școlar la disciplina 

Limba şi literatura 

română pentru 

şcolile cu instruire 

în limbile 

minorităților 

Trimestrele 

III-IV 
Buget 

pentru 

program 

DÎP Curriculum 

modernizat 
Realizat.                                                                                                          

Curirculumul școlar la disciplina Limba şi 

literatura română pentru şcolile cu instruire în 

limbile minorităților naționale a fost revizuit, 

în corespundere cu CECRL. În procesul de 

expertizare, au fost cooptați experți din cadrul 

Universității „Dunărea de Jos” din Galați, 

România.  
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naționale, în 

corespundere cu 

CECRL, Concepția 

și Standardele de 

eficiență a învăţării 
1.8.3. Sprijinirea 

integrării 

sociolingvistice a 

elevilor alolingvi prin 

extinderea numărului 

de discipline școlare 

studiate în limba 

română  

1) Studierea 

experienței 

internaționale și a 

modelelor de 

studiere a unor 

discipline școlare în 

limba română/într-o 

limbă non-maternă 

Trimestrul II Buget 

pentru 

program 

DÎP Raport elaborat și 

prezentat în 

cadrul ședinței cu 

șefii OLSDÎ 

Realizat.                                                                                                         

În perioada 25-28 aprilie 2016, a avut loc 

vizita de studii în Letonia privind examinarea 

modelelor de studiere a unor discipline școlare 

într-o limbă non-maternă. Modelele au fost 

analizate în cadrul a două ședințe, cu 

participarea conducerii ME. În rezultatul 

ajustării modelelor la specificul țării, a fost 

elaborată PPP pentru integrarea unui model în 

instituțiile cu instruire în limbile minorităților 

naționale. Raportul a fost elaborat și prezentat 

în cadrul ședinței cu șefii OLSDÎ, din 

24.06.2016. 
2) Elaborarea și 

aprobarea 

propunerii de 

politici publice 

pentru integrarea 

modelelor de 

predare a unor 

discipline școlare în 

limba română în 

instituțiile cu 

Trimestrul IV Buget 

pentru 

program 

DÎP,                                         

DAMEP 
PPP elaborată și 

aprobată 
Realizat parțial. 
 PPP elaborată și transmisă experților spre 

avizare. Aprobarea se transferă pentru 

semestrul I, 2017. 
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instruire în limbile 

minorităților 

naționale 
1.8.4. Elaborarea şi 

implementarea unui 

program pentru 

realizarea educaţiei 

interculturale și 

respectării drepturilor 

minorităților 

naționale în sistemul 

de învăţământ 

1) Elaborarea și 

aprobarea 

curriculumului 

pentru cursul 

opțional „Cultura 

bunei vecinătăți”, 

pentru clasa III 

Trimestrele I - 

II 
- DÎP Curriculum 

elaborat și 

aprobat 

Realizat.                                                                                                               

A fost elaborat și aprobat la CNC, 

Curriculumul pentru cursul opțional „Cultura 

bunei vecinătăți”, pentru clasa a III-a (în limba 

rusă și română) și a fost elaborat Manualul 

pentru clasa a III-a (în limba rusă și română). 

Materialele respective au fost distribuite în 

instituțiile de învățământ din țară și, parțial, în 

instituțiile de învățământ din partea stângă a 

Nistrului. 
2) Monitorizarea 

implementării 

cursului opțional 

„Cultura bunei 

vecinătăți” în 

clasele I-III 

Trimestrele III 

- IV 
- DÎP Indicatori de 

monitorizare 

elaborați                                                        

Raport elaborat și 

aprobat 

Realizat.                                                                                                            

Au fost elaborați indicatorii de monitorizare.                                                     

A fost elaborat raportul și aprobat în cadrul 

ședinței DÎP. 

3) Monitorizarea 

implementării 

prevederilor 

Planului de acțiuni 

pentru susținerea 

populației de etnie 

romă din Republica 

Moldova, perioada 

2016-2020 

Pe parcursul 

anului 
- DÎP Raport elaborat și 

aprobat 
Inactivă.                                                                                                           

În conformitate cu HG nr.734 din 09.06.2016 

cu privire la aprobarea Planului de acțiuni 

pentru susținerea populației de etnie romă din 

RM 2016-2020, raportul anual va fi solicitat 

de către BRI după 10 ianuarie 2017, iar 

ministerele vor prezenta raportul până la 10 

februarie 2017. 
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4) Monitorizarea 

implementării 

prevederilor 

Convenției 

internaționale 

privind eliminarea 

tuturor formelor de 

discriminare rasială 

în sistemul 

educațional din 

Republica Moldova 

Pe parcursul 

anului 
- DÎP Raport elaborat și 

aprobat 
Realizat.                                                                                                                  

Raportul a fost elaborat și expediat Biroului 

Relații Interetnice (scr. nr.05/11-749G din 

09.11.2016). 

5) Monitorizarea 

implementării 

prevederilor 

Convenției - cadru 

pentru protecția 

minorităților 

naționale din 

Republica Moldova 

Pe parcursul 

anului 
- DÎP Raport elaborat și 

aprobat 
Realizat.                                                                                                     

Raportul a fost elaborat și expediat Biroului 

Relații Interetnice (scr. nr.02/15-8653 din 

25.11.2016). 

6) Elaborarea unor 

recomandări pentru 

educația 

interculturală în 

sistemul de 

învăţământ superior 

Trimestrul IV În limita 

bugetului 

aprobat 

DÎSDȘ Recomandări 

elaborate 
Realizat.                                                                                                         

Recomandări elaborate și aprobate (ordinul 

ministrului educației  nr.1030 din 06.12.2016).                                                                                                                 

1.8.5. Asigurarea 

calităţii predării 

limbii române pentru 

Organizarea 

examenului de 

cunoaștere a 

Pe parcursul 

anului 
- ANCE Criterii de 

evaluare şi teste 

elaborate, 

Realizat.                                                                                                                    

Au fost organizate 9 examene de cunoaștere a 

prevederilor Constituției RM şi a limbii de 
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străini prin 

monitorizare și 

evaluare  

prevederilor 

Constituției 

Republicii Moldova 

şi a limbii de stat şi 

perfecționarea 

criteriilor de 

evaluare din cadrul 

acestui examen 

examene 

organizate,  

confirmări 

eliberate 

stat. Total au fost depuse 135 de cereri (60 de 

candidați pentru obținerea permisului de 

ședere permanentă în Republica Moldova și 

75 pentru dobândirea cetățeniei Republicii 

Moldova). Au fost elaborate 46 proiecte de 

ordine cu privire la rezultatele examenelor și 

eliberarea certificatelor. Au fost examinați 198 

de candidați la cunoaștere a prevederilor 

Constituției Republicii Moldova şi 188 de 

candidați la cunoașterea limbii de stat. Au fost 

eliberate 60 de certificate candidaților care au 

susținut examenele pentru dobândirea 

cetățeniei Republicii Moldova și 46 de 

certificate candidaților care au susținut 

examenul la cunoaștere a limbii de stat pentru 

obținerea șederii permanente în Republica 

Moldova. Orarul examenelor a fost aprobat 

prin ordinul Ministerului Educației nr. 09 din 

12 ianuarie 2016. Testele au fost elaborate în 

baza ordinului ministrului educației nr.10 din 

12.01.2016. 
Obiectivul general nr. 2: Asigurarea relevanței studiilor pentru viață, cetățenie activă şi succes în carieră 

Obiectivul specific nr. 2.1: Asigurarea unei educații timpurii centrate pe copil și a tranziției de succes către școală 
2.1.1. Modernizarea 

curriculumului pentru 

educaţie timpurie în 

concordanță cu 

standardele de 

Revizuirea 

curriculumului la 

educația timpurie 

Trimestrul III - DÎP,                                        

în colaborare 

cu UNICEF 

Curriculum 

revizuit 
Realizat.                                                                                                                 

Curriculum revizuit.                                                                                         

Proces de avizare organizat (avize parvenite 

din partea a 22 OLSDÎ, 3 universități, IȘE, 5 

instituții de educație timpurie). Aviz 
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dezvoltare a copilului 

de la naștere până la 

7 ani  

generalizat elaborat și transmis grupului de 

autori. 

2.1.2. 

Responsabilizarea 

cadrelor didactice 

pentru aplicarea 

eficientă şi corectă a 

standardelor de 

dezvoltare a copilului 

de la naștere până la 

7 ani  

Formarea cadrelor 

didactice în 

aplicarea 

Standardelor de 

învățare și 

dezvoltare a 

copilului de la 

naștere până la 7 ani 

Trimestrul II Resurse 

externe 
DÎP,                                      

în colaborare 

cu UNICEF 

142 de cadre 

didactice 

instruite                                           

Notă informativă 

elaborată și 

aprobată 

Realizat.                                                                                                 

Au fost instruite 142 cadre didactice în baza a 

3 module de formare, inclusiv, componenta de 

mentorare.                                                                                                 

Notă informativă elaborată și aprobată în 

cadrul ședinței DÎP.  

2.1.3. Promovarea 

programelor de 

educaţie preșcolară 

capabile să satisfacă 

necesitățile cognitive, 

afective, sociale şi 

fizice ale tuturor 

copiilor  

Formarea cadrelor 

didactice și 

manageriale din 

instituțiile de 

educație timpurie în 

problematica 

educației incluzive 

Pe parcursul 

anului 
Resurse 

externe 
DÎP,                                       

în colaborare 

cu CRAP și 

Ambasada 

Cehiei în RM 

Rapoarte 

semestriale 

elaborate și 

aprobate                                               

Circa 650 de 

cadre didactice și 

manageriale 

formate                                                                

70 de specialiști 

din cadrul CRAP 

și OLSDÎ formați 

Realizat.                                                                                                    

Au fost formate 650 cadre didactice și 

manageriale, 335 specialiști din cadrul CRAP, 

OLSDÎ, inclusiv SAP. 
Au fost elaborate rapoarte semestriale și 

aprobate în cadrul ședințelor DÎP. 

2.1.4. Evaluarea 

impactului 

curriculumului, 

implementarea 

instrumentelor de 

Monitorizarea 

aplicării 

Instrumentului de 

monitorizare a 

Trimestrul II - DÎP Raport elaborat și 

aprobat 
Realizat.                                                                                                            

Raport elaborat și aprobat. Rezultatele 

obținute au fost discutate în cadrul reuniunii 

metodice republicane din 24 iunie 2016, cu 
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evaluare a gradului 

de pregătire pentru 

școală  

pregătirii copilului 

pentru școală 
specialiștii din cadrul OLSDÎ, responsabili de 

educația timpurie. 

2.1.5. Monitorizarea 

nivelului de 

dezvoltare a copiilor 

de vârstă timpurie pe 

baza standardelor de 

dezvoltare a copilului 

de la naștere până la 

7 ani  

Elaborarea 

metodologiei și a 

instrumentelor de 

monitorizare a 

dezvoltării copiilor 

în baza standardelor 

de dezvoltare a 

copilului 

Trimestrul III - DÎP Metodologie și 

instrumente 

elaborate și 

aprobate 

Realizat parțial.                                                                                          

Metodologie și instrumentele de monitorizare 

și evaluare a dezvoltării copilului  de la 1,5 

până la 7 ani elaborate. Grup de lucru 

constituit din 6 specialiști din învățământul 

preșcolar, 8 ateliere de lucru cu membrii 

grupului de lucru - organizate și coordonate. 

Organizarea procesului de avizare. Aprobarea 

este preconizată pentru trimestrul I, 2017. 
Obiectivul specific nr. 2.2: Asigurarea relevanței studiilor în învăţământul primar şi secundar general 

2.2.1. Perfecționarea 

cadrului normativ 

pentru proiectarea şi 

actualizarea de 

curricula 

preuniversitară şi 

reformarea cadrului 

instituțional pentru 

proiectarea, 

dezvoltarea, 

implementarea, 

monitorizarea și 

evaluarea 

Curriculumului 

1) Elaborarea 

reperelor 

metodologice 

privind organizarea 

procesului 

educațional în 

învățământul 

preșcolar, primar, 

gimnazial și liceal 

în anul de studii 

2016-2017 

Trimestrul II - DÎP Repere 

metodologice 

elaborate și 

aprobate 

Realizat.                                                                                                          

Au fost elaborate Repere metodologice 

privind organizarea procesului educațional în 

învățământul preșcolar, primar, gimnazial și 

liceal în anul de studii 2016-2017, la toate 

disciplinele școlare.                                                                                               

Au fost discutate în cadrul reuniunilor 

metodice republicane, organizate în perioada 

20-24 iunie 2016, cu specialiștii din cadrul 

OLSDÎ, responsabili de disciplinele școlare. 

2) Organizarea 

dezbaterilor publice 

și aprobarea 

Cadrului de 

Trimestrul III Resurse 

externe 
DÎP Cadru de 

Referință al 

Curriculumului 

Realizat parțial. 
Proiectul Cadrului de referință al 

Curriculumului Național este elaborat. 
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Național din 

învățământul general 
Referință al 

Curriculumului 

Național 

Național elaborat 

și aprobat 
Aprobarea se transferă pentru trimestrul I, 

2017. 

3) Organizarea 

dezbaterilor publice 

și aprobarea 

Standardelor 

profesionale pentru 

cadrele didactice 

din învățământul 

general 

Trimestrul III Resurse 

externe 
DÎP Standarde 

profesionale 

aprobate 

Realizat. 
Standarde de competență profesională ale 

cadrelor didactice din învățământul general 

aprobate (ordinul ministrului educației nr.623 

din 28.06.2016) . 

4) Organizarea 

dezbaterilor publice 

și aprobarea 

Standardelor 

profesionale pentru 

cadrele manageriale 

din învățământul 

general 

Trimestrul III Resurse 

externe 
DÎP Standarde 

profesionale 

aprobate 

Realizat. 
Standarde de competență profesională ale 

cadrelor manageriale din învățământul general 

aprobate (ordinul ministrului educației nr.623 

din 28.06.2016). 

5) Coordonarea 

activităților de 

elaborare/revizuire/

actualizare și 

aprobare a curricula 

disciplinare 

opționale 

Pe parcursul 

anului 
- DÎP Curricula 

opționale 

aprobate 

Realizat.                                                                                                            

Au fost aprobate 3 titluri de curricula 

disciplinare opționale și 2 titluri de curricula 

disciplinare opționale (ordinul ministrului 

educației nr.428 din 10.05.2016). 

2.2.2. Dezvoltarea de 

curricula pentru 

1) Inițierea 

procesului de 

Trimestrul IV Resurse 

externe 
DÎP Proiecte de 

Curricula 

Inactivă.                                                                                                   

Acțiunea de modernizare a Curricula 
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învăţământul general 

din perspectiva 

relevanței 

competențelor 

achiziționate pentru 

viață (competențe 

digitale, abilități de 

comunicare eficientă 

în limba română şi 

cel puţin două limbi 

moderne, de 

negociere, lucru în 

echipă, luarea 

deciziilor, rezolvare 

în comun a 

problemelor, abilități 

de gândire critică, 

stimularea 

creativității şi a 

inovării, abilități de 

gândire și 

management 

strategic, de 

cercetare, de 

gestionarea propriului 

proces de învăţare, de 

management al 

informației, 

modernizare 

curriculară la 

disciplinele școlare  

disciplinare 

modernizate 
disciplinare școlare poate fi demarată doar 

după aprobarea Cadrului de referință al 

Curriculumului Național.                                                                                          

Realizarea acțiunii este transferată pentru 

2017, ulterior aprobării Cadrului de referință 

al Curriculumului Național.  
2) Elaborarea și 

aprobarea 

Metodologiei 

privind 

implementarea 

evaluării criteriale 

prin descriptori în 

clasa II  

Trimestrele I, 

III 
Resurse 

externe 
DÎP Metodologie 

elaborată și 

aprobată 

Realizat. 
A fost elaborată și aprobată Metodologia 

privind implementarea evaluării criteriale prin 

descriptori în clasa II-a (ordinul ministrului 

educației nr.623 din 28.06.2016). 
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competențe de 

incluziune financiară, 

educaţie pentru 

mediu, educație 

pentru sănătate, 

educaţie 

antreprenorială, 

educație 

interculturală etc.) şi 

a centrării pe elev 
2.2.3. Consolidarea şi 

dezvoltarea 

sistemului de 

evaluare finală în 

învăţământul primar 

şi secundar general 

1) Menținerea, 

consolidarea și 

dezvoltarea 

obiectivității în 

evaluarea elevilor în 

cadrul evaluărilor 

naționale din 

învățământul 

general 

Trimestrele I, 

II și III 
- ANCE Baza de date cu 

referire la 

candidații la 

examenul de 

bacalaureat, 

sesiunea 2016, 

constituită                                                                 

Responsabilii de 

completarea 

bazei de date 

instruiți                                                                           

Grupuri de lucru 

pentru elaborarea 

materialelor de 

examene 

constituite și 

instruite                                                                

Comisii 

Realizat.                                                                                                            

1) Baza de date cu referire la candidații la 

examenul de bacalaureat, sesiunea 2016, 

constituită.                                                                                                                               

2) Responsabilii de completarea bazei de date 

instruiți.                                                                          

3) Grupuri de lucru pentru elaborarea 

materialelor de examene constituite și 

instruite.                                                                                                                    

4) Comisii raionale/municipale de examene 

constituite și instruite.                                                              

5) Președinți și secretari ai centrelor de 

bacalaureat aprobați și instruiți.                                       

6) Comisii de verificare a lucrărilor de 

bacalaureat constituite și instruite. 
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raionale/municip

ale de examene 

constituite și 

instruite                                                              

Președinți și 

secretari ai 

centrelor de 

bacalaureat 

aprobați și 

instruiți                                                               

Comisii de 

verificare a 

lucrărilor de 

bacalaureat 

constituite și 

instruite 
2) Desfășurarea 

evaluărilor 

naționale în 

învățământul 

general, în strictă 

conformitate cu 

metodologiile 

aprobate, și 

diseminarea 

informației cu 

referire la 

Mai-octombrie - ANCE Examene și 

evaluări 

naționale 

desfășurate                                                                                                              

Raport privind 

examenele și 

evaluările 

naționale 

elaborat și 

publicat 

Realizat.                                                                                                                          

1) Examenele și evaluări naționale desfășurate 

în strictă conformitate cu metodologiile de 

organizare și desfășurare a examenelor.                                                                                                   

2) Raport privind examenele și evaluările 

naționale elaborat și publicat.                                                                     
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rezultatele acestor 

evaluări 
3) Analiza 

rezultatelor 

evaluărilor 

naționale din 

învățământul 

general în funcție de 

diverși factori 

socio-economici 

Trimestrul IV - ANCE Studiu cu referire 

la rezultatele 

evaluărilor 

naționale din 

învățământul 

general elaborat 

și publicat 

Realizat.                                                             

Studiu cu referire la rezultatele evaluărilor 

naționale din învățământul general a fost 

elaborat (publicarea va fi în ianuarie). 

4) Analiza 

Raportului OCDE 

cu referire la 

rezultatele testării 

PISA 2015 

Decembrie - ANCE Raportul 

recepționat de la 

OCDE analizat și 

rezultatele 

testării PISA 

2015 diseminate 

Realizat.                                                         

Raportul PISA 2015 elaborat de  OCDE a fost 

recepționat. Raportul a fost analizat și 

rezultatele principale ale testării PISA 2015 au 

fost diseminate prin intermediul mass media, 

în ședința cu șefii Organelor locale de 

specialitate, în ședința comisiei Naționale de 

Examene. Agenția elaborează un raport 

național care va fi făcut public in ianuarie-

februarie 2017. 
Obiectivul specific nr. 2.3: Asigurarea științifică, curriculară şi metodologică a învățământului profesional tehnic, în conformitate cu Cadrul 

Naţional al Calificărilor 
2.3.1. Elaborarea 

mecanismului de 

evaluare a 

competențelor pe 

piața muncii şi 

consolidarea 

Experimentarea 

mecanismului de 

susținere a 

examenului de 

calificare în 

Iunie - DÎSPMS Raport elaborat 

cu privire la noul 

mecanism de 

susținere a 

examenului de 

calificare 

Realizat.                                                                                                          

1) OME nr.516 din 31.05.2016 cu privire la 

experimentarea evaluării și calificării 

absolvenților învățământului profesional 

tehnic secundar.                                                                                                         

2) OME nr.517 din 31.05.2016 cu privire la 
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competențelor de 

proiectare curriculară  
învăţământul 

profesional tehnic 
experimentarea evaluării și calificării 

absolvenților învățământului profesional 

tehnic postsecundar.  
2.3.2. Modernizarea 

curriculumului din 

învăţământul 

profesional tehnic în 

conformitate cu 

Cadrul de 

competențe-cheie 

pentru învățarea pe 

tot parcursul vieții și 

necesitățile pieţei 

muncii 

1) Elaborarea şi 

aprobarea Ghidului 

de elaborare a 

curricumului în 

învăţământul 

profesional tehnic 

Martie - DÎSPMS Ghid elaborat şi 

aprobat 
Realizat.                                                                                                           

Ghid practic de elaborare a curriculumului 

pentru învățământul profesional tehnic 

postsecundar şi postsecundar nonterţiar 

aprobat (ordinul ministrului educației nr.296 

din 21.04.2016). 
2) Elaborarea 

curricula pentru 

formarea 

profesională tehnică 

secundară  

Martie - 

noiembrie 
- DÎSPMS 5 curricula 

elaborate şi 

aprobate 

Realizat parțial.                                                                                                

Organizat seminar de instruire privind 

elaborarea curricula în data de 22.06.2016. 

3) Elaborarea 

curricula pentru 

formarea 

profesională tehnică 

postsecundară 

Martie - 

noiembrie 
- DÎSPMS 5 curricula 

elaborate şi 

aprobate 

Realizat parțial.                                                                                             

La 20.06.2016, a fost organizat seminar de 

instruire pentru 100 de cadre didactice cu 

scopul de a elabora noi currcicula la 

specialități.  
2.3.3. Crearea 

condiţiilor de 

implementare a 

învăţământului dual 

cu implicarea 

efectivă a agenţilor 

economici  

Implementarea 

programelor de 

formare 

profesională duală 

în învățământul 

profesional tehnic  

Septembrie - DÎSPMS 3 programe de 

formare 

profesională 

duală 

implementate 

Realizat.                                                                                                               

11 programe de formare profesională prin 

sistem dual implementate:  
1) ordinul ministrului educației nr. 853 din 

03.10.2016 Autehreparație SRL Orhei & 

Școala Profesională din or. Orhei (meseria 

Strungar);  
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2) ordinul ministrului educației nr. 852 din 

03.10.2016 Adriusand SRL Orhei & Școala 

Profesională din or. Orhei (meseria Strungar);   
3) ordinul ministrului educației nr. 775 din 

02.09.2016 Arttehmet SA or. Orhei & Școala 

Profesională din or. Orhei (meseria Strungar);  
4) ordinul ministrului educației nr. 774 din 

02.09.2016 ASPA SRL Orhei & Școala 

Profesională din or. Orhei (meseria Strungar);  
5) ordinul ministrului educației nr. 761 din 

18.08.2016 Buceagagrotehservice satul 

Tomai, r-ul Ceadâr-Lunga & Școala 

Profesională din or. Ceadâr-Lunga;  
6) ordinul ministrului educației nr. 762 din 

18.08.2016 SA Centrul Tehnic Ceadâr-Lunga, 

or. Ceadâr-Lunga  & Școala Profesională din 

or. Ceadâr-Lunga;  
7) ordinul ministrului educației nr. 757 din 

18.08.2016 ICS Sammy Cablaggi, s. Albinețul 

Vechi, r. Fălești & Școala Profesională nr. 3 

din mun. Bălți (meseria - Confecționer cablaje 

auto);  
8) ordinul ministrului educației nr. 758 din 

18.08.2016 Marthatex SRL, or. Fălești & 

Școala Profesională nr.3 din mun. Bălți 

(meseria - Cusătoreasă (industria ușoară));  
9) ordinul ministrului educației nr. 759 din 

18.08.2016 Excel Manufacturing & Școala 
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Profesională nr. 3 din mun. Bălți (meseria - 

Cusătoreasă (industria ușoară)) ;  
10) ordinul ministrului educației nr. 552 din 

13.06.2016 ICS Red Union Fenosa SA & 

Școala Profesională nr. 9 din mun. Chișinău ( 

meseria - Electromontor la repararea și 

întreținerea utilajelor electrice);  
11) ordinul ministrului educației nr. 916 din 

31.10.2016 ICS Nires International SRL, or. 

Nisporeni & Scoala Profesională din or. 

Nisporeni. 
2.3.4. Elaborarea şi 

implementarea 

Cadrului Naţional al 

Calificărilor pentru 

învăţământul 

profesional tehnic  

Elaborarea 

calificărilor 

profesionale la 

programele de 

formare 

profesională tehnică 

secundară şi 

postsecundară 

Februarie - 

iunie 
Bugetul de 

stat 
DÎSPMS 15 calificări 

profesionale 

elaborate şi 

aprobate 

Realizat.  
14 calificări profesionale aprobate (ordinul 

ministrului educației nr. 922 din 01.11.2016). 

Obiectivul specific 2.4: Modernizarea curriculumului universitar din perspectiva centrării pe competenţe, pe cel ce învaţă şi pe necesităţile 

mediului economic 
2.4.1. Schimbarea 

paradigmei 

curriculumului 

universitar, în 

corespundere cu noile 

tendinţe şi concepte 

curriculare: centrare 

Monitorizarea 

schimbărilor 

curriculare în 

cursurile 

universitare de 

licență și master din 

Pe parcursul 

anului 
În limita 

bugetului 

aprobat 

DÎSDȘ 60 de curricula 

revizuite la 

cursurile 

universitare 

Realizat.                                                                     

60 de curricula revizuite la cursurile 

universitare. 
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pe tematica cross-

curriculară, centrare 

pe competenţe, 

centrare pe cel ce 

învaţă 

perspectiva centrării 

pe student 

2.4.2. Fundamentarea 

şi promovarea unui 

management 

curricular la nivel 

naţional, local şi 

instituţional 

Implementarea 

cadrului de referinţă 

a curriculumului 

universitar şi a unui 

management 

curricular 

Trimestrul IV În limita 

bugetului 

aprobat 

DÎSDȘ Notă informativă Realizat.                                                                   

A fost elaborată nota informativă privind 

implementarea cadrului de referinţă a 

curriculumului universitar şi a 

managementului curricular  

Obiectivul specific 2.5: Promovarea cercetării ca instrument de formare profesională avansată şi vector de susţinere a performanţei şi 

calităţii în învăţământul superior 
2.5.1. Promovarea 

performanţei în 

cercetare drept 

criteriu de evaluare şi 

promovare a calităţii 

programelor de 

formare profesională 

şi a personalului din 

învăţământul superior 

1) Elaborarea 

recomandărilor-

cadru pentru 

elaborarea tezelor 

de doctorat 

Trimestrul III În limita 

bugetului 

aprobat 

DÎSDȘ,                         

ANACIP 
Recomandări 

aprobate prin 

ordinul 

ministrului 

Realizat.                                                                                                                  

Au fost elaborate și aprobate Recomandările-

cadru de redactare a tezei de doctorat și a 

rezumatului (ordinul ministrului educației 

nr.1078 din 27.12.2016). 
2) Coordonarea 

procesului de 

abilitare a 

conducătorilor de 

doctorat 

Trimestrul III În limita 

bugetului 

aprobat 

CNAA,                             

DÎSDȘ 
20 de 

conducători 

abilitați 

Realizat.                                                                                                            

30 de conducători abilitați. 

3) Coordonarea 

procesului de 

elaborare a 

metodologiei de 

evaluare externă și 

Trimestrul IV În limita 

bugetului 

aprobat 

DÎSDȘ Metodologie 

aprobată 
Realizat.                                                                                                               

Metodologia de evaluare externă a calităţii în 

vederea autorizării de funcţionare provizorie şi 

acreditării programelor de studii şi a 

instituţiilor de învăţământ profesional tehnic, 
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acreditare a 

programelor de 

doctorat 

superior şi de formare continuă şi a 

Regulamentului de calcul al taxelor la 

serviciile prestate în cadrul evaluării externe a 

calităţii  programelor de studii și a instituțiilor 

de învățământ profesional tehnic, superior și 

de formare continuă elaborată și aprobată (HG 

nr.616 din 18.05.2016). 
2.5.2. Elaborarea 

standardelor de 

performanţă în 

cercetare necesare 

pentru obţinerea 

titlurilor ştiinţifice 

1) Elaborarea 

Regulamentului de 

conferire a titlurilor 

științifico-didactice 

Trimestrul IV În limita 

bugetului 

aprobat 

DÎSDȘ,                        

CNAA 
Regulament 

aprobat 
Realizat parțial.                                                                                          

Proiectul Regulamentului a fost elaborat. 

Aprobarea a fost transferată pentru 2017. 

2) Revizuirea 

Regulamentului 

ocupării prin 

concurs a funcțiilor 

didactice, 

științifico-didactice 

și științifice 

Trimestrul IV În limita 

bugetului 

aprobat 

DÎSDȘ Modificări 

aprobate 
Realizat.                                                                                                        

Modificări elaborate și aprobate (ordinul 

ministrului educației nr. 697 din 15.07.2016). 

2.5.3. Susţinerea 

finanţării distincte a 

programelor de 

doctorat 

1) Revizuirea 

planului de admitere 

la programe de 

doctorat în 

contextul noului 

concept 

Trimestrul II În limita 

bugetului 

aprobat 

DÎSDȘ Plan de admitere 

aprobat 
Realizat.                                                                                                          

Plan de admitere la studii superioare de 

doctorat, ciclul III, cu finanțare de la bugetul 

de stat,  pentru anul de studii 2016-2017 

aprobat (Hotărârea Guvernului nr.1071 din 

22.09.2016). 
2) Elaborarea 

Metodologiei de 

organizare a 

competiției 

Trimestrul II - DÎSDȘ Metodologie 

aprobată 
Realizat.                                                                                                             

Metodologia de desfășurare a competiției 

proiectelor științifice pentru repartizarea 

granturilor doctorale de la bugetul de stat 
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granturilor 

doctorale 
aprobată (ordinul ministrului educației nr.86 

din 08.02.2016). 
3) Organizarea 

competiției 

granturilor 

doctorale 

Trimestrul III În limita 

bugetului 

aprobat 

DÎSDȘ Competiție 

organizată                              

Ordin emis 

Realizat.                                                                                                    

Competiția granturilor doctorale a fost 

organizată (ordinul ministrului educației  

nr.842 din 26.09.2016). 
2.5.4. Instituirea de 

mecanisme de 

atragere a tinerilor cu 

performanţe în 

cercetare către cariera 

universitară 

Monitorizarea 

implementării 

Regulamentului de 

organizare a 

programelor de 

studii de doctorat, 

ciclul III 

Pe parcursul 

anului 
În limita 

bugetului 

aprobat 

DÎSDȘ 43 de școli 

autorizate                                         

Notă informativă 

privind nr. de 

tineri cercetători 

implicați 

Realizat.                                                                                                                                  

Monitorizat procesul în 45 de școli. 

2.5.5. Instituirea de 

mecanisme 

transparente şi 

competitive de 

susţinere financiară a 

cercetării cadrelor 

didactice universitare 

cu performanţe 

dovedite în activitate 

Promovarea bunelor 

practici privind 

mecanismele de 

susținere financiară 

a cercetării cadrelor 

didactice 

universitare cu 

performanţe 

dovedite în 

activitate 

Pe parcursul 

anului 
În limita 

bugetului 

aprobat 

DÎSDȘ 11 inițiative 

promovate 
Realizat.                                                                                                     

Mecanisme implementate în 11 instituții de 

învățământ superior. 

Obiectivul general nr. 3: Dezvoltarea, sprijinirea şi motivarea cadrelor didactice pentru asigurarea educaţiei de calitate 
Obiectivul specific nr. 3.1: Sporirea atractivităţii profesiei de cadru didactic, atragerea şi menţinerea cadrelor performante în sistem 

3.1.1. Elaborarea şi 

implementarea unui 

sistem eficient şi 

1) Majorarea 

salariului de debut 

în cariera didactică 

Pe parcursul 

anului 
Bugetul 

public 
DGEPF,                                

DRUFCA 
Legislaţie 

modificată şi 

Realizat.                                                                                                           

Începând cu 01.09.2016, a fost majorat 

salariul cadrelor didactice din învățământul 
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transparent de 

promovare în carieră 

a cadrelor didactice 

bazat pe rezultate şi 

performanţe 

profesionale 

până la nivelul 

salariului mediu pe 

economie prin 

modificarea şi 

completarea 

legislaţiei cu privire 

la salarizare în 

domeniul 

învăţământului 

completată                                            

Salariu majorat 
general: profesor/învățător/educator cu studii 

superioare - 2955 lei, cu studii medii de 

specialitate - 2680 lei, precum și a corpului 

profesoral din învățământul superior 

(Hotărârea Guvernului nr. 1028 din 

07.09.2016).                                                                                                                                        

Din cauza deficitului bugetar este imposibil de 

a majora salariul la nivelul salariului mediu pe 

economie. 
2) Corelarea 

Regulamentelor de 

atestare cu 

evaluarea anuală a 

performanţelor 

cadrului didactic 

Trimestrele III 

- IV 
- DRUFCA,                         

IȘN 
Regulamente 

modificate şi 

completate 

Inactivă.                                                                                                     

Acțiunea va putea fi realizată după aprobarea 

Metodologiilor de evaluare a cadrelor 

didactice și de conducere. Din motivul că nu 

au fost aprobate Regulamentele respective, nu 

a fost posibilă inițierea procesului de 

modificare a Regulamentului de atestare a 

cadrelor didactice.  
3.1.2.Elaborarea/actu

alizarea cadrului de 

referinţă necesar 

pentru evaluarea, 

autoevaluarea şi 

asigurarea calităţii în 

învaţământul general 

1) Elaborarea şi 

aprobarea 

Metodologiei de 

evaluare externă a 

cadrelor didactice 

din instituţiile de 

învăţământ general 

Trimestrul III 5000 lei IŞN,                            

DÎP,                                           

DRUFCA 

Metodologie 

elaborată, supusă 

consultărilor şi 

aprobată prin 

ordinul 

ministrului 

educaţiei                                 

Recomandări 

elaborate şi 

editate 

Realizat parțial. 
Metodologia de evaluare internă a cadrelor 

didactice din instituţiile de învăţământ general 

a fost elaborată și depusă spre avizare și 

aprobare la Ministerul Educației la 

18.11.2016. 
Metodologia de evaluare externă a cadrelor 

didactice din instituţiile de învăţământ general 

va fi parte componentă a Metodologei de 

evaluare a instituțiilor de învățământ general. 
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2) Elaborarea şi 

aprobarea 

Metodologiei de 

autoevaluare şi 

evaluare externă a 

cadrelor de 

conducere 

Trimestrul III 5000 lei IŞN,                             

DÎP,                                 

DRUFCA 

Metodologie 

elaborată, supusă 

consultărilor şi 

aprobată prin 

ordinul 

ministrului 

educaţiei 
Recomandări 

elaborate şi 

editate 

Realizat parțial.                                                                                             

A fost depusă spre avizare și aprobare la 

Ministerul Educației la 18.11.2016 
 

3) Elaborarea 

Metodologiei de 

evaluare şi 

autoevaluare a 

instituţiilor de 

învăţământ  

Trimestrul II 10000 lei 

(şi/sau 

surse 

externe) 

IŞN,                                            

DÎP 
Metodologie 

elaborată, supusă 

consultărilor şi 

aprobată prin 

ordinul 

ministrului 

educaţiei                                       

Recomandări 

elaborate şi 

editate 

Nerealizat.                                                                                                       

A fost constituit grupul de lucru. Metodologia 

este în curs de elaborare. 

4) Elaborarea şi 

aprobarea Ghidului 

de autoevaluare a 

progresului 

instituţiei de 

învăţământ în 

acordarea de 

servicii 

Trimestrul III 10000 lei 

(şi/sau 

surse 

externe) 

IŞN,                                           

DÎP 
Ghid elaborat, 

aprobat şi editat 
Nerealizat.                                                                                                                              

Este constituit grupul de lucru. Ghidul este în 

curs de elaborare. 
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educaţionale de 

calitate 
5) Elaborarea 

Regulamentului de 

evaluare şi 

acreditare a 

instituţiilor de 

învăţământ general 

Trimestrul IV 10000 lei 

(şi/sau 

surse 

externe) 

IŞN,                                             

DÎP 
Regulament 

elaborat și 

aprobat prin 

ordinul 

ministrului 

educaţiei 

Realizat parțial.  
A fost elaborat proiectul Regulamentului de 

evaluare şi acreditare a instituţiilor de 

învăţământ general. 

6) Elaborarea 

Metodologiei şi a 

standardelor de 

acreditare a 

instituţiilor de 

învăţământ general 

Trimestrul IV 10000 lei 

(şi/sau 

surse 

externe) 

IŞN,                                           

DÎP 
Metodologie 

elaborată, supusă 

consultărilor şi 

aprobată prin 

ordinul 

ministrului 

educaţiei                                     

Recomandări 

elaborate şi 

editate 

Nerealizat.                                                                                                      

Este constituit grupul de lucru. Metodologia 

este în curs de elaborare. 
 
 

3.1.3. Diversificarea 

opţiunilor/traseelor 

pentru promovare în 

cariera didactică şi 

pentru creşterea 

salariului 

Completarea 

statelor de personal 

pentru instituţiile de 

învăţământ 

secundar general cu 

funcţiile: şef de 

comisie metodică, 

mentor pentru 

stagiile de practică 

pedagogică, mentor 

Pe parcursul 

anului 
Bugetul 

public 
DGEPF,                                

DRUFCA 
Acte normative 

elaborate 
Nerealizat.                                                                                                            

În condițiile autonomiei financiare, instituțiile 

de învățământ secundar general pot introduce 

funcțiile menționate doar în cazul în care 

dispun de surse financiare alocate în bază de 

formulă per elev. 
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pentru tinerii 

specialişti, mentor 

de dezvoltare 

profesională 
3.1.4. Elaborarea 

unui cadru normativ 

care să permită 

flexibilitate şi 

accesibilitate pentru 

intrarea şi revenirea 

în cariera didactică 

Elaborarea 

Regulamentului cu 

privire la angajarea 

prin concurs a 

personalului 

didactic în 

învăţământul 

general şi 

profesional tehnic 

Trimestrul IV - DRUFCA Regulament 

elaborat 
Realizat parțial.                                                                                                 

Regulamentul a fost elaborat. Urmează a fi 

tradus în limba rusă și mai apoi aprobat prin 

ordinul ministrului în termen de până la 

15.01.2017, cu înregistrarea la Ministerul 

Justiției și publicarea în Monitorul Oficial.  

3.1.5. Examinarea 

oportunității și 

posibilității revizuirii 

normării activităţii 

didactice pe niveluri 

ale sistemului 

educaţional în 

vederea raţionalizării 

acesteia pe întregul 

sistem educaţional, a 

considerării timpului 

de pregătire pentru 

activitatea didactică 

şi a diminuării 

Elaborarea cadrului 

normativ privind 

reducerea duratei 

zilei de muncă în 

primii trei ani de 

activitate didactică 

după absolvirea 

instituţiei de 

învăţământ şi 

reducerea la 75% a 

normei didactice 

pentru un salariu de 

funcţie 

Pe parcursul 

anului 
Bugetul 

public 
DRUFCA,                                 

DGEPF 
Cadrul normativ 

elaborat 
Realizat parțial.                                                                                       

A fost elaborat proiectul Hotărârii Guvernului 

„Pentru modificarea și completarea Hotărârii 

Guvernului nr. 381 din 13.04.2006” și 

prevedea punerea în aplicare de la 01.09.2016. 

Ministerul Finanțelor nu a acceptat varianta 

propusă de Ministerul Educației din motivul 

lipsei mijloacelor financiare. Mai apoi, a fost 

prezentat Ministerului Finanțelor un nou 

proiect care reglementa punerea în aplicare de 

la 01.12.2016. Ministerul Finanțelor nu a 

acceptat nici această variantă și a propus 

punerea în aplicare a noilor reglementări 

începând cu 01.01.2017, pe motiv că în Legea 

bugetului de stat pentru anul 2017 au fost 
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normei didactice la 

început de carieră 
prevăzute resurse financiare în acest sens. 

Proiectul de modificare va fi propus pentru 

aprobare în ianuarie, 2017. 
3.1.6. Diversificarea 

programelor de 

formare continuă a 

cadrelor didactice și 

de conducere din 

învățământ și 

încurajarea 

diversității 

ofertanților de 

programe de formare 

continuă 

1) Dezvoltarea 

(optimizarea) reţelei 

centrelor de formare 

şi perfecţionarea 

programelor de 

formare 

profesională 

continuă a 

personalului 

didactic şi 

managerial. Crearea 

pieţei libere a 

ofertelor de formare 

continuă în 

conformitate cu 

standardele 

profesionale 

Pe parcursul 

anului 
- DRUFCA Reţea de centre 

diversificate şi 

programe 

perfecţionate 

Nerealizat.                                                                                                             

Formarea continuă a cadrelor didactice și 

manageriale se realizează de către 16 centre. 

Programele de formare profesională continuă 

sunt elaborate de instituțiile de formare 

continuă a personalului didactic și managerial 

și sunt aprobate de Ministerul Educației.                                                                                  

Referitor la formarea continuă a cadrelor 

didactice și manageriale în anul 2017 a fost 

emis ordinul nr.1094 din 29.12.2016. 

2) Monitorizarea 

activităţii centrelor 

de formare continuă 

Pe parcursul 

anului 
- DRUFCA Rapoarte 

elaborate 
Realizat.                                                                                                              

A fost monitorizată activitatea celor 16 centre 

de formare continuă a cadrelor didactice. A 

fost verificată prezența cadrelor didactice 

înscrise la cursuri de formare la prelegeri, 

desfășurarea calitativă a cursurilor etc.  
3.1.7. Dezvoltarea la viitoarele cadre 

didactice, în învățământul superior 

Pe parcursul 

anului 
În limita 

bugetului 

DÎSDȘ 50 de cadre 

formate 
Realizat.                                                                                                            

636 de cadre formate. 
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pedagogic, a abilităților de utilizare a TIC, 

inclusiv de elaborare și utilizare a 

conținuturilor educaționale digitale 

aprobat                           

Proiecte 

internațion

ale 
3.1.8. Deschiderea accesului persoanelor 

cu experienţă profesională din afara 

sistemului educaţional pentru angajare în 

învăţământul vocaţional/tehnic şi superior 

Trimestrul IV În limita 

bugetelor 

aprobate 

DÎSDȘ Cel puțin 1% din 

numărul total de 

cadre 

universitare 

Realizat.                                                                        

Peste 1% din numărul total de cadre 

universitare sunt din afara sistemului 

educațional. 
Obiectivul specific nr. 3.2: Asigurarea unui echilibru cantitativ şi structural între oferta şi cererea de cadre didactice la toate nivelurile 

sistemului educaţional, astfel încât procesul de studii în toate instituţiile sistemului să fie asigurat integral cu cadre didactice calificate pe 

discipline de studiu 
3.2.1. Instituirea şi 

menţinerea unui 

registru naţional al 

cadrelor didactice pe 

niveluri şi discipline 

de studiu 

Crearea unui portal 

cu un sistem al 

cadrelor didactice şi 

manageriale 

centralizat  

Trimestrul IV Bugetul 

public 
DTI,                                     

DRUFCA 
Portal creat Nerealizat.                                                                                               

Portalul nu a fost creat din motivul nealocării 

banilor de la bugetul de stat. În acest scop, se 

utilizează SIME. 

3.2.2. Asigurarea 

accesului elevilor din 

instituțiile de 

învățământ general la 

serviciile 

psihologului școlar 

Instituirea postului 

de psiholog şcolar 

în toate instituţiile 

de învăţământ 

general 

Trimestrul IV Bugetul 

public 
DRUFCA,                             

DGEPF 
Act normativ 

elaborat 
Realizat.                                                                                                        

În condițiile autonomiei financiare, instituțiile 

de învățământ general care dispun de mijloace 

financiare suficiente au instituit unitatea de 

psiholog școlar.                                                                                       

În statele-tip de personal ale instituțiilor de 

învățământ profesional tehnic a fost introdusă 

unitatea de psiholog școlar (ordinul 

ministrului educației  nr. 661 din 12.07.2016).  
Obiectivul specific nr. 3.3: Reconceptualizarea formării iniţiale a cadrelor didactice prin dezvoltarea competenţelor acestora, necesare 

pentru realizarea noului parcurs educațional caracteristic unui mediu complex, a unei societăţi globale a cunoaşterii şi în continuă schimbare 
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Modernizarea 

planului-cadru pentru 

formarea profesională 

iniţială a cadrelor 

didactice din 

perspectiva formării 

competenţelor 

generale şi specifice 

1) Elaborarea 

Nomenclatorului 

domeniilor de 

formare 

profesională şi a 

specialităţilor în 

contextul ISCED 

2013 

Trimestrul IV În limita 

bugetului 

aprobat 

DÎSDȘ Nomenclator 

aprobat 
Realizat parțial.                                                                                           

Proiect elaborat și avizat la toate ministerele. 

Transmiterea Guvernului pentru aprobare a 

fost transferată pentru trimestrul I, 2017. 

2) Implementarea 

Planului-cadru 

pentru învăţământul 

superior în corelare 

cu CNC 

Pe parcursul 

anului 
În limita 

bugetului 

aprobat 

DÎSDȘ Nr. de planuri 

aprobate 
Realizat.                                                                                                                     

926 de planuri pentru licență și master 

aprobate. 

Obiectivul specific nr. 3.4: Eficientizarea şi flexibilizarea sistemului de formare continuă a cadrelor didactice şi manageriale 
3.4.1. Crearea unei 

pieţe libere a 

serviciilor de formare 

continuă în 

conformitate cu 

standardele 

profesionale 

Organizarea de 

instruiri a cadrelor 

didactice de 

specialitate în 

cadrul Centrelor de 

excelență 

Trimestrul III  DÎSPMS Cel puţin 3 

cursuri de 

instruire 

organizate în 

cadrul a 3 Centre 

de excelenţă 

Realizat. 
Instruiri realizate în decembrie de către:                                                                                            

1) Centrul de Excelență în Construcții;                                                                                                

2) Centrul de Excelență în Transporturi;                                                                                 

3) Centrul de Excelență în Informatică și 

Tehnologii Informaționale. 

3.4.2. Promovarea 

activităților de 

instruire în 

managementul 

educațional în cadrul 

programelor de 

formare inițială și 

Introducerea 

modulului de 

management 

educațional în 

cadrul programelor 

de formare inițială 

Pe parcursul 

anului 
În limita 

bugetului 

aprobat 

DÎSDȘ Nr. de programe Realizat.                                                                  

Modul de management educațional inclus.                                                                    
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continuă a cadrelor 

didactice 
la domeniul Științe 

ale Educației 
Obiectivul general nr. 4: Proiectarea şi instituţionalizarea unui sistem eficient de evaluare, monitorizare şi de asigurare a calităţii în educaţie 

Obiectivul specific nr. 4.1: Dezvoltarea sistemului naţional de standarde în educaţie 
Elaborarea şi 

implementarea 

standardelor şi 

indicatorilor de 

performanţă pentru 

evaluarea şi 

asigurarea calităţii în 

învăţământul 

secundar general și 

profesional  

1) Elaborarea 

Pachetului-standard 

de servicii 

educaționale pentru 

învățământul 

preșcolar, primar, 

gimnazial și liceal 

Trimestrul IV Resurse 

externe 
DÎP Pachet-standard 

elaborat și 

prezentat pentru 

aprobare 

Guvernului 

Nerealizat. 
 Activitatea este stipulată în Planul de lucru 

semnat de către UNICEF și ME pentru anii 

2016-2017. Ministerul Educației a înaintat 4 

demersuri către UNICEF pentru urgentarea 

demarării procesului și UNICEF a dat 

asigurări că va susține realizarea activității 

(scrisoarea din 02.03.2016). În decembrie 

procesul a fost deblocat prin semnarea de către 

UNICEF a contractelor cu 2 experți pentru 

elaborarea pachetului standard de servicii 

educaționale pentru învățământul general. 
Acțiunea se transferă pentru anul 2017.  

2) Monitorizarea 

implementării 

Standardelor de 

calitate a instituției 

de învățământ 

primar și secundar 

general din 

perspectiva școlii 

prietenoase 

copilului 

Trimestrul IV Resurse 

interne și 

externe 

DÎP,                                        

în colaborare 

cu IȘE şi 

MERP 

Raport elaborat                                 

50% din școlile 

beneficiare 

corespund 

standardelor 

Realizat.                                                                                                                

Raportul este elaborat. 



 
 

Piaţa Marii Adunări Naţionale, nr. 1 

MD-2033 Chişinău 

Republica Moldova 

tel. 23-33-48, fax: 23-35-15 

www.edu.md 

 
 

117 
 

3) Aprobarea 

Metodologiei de 

organizare şi 

desfăşurare a 

evaluării 

competențelor 

digitale ale elevilor 

Trimestrul I - DÎP,                                       

ANCE 
Metodologie 

aprobată 
Realizat. 
Metodologia de organizare și desfășurare a 

evaluării competențelor digitale ale elevilor 

aprobată (ordinul ministrului educației nr. 428 

din 10.05.2016). 

4) Aprobarea 

Metodologiei de 

organizare şi 

desfăşurare a 

evaluării 

competențelor 

digitale ale cadrelor 

didactice 

Trimestrul I - DÎP,                                              

ANCE 
Metodologie 

aprobată 
Realizat. 
Metodologia de organizare și desfășurare a 

evaluării competențelor digitale ale cadrelor 

didactice aprobată (ordinul ministrului 

educației nr. 428 din 10.05.2016). 

5) Aprobarea 

Metodologiei de 

evaluare a cadrelor 

didactice din 

învățământul primar 

și secundar general 

Trimestrul II - IȘN,                                               

DÎP 
Metodologie 

aprobată 
Realizat parțial.                                                                                               

Proiectul Metodologiei de evaluare a cadrelor 

didactice din învățământul primar și secundar 

general elaborat. 

6) Aprobarea 

Metodologiei de 

evaluare a cadrelor 

de conducere din 

învățământul 

general 

Trimestrul II - IȘN,                                                           

DÎP 
Metodologie 

aprobată 
Realizat parțial.                                                                                            

Proiectul Metodologiei de evaluare a cadrelor 

de conducere din învățământul general 

elaborat. 
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7) Actualizarea și 

implementarea 

Programului de 

formare a cadrelor 

manageriale și 

didactice din 

învățământul 

general 

Trimestrul II - DÎP,                                          

IȘE, MERP 
Program 

actualizat și 

aprobat                          

30 la sută din 

cadrele 

manageriale și 10 

la sută din 

cadrele didactice 

formate 

Realizat.                                                                                                 

A fost aprobat Programul de formare a 

cadrelor manageriale și didactice din 

învățământul general.                                            

21841 de cadre didactice și manageriale și-au 

perfecționat competențele profesionale. 

8) Experimentarea 

mecanismului de 

asigurare a calităţii 

în învăţământul 

profesional tehnic 

Iulie - DÎSPMS Raport elaborat 

cu privire la noul 

mecanism de 

asigurare a 

calităţii 

Realizat.                                                                                                                

Raportul cu privire la rezultatele 

experimentării mecanismului de asigurare a 

calității în învățământul profesional tehnic 

elaborat. 
9) Elaborarea și 

aprobarea Planurilor 

Strategice de 

Dezvoltare pentru 

Centrele de 

excelență 

Decembrie - DÎSPMS Cel puţin 5 

Planuri elaborate 

și aprobate 

Realizat.                                                                                                          

Au fost elaborate Planuri de dezvoltare 

strategică pentru:                                                                  

1) Centrul de excelenţă în economie şi finanţe,                                                                                

2) Centrul de excelenţă în energetică şi 

electronică,                                                                                             

3) Centrul de excelenţă în medicină şi 

farmacie „Raisa Pacalo”,                                                                    

4) Centrul de excelenţă în educație artistică 

„Ștefan Neaga”,                                                                    

5) Centrul de excelenţă în Horticultură și 

Tehnologii Agricole din Țaul,                                                                                                       

6) Centrul de excelență în industria ușoară. 
Obiectivul specific nr. 4.2: Elaborarea și dezvoltarea cadrului regulatoriu instituţional de asigurare a calităţii în educaţie 
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4.2.1. Asigurarea 

cadrului normativ de 

reglementare necesar 

pentru funcţionarea 

structurilor 

independente de audit 

educaţional, 

monitorizare şi 

evaluare externă a 

calităţii în 

învăţământul general  

Elaborarea şi 

aprobarea actelor 

normative privind 

organizarea şi 

desfăşurarea 

evaluărilor 

naţionale 

Trimestrul IV - ANCE Acte normative 

aprobate 
Realizat.                                                                                                

A fost elaborat ordinul ministrului educației 

nr.826 din 24.09.2016 cu privire la examenele 

de absolvire, anul școlar nr.2016-2017. 

4.2.2. Asigurarea 

funcționalității 

Agenţiei Naționale 

pentru Curriculum şi 

Evaluare 

Angajarea 

personalului în 

cadrul Agenției și 

instruirea 

personalului angajat 

Pe parcursul 

anului 
- ANCE 75% din posturi 

ocupate la 

sfârsitul anului                                 

Personal angajat 

instruit 

Nerealizat.                                                                                                        

Cauze:                                                                                                                    

1) inițiativa Ministerului Educației de a 

reorganiza ANCE;                                                                                                                                  

2) Hotărârea Guvernului nr. 953 din 

08.08.2016 pentru stabilirea moratoriului 

privind majorarea numărului unităţilor de 

personal real încadrate în autorităţile publice şi 

alte instituţii finanţate din bugetul de stat;                                                                                                                                    

3) Ordinul ministrului educației nr.743 din 

10.08.2016 cu privire la executarea Hotărârii 

Guvernului nr. 953 din 08.08.2016.                                                 
4.2.3. Asigurarea 

funcționalității 

Agenţiei Naționale de 

Asigurare a Calităţii 

1) Elaborarea şi 

aprobarea 

metodologiilor de 

evaluare 

externă/acreditare, 

Trimestrul II În limita 

bugetului 

aprobat 

DÎSDȘ,                                      

ANACIP 
Metodologii 

aprobate 
Realizat.                                                                                                               

A fost elaborată și aprobată prin Hotărârea 

Guvernului nr.616 din 18.05.2016,  

Metodologia de evaluare externă a calității în 

vederea autorizării de funcționare provizorie și 
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în Învăţământul 

Profesional 
inclusiv a criteriilor 

și indicatorilor de 

performanţă pentru 

programe de studii 

(licență, master, 

doctorat), acreditare 

instituţională 

acreditării programelor de studii și a 

instituțiilor de învățământ profesional tehnic, 

superior și de formare continuă. 

2) Aprobarea 

rezultatelor 

evaluărilor externe 

realizate de 

ANACIP și alte 

agenții 

internaționale în 

vederea acreditării 

sau autorizării de 

către Guvern 

Pe parcursul 

anului 
În limita 

bugetului 

aprobat 

DÎSDȘ,                                     

ANACIP 
Rezultate 

aprobate prin 

hotărâri de 

Guvern 

Realizat.                                                                                                           

Hotărârea Guvernului nr. 1405 din 26.12.2016 

cu privire la modificarea anexei nr.2 la 

Hotărârea Guvernului nr.1024 din 06.09.2016,                                                                                                        

Hotărârea Guvernului nr.1024 din 06.09.2016 

cu privire la autorizarea de funcționare 

provizorie a școlilor doctorale și a 

programelor de studii superioare de doctorat 

(ciclul III) în cadrul instituțiilor de învățământ 

superior, consorțiilor, parteneriatelor naționale 

și internaționale.  
3) Consolidarea 

capacităților 

instituționale ale 

ANACIP 

Pe parcursul 

anului 
În limita 

bugetului 

aprobat 

DÎSDȘ,                                    

ANACIP 
Nr. de instruiri 

pentru membrii 

ANACIP 

Realizat.                                                                                                         

1 instruire pentru Consiliul de conducere.                                                                                    

2 instruiri pentru membrii ANACIP. 

4) Organizarea 

procesului de 

instruire a cadrelor 

didactice pentru 

elaborarea 

Pe parcursul 

anului 
În limita 

bugetului 

aprobat 

DÎSDȘ,                                   

ANACIP 
Nr. de cadre 

instruite 
Realizat.                                                                                                           

Au fost organizate sesiuni de formare a 

responsabililor din cadrul instituțiilor de 

învățământ superior cu programe de studii din 

domeniul de formare profesională „14. Științe 

ale Educației”. 



 
 

Piaţa Marii Adunări Naţionale, nr. 1 

MD-2033 Chişinău 

Republica Moldova 

tel. 23-33-48, fax: 23-35-15 

www.edu.md 

 
 

121 
 

rapoartelor de 

autoevaluare  
Obiectivul specific nr.4.3: Asigurarea managerială şi metodică a procesului de evaluare și raportare a instituţiilor din învăţământul general 

Elaborarea 

metodologiilor, 

procedurilor de 

autoevaluare/evaluare 

și raportare a 

managementului 

instituţiei de 

învăţământ general 

1) Elaborarea şi 

aprobarea 

Metodologiei de 

raportare despre 

activitatea 

instituţiilor de 

învăţământ general 

Trimestrul II 10000 lei 

(şi/sau 

surse 

externe) 

IŞN,                                             

DÎP 
Metodologie 

elaborată, supusă 

consultărilor şi 

aprobată prin 

ordinul 

ministrului 

educaţiei 

Realizat.                                                                                                                              

A fost elaborată Procedura de raportare a 

instituțiilor de învățământ general aprobată 

prin DME nr. 475 din 10.10.2016.  
Documentul  este disponibil pe: 

http://isn.edu.md/ro/content/documente-

elaborate.                                                                           
2) Elaborarea 

procedurii de 

publicare a 

Raportului anual de 

activitate a 

instituţiei de 

învăţământ general  

Trimestrul II 10000 lei 

(şi/sau 

surse 

externe) 

IŞN,                                          

DÎP 
Proceduri 

elaborate şi 

aprobate prin 

ordinul 

ministrului 

educaţiei 

Realizat.                                                                                                              

A fost elaborată Procedura de publicare a 

Raportului de activitate a instituțiilor de 

învățământ general, aprobată prin Circulara 

ME br. 530 din 24.05.2016.                                                                                                      
În acest sens, au fost elaborate și aprobate prin 

DME nr. 471 din 04.10.2016:                                                                                              

a) Formularul Raportului de activitate a 

instituțiilor de învățământ primar, gimnazial, 

liceal și special pentru anul de studii 2016-

2017;                                                                                                              

b) Formularul Raportului de activitate a 

instituției de educație timpurie pentru anul de 

studii 2016-2017.                                                                                               

Formularele au fost expediate OLSDÎ în 

vederea raportării conform Procedurii și sunt 

disponibile împreună cu Procedura pe: 
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http://isn.edu.md/ro/content/documente-

elaborate.   
3) Elaborarea 

Regulamentului 

(criteriilor şi a 

procedurilor) de 

preluare a 

managementului 

instituţiei de 

învăţământ general  

Trimestrul II 15000 lei 

(şi/sau 

surse 

externe) 

IŞN,                                           

DÎP 
Regulament 

aprobat prin 

Hotărâre de 

Guvern 

Nerealizat.                                                                                                       

A fost constituit grupul de lucru. Este în curs 

de elaborare. 

4) Acordarea 

serviciilor de 

asistenţă şi 

îndrumare a 

factorilor interesaţi 

cu privire la 

aplicarea 

Metodologiilor şi 

instrumentelor de 

autoevaluare a 

activităţii 

instituţiilor de 

învăţământ general 

Semestrial 200 lei IŞN,                                              

DÎP 
Sesiuni de 

instruire 

(semestrial) 

Realizat.                                                                                                       

Sesiune de instruire a reprezentanților OLSDÎ 

la 20.12.2016 și 22.12.2016 cu tematica 

„Cadrul de implementare a Procedurii de 

raportare despre activitatea instituției de 

învățmânt general și a Procedurii de publicare 

a raportului de activitate a instituției de 

învățământ general” în cadrul IȘN, instruite 70 

de persoane. 

Obiectivul general nr. 5: Îmbunătăţirea managementului resurselor în educaţie 
Obiectivul specific nr. 5.1: Eficientizarea finanţării educaţiei 

5.1.1. Dezvoltarea şi 

implementarea 

mecanismelor de 

1) Elaborarea 

formulei de 

finanțare per copil 

Trimestrul IV Resurse 

externe 
DÎP,                                      

în colaborare 

cu UNICEF 

Formulă 

elaborată 
Nerealizat. 
Activitatea a fost stipulată în Planul de lucru 

semnat de către UNICEF și Ministerul 
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finanţare a 

învăţământului 

preşcolar, primar şi 

secundar general, 

bazate pe: priorităţile 

educaţionale, 

rezultatele obţinute, 

numărul de elevi și 

cerințele speciale ale 

acestora; analizele de 

tip cost-performanţă; 

programele bugetare; 

cost per elev 

în sistemul 

educațional 

timpuriu 

Educației pentru anii 2016-2017. Ministerul 

Educației a înaintat 4 demersuri către UNICEF 

pentru urgentarea demarării procesului și 

UNICEF a dat asigurări că va susține 

realizarea activității (scrisoarea din 

02.03.2016). Până în prezent, realizarea 

activității nu a demarat și formula nu a fost 

elaborată. 
Acțiunea se transferă pentru 2017. 

2) Revizuirea și 

aprobarea statelor-

tip de personal 

pentru domeniul 

educației timpurii 

Trimestrul III - DÎP,                                   

în colaborare 

cu DRUFCA 

State-tip de 

personal 

revizuite și 

aprobate 

Nerealizat.                                                                                                            

Statele-tip de personal urmau să fie revizuite 

în cadrul pachetului standard de servicii 

(acțiunea 4.1, (1)).  

3) Monitorizarea 

executării 

trimestriale și 

anuale a bugetului 

atât la nivel de 

instituție, cât și 

UAT 

Pe parcursul 

anului 
- DGEPF Informație 

generalizată într-

o Notă 

informativă 

Realizat.                                                                                                  

A fost elaborat tabelul de prezentare a 

informației privind executarea bugetului 

pentru anul 2016. OLSDÎ vor prezenta 

informația pe parcursul lunilor ianuarie - 

februarie, 2017.                                                                                                    

4) Monitorizarea 

utilizării mijloacelor 

financiare din 

Componenta UAT 

și a Fondului pentru 

Educația Incluzivă, 

concomitent cu 

Pe parcursul 

anului 
- DGEPF Informație 

generalizată într-

o Notă 

informativă 

Realizat.                                                                                                  

A fost elaborat tabelul de prezentare a 

informației privind executarea bugetului 

pentru anul 2016. OLSDÎ vor prezenta 

informația pe parcursul lunilor ianuarie - 

februarie, 2017.                                                                                                    



 
 

Piaţa Marii Adunări Naţionale, nr. 1 

MD-2033 Chişinău 

Republica Moldova 

tel. 23-33-48, fax: 23-35-15 

www.edu.md 

 
 

124 
 

executarea 

bugetului 
5.1.2. Promovarea 

autonomiei financiare 

a instituţiilor 

educaţionale 

concomitent cu 

sporirea 

responsabilităţii 

acestora în contextul 

descentralizării 

Acordarea 

sprijinului necesar 

unităților 

administrativ 

teritoriale și 

instituțiilor de 

învățământ, privind 

consolidarea și 

dezvoltarea 

autonomiei 

instituționale 

Pe parcursul 

anului 
- DGEPF,                                  

direcțiile de 

profil 

Nr. de consultări 

oferite 
Realizat.                                                                                                                    

Noua Metodologie de finanțare în bază de 

cost, per elev, a permis modificări progresive: 

echilibrarea costului pentru un elev, 

eficientizarea utilizării mijloacelor financiare 

publice, finanțarea ritmică și deplină a 

instituțiilor de învățământ primar și secundar 

general și extinderea autonomiei financiare a 

instituțiilor. S-a extins implementarea 

autonomiei financiare, în prezent, 944 sau 

76% din totalul instituțiilor de învățământ 

general activează în condiții de autonomie 

financiară (gestionari secundari de buget), 

fiind astfel eficientizată utilizarea mijloacelor 

financiare publice. 
Obiectivul specific nr. 5.2: Modernizarea infrastructurii şi a bazei tehnico-materiale a instituţiilor de învăţământ 

5.2.1. Inventarierea 

tuturor spaţiilor  
Operarea 

modificărilor în 

anexa 2212 „Lista 

bunurilor imobile 

proprietatea statului, 

aflate în 

administrarea 

Ministerului 

Educației” din 

Hotărârea 

Februarie - 

iulie 
- DGEPF Hotărâre de 

Guvern aprobată 
Realizat.                                                                                                         

Au fost efectuate modificările și prezentate 

Ministerului Economiei. La moment proiectul 

Hotărârii Guvernului „Pentru aprobarea 

modificărilor și completărilor ce se operează 

în Hotărârea Guvernului nr.351 din 23 martie 

2005” este la avizare la Ministerul Justiției. 
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Guvernului nr. 351 

din 23 martie 2005  
5.2.2. Elaborarea şi 

implementarea 

programelor şi 

proiectelor de 

reconstrucţie şi 

modernizare a 

sediilor instituţiilor 

de învăţământ 

Monitorizarea 

renovării sistemelor 

de apă și sanitație 

ale instituțiilor de 

învățământ general 

Pe parcursul 

anului 
Resurse 

externe 

(MERP) 

DÎP Sisteme de apă și 

sanitație renovate 

în 10 instituții                                       

Rapoarte 

semestriale 

elaborate 

Realizat.                                                                                                  

Rapoarte semestriale privind evaluarea 

necesităților de investiție pentru renovarea 

sistemelor de apă și sanitație au fost elaborate 

în colaborare cu MERP.                                                                                                             

Sistemele de apă și sanitație au fost renovate 

în 10 instituții. 

Obiectivul specific nr. 5.3. Asigurarea cu manuale şi alte materiale didactice 
5.3.1. Dotarea 

instituţiilor de 

învățământ cu 

echipamente şcolare 

la disciplina Fizica 

Dotarea 

laboratoarelor din 

instituţiile de 

învățământ cu 

echipamente şcolare 

la disciplina Fizica 

Trimestrul I Resurse 

externe 
DTI,                                          

DÎP 
Laboratoare de 

fizică dotate în 

10 instituții de 

învăţământ 

Realizat. 
10 instituții învățământ secundar general au 

fost dotate cu echipament performant pentru 

laboratoarele de fizică.                                                                                

5.3.2. Asigurarea 

metodico-didactică şi 

tehnico-materială a 

instituţiilor de 

educaţie şi dezvoltare 

timpurie a copilului, 

conform standardelor 

în vigoare, 80%, către 

2015, şi 100%, către 

anul 2020  

Elaborarea 

standardelor de 

dotare metodico-

didactică și tehnico-

materială a 

instituției de 

educație timpurie  

Trimestrul II - DÎP Standarde 

elaborate 
Realizat.                                                                                                           

Standarde elaborate, în cadrul grupului de 

lucru, constituit prin dispoziția ministrului 

educației. 
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5.3.3. Asigurarea cu 

manuale școlare  
1) Evaluarea 

vivacităţii titlurilor 

de manuale 

Trimestrul IV 150 mii lei DTI,                                             

FSM 
Rapoarte de 

evaluare 

elaborate 

Realizat. 
Au fost realizate 33 de Rapoarte ale comisiilor 

de evaluare a manualelor școlare elaborate și 

aprobate, au fost semnate 54 de Contracte 

pentru comisiile ce au evaluat manualele la 

învățământul primar. 
2) Asigurarea cu 

manuale noi pentru 

învățământul primar 

și gimnazial 

Trimestrul IV Circa 32 

mln lei 
DTI,                                                

FSM 
Manuale pentru 

învăţământul 

primar - 17 

titluri, circa 500 

mii exemplare                                           

Manuale pentru 

învăţământul 

gimnazial - 17 

titluri, circa 700 

mii exemplare 

Realizat. 
A fost aprobat Ordinul nr. 942 din 04.12.2016 

cu privire la asigurarea cu manuale a elevilor 

din învățământul primar și gimnazial în anul 

de studii 2017-2018, plasat pe site-ul 

ministerului: 

http://edu.gov.md/sites/default/files/ordin_942

_din_4.11.16_asigurarea_cu_manuale_2017-

2018.pdf  

5.3.4. Asigurarea 

activității 

bibliotecilor din 

învățământ 

1) Realizarea unui 

studiu comparativ 

privind activitatea 

bibliotecilor din 

învăţământ, pentru 

2014-2015, după 

Raportul statistic 6-

C 

Trimestrul II - DTI Raport prezentat 

la Consiliul 

Biblioteconomic 

Naţional 

Realizat.                                                                                                                  

Raport prezentat la Consiliul Biblioteconomic 

Național și postat pe site-ul ministerului: 
http://edu.gov.md/ro/content/activitatea-

bibliotecilor-din-invatamint-0  

2) Efectuarea unui 

studiu privind 

activitatea 

bibliotecilor din 

Trimestrul II - DTI,                                        

în colaborare 

cu CBÎ 

Raport prezentat 

la Consiliul 

Bibliotecilor din 

Învăţământ 

Realizat.                                                                                                                  

Raport prezentat la Consiliul Biblioteconomic 

Național și postat pe site-ul ministerului: 
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învăţământul 

profesional tehnic 

secundar în baza 

Fişei de evaluare 

http://edu.gov.md/ro/content/activitatea-

bibliotecilor-din-invatamint-0  

3) Revizuirea 

Regulamentului-

cadru cu privire la 

funcţionarea 

bibliotecilor din 

învăţământul 

general 

Trimestrul III - DTI,                                     

în colaborare 

cu CBÎ 

Regulament-

cadru revizuit şi 

aprobat 

Realizat parțial. 
Regulamentul a fost revizuit. Nu a fost 

aprobată Legea nouă cu privire la biblioteci 

(nr.286 din 16.11.1994), în baza căreia se va 

definitiva și aproba Regulamentul-cadru.                                                                                            

Planificat pentru martie, 2017. 

4) Elaborarea 

Regulamentului-

cadru cu privire la 

funcţionarea 

bibliotecilor din 

învăţământul 

profesional tehnic  

Trimestrul IV - DTI,                                       

în colaborare 

cu CBÎ 

Regulament-

cadru elaborat 
Realizat parțial. 
Regulamentul a fost revizuit. Nu a fost 

aprobată Legea nouă cu privire la biblioteci 

(nr.286 din 16.11.1994), în baza căreia se va 

definitiva și aproba Regulamentul-cadru.                                                                                            

Planificat pentru martie, 2017. 

5) Elaborarea 

Regulamentului-

cadru cu privire la 

funcţionarea 

bibliotecilor din 

învăţământul 

superior 

Trimestrul IV - DTI,                                         

în colaborare 

cu CBÎ 

Regulament-

cadru elaborat 
Realizat parțial. 
Regulamentul a fost revizuit. Nu a fost 

aprobată Legea nouă cu privire la biblioteci 

(nr.286 din 16.11.1994), în baza căreia se va 

definitiva și aproba Regulamentul-cadru.                                                                                            

Planificat pentru martie, 2017. 

5.3.5. Monitorizarea 

procesului de 

eliberare a actelor de 

1) Revizuirea şi 

aprobarea 

modificărilor în 

Trimestrul II - DTI,                                                  

CTICE 
HG nr.373 din 

12.04.2006 

modificată 

Realizat. 
A fost revizuită Hotărârea Guvernului nr. 373 

din 12.04.2006 cu privire la reorganizarea 
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studii şi a 

duplicatelor actelor 

de studii 

Cuantumul plăţii 

pentru eliberarea 

duplicatului actului 

de studii din 

învăţământul 

obligatoriu  

Centrului Noilor Tehnologii Informaționale și 

a fost aprobată Hotărârea  Guvernului nr. 1350 

din 15.12.2016 cu privire la aprobarea 

modificărilor și completărilor ce se operează 

în unele hotărâri ale Guvernului (publicat în 

Monitorul Oficial nr. 459-471 din 

23.12.2016), unde sunt aplicate modificările 

cu privire la lucrările și serviciile contra plată, 

mărimea tarifelor la servicii, modul de 

formare și utilizare a veniturilor colectate de 

către autoritățile/instituțiile subordonate 

Ministerului Educației. 
2) Modificarea 

Instrucţiunii privind 

eliberarea actelor de 

studii din 

învăţământul 

general 

Trimestrul I - DTI Instrucţiune 

aprobată prin 

ordinul 

ministrului 

Realizat.                                                                                                                         

Instrucțiunea cu privire la personalizarea 

automatizată, eliberarea, evidența și păstrarea 

actelor de studii din învățământul general 

aprobată (ordinul ministrului educației nr.189 

din 15.03.2016). 
3) Elaborarea 

Raportului anual 

privind eliberarea 

actelor de studii şi a 

duplicatelor 

acestora 

Trimestrul IV - DTI,                                              

CTICE 
Raport elaborat Realizat.                                                                                                              

Pe site a fost plasat Raportul anual cu privire 

la personalizarea actelor de studii din 

învățământul profesional tehnic în anul de 

studii 2015-2016: 
http://edu.gov.md/sites/default/files/raport_fin

al_2015-

2016_acte_de_studii_si_duplicate.pdf. 
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În februarie 2017, va fi realizat raportul anual 

cu privire la personalizarea actelor de studii 

din învățământul general. 
Obiectivul general nr. 6: Integrarea TIC în educaţie 

Obiectivul specific nr.6.1. Sporirea accesului la educaţie de calitate prin dotarea instituţiilor de învăţământ cu echipamente moderne, utile 

procesului de studii 
6.1.1. Extinderea 

proiectului-pilot „Un 

calculator pentru 

fiecare elev”  

Elaborarea unui 

plan de acțiuni 

privind extinderea 

proiectului  

Trimestrul II - DTI Plan de acțiuni 

elaborat 
Nerealizat. 
Conform Planului de acțiuni privind 

informatizarea învățământului general aprobat 

prin ordinul ministrului educației nr.541 din 

07 iunie 2016, această acțiune a fost 

planificată pentru anul 2017. 
6.1.2. Elaborarea 

unui plan pe termen 

mediu de dotare a 

instituţiilor de 

învăţământ cu 

calculatoare, acces la 

internet şi 

infrastructura 

necesară 

implementării cu 

succes a tehnologiilor 

informaţionale şi a 

comunicaţiilor în 

procesul educaţional 

1) Extinderea 

proiectului-pilot 

„Robotica” 

Trimestrul II - DTI,                                            

DÎP 
10 instituții 

beneficiare 
Realizat.  
A fost elaborat Planul de acțiuni privind 

extinderea proiectului-pilot „Robotica” 

(ordinul ministrului educației nr.621 din 

25.06.2016). Au fost dotate 57 instituții cu 

seturi de  robotica si 7 biblioteci. 
2) Dotarea 

cabinetelor școlare 

de Informatică cu 

calculatoare 

moderne 

Trimestrul IV - DTI,                                           

DÎP 
10 instituții 

dotate 
Realizat. 
12 instituții de învățământ au fost dotate cu 

câte 10-15 calculatoare selectate în funcție de 

criteriile stabilite în baza Standardelor minime 

de dotare cu TIC. 
Lista instituțiilor a fost aprobată prin planul de 

distribuire a donației TIC din data de 

27.07.2016. 
3) Conectarea 

instituțiilor de 

Trimestrul IV - DTI 50 de instituții 

conectate 
Nerealizat. 
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învățământ la 

Internet în bandă 

largă 

Acțiunea nu a fost realizată din cauza lipsei 

asistenței externe. 
Acțiunea se transferă pentru anul 2017. 

6.1.3. Dotarea 

bibliotecilor școlare 

cu tehnică modernă și 

acces la Internet în 

scopul satisfacerii 

necesităților de 

informare și 

documentare a 

elevilor și cadrelor 

didactice 

1) Colectarea 

datelor cu privire la 

dotarea cu mijloace 

TIC şi cu soft-uri a 

bibliotecilor şcolare 

Trimestrul II - DTI Raport elaborat Realizat.                                                                                                          

Raport elaborat, disponibil pe: 

http://edu.gov.md/ro/content/activitatea-

bibliotecilor-din-invatamint-0.  

2) Cercetarea pieţei 

de soft-uri pentru 

biblioteca full 

digitală și 

formularea 

recomandărilor 

pentru bibliotecile 

şcolare 

Trimestrul III - DTI,                                      

în colaborare 

cu CBÎ 

Raport și 

recomandări 

aprobate prin 

ordinul 

ministrului 

Realizat parțial. 
A fost realizată cercetarea pieței de soft-uri, 

urmează coordonarea cu CBÎ. 

3) Elaborarea 

recomandărilor 

pentru bibliotecile 

școlare, privind 

procurarea unui soft 

de specialitate 

Trimestrul IV Resurse 

externe 
DTI Recomandări 

elaborate și 

diseminate în 

instituțiile de 

învățământ 

Nerealizat. 
Acțiunea nu a fost realizată din cauza lipsei 

asistenței externe. 

6.1.4. Asigurarea 

accesului la educaţie 

de calitate prin 

implementarea 

modelelor de 

învăţământ la 

Elaborarea 

conceptului 

instruirii la distanţă 

pentru elevii din 

învăţământul 

gimnazial și liceal 

Trimestrul II - DÎP,                                               

DTI 
Concept elaborat Nerealizat.                                                                                                        

A fost constituit un grup de lucru care să 

analizeze oportunitatea organizării instruirii la 

distanță. În funcție de concluziile grupului de 

lucru se va decide asupra necesității elaborării 

conceptului. 
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distanţă, în special 

pentru elevii din 

şcolile mici care nu 

pot fi închise 
6.1.5. Facilitarea 

creării reţelelor de 

comunicare şi de 

schimb de bune 

practici între cadrele 

didactice  

Implementarea 

sistemului Office 

365 

Trimestrul IV - DTI Conturi create                                          

Grad de utilizare 
Nerealizat. 
Acțiunea nu a fost realizată din cauza lipsei 

asistenței externe. 
Acțiunea se transferă pentru anul 2017. 

6.1.6. Dotarea 

școlilor cu 

echipament special, 

necesar pentru 

instruirea persoanelor 

cu dizabilități  

1) Analiza dotărilor 

actuale cu 

echipamente 

speciale pentru 

instruirea 

persoanelor cu 

dizabilități 

Trimestrul III - DTI 
DÎP 

Raport de analiză 

elaborat 
Realizat parțial                                                                                              

Au fost analizate datele conform sistemului 

SIME. 

2) Elaborarea și 

aprobarea unui plan 

de acțiuni privind 

dotarea școlilor cu 

echipament special 

Trimestrul III - DTI Plan de acțiuni 

elaborat și 

aprobat 

Realizat.                                                                                                                 

A fost aprobat Planul de acțiuni privind 

informatizarea învățământului general, 2016-

2020 (ordinul ministrului educației nr.541 din 

07.06.2016).  
Obiectivul specific nr. 6.2. Dezvoltarea competenţelor digitale prin elaborarea şi aplicarea conţinuturilor educaţionale digitale în procesul de 

învățământ 
6.2.1. Elaborarea şi 

implementarea 

programelor de 

instruire şi motivare a 

1) Implementarea 

programului 

MOODLE pentru 

publicarea 

Pe parcursul 

anului 
resurse 

externe 
DÎSDȘ 20 de programe 

implementate 
Realizat.                                                                                                        

231 de cursuri la circa 30 de programe de 

studii. 
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profesorilor pentru 

utilizarea TIC în 

educaţie, inclusiv 

pentru crearea şi 

publicarea propriilor 

conţinuturi digitale  

conţinuturilor 

digitale 
2) Actualizarea 

programelor de 

formare continuă, 

reprofilare și 

recalificare prin 

includerea/adaptare

a modulelor TIC 

Trimestrul III - DRUFCA,                                  

DTI 
Programe de 

formare continuă 

actualizate 

Realizat.                                                                                                        

Toate instituțiile de formare continuă și-au 

actualizat programele, modulul TIC fiind 

predat de toate cele 16 centre de formare 

continuă. 

6.2.2. Elaborarea 

standardelor pentru 

manuale digitale şi 

aplicarea lor la 

licitaţiile de manuale  

1) Constituirea 

grupurilor de lucru 

pentru elaborarea 

standardelor pentru 

manuale digitale 

Trimestrul II - DTI,                                      

FSM 
Grupuri de lucru 

constituite 
Realizat.     
Grupul de lucru pentru elaborarea standardelor 

pentru manualele digitale a fost constituit prin 

ordinul ministrului educației nr. 630 din 

30.06.2016. 
2) Aprobarea 

Regulamentului cu 

privire la 

elaborarea, 

evaluarea şi 

achiziţia manualelor 

şcolare 

Trimestrul IV - DTI,                                          

FSM 
Regulament 

aprobat prin 

ordinul 

ministrului 

Realizat parțial. 
A fost elaborat proiectul Regulamentului cu 

privire la elaborarea, evaluarea şi achiziţia 

manualelor şcolare.                                                                     

Se află la etapa de definitivare, preconizat să 

fie aprobat în trimestrul I, 2017.  

3) Elaborarea 

caietului de sarcini 

pentru licitaţiile de 

manuale digitale 

Trimestrul IV - DTI,                                              

FSM 
Caiet de sarcini 

elaborat 
Nerealizat. 
Acțiunea nu a fost realizată din cauza lipsei 

asistenței externe. 
Acțiunea se transferă pentru anul 2017. 

6.2.3. Crearea unei 

platforme 

educaţionale unice, 

Dezvoltarea 

platformei digitale 

pentru distribuirea 

Trimestrul III Resurse 

externe 

(Grant 

DTI Platformă 

dezvoltată 
Realizat parțial. 
Portalul educațional se află la etapa de migrare 

pe platforma guvernamentală MCloud. 
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care să cumuleze 

conţinuturile 

educaţionale digitale 

din Moldova şi care 

să poată fi accesată 

de elevi, profesori şi 

părinţi  

conținuturilor 

educaționale  
Coreea) 22 

500 USD 
Totodată este în proces de coordonare și 

aprobare documentația tehnică de funcționare 

a portalului (ghiduri, instrucțiuni de utilizare a 

portalului etc.). 

6.2.4. Promovarea 

utilizării 

conţinuturilor 

educaţionale digitale 

existente  

1) Elaborarea 

reperelor (pentru 

cadrele didactice) 

de utilizare a 

conţinuturilor 

educaţionale 

digitale existente 

Trimestrul III - DÎP Repere elaborate 

la fiecare 

disciplină şcolară 

Realizat.                                                                                                                  

Repere didactice privind utilizarea 

conținuturilor educaționale digitale la 

disciplinele școlare au fost incluse în 

conținutul Reperelor metodologice de 

organizare a procesului educațional la 

disciplinele școlare din învățământul general, 

pentru anul de studii 2016-2017 (dispoziția 

ministerului educației nr. 282 din 28.06.2016).  
2) Omologarea 

electronică a 

cursurilor existente  

Trimestrul III - DÎSDȘ Numărul de 

cursuri 

omologate 

Realizat.                                                                                                          

Au fost elaborate și utilizate în procesul de 

studii cca 231 de cursuri pe platforma 

MOODLE.  
6.2.5. Sporirea 

nivelului de pregătire 

în tehnologii 

informaționale şi 

comunicaționale a 

viitorilor pedagogi 

Elaborarea unui 

curs standard, 

recomandat de către 

Minister, privind 

utilizarea 

mijloacelor TIC în 

procesul 

educațional 

Trimestrul III Buget –

100 000 lei 
DTI,                                        

DÎP,                                            

CTICE 

Curs elaborat 

(cca 50 de ore de 

curs plus 

materialele 

educaționale 

adiacente) 

Realizat parțial. 
Conform Planului de acțiuni privind 

informatizarea învățământului general aprobat 

prin ordinul ministrului educației nr.541 din 

07.06.2016 
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Obiectivul specific nr. 6.3. Creşterea eficacităţii şi eficientizarea managementului şcolar la nivel de sistem, şcoală şi clasă prin intermediul 

tehnologiilor informaţionale 
6.3.1. Implementarea 

unui Sistem 

Informaţional de 

Management 

Educaţional, care va 

cuprinde registrul 

şcolilor, elevilor şi al 

profesorilor, pe baza 

recensământului 

şcolar, şi asigurarea 

colectării regulate şi 

corecte a datelor din 

şcoli 

Monitorizarea 

actualizării datelor 

în SIME  

Trimestrele 

III, IV 
- DTI,                                      

DAMEP,                                          

DÎP,                                                          

în colaborare 

cu CTICE 

Rapoarte de 

monitorizare 

elaborate 

Realizat.  
A fost aprobat Planul de lucru în vederea 

realizării proiectului cu privire la 

Implementarea Acordului de Grant 

„Fortificarea capacităților – Sistemului 

Informațional de Management în Educație 

(SIME)” (ordinul ministrului educației nr.425 

din 06.05.2016) și a fost constituit grupul de 

colaborare a activităților din cadrul 

proiectului.                                                                                                  

Datele au fost actualizate conform ordinul 

ministrului educației nr.847 din 27.09.2016 și 

Ordinul nr.920 din 01.11.2016 și a fost 

elaborat Raportul de monitorizare. 
6.3.2. Îmbunătăţirea 

managementului 

şcolar prin 

suplimentarea instruii 

echipei de conducere 

cu softuri de 

management al şcolii 

(contabilitate, 

planificare bugetară 

etc.) 

Evaluarea softurilor 

de administrare 

școlară 

Trimestrul III - DTI Raport de 

evaluare elaborat 
Nerealizat. 
La moment a fost colectată informația doar de 

la 20 OLSDÎ, respectiv această acțiune a fost 

transferată pentru trimestrul I, 2017. 

Obiectivul general nr. 7: Asigurarea coeziunii sociale pentru oferirea unei educaţii de calitate 
Obiectivul specific nr. 7.1. Responsabilizarea societăţii pentru asigurarea unei educaţii de calitate 
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7.1.1. Diversificarea 

formelor de implicare 

a comunităţii şi a 

familiei în procesul 

decizional 

Monitorizarea 

aplicării 

Regulamentului de 

organizare și 

funcționare al 

Consiliului de 

administrație al 

instituției de 

învățământ 

Trimestrul IV - SJ,                                            

DÎP 
Notă informativă 

elaborată și 

aprobată 

Nerealizat.                                                                                                                  

Regulamentul-cadru cu privire la Consiliul de 

administrație din instituțiile de învățământ 

general a fost aprobat în redacție nouă prin 

ordinul ministrului educației nr. 492 din 25 

mai 2016. La acest moment, Regulamentul 

este la etapa de înregistrare și publicare în 

Monitorul Oficial. Monitorizarea 

implementării Regulamentului nu s-a realizat 

pe motiv că documentul nu a intrat în vigoare.                                                                                              

Ulterior intrării în vigoare a Regulamentului-

cadru, se consideră oportună monitorizarea 

aplicării noilor reglementări, astfel că acțiunea 

se transferă pentru trimestrul III, 2017. 
7.1.2. Elaborarea 

mecanismelor de 

motivare a 

comunităţii şi a 

familiei pentru a 

participa la procesul 

decizional şi la 

rezolvarea 

problemelor şcolii  

Asigurarea plasării 

pe pagina web a 

Ministerului 

Educației a datelor 

deschise (Fișei 

școlii) 

Trimestrul IV - DTI,                                            

în colaborare 

cu CTICE şi 

DÎP 

Fișele școlii 

plasate pe site 
Realizat.   
Fișele  școlilor pentru anul 2015-2016 au fost 

elaborate și publicate pe portalul 

sime.ctice.md.                                                                                               

Totodată, pe acest portal a fost elaborată o 

rubrică nouă Infografice, în care este plasată 

informația despre instituții confom 

clasificatoarelor stabilite pentru anul 2013, 

2014, 2015. 
Obiectivul specific nr. 7.2. Sporirea participării elevilor la procesul de luare a deciziilor, inclusiv la elaborarea, implementarea și evaluarea 

politicilor educaționale 
Încurajarea 

constituirii și 

susținerea activității 

Monitorizarea 

procesului de 

implementare a 

Trimestrul II Resurse 

interne 
DÎP,                                       

în colaborare 

cu ARTICO 

Notă informativă 

elaborată și 

prezentată în 

Realizat.                                                                                                              

Notă informativă a fost elaborată și prezentată 

în cadrul ședinței șefilor OLSDÎ.  
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consiliilor elevilor la 

nivel local, raional și 

național, ca platformă 

de comunicare și de 

evaluare a politicilor 

educaționale 

prevederilor 

Protocolului de 

colaborare dintre 

Consiliul Național 

al Elevilor din 

Republica Moldova 

și Consiliul 

Național al Elevilor 

din România 

cadrul ședinței 

șefilor OLSDÎ 

Obiectivul specific nr. 7.3. Asigurarea educaţiei parentale eficiente în vederea îmbunătăţirii practicilor de îngrijire şi educaţie a copiilor 
7.3.1. 

Conceptualizarea şi 

promovarea educaţiei 

parentale la nivel de 

formare iniţială şi 

continuă  

Elaborarea, 

pilotarea și 

aprobarea 

modulului de 

educație parentală 

pentru formarea 

inițială a cadrelor 

didactice din 

domeniul educației 

timpurii  

Trimestrul IV Resurse 

externe 
DÎP,                                             

în colaborare 

cu UNICEF 

Modul elaborat, 

pilotat și aprobat 
Realizat.                                                                                                       

Modulul a fost elaborat de către Universitatea 

Pedagogică „Ion Creangă” și aprobat de către 

Consiliul științific al facultății Pedagogie. 

Actualmente, se pilotează la specialitățile 

Pedagogie preșcolară și Pedagogie socială.  

7.3.2. Elaborarea 

concepţiei şi 

strategiei privind 

educaţia parentală 

pentru asigurarea 

îmbunătăţirii 

practicilor de îngrijire 

şi educaţie a copiilor  

Elaborarea și 

promovarea 

proiectului de HG 

cu privire la 

aprobarea Strategiei 

intersectoriale de 

dezvoltare a 

abilităților și 

Trimestrul III - DÎP,                                                     

în colaborare 

cu UNICEF 

Proiect de 

hotărâre 

prezentat la 

Guvern 

Realizat.                                                                                                      

Strategia intersectorială privind dezvoltarea 

abilităţilor şi competenţelor parentale pentru 

anii 2016-2022 elaborată și aprobată 

(Hotărârea Guvernului nr.1106 din 

07.10.2016).  



 
 

Piaţa Marii Adunări Naţionale, nr. 1 

MD-2033 Chişinău 

Republica Moldova 

tel. 23-33-48, fax: 23-35-15 

www.edu.md 

 
 

137 
 

competențelor 

parentale pe anii 

2016-2021 
7.3.3. Elaborarea şi 

implementarea 

programelor de 

educaţie parentală  

Dezvoltarea, 

pilotarea și 

aprobarea 

programelor de 

educație parentală 

pentru domeniul 

educație timpurie 

Pe parcursul 

anului 
Resurse 

externe 
DÎP,                                                     

în colaborare 

cu UNICEF 

Programe 

dezvoltate și 

pilotate 

Realizat.                                                                                                        

Au fost elaborate 4 programe parentale pentru 

diferite categorii de părinți (gravide/viitori 

părinți, cu copii în vârstă de 0-1 an, 1-3, 3-5 și 

5-7 ani). Acestea conțin: Curricula, 

Metodologia de lucru cu familia, Suportul de 

curs (teoretic și practic) pentru educatorul 

parental. Conținutul programelor de educație 

parentală ara abordat din perspectivă 

intersectorială (din perspectiva educației, 

sănătății și protecției copilului) și sunt 

destinate, cu preponderență, profesioniștilor și 

practicienilor din aceste domenii.   
Obiectivul specific nr. 7.4. Promovarea parteneriatelor pentru educaţie 

Participarea la 

programele şi 

proiectele de 

cooperare la nivel 

regional şi 

internaţional 

promovate de 

organizaţiile 

internaţionale  

1) Pilotarea 

instrumentelor 

Consiliului Europei 

privind conducerea 

democratică a 

instituţiei de 

învăţământ general 

Trimestrul I Resurse 

externe 
DÎP,                                                     

DRIIE 
Seminar 

desfăşurat                                      

45 de beneficiari 

formați 

Realizat.                                                                                                               

În perioada 14-16 aprilie 2016, a fost 

organizat Stagiul de formare a cadrelor 

didactice și de conducere privind aplicarea 

instrumentelor didactice pentru promovarea 

educației pentru cetățenie democratică și 

pentru drepturile omului (dispoziția 

ministrului educației nr.135 din 01.04.2016).                                                                

Au beneficiat de formare 51 de persoane, câte 

3 persoane din 17 instituții de învățământ 

general. 
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2) Participarea în 

programul UE 

privind reforma 

justiției 

Pe parcursul 

anului 
Resurse 

externe 
DÎSDȘ Rapoarte de 

participare 
Realizat.                                                                                                           

Raport prezentat Ministerului Justiției.                                                                                                          

3) Participarea în 

programul 

Ministerului de 

Externe al României 

în consolidarea 

capacităților 

ANACIP și a 

sistemului de 

asigurare a calității 

în învățământul 

superior și 

profesional tehnic 

Pe parcursul 

anului 
Resurse 

externe 
DÎSDȘ,                                               

ANACIP 
Nr. de sesiuni de 

formare 

ANACIP                                                           

Nr. de acte 

normative pe 

asigurarea 

calității susținute 

Realizat.                                                                                                          

4 sesiuni de formare a Consiliului de 

conducere și experților evaluatori, total 40 de 

persoane. 

4) Participarea în 

proiectele 

ERASMUS+ 

(QUAEM , LMPH) 

Pe parcursul 

anului 
Resurse 

externe 
DÎSDȘ Nr. de proiecte 

monitorizate 
Realizat.                                                                                                          

O conferință internatională în QUAEM, 4 

ședințe de diseminare în EUniAM, 3 ședințe în 

cadrul ATHENA etc. 
Obiectivul general nr. 8. Dezvoltarea relațiilor de colaborare cu statele lumii si partenerii de cooperare 

8.1. Negocierea şi 

semnarea tratelor 

internaționale în 

domeniul educației 

1) Negocierea și 

pregătirea pentru 

semnare a 

Protocolului de 

colaborare în 

domeniul 

învăţământului între 

Martie - DRIIE Protocol semnat Realizat.                                                                                                                                                

Protocol semnat la 18.11.2016, la Chișinău.                  
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Ministerul Educației 

al Republicii 

Moldova şi 

Ministerul 

Învăţământului şi 

Ştiinţei din Ucraina 
2) Pregătirea pentru 

semnare a 

Acordului între 

Guvernul Republicii 

Moldova și 

Guvernul Republicii 

Armenia în 

domeniul educației 

și științei  

Mai - DRIIE Acord negociat și 

pregătit pentru 

semnare 

Realizat.                                                                                                                                                

Acord semnat la 16.11.2016, la Erevan.                                                                                                   

3) Negocierea și 

pregătirea pentru 

semnare a 

Protocolului de 

colaborare între 

Ministerul Educaţiei 

al Republicii 

Moldova şi 

Ministerul Educaţiei 

Naţionale din 

România 

Iunie - DRIIE Protocol semnat Realizat.                                                                                                  

Protocol semnat la 22.12.2016, la Chișinău.                                                                                                                                               
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4) Negocierea și 

pregătirea pentru 

semnare a 

Programului de 

cooperare între 

Ministerul Educaţiei 

al Republicii 

Moldova şi 

Ministerul Educaţiei 

al Republicii 

Slovacia în 

domeniul educaţiei 

pentru anii 2016-

2018 

Iunie - DRIIE Program negociat 

și pregătit pentru 

semnare 

Realizat.                                                                                                   

Proiectul Programului a fost definitivat prin 

canale diplomatice și transmisă către MAEIE 

pentru a fi prezentat Părții slovace (scr. nr. 

05/12-9107 din 22.12.2016). 

5) Negocierea și 

pregătirea pentru 

semnare a 

Acordului între 

Guvernul Republicii 

Moldova și 

Guvernul Federației 

Ruse privind 

recunoașterea 

reciprocă a 

studiilor, 

calificărilor și 

titlurilor științifice 

Octombrie - DRIIE Acord negociat și 

pregătit pentru 

semnare 

Realizat.                                                                                                             

Ministerul Educatiei a prezentat opinia pe 

marginea noii variante de Acord, transmisă de 

Partea rusă (decembrie, 2016).   



 
 

Piaţa Marii Adunări Naţionale, nr. 1 

MD-2033 Chişinău 

Republica Moldova 

tel. 23-33-48, fax: 23-35-15 

www.edu.md 

 
 

141 
 

6) Negocierea și 

pregătirea pentru 

semnare a 

Acordului între 

Guvernul Republicii 

Moldova și 

Guvernul Republicii 

Populare Chineze 

privind 

recunoașterea 

actelor de studii, 

titlurilor academice 

și calificărilor 

Octombrie - DRIIE Acord negociat și 

pregătit pentru 

semnare 

Realizat parțial.                                                                                            

HG nr. 191 din 26.02.2016 pentru iniţierea 

negocierilor asupra proiectului Acordului între 

Guvernul Republicii Moldova și Guvernul 

Republicii Populare Chineze.                                                                                                 

Partea chineză nu a venit cu reacţii la Acord. 

7) Negocierea și 

pregătirea pentru 

semnare a 

Acordului între 

Guvernul Republicii 

Moldova și 

Guvernul Regatului 

Spaniei privind 

recunoaşterea 

diplomelor, titlurilor 

academice, 

calificărilor şi 

competenţelor 

Octombrie - DRIIE Acord negociat și 

pregătit pentru 

semnare 

Realizat.                                                                                              

HG nr.35 din 01.02.2016, privind aprobarea 

semnării Acordului dintre Guvernul Republicii 

Moldova și Guvernul Regatului Spaniei 

privind recunoașterea diplomelor, titlurilor 

științifice, calificărilor și competențelor.                                                                               

Partea Spaniolă a venit cu propunerea de a 

semna un Acord la nivel de State. 
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8) Negocierea și 

pregătirea pentru 

semnare a 

Programului de 

cooperare între 

Guvernul Republicii 

Moldova și 

Guvernul Republicii 

Portugheze în 

domeniul limbii, 

educației, științei, 

culturii, tineretului 

și sportului și mass-

media 

Noiembrie - DRIIE Program negociat 

și pregătit pentru 

semnare 

Realizat.                                                                                                    

Decretul Președintelui nr.1679 din 13.07.2015 

privind inițierea negocierilor pentru încheierea 

Acordului.                                                                                                      

Ministerul Educației a sensibilizat prin 

MAEIE despre disponibilitatea de a încheia 

Programul de cooperare.  

9) Pregătirea pentru 

semnare a 

Acordului de 

colaborare în 

domeniul educației 

între Ministerul 

Educației al 

Republicii Moldova 

și Ministerul 

Educației din Statul 

Qatar 

Noiembrie - DRIIE Acord  semnat Realizat.                                                                                          

Proiectul Acordului a fost definitivat. Părțile 

au manifestat disponibilitatea de a semna 

tratatul în cadrul unei vizite oficiale de nivel 

înalt.  

8.2. Realizarea 

Protocoalelor 

interguvernamentale/i

 1) Acordarea 

asistenței în 

realizarea 

Ianuarie - iulie - DRIIE 5500 de tineri 

încadrați în 

programe de 

Realizat.                                                                                                             

Au fost realizate activități prevăzute în cadrul 

Protocoalelor de colaborare (schimb de 
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nterministeriale de 

colaborare în 

domeniul educaţiei 

activităților 

prevăzute de 

tratatele în 

domeniul educației: 

perfecționarea 

cadrelor didactice, 

practica de 

producție, donații 

de carte, odihnă de 

vară și alte 

activități/eveniment

e educaționale în 

cadrul Protocoalelor 

de colaborare.  

burse                                             

100 de studenți 

participanți la 

stagii de practica 

bursieri, perfecționarea cadrelor didactice, 

stagii de practică, vizite de lucru) cu: 

România, Federația Rusă, Ungaria, Slovacia, 

Țările Baltice, Turcia, Bulgaria. Cifra tinerilor 

plecaţi la studii peste hotare în anul academic 

2016-2017 este de circa 6500, stagii de 

practică pentru studenţi - circa 80, profesori 

participanți la stagii de formare - circa 50 

(România). 

2) Mediatizarea 

ofertelor de 

burse/suport logistic 

în organizarea 

concursurilor pentru 

bursele oferite în 

cadrul tratatelor 

internaționale, 

semnate de 

Republica Moldova 

Ianuarie - 

iunie 
- DRIIE 50 de programe 

de burse 

mediatizate 

Realizat.                                                                                                         

Plasate pe site-ul ME circa 50 anunțuri privind 

ofertele de burse. Se acordă suport 

metodologic pentru aplicanți în cadrul 

ofertelor de burse.  

8.3. Cooperarea cu 

Uniunea Europeană 
1) Implementarea 

prevederilor 

Acordului de 

asociere 

Pe parcursul 

anului 
În limita 

bugetului 

aprobat 

DRIIE, 

DÎSPMS, DÎP 
Raport de 

implementare 

elaborat 

Realizat.                                                                                                                 

Monitorizarea implementării PNAA se 

realizează pe platforma guvernamentală on-

line PlanPro.                                                                                
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De asemenea, au fost prezentate rapoarte 

privind implementarea PNAA la MAEIE şi la 

ME, după cum urmează: scr. 05/12-1496 din 

09.03.2016, scr. 05/12-469G din 28.06.2016 şi 

scr. nr. 05/12-2116 din 13.10.2016.                                                                                                                                                                 

Pe data de 08.06.2016, ME a asigurat, în 

calitate de instituţie coordonatoare, 

participarea delegaţiei Republicii Moldova la 

ședinţa Clusterului nr.4 Contacte interumane, 

la Bruxelles.                                                             

S-a participat la elaborarea noii Agende de 

Asociere RM-UE și noului PNAA pentru anii 

2017-2019.                        
2) Asigurarea co-

președinției cu 

Olanda a grupului 

Bologna (Bologna 

Folow-up Group) 

Pe parcursul 

anului 
În limita 

bugetului 

aprobat 

DÎSDȘ,                                       

DRIIE 
Ședința 

organizată la 

Chișinău                             

3 participări la 

activități                                  

Rapoarte 

prezentate 

Realizat.                                                                                                               

Ședința a fost organizată la Chișinău, pe data 

de 18-19 ianuarie 2016.                                                                      

A fost asigurată participarea reprezentantului 

național în BFUG la 4 ședinte ordinare (în 

februarie la Oslo, Norvegia; în martie la 

Amsterdam, Olanda; în iunie la Paris, Franța 

şi în decembrie la Bratislava, Slovacia).  
3) Acordarea 

suportului în 

implementarea și 

monitorizarea 

Platformei de 

cooperare a 

Pe parcursul 

anului 
- DRIIE Rapoarte 

semestriale 
Realizat.                                                                                                             

1) Rapoarte privind realizarea acţiunilor 

Parteneriatului de Mobilitate RM-UE 

elaborate și prezentate la Ședința Platformei 

extinse a Parteneriatului de Mobilitate RM-UE 

(scr.nr. 05/12-2595 din 05.05.2016 şi scr. nr. 

05/12-7116 din 27.10.2016 ). 
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Parteneriatului de 

Mobilitate RM-UE 
2) A fost prezentată informația privind 

monitorizarea realizării obiectivelor/ 

proiectelor Parteneriatului de Mobilitate, 

componenta Educație, pentru edițiile 

Buletinului informativ în cadrul 

Parteneriatului de Mobilitate (iulie şi 

noiembrie, 2016). 
4) 

Coordonarea/monit

orizarea activităților 

în cadrul 

Inițiativelor UE 

pentru statele 

Parteneriatului Estic 

(PaE) și Strategiei 

Uniunii Europene 

pentru Regiunea 

Dunării (SUERD)  

Pe parcursul 

anului 
- DRIIE Eveniment 

realizat                                                           

10 participanți în 

activități 

Realizat.                                                                                                             

În anul 2016, Ministerul Educației, de comun 

cu Ministerul Muncii, Protecției Sociale și a 

Familiei, în cooperare cu partenerii austrieci, 

au asigurat organizarea la Chișinău (16 - 17 

martie 2016) a celei de-a 10-a ședință a 

Grupului de coordonare a Ariei prioritare 9 

Investiția în oameni și capacități din cadrul 

SUERD. La eveniment au participat 20 de 

participanți naționali. De asemenea, în 

perioada 26-27 septembrie, cu susţinerea Ariei 

prioritare nr. 9 a fost organizat la Chişinău 

Seminarul Internaţional cu genericul Cadrul 

Naţional al Calificărilor în raport cu cerinţele 

pieţii muncii, la care au participat 6 ţări 

membre SUERD, 18 participanţi din 

Republica Moldova.                                                     

Participare la ședințe/evenimente în contextul 

cooperării cu Uniunea Europeană: Reuniunile 

a XV-a a Parteneriatului Estic, Platforma nr.4 

Contacte interumane (07.06.2016, Bruxelles) 
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şi ședinţa a XVI-a a PE (15.12.2016, 

Bruxelles). La evenimentele organizate în 

contextul iniţiativelor UE pentru Parteneriatul 

Estic au participat circa 7 reprezentanţi ai 

Ministerului Educației.  
2) A fost asigurată participarea Ministerului 

Educației la următoarele evenimente în cadrul 

SUERD:  
a) ședința comună a Coordonatorilor Ariilor 

Prioritare și a Coordonatorilor Naționali din 

cadrul SUERD (7-8 martie 2016, Slovacia și 

22-24 mai 2016); 
b) forumul de finanțare în cadrul SUERD (24 

mai 2016, Slovacia);                                       

c) participarea la ședința grupului de lucru 

interministerial al SUERD (16-19 februarie 

2016, București, România).  
5) Desfășurarea 

activităților de 

suport pentru 

promovarea în RM 

a Programului CE 

Erasmus + 

(Activități comune 

cu Oficiul Erasmus 

+) 

Pe parcursul 

anului 
- DRIIE 3 ședințe de 

informare 

realizate 10 

anunțuri plasate 

pe site-ul ME                                                

3 proiecte 

monitorizate 

Realizat.                                                                                                                         

1) Plasate pe site-ul Ministerului Educației a 6 

anunțuri privind oportunităţile de participare 

în Program.                                                                                                 

2) Au fost organizate 5 şedinţe de informare 

pentru Acţiunile Cheie ale Programului 

Erasmus 1 şi 2, în comun cu Oficiul Naţional 

Erasmus + (septembrie şi octombrie la 

Chișinău, Bălţi, Comrat şi Cahul).                                                                                       

Rezultatele RM obţinute în Programul 

Erasmus +, pentru Caal-urile de proiecte, anul 



 
 

Piaţa Marii Adunări Naţionale, nr. 1 

MD-2033 Chişinău 

Republica Moldova 

tel. 23-33-48, fax: 23-35-15 

www.edu.md 

 
 

147 
 

2016 sunt următoarele: 36 de proiecte, cu 

implicarea universităților din Republica 

Moldova, au fost selectate pentru finanțare din 

totalul de 80 de dosare depuse, 499 de 

mobilități preconizate pentru Acţiunea KA1. 

Din totalul de 41 de dosare depuse cu 

implicarea universităților din RM, pentru 

Acţiunea KA2, Capacity Building  – 4 

proiecte au fost selectate pentru finanțare, în 

acţiunea Jean Monett au fost câştigate 4 

proiecte.                                                                                    

2) Au fost organizate sesiuni de monitorizare a 

3 proiecte Capacity Building şi a 4 proiecte în 

cadrul Acţiunii Jean Monett.  
6) Promovarea 

implementării în 

Republica Moldova 

a Programului 

Comisiei Europene 

eTwinning  

Pe parcursul 

anului 
- DRIIE 2 ședințe de 

informare                           

5 anunțuri plasate 

pe site-ul ME                                   

3 participări la 

evenimente 

Realizat.                                                                                                       

Conlucrare cu Agenția de suport eTwinning 

pentru promovarea Programului în Republica 

Moldova. Consultat planul de activitate pentru 

anii 2017-2018 (octombrie 2016);  
Aprobat ordinul. Nr.  846 din 27 septembrie 

2016 privind delegarea /desemnarea Fundaţiei 

Est Europene în calitate de agenţie naţională 

pentru implementarea Programului în 

Republica Moldova.  
Plasate pe site-ul Ministerului Educației a 5 

anunțuri privind acțiunile organizate de 

Program. Ședință de coordonare a Planului de 

acțiuni pentru anul 2016, (ianuarie). S-a 
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participat la 2 evenimente ale Programului - 

școala de toamnă (noiembrie, 2016) şi 

Conferinţa de totalizare în cadrul programului 

(17 decembrie 2017).  
8.4. Dezvoltarea 

relațiilor de 

colaborare cu 

organizațiile 

internaționale și 

partenerii de 

dezvoltare 

1) Participarea în 

calitate de experți în 

cadrul programelor 

și comitetelor 

organizate de 

Comisia Europeană 

şi Consiliul Europei 

Pe parcursul 

anului 
În limita 

bugetului 

aprobat 

Experții 

desemnați 
Nr. de participări Realizat.                                                                                                     

Participarea reprezentantului Ministerului 

Educației la Bologna Follow-up Group (4 

participări) şi Punctului Focal pentru Strategia 

UE pentru Regiunea Dunării (2 participări), 

participarea reprezentantului Ministerului 

Educației la Comitetul Director pentru 

Politicile şi practicile în domeniul educaţiei al 

Consiliului Europei (2 participări).  
2) Asistență în 

conlucrarea cu 

organizațiile 

internaționale și 

regionale: ONU 

(UNESCO, 

UNICEF, PNUD, 

OIM, ILO), ICE, 

OCEMN, CSI  

Pe parcursul 

anului 
- DRIIE 3 proiecte/planuri 

de acțiuni 

realizate 

Realizat.                                                                                                                 

În contextul cooperării cu Organizațiile 

specializate ale ONU, a fost acordat suport în 

semnarea și implementarea unor 

memorandumuri de cooperare, Planuri de 

acțiuni: 
- Participare în exercițiul de evaluare a 

UNDAF 2014-2018 și elaborarea priorităților 

pentru UNDAF 2018-2022.  
- Participarea în Proiectele OIM și ILO cu 

referire la integrarea migranților întorși.  

- Proiectele MiDL şi proiectul „Susţinerea 

implementării componentei de migraţie şi 

dezvoltare a PM RM-UE” şi valorificarea 
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beneficiilor acesteia pentru locuitorii din 

Transnistria.                                                                                   
- Acțiuni ce țin de diseminarea Obiectivelor de 

Dezvoltare Durabilă ale ONU şi 

implementarea Proiectului „Cea mai mare 

lecție din lume”.  

Au fost plasate 4 anunțuri pe site-ul 

Ministerului Educației privind oportunitățile 

proiectelor în cadrul Organizațiilor respective. 

Au fost elaborate avize/comentarii la 

documente de politici și recomandări 

parvenite de la organizațiile respective.  

A fost semnat Memorandum de cooperare cu 

UNDP.                                                                  
3) Coordonarea 

activităţilor ce ţin 

de implementarea 

proiectelor 

educaţionale şi 

colaborarea cu 

Consiliul Europei 

(CoE) și 

Organizația 

Internațională a 

Francofoniei (OIF) 

Promovarea 

Programului 

Pe parcursul 

anului 
- DRIIE 1 proiect 

implementat                                     

1 seminar 

Pestalozzi 

realizat                                               

10 cadre 

didactice 

participante în 

seminare 

internaționale 

Realizat.                                                                                                                            

În anul 2016, au continuat activitățile ce țin de 

implementarea  Programului Comun al CoE și 

Comisiei Europene „Promovarea Educației 

pentru cetățenia democratică și drepturile 

omului în statele Parteneriatului Estic”. Astfel, 

în perioada 14-16 aprilie 2016, la Chișinău a 

avut loc stagiul de formare privind aplicarea 

instrumentelor didactice pentru promovarea 

educației pentru cetățenie democratică, iar în 

perioada 14-15 noiembrie, un grup de 10 

persoane au participat la o sesiune de instruire 

în cadrul Programului la Strasbourg.                          
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Pestalozzi în 

Republica Moldova 
Se gestionează Platforma de aplicații on-line a 

Programului Pestalozzi.  
A fost realizat la Chișinău un Workshop 

european în cadrul Programului Pestalozzi 

(25-28 septembrie 2016) cu tematica 

Avansarea în carieră a cadrelor didactice în 

temeiul activităților organizate în şcoală. La 

eveniment au participat 30 de cadre didactice 

din Republica Moldova, 5 participanți 

internaționali şi un expert al Consiliului 

Europei.  
A fost prezentat Raportul de progres pe 

implementarea Planului Național de Acțiuni 

privind onorarea angajamentelor Republicii 

Moldova față de Consiliul Europei.                                                                           

În perioada 31 octombrie - 3 noiembrie 2016, 

cu suportul CoE a fost organizat la Chișinău 

un seminar Internaţional pe aspectele 

Holocaustului.    
Pe dimensiunea cooperării cu OIF, au fost 

organizate 2 ședințe de lucru ale Comitetului 

de pilotare a claselor bilingve, la care au 

participat reprezentanți ai Ambasadei Franței 

la Chișinău și ai Alianței Franceze. Ca 

rezultat, au fost identificate mai multe 

oportunități de optimizare a implementării 

Proiectului claselor bilingve.  
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La 27 mai, a fost organizată vizita în 

Republica Moldova a Secretarului General al 

OIF, dna Mickalle Jean. În cadrul vizitei s-au 

discutat perspectivele cooperării pe 

dimensiunea Francofoniei.  
În august şi noiembrie 2016, au fost organizate 

la Cahul şi, respectiv, la Chișinău, 2 seminare 

de instruire pentru profesorii de limba 

franceză, susţinute de Biroul Regional  

Francofon pentru Europa Centrală și de Est a 

Francofoniei (BRECO).                                                                   

În perioada 26-30 iulie 2016, în Republica 

Moldova, a fost organizată tabăra francofonă, 

la care au participat circa 35 de tineri din ţările 

participante BRECO.     
A fost realizat, în comun cu AUF, un proiect 

de susținere a universităților francofone din 

țară pentru fortificarea domeniului cercetării 

prin dotarea laboratoarelor de cercetare.   
4) Conlucrarea cu 

Consiliul Regional 

de Cooperare 

(CRC) în vederea 

promovării reformei 

educaţionale în Sud-

Estul Europei  

Pe parcursul 

anului 
- DRIIE 10 participanți în 

evenimente și 

proiecte 

Realizat.                                                                                                          

Cooperarea cu statele din Sud-Estul Europei în 

anul 2016 în cadrul Iniţiativei  ERI SEE a avut 

ca prioritate dimensiunea recunoaşterii actelor 

de studii şi a calificărilor şi dezvoltarea 

învăţământului profesional tehnic.                                                                                   

Astfel, Ministerul Educației a beneficiat de 

seminare de instruire, precum:                                                                                                                

a) Atelierul de lucru organizat în cadrul rețelei 
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SEEVET-net „Promotion of work-based 

learning and development of joint 

occupational standards” (5-8 decembrie). 
b) Seminarul ERI SEE „Quality assured fast – 

track recognition of foreign higher education 

qualifications (QUASAR)” (12-14 

decembrie).                                                                                                           

În total la evenimente au participat 5 

reprezentanți ai Ministerului Educației.  
5) Cooperarea cu 

agențiile 

implementatoare și 

donatorii în RM în 

contextul realizării 

proiectelor în 

domeniul educației: 

GOPA/ETF/Kultur-

Kontakt/LED/ADA/

GIZ /KOIKA  

Pe parcursul 

anului 
- DRIIE 2 ședințe cu 

donatorii 

organizate 

Realizat.                                                                                                            

Au fost organizate 2 şedinţe cu donatorii:                                                                         

1) Ședinţa cu ONG-urile şi reprezentanțele 

organizațiilor internaționale în Moldova 

pentru evaluarea cooperării bilaterale şi 

planificarea de perspectivă.                                                                                                  

2) Ședința Consiliului pentru asistență externă 

pentru educație organizată la 01.03.2016. 

Conlucrarea cu organizațiile respective în 

vederea elaborării Raportului de asistență 

externă pentru anul 2015. Actualizarea 

informației despre proiectele internaționale cu 

suport extern.  
6) Asistență 

logistică pentru 

participarea 

delegaţiilor 

Ministerului 

Educaţiei la şedinţe, 

Pe parcursul 

anului 
- DRIIE 50 de participanți 

în evenimente 

internaționale 

Realizat.                                                                                                              

În perioada ianuarie - decembrie 2016, au fost 

elaborate circa 85 de ordine de delegare peste 

hotare a reprezentanților Ministerului 

Educației.                                                                                  
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seminare şi 

întruniri, organizate 

de către 

organismele 

internaţionale şi 

regionale și 

primirea delegațiilor 

oficiale în cadrul 

ME 

Participanți la evenimente internaționale - 

circa 150.   

8.5. Coordonarea 

programelor de 

mobilitate academică 

1) Acordarea 

asistenţei în 

lansarea şi 

organizarea 

programelor 

educaţionale ale 

Guvernului SUA 

(ACCELS, 

FULBRIGHT, 

IREX etc.) Liga 

Naţională pentru 

Dezbateri 

Preuniversitare şi 

Programul 

„YOUTH for 

Understanding” 

August-

decembrie 
- DRIIE 60 de participanți 

în programe de 

mobilitate 

Realizat.                                                                                                                     

Ofertele de participare au fost mediatizate pe 

site-ul ME.                                                       

În total 70 de elevi participanţi în programe de 

mobilitate în cadrul Programelor menţionate:                                                                                           

1) Youth for Understanding a delegat la studii 

peste hotare 10 elevi în așa state ca: Germania, 

Elveția, Olanda;                                                                            

2) Liga pentru Dezbateri preuniversitare - 10 

elevi;                                                                          

3) Programul Flex - 50 elevi. 
Oferirea scrisorilor de suport pentru 

organizarea concursurilor și pentru delegații la 

studii peste hotare.  
Suport în organizarea taberei de vară 

organizată de către ACCELS în cadrul 

Programului.  
2) Monitorizarea 

implementării 

Pe parcursul 

anului 
- DRIIE 4 proiecte 

realizate 
Realizat parțial.                                                         

anul 2016, în cadrul Programului ACCES au 
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Programului ACES 

(Academia Şcolilor 

Central Europene)  

fost declarate câștigătoare 3 proiecte 

coordonate de instituții de învățământ din 

Republica Moldova, dintre care: 
 Help children to start all over again, Liceul 

Teoretic Gheorghe Asachi, Chișinău; 
 Every voice should be heard, Liceul Teoretic 

Alexei Mateevici, Șoldănești; 
Under the same umbrela, Colegiul financiar 

bancar, Chișinău. 
Elevii participanți în proiectele respective au 

beneficiat de mobilități de scurtă durată în 

statele partenere în scopul organizării de 

activități comune și schimb de experiență. 
3) Promovarea 

Programului 

CEEPUS în 

Republica Moldova  

Pe parcursul 

anului 
- DRIIE 50 de participanți 

în Program 
Realizat.                                                                                                         

52 de participanţi în programe de mobilitate în 

cadrul Programului CEEPUS.                                                                                                              

4) Organizarea 

sesiunilor de 

informare privind 

oportunități de 

mobilitate 

academică 

(proiecte/programe 

internaționale). 

Pe parcursul 

anului 
- DRIIE 3 sesiuni 

organizate 
Realizat.                                                                                                         

3 sesiuni  de informare organizate: ASEM 

(februarie 2016, Conferinţă internaţională), 

iulie 2016 (ședință lărgită a Parteneriatului de 

Mobilitate), decembrie 2016 (în cadrul 

evenimentului Ziua Migrantului).  

8.6. Prestarea 

serviciilor 

educaționale pentru 

1) Examinarea 

dosarelor cetăţenilor 

străini în vederea 

Mai – 

noiembrie 
- DRIIE 2000 de dosare 

examinate 
Realizat.                                                                                                         

Examinate dosare a circa 1911 studenţi pentru 
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străini în Republica 

Moldova 
confirmării 

dreptului de a fi 

admişi la studii în 

instituţiile de 

învăţământ din 

Republica Moldova 

pentru anul de studii 

2016-2017 

a li se oferi dreptul de studiere în Republica 

Moldova.   

2) Examinarea 

demersurilor 

instituţiilor de 

învăţământ în 

vederea încadrării în 

câmpul muncii a 

cadrelor didactice 

din străinătate, anul 

academic 2016-

2017  

Pe parcursul 

anului 
- DRIIE 50 de demersuri 

examinate 
Realizat.                                                                                                              

În perioada de referință au fost examinate și 

acceptate circa 70 de demersuri de la profesori 

străini, care realizează activitate didactică în 

Republica Moldova pentru anul academic 

2016-2017. 

3) Asistență 

metodică 

instituţiilor de 

învăţământ pentru 

înmatricularea și 

documentarea 

studenților 

internaționali, 

organizării şi 

desfăşurării 

Pe parcursul 

anului 
- DRIIE Nr. de consultații 

oferite (în 

dependență de 

solicitare) 

Realizat.                                                                                                         

Au fost oferite circa 200 consultaţii 

instituţiilor de învăţământ și studenţilor străini. 
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procesului 

instructiv-educativ 
4) Generalizarea 

informaţiei și 

actualizarea bazei 

de date privind 

străinii, 

înmatriculaţi la 

studii în Republica 

Moldova și 

profesorilor străini 

încadrați în câmpul 

muncii 

Decembrie - DRIIE Bază de date 

actualizată 
Realizat.                                                                                                            

Baza de date a fost actualizată în ianuarie 

2016. Raportul statistic a fost prezentat Băncii 

Naționale (scr. nr. 05/15-865 din 17.02.2016). 

8.7. Acordarea 

suportului în 

promovarea 

politicilor de 

conlucrare cu 

diaspora 

moldovenească de 

peste hotare 

1) Monitorizarea 

documentelor de 

politici ce țin de 

colaborarea cu 

diaspora și 

domeniul 

migrațional: a) 

Planul de acțiuni 

privind 

implementarea 

Strategiei Naționale 

în domeniul 

Migrației și 

Azilului; b) Legea 

privind integrarea 

Semestrial - DRIIE Raportări 

semestriale (iulie, 

decembrie) 

Realizat.                                                                                                                       

1) Au fost elaborate rapoarte privind 

implementarea Planului de acțiuni privind 

implementarea Strategiei Naționale în 

domeniul Migrației și Azilului și a Legii 

privind integrarea străinilor în Republica 

Moldova.                                                               

2) Participare la evenimentele organizate cu 

ocazia Zilei Migrantului (16 decembrie 2016) 

şi Sesiunii de informare organizată de 

MMPSF (12 decembrie 2016) cu prezentări ce 

ţin de Programele de mobilitate academică şi 

recunoaşterea peste hotare a actelor de studii 

obţinute în Republica Moldova.                                                                                                                  
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străinilor în 

Republica Moldova 
2) Prezentarea 

datelor statistice 

pentru Profilul 

Migrațional Extins 

(PME)  

Iulie - DAMEP,                                     

DRIIE 
Informații 

prezentate 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

Realizat.                                                                                                                 

Informații privind cetățenii Republicii 

Moldova aflați la studii peste hotare și copii 

rămași fără îngrijirea părinților în urma 

migrației au fost prezentate Ministerului 

Afacerilor Interne (scr. nr. 05/12-2838 din 

25.05.2016). 
3) Conlucrarea cu 

Oficiile NEXUS 

Moldova  

Permanent - DRIIE Nr. de consultații 

oferite conform 

solicitărilor 

Realizat.                                                                                                             

A fost asigurată participarea la Misiunea de 

evaluare a activității NEXUS în Moldova. Au 

fost oferite 20 de consultații care s-au axat, în 

special, pe subiecte ce țin de recunoașterea 

actelor de studii, oportunități de studii peste 

hotare, legalizarea actelor de studii.  
Obiectivul general nr. 9: Monitorizarea şi evaluarea implementării documentelor de politici naţionale, intersectoriale şi sectoriale 

9.1. Documente de planificare strategică naţionale 
9.1.1. Programul de activitate al 

Guvernului Republicii Moldova 
Anual - DAMEP,                                     

în colaborare 

cu 

subdiviziunile 

de profil 

Raport elaborat şi 

prezentat la 

Cancelaria de 

Stat 

Realizat. 
S-a elaborat și prezentat Guvernului: 
1) Informația cu privire la realizarea 

Programului de activitate al Guvernului 

Republicii Moldova pentru anii 2016-2018 în 

perioada ianuarie-februarie 2016 (prin e-mail, 

la 18.02.2016); 
2) Raportul cu privire la acțiunile realizate în 

perioada februarie-aprilie, 2016 (100 de zile) 

în sectorul educației (scr. nr.07/11-271G din 
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15.04.2016);                                                            

3) Informația cu privire la activitățile realizate 

de Ministerul Educației în perioada februarie-

mai 2016 (prin e-mail, la data de 30.05.2016); 
4) Raportul privind realizarea actului de 

guvernare în perioada ianuarie-iulie, 2016, 

sectorul Educație (prin e-mail, 01.07.2016).   
9.1.2. Planul de acţiuni al Guvernului 

pentru anii 2016-2018 
Trimestrial - DAMEP,                                  

în colaborare 

cu 

subdiviziunile 

de profil 

Raport completat 

pe platforma 

digitală de 

raportare 

www.monitorizar

e.gov.md 

Realizat. 
A fost elaborată și prezentată Guvernului 

Informația cu privire la realizarea, în 

trimestrul I al anului 2016, a Planului de 

acțiuni al Guvernului pentru anii 2015-2016 

(scr. nr.07/11-274G din 22.04.2016). 
Ulterior, raportarea trimestrială privind gradul 

de realizare a Planului de acțiuni al 

Guvernului s-a realizat pe platforma 

guvernamentală de raportare 

monitorizare.gov.md. 
9.1.3. Planul Național de Acțiuni privind 

implementarea Acordului de Asociere 

RM-UE (2014-2016) 

Trimestrial - DRIIE Rapoarte 

trimestriale 

conform HG 

nr.808 din 

octombrie 2014                                          

Completarea 

Platformei on-

line PlanPro 

Realizat.                                                                                               

1) Prezentarea Raportului anual (ianuarie 

2016).  
2) Prezentarea Raportului de Progres pentru 

reuniunea Consiliului de Asociere RM-UE (14 

martie 2016, Bruxelles).                                                                           

3) Au fost elaborate și remise la MAEIE şi 

ME Rapoartele privind implementarea PNAA, 

după cum urmează: scr. 05/12-1496 din 

http://www.monitorizare.gov.md/
http://www.monitorizare.gov.md/
http://www.monitorizare.gov.md/
http://www.monitorizare.gov.md/
http://www.monitorizare.gov.md/
http://www.monitorizare.gov.md/
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09.03.2016, scr. 05/12-469G din 28.06.2016 şi 

scr. nr. 05/12-2116 din 13.10.2016.                                                    
9.1.4. Strategia Naţională de Dezvoltare 

„Moldova-2020” 
Anual - DAMEP,                                   

în colaborare 

cu 

subdiviziunile 

de profil 

Raport elaborat şi 

prezentat la 

Cancelaria de 

Stat 

Realizat.                                                                                                                            

Informația privind realizarea Strategiei pe 

parcursul anului 2015 a fost elaborată și 

prezentată Ministerului Economiei (scr. 

nr.07/12-2094 din 14.04.2016) și Guvernului 

(scr. nr.07/11-462G din 22.06.2016). 
9.1.5. Strategia Naţională de 

Descentralizare 
Anual - DAMEP,                                   

în colaborare 

cu 

subdiviziunile 

de profil 

Raport elaborat şi 

prezentat la 

Cancelaria de 

Stat 

Realizat. 
Raportul a fost elaborat, prezentat la 

Cancelaria de Stat (scr. nr.07/11-58G din 

11.02.2016) și dnei ministru (pentru 

participare la ședința Comisiei paritare pentru 

descentralizare din 31.03.2016). 
9.1.6. Obiectivele de Dezvoltare ale 

Mileniului în Republica Moldova până în 

anul 2015 

Anual - DAMEP,                                   

în colaborare 

cu 

subdiviziunile 

de profil 

Raport elaborat şi 

prezentat la 

Cancelaria de 

Stat 

Inactivă.  
În contextul adoptării de către statele membre 

ONU a Agendei de Dezvoltare Durabilă - 

2030 și în conformitate cu HG nr.912 din 

25.07.2016 cu privire la instituirea Consiliului 

Național de Coordonare pentru Dezvoltare 

Durabilă, pe parcursul anului, s-a desfășurat 

procesul de adaptare a Obiectivelor de 

Dezvoltare Durabilă la specificul național.   
Ministerul Educației a participat la procesul de 

adaptare, în particular, a Obiectivului 4. 

Educație de calitate.  
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9.1.7. Cadrul bugetar pe termen mediu  Anual - DAMEP,                                  

în colaborare 

cu 

subdiviziunile 

de profil 

Raport elaborat şi 

prezentat la 

Ministerul 

Finanţelor 

Realizat.                                                                                                                       

Raportul a fost elaborat și prezentat MF (scr. 

nr. 08/12-579 din 31.03.2016). 

9.1.9. Planul național anticorupție Trimestrial - SJ Raport elaborat şi 

prezentat la CNA 
Realizat.                                                                                                                       

Rapoarte trimestriale elaborate și prezentate la 

CNA (scr. nr. 10/15-363 din 14.04.2016, scr. 

nr.10/15-5192 din 15.07.2016 și scr. nr. 10/15-

934 din 12.10.2016, scr. nr. 10/15-934/1 din 

03.01.2017).  
9.1.10. Planul naţional de prevenire şi 

combatere a traficului de fiinţe umane 
Semestrial - DAMEP,                                         

în colaborare 

cu 

subdiviziunile 

de profil 

Raport elaborat şi 

prezentat la 

Secretariatul 

Permanent al 

Comitetului 

Naţional de 

Prevenire şi 

Combatere a 

Traficului de 

Fiinţe Umane 

Realizat. 
Rapoartele a fost elaborate și prezentate SP 

CN CTFU: 
(i) pentru anul 2015 (scr. nr. 07/11-659G din 

18.01.2016) 
(ii) pentru  trimestrul I, 2016 (scr.07/11-207G 

din 06.04.2016);  
(iii) pentru semestrul I, 2016  
(scr. nr.07/11-509G din 15.07.2016);  
(iv) pentru trimestrul III, 2016 (scr. nr.07/11-

693G). 
9.1.11. Strategia de dezvoltare a societății 

civile 
Anual - DAMEP,                                       

în colaborare 

cu 

subdiviziunile 

de profil 

Raport elaborat şi 

prezentat la 

Cancelaria de 

Stat 

Realizat.                                                                                                                 

Raportul a fost elaborat și prezentat 

Cancelariei de Stat (scr. nr. 07/11 – 68G din 

02.03.2016). 
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9.1.12. Strategia naţională „Moldova 

digitală, 2020” 
Semestrial - DTI Raport elaborat şi 

prezentat la 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informației și 

Comunicațiilor 

Realizat.                                                                                                                   

Raportul a fost elaborat și prezentat MTIC 

(prin e-mail, la data de 02.03.2016). 

9.1.14. Convenţia-cadru pentru protecţia 

minorităţilor naţionale în Republica 

Moldova 

Anual - DÎP Raport elaborat şi 

prezentat la 

Biroul Relații 

Interetnice 

Realizat.                                                                                                                           

A fost elaborat raportul privind realizarea 

Convenției-cadru pentru protecția 

minorităților naționale și prezentat Biroului 

Relații Interetnice. 
9.2. Documente de planificare strategică intersectoriale 

9.2.1. Politica Naţională de Sănătate Semestrial - DAMEP,                                 

în colaborare 

cu 

subdiviziunile 

de profil 

Raport elaborat şi 

prezentat la 

Ministerul 

Sănătăţii 

Realizat.                                                                                                              

Raportul a fost elaborat și transmis la 

Ministerul Sănătății (prin e-mail la 

18.03.2016). 

9.2.2. Strategia națională antidrog Anual - DAMEP,                                     

în colaborare 

cu 

subdiviziunile 

de profil 

Raport elaborat şi 

prezentat la 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

Realizat.                                                                                                             

Raportul a fost elaborat și transmis la 

Ministerul Afacerilor Interne (prin e-mail la 

05.04.2016). 

9.2.3. Strategia națională în domeniul 

proprietății intelectuale până în anul 2020 
Anual - DAMEP,                               

în colaborare 

cu 

subdiviziunile 

de profil 

Raport elaborat şi 

prezentat la 

Agenția de Stat 

pentru 

Proprietate 

Intelectuală 

Realizat.                                                                                                                 

Raportul a fost elaborat și prezentat la AGEPI 

(scr. nr.07/15 din 02.02.2016). 
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9.2.4. Programul național strategic în 

domeniul securității demografice a 

Republicii Moldova (2011-2025) 

Anual - DAMEP,                               

în colaborare 

cu 

subdiviziunile 

de profil 

Raport elaborat şi 

prezentat la  

Ministerul 

Muncii, 

Protecţiei Sociale 

şi Familiei 

Inactivă.                                                                                                        

Nu au fost acțiuni pentru realizare în 2015. 

MMPSF a fost informat. 

9.2.5. Programul naţional de asigurare a 

egalităţii de gen pe anii 2010-2015  
Anual - DAMEP,                                       

în colaborare 

cu 

subdiviziunile 

de profil 

Raport elaborat şi 

prezentat la 

Ministerul 

Muncii, 

Protecţiei Sociale 

şi Familiei 

Realizat.                                                                                                               

Raportul a fost elaborat și prezentat MMPSF 

(scr. nr. 07/12 – 151 din 20.01.2016). 

9.2.7. Strategia şi Planul de acţiuni privind 

atragerea investiţiilor şi promovarea 

exporturilor pentru anii 2006-2015 

Anual - DAMEP,                                       

în colaborare 

cu 

subdiviziunile 

de profil 

Raport elaborat şi 

prezentat la 

Ministerul 

Economiei 

Realizat.                                                                                                                 

Raportul a fost elaborat și prezentat 

Ministerului Economiei (scr. nr. 07/12-5041 

din 29.01.2016). 

9.2.9. Programul național privind 

controlul tutunului pentru anii 2012-2016 
Anual - DAMEP,                                   

în colaborare 

cu 

subdiviziunile 

de profil 

Raport elaborat şi 

prezentat la 

Ministerul 

Sănătăţii 

Realizat.                                                                                                               

Raportul a fost elaborat și transmis la 

Ministerul Sănătății (prin e-mail la 

05.04.2016). 

9.2.10. Strategia de dezvoltare a sectorului 

întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 

2012-2020 

Anual - DAMEP,                              

în colaborare 

cu 

subdiviziunile 

de profil 

Raport elaborat şi 

prezentat la 

Ministerul 

Economiei 

Realizat.                                                                                                               

Raportul a fost elaborat şi prezentat 

Ministerului Economiei (scr. nr.07/12-369 din 

26.02.2016). 
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9.2.11. Planul de acțiuni pentru 

implementarea Observațiile finale ale 

Comitetului pentru Drepturile Economice, 

Sociale și Culturale, adoptate la Geneva la 

20 mai 2011, pe marginea celui de-al 

doilea Raport periodic al Republicii 

Moldova de implementare a Pactului 

internațional cu privire la drepturile 

economice, sociale și culturale 

Anual - DAMEP,                                    

în colaborare 

cu 

subdiviziunile 

de profil 

Raport elaborat şi 

prezentat la 

Ministerul 

Muncii, 

Protecţiei Sociale 

şi Familiei 

Realizat.                                                                                                                  

Raportul a fost elaborat și prezentat MMPSF 

(scr. nr. 07/12-335 din 26.02.2016). 

9.2.12. Strategia Națională în domeniul 

protecției consumatorilor pentru perioada 

2013-2020  

Semestrial - DAMEP,                                   

în colaborare 

cu 

subdiviziunile 

de profil 

Raport elaborat şi 

prezentat la 

Ministerul 

Economiei 

Realizat.                                                                                                                  

Raportul pentru sem. II, 2015, a fost elaborat 

și prezentat Ministerului Economiei (scr. nr. 

07/12-42 din 22.01.2016).   

9.2.13. Matricea de politici a Foii de 

parcurs pentru ameliorarea competitivității 

Republicii Moldova 

Trimestrial - DAMEP,                                    

în colaborare 

cu 

subdiviziunile 

de profil 

Raport elaborat şi 

prezentat la 

Ministerul 

Economiei 

Realizat.                                                                                                                 

Raportul de progres pentru anul 2015, inclusiv 

trimestrul IV, a fost elaborat și prezentat  

Ministerului Economiei (scr.nr.07/12-5042 din 

14.01.2016). 
9.2.16. Strategia de mediu pentru anii 

2014-2023 
Anual - DAMEP,                                  

în colaborare 

cu 

subdiviziunile 

de profil 

Raport elaborat şi 

prezentat la 

Ministerul 

Mediului 

Realizat.                                                                                                              

Raportul a fost elaborat și prezentat la 

Ministerul Mediului (scr. nr. 07/12 – 202 din 

10.02.2016). 

9.2.17. Strategia de adaptare la 

schimbarea climei până în anul 2020 
Anual - DAMEP,                                 

în colaborare 

cu 

Raport elaborat şi 

prezentat la 

Ministerul 

Mediului 

Inactivă.                                                                                                     

Nu au fost acțiuni pentru realizare în 2015. 

MM a fost informat. 



 
 

Piaţa Marii Adunări Naţionale, nr. 1 

MD-2033 Chişinău 

Republica Moldova 

tel. 23-33-48, fax: 23-35-15 

www.edu.md 

 
 

164 
 

subdiviziunile 

de profil 
9.2.18. Strategia inovațională a Republicii 

Moldova pentru perioada 2013-2020 

„Inovații pentru competitivitate” 

Anual - DAMEP,                                   

în colaborare 

cu 

subdiviziunile 

de profil 

Raport elaborat şi 

prezentat 

Ministerul 

Economiei 

Realizat.                                                                                                                 

Raportul pentru anul 2015 a fost elaborat și 

prezentat Ministerului Economiei (scr. nr. 

07/12-5041 din 29.01.2016) 

9.2.20. Planul Individual de Acțiuni al 

Parteneriatului RM-NATO, 2014-2016 
Anual - DAMEP,                                 

în colaborare 

cu 

subdiviziunile 

de profil 

Raport elaborat şi 

prezentat la 

Ministerul 

Afacerilor 

Externe şi 

Integrării 

Europene 

Inactivă.                                                                                                     

Planul respectiv nu conține acțiuni care ar viza 

sectorul educației.  

9.2.21. Strategia națională de dezvoltare 

agricolă și rurală pentru anii 2014-2020  
Anual - DAMEP,                                 

în colaborare 

cu 

subdiviziunile 

de profil 

Raport elaborat şi 

prezentat la 

Ministerul 

Agriculturii şi 

Industriei 

Alimentare 

Inactivă.                                                                                                      

Nu au fost acțiuni pentru realizare în 2015. 

MAIA a fost informat. 

9.2.22. Strategia națională pentru 

siguranță rutieră  
Semestrial - DAMEP,                                 

în colaborare 

cu 

subdiviziunile 

de profil 

Raport elaborat şi 

prezentat la 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

Realizat.                                                                                                     

Informația privind executarea, în semestrul I 

al anului 2016, a Planului de acțiuni privind 

implementarea Strategiei naționale pentru 

siguranță rutieră a fost elaborată și remisă 

MAI (scr.nr. 07/12-4503 din 25.06.2016). 
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9.2.23. Planul de Acțiuni pentru anii 

2014-2016 privind susținerea reintegrării 

cetățenilor întorși de peste hotare  

Semestrial - DRIIE Raport elaborat şi 

prezentat la 

Ministerul 

Muncii, 

Protecției Sociale 

și Familiei 

Realizat.                                                                                                           

Raport prezentat la MMPSF (scr. nr. 05/12-

212 din 12.02.2016).  

9.2.24. Profilul Migrațional Extins al 

Republicii Moldova 
Anual - DRIIE Raport elaborat şi 

prezentat la 

Biroul Migrație 

și Azil şi 

Ministerul 

Muncii, 

Protecției Sociale 

și Familiei 

Realizat.                                                                                                                   

Raport realizat și prezentat la BMA (scr. nr 

05/12-2838 DIN 25.05.2016).  

9.3. Documente de planificare strategică sectoriale 
9.3.1. Strategia de dezvoltare a 

învăţământului „Educaţia-2020”  
Decembrie - DAMEP,                                 

în colaborare 

cu 

subdiviziunile 

de profil 

Raport elaborat şi 

prezentat în 

şedinţa 

Colegiului ME 

Realizat. 
1) Monitorizarea, pe parcursul anului, s-a 

realizat în baza Planului anual de activitate al 

ME, rezultatele fiind incluse în  Raportul de 

activitate al ministerului pentru anul 2016. 
2) Evaluarea implementării Strategiei urmează 

să aibă loc la mijloc de termen (2017), 

acțiunea urmând să fie inclusă în Planul de 

activitate al ME pentru anul 2017. Conceptul 

evaluării este elaborat și urmează a fi pus la 

baza Dispoziției respective a ministrului 

educației, care va fi emisă în ianuarie, 2017. 
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9.3.2. Strategia de dezvoltare a 

învăţământului vocaţional/tehnic pe anii 

2013-2020 și Planul de acţiuni pentru 

implementarea Strategiei de dezvoltare a 

învăţământului vocaţional/tehnic pe anii 

2013-2020 

Anual - DÎSPMS Raport elaborat şi 

prezentat la 

Guvern 

Realizat.                                                                                                                   

Raport elaborat și prezentat Guvernului 

(aprobat prin Hotărârea Colegiului nr.1-8 din 

22.03.2016). 

9.3.3. Planul de acţiuni pentru 

restructurarea reţelei instituţiilor de 

învăţământ profesional tehnic pe anii 

2015-2020 

Anual - DÎSPMS Raport elaborat şi 

prezentat la 

Guvern 

Realizat.                                                                                                             

Raport elaborat și expediat Cancelariei de Stat 

(scr. nr.04/11-195 din 26.02.2016).                                                                 

9.3.4. Programul de dezvoltare a educaţiei 

incluzive în Republica Moldova pe anii 

2011 - 2020 

La finele 

etapei a II-a de 

implementare - 

2016 

- DÎP Raport de 

progres elaborat 
Realizat. 
Raportul este elaborat privind gradul de 

realizare a obiectivelor din Planul de acțiuni 

de dezvoltare a educației incluzive, pe 

perioada 2011 - iunie 2016. 
9.3.5.Planul de acțiuni privind 

implementarea Codului educaţiei 
Trimestrial și 

anual 
- DAMEP,                                

în colaborare 

cu 

subdiviziunile 

de profil 

Monitorizare pe 

Google Drive; 

note informative, 

prezentate 

conducerii 

ministerului și la 

ședințele 

operative 

Realizat.                                                                                                               

Planul de acțiuni privind implementarea 

Codului educației în anul 2016 a fost plasat pe 

Google Drive pentru monitorizare. Rezultatele 

monitorizării pentru semestrele I și II au fost 

generalizate, diseminate în subdiviziunile ME 

și prezentate la ședința operativă din 

04.06.2016.  
9.3.6. Planul de activitate a ministerului 

pentru anul 2016  
Semestrial - DAMEP,                               

în colaborare 

cu 

subdiviziunile 

de profil 

Rapoarte 

semestriale de 

monitorizare 

Realizat.                                                                                                                  

Planul de activitate al ME pentru anul 2016 a 

fost plasat pe Google Drive pentru 

monitorizare. A fost întocmită Sinteza 

realizării acțiunilor pe trimestrele I și II. 
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Rezultatele monitorizării pentru semestrul I au 

fost generalizate, diseminate în subdiviziunile 

ME și prezentate la ședința operativă din 

04.06.2016.  
9.4. Alte activităţi de elaborare/revizuire, implementare, monitorizare şi evaluare a documentelor normative/regulatorii şi de politici 

9.4.1. Actualizarea Strategiei sectoriale de 

cheltuieli (2017-2019) 
Februarie-

iunie 
- DAMEP,                                

DGEPF, în 

colaborare cu 

subdiviziunile 

de profil 

SSC actualizată Realizat. 
1) A fost elaborat și prezentat MF Raportul cu 

privire la realizarea SSC în anul 2015.  
2) A fost instituit Grupul de lucru sectorial 

pentru elaborarea Strategiei sectoriale de 

cheltuieli în domeniul educației, 2017-2019 

(aprobat prin ordinul ministrului educației 

nr.93 din 15.02.2016).  
3) Au fost aprobate subdiviziunile și 

persoanele responsabile de subprogramele 

incluse în planificarea bugetară și a 

calendarului activităților privind planificarea 

bugetară în anul 2016 (ordinul ministrului 

educației nr. 205 din 18.03.2016.  
4) Au fost făcute propuneri privind delegarea 

reprezentanților ME în grupurile de lucru 

responsabile de:  
(i) politicile și prioritățile cheltuielilor publice 

(T. Cojocaru), (ii) politica cheltuielilor 

capitale și dezvoltării regionale (I. Stog), (iii) 

politica remunerării și angajărilor în sectorul 

bugetar (A. Știrbu).  
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5) A fost elaborată și diseminată (pentru 

consultare) în toate subdiviziunile ministerului 

și membrilor Grupului de lucru sectorial 

varianta primară a cadrului de politici pentru 

SSC, 2017-2019. 
6) Proiectul a fost definitivat și expediat 

Ministerului Finanțelor. 
9.4.2. Evaluarea impactului realizării 

Planului de acțiuni privind implementarea 

Codului educației 

Semestrul II - DAMEP Raport elaborat și 

plasat pe site-ul 

ME 

Realizat. 
Pentru realizarea evaluării: 
1) a fost emisă Dispoziția ministrului educației 

nr. 265 din 20 iunie  2016 cu privire la 

evaluarea implementării Codului educației; 
2) a fost pregătită Matricea analizei 

implementării Codului educației, convocați și 

informați toți actorii implicați, privind 

procesul de evaluare; 
3) a fost completată Matricea de evaluare;  
4) în baza Matricei completate, a fost făcută 

analiza rezultatelor implementării Codului și 

elaborat Raportul de evaluare; 
5) în baza Raportului, a fost elaborat un Plan 

privind realizarea acțiunilor restante pentru 

implementarea Codului educației;  
6) Raportul de evaluare și Planul prenotat au 

fost aprobate prin Dispoziția ministrului 

educației  nr. 659 din 13 decembrie 2016 Cu 

privire la rezultatele evaluării implementării 
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Codului educației și postate pe site-ul 

Ministerului Educației și pe Google Drive.  
9.4.3. Elaborarea şi promovarea 

proiectului Hotărârii Guvernului „Cu 

privire la pregătirea instituţiilor de 

învăţământ către noul an şcolar şi către 

sezonul rece 2016-2017”  

Iunie - DÎP Proiect de 

hotărâre elaborat 

şi prezentat 

pentru aprobare 

Realizat. 
A fost elaborat proiectul Hotărârii Guvernului 

„Cu privire la pregătirea instituţiilor de 

învăţământ către noul an şcolar şi către 

sezonul rece 2016-2017”, la moment se află 

proiectul la Ministerul Justiției pentru avizare, 

după care, urmează a fi propus spre aprobare 

Guvernului. 
9.4.4. Revizuirea Hotărârii Guvernului 

„Cu privire la organizarea odihnei de vară 

pentru copii și adolescenți în sezonul 

estival 2016” 

Trimestrul II - DÎP Proiect de 

hotărâre revizuit 

şi prezentat 

pentru aprobare 

Realizat. 
HG cu privire la organizarea odihnei de vară a 

copiilor și adolescenților în sezonul estival 

2016 elaborată și aprobată (HG nr.617 din 

18.05.2016). 
9.4.5. Revizuirea Regulamentului privind 

organizarea și desfășurarea olimpiadelor 

școlare la disciplinele de studiu 

Trimestrul III - DÎP,                                          

SJ 
Regulament 

revizuit 
Realizat.                                                                                                            

Regulamentul privind organizarea și 

desfășurarea olimpiadelor școlare a fost 

revizuit.  
9.4.6. Revizuirea Regulamentului de 

organizare și funcționare a claselor și 

grupelor cu program prelungit 

Trimestrul III - DÎP Regulament 

revizuit 
Realizat.                                                                                                        

Regulamentul de organizare și funcționare a 

claselor și grupelor cu program prelungit a 

fost revizuit și aprobat la Colegiul 

Ministerului Educației din 27.12.2016. 
9.4.7. Revizuirea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a instituţiilor de 

învăţământ extraşcolar 

Trimestrul III - DÎP,                                             

SJ 
Regulament 

revizuit 
Realizat.  
 Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

instituţiilor de învăţământ extraşcolar a fost 
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revizuit și discutat în cadrul unui seminarul 

organizat cu diriginții de clasă.                                                                                                             
9.4.8. Elaborarea şi promovarea 

proiectului Hotărârii Guvernului pentru 

modificarea şi completarea Hotărârii 

Guvernului nr. 923 din 04 septembrie 

2001 „Cu privire la plasarea în câmpul 

muncii a absolvenţilor instituţiilor de 

învăţământ superior şi mediu de 

specialitate de stat” 

Trimestrul I - DRUFCA Proiect de 

hotărâre elaborat 

şi prezentat 

pentru aprobare 

Realizat.                                                                                                              

1) A fost elaborat proiectul Hotărârii 

Guvernului pentru modificarea şi completarea 

Hotărârii Guvernului nr. 923 din 04 

septembrie 2001.                                                  

2) A fost expediat la Guvern pentru aprobare.  

9.4.9. Elaborarea şi promovarea 

proiectului Hotărâri Guvernului pentru 

modificarea şi completarea Hotărârii 

Guvernului nr.370 din 12.04.2006 „Cu 

privire la organizarea Concursului 

republican „Pedagogul anului” 

Trimestrele III 

- IV 
- DRUFCA Proiect de 

hotărâre elaborat 

şi prezentat 

pentru aprobare 

Realizat.                                                                                                            

A fost elaborat proiectul de hotărâre și 

expediat Guvernului pentru aprobare la 

23.12.2016. 

9.4.10. Elaborarea Regulamentului cu 

privire la acordarea sporurilor la salariu, 

premiilor și ajutoarelor materiale 

directorilor instituțiilor de învățământ 

profesional tehnic 

Trimestrul I - DRUFCA Proiect elaborat 

şi prezentat 

pentru aprobare 

Realizat.                                                                                                          

Regulament elaborat și aprobat (ordinul 

ministrului educației nr. 258 din 04.04.2016). 

9.4.11. Modificarea și completarea 

Regulamentului cu privire la organizarea 

și desfășurarea concursului pentru 

ocuparea funcției de conducere în 

instituțiile de învățământ profesional 

tehnic, aprobat prin ordinul nr. 673 din 

09.07.2015 

Trimestrul I - 

II 
- DRUFCA Proiect elaborat 

şi prezentat 

pentru aprobare 

Realizat.                                                                                                                 

Modificări elaborate și aprobate (ordinul 

ministrului educației nr. 283 din 12.04.2016). 
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9.4.12. Elaborarea Regulamentului cu 

privire la plasarea în câmpul muncii a 

absolvenților instituțiilor de învățământ 

superior și profesional tehnic 

postsecundar și postsecundar nonterțiar de 

stat 

Trimestrul I - 

II 
- DRUFCA Proiect de 

hotărâre elaborat 

şi prezentat 

pentru aprobare 

Realizat parțial.                                                                                                     

Proiectul Regulamentului a fost elaborat, va fi 

propus pentru aprobare după aprobarea 

modificărilor la proiectul Hotărârii Guvernului 

nr.923 (care este prezentat Guvernului spre 

aprobare). 
9.4.13. Modificarea și completarea 

Regulamentului cu privire la organizarea 

și desfășurarea concursului pentru 

ocuparea funcției de director și director 

adjunct în instituțiile de învățământ 

general, aprobat prin ordinul nr. 163 din 

23.03.2015 

Trimestrul II - DRUFCA Proiect elaborat 

şi prezentat 

pentru aprobare 

Realizat.                                                                                                      

Proiectul Regulamentului a fost elaborat. 

Urmează a fi tradus în limba rusă și prezentat 

conducerii pentru aprobare. 

9.4.14. Modificarea și completarea 

Regulamentului cu privire la atestarea 

cadrelor didactice din învățământul 

preșcolar, primar, special, complementar, 

secundar și mediu de specialitate, aprobat 

prin ordinul nr. 336 din 03.05.2013 

Trimestrul III - 

IV 
- DRUFCA Proiect elaborat 

şi prezentat 

pentru aprobare 

Realizat.                                                                                                        

Modificările și completările au fost aprobate 

prin ordinul ministrului educației nr. 1092 din 

29.12.2016. 

9.4.15. Modificarea și completarea 

Regulamentului cu privire la atestarea 

cadrelor de conducere din învățământul 

preșcolar, primar, special, complementar, 

secundar și mediu de specialitate, aprobat 

prin ordinul nr. 454 din 31.05.2012 

Trimestrele III 

- IV 
- DRUFCA Proiect elaborat 

şi prezentat 

pentru aprobare 

Realizat.                                                                                                        

Modificările și completările au fost aprobate 

prin ordinul ministrului educației nr. 1093 din 

29.12.2016. 

9.4.16. Elaborarea și aprobarea 

Regulamentului de ordine internă a 

Ministerului Educației 

Trimestrul II - DRUFCA Proiect elaborat 

şi prezentat 

pentru aprobare 

Realizat.                                                                                                             

Regulament elaborat și aprobat (ordinul 

ministrului educației nr. 632 din 30.06.2016). 
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Obiectivul general nr. 10: Consolidarea capacităților Ministerului Educaţiei în vederea elaborării, implementării, monitorizării şi evaluării 

politicilor sectoriale 
10.1. Elaborarea și aprobarea Programului 

de Dezvoltare Strategică al ME pentru 

anii 2016-2018 

Semestrul I - DAMEP,                                

prin coordonare 

cu Cancelaria 

de Stat și în 

colaborare cu 

subdiviziunile 

de profil 

PDS aprobat Inactivă.                                                                                                    

Conform Metodologiei de elaborare a 

programelor de dezvoltare strategică ale 

autorităților administrației publice centrale 

(aprobată prin HG nr.76 din 22.03.2011), 

„Coordonatorul procesului de planificare 

strategică a activității AAPC este secretarul 

general al Guvernului, care, prin intermediul 

direcției responsabile de politici publice din 

cadrul Cancelariei de Stat, coordonează 

procesul de elaborare a programelor de 

dezvoltare strategică”. Cancelaria de Stat încă 

nu a luat decizia privind demararea procesului 

de elaborare a PDS, 2016-2018, de aceea 

acțiunea rămâne a fi inactivă. 
10.2. Organizarea instruirilor interne:                                                                                                                    

a) cu privire la rezultatele analizei 

implementării Ghidului metodologic 

pentru elaborarea notelor informative/de 

argumentare la proiectele de acte 

normative                                                                                                  

b) cu privire la evaluarea impactului 

implementării politicilor                                                                                  

c) cu privire la utilizarea datelor din SIME                                                                                                                                             

d) cu privire la implementarea 

Îndrumarului de monitorizare a 

Trimestrul I                                                                                                                                      

Trimestrul II                                                         

Septembrie                                                         

Trimestrul III                                              

Octombrie 

- DAMEP Instruiri realizate Realizat.                                                                                                                  

1) A fost organizată și desfășurată instruirea 

internă cu privire la rezultatele analizei 

implementării Ghidului metodologic pentru 

elaborarea notelor informative/de argumentare 

la proiectele de acte normative (10.03.2016), 

la care au participat 41 de angajați ai 

Ministerului Educației.                                                                                      

2) La 14.04.2016, a fost organizată instruirea 

pentru angajații IȘN cu privire la „Elaborarea 

notelor de argumentare/informative pentru 
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implementării documentelor de politici în 

cadrul Ministerului Educației                                                                                                                                                                 

e) cu privire la utilizarea datelor statistice 

sensibile la gen în elaborarea politicilor 

educaționale 

proiectele actelor legislative și normative în 

baza Ghidului metodologic”.                                                                                          

3) Seminarul  privind utilizarea datelor din 

SIME a fost organizat cu suportul CTICE (la 

19.10.2016) cu participarea angajaților din 

cadrul ministerului conectați la SIME (11 

persoane).                                                                                                    

4)  Seminarul privind implementarea 

Îndrumarului de monitorizare a implementării 

documentelor de politici în cadrul Ministerului 

Educației a fost organizat și desfășurat la 

17.11.2016, cu participarea a 14 angajați ai 

ME.                                                                                                                                                                       

5) Seminarul privind utilizarea datelor 

statistice sensibile la gen în elaborarea 

politicilor educaționale a fost organizat și 

desfășurat cu suportul Misiunii OSCE în 

Moldova la 30.11.2016, cu participarea a 26 

de angajați ai Ministerului. 
10.3. Ajustarea Regulamentului privind 

organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Educaţiei și a structurii aparatului central 

al Ministerului Educaţiei la prevederile 

Codului educației 

Trimestrul I - SJ,                                          

DAMEP, în 

colaborare cu 

subdiviziunile 

de profil 

Regulament și 

structură ajustate 

și aprobate prin 

hotărâre de 

Guvern 

Realizat. 
Proiectul respectiv al Hotărârii Guvernului a 

fost  avizat de Ministerul Finanțelor, 

Ministerul Justiției, Centrul Național 

Anticorupție și prezentat la Guvern pentru 

aprobare. Este remis Ministerului pentru 

definitivare în contextul reformei 

guvernamentale. 
Obiectivul general nr. 11: Asigurarea managerială şi metodică a sistemului educațional 
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11.1. Activități organizatorice (instructive) 
1) Seminare de instruire pentru cadrele 

manageriale din învăţământul profesional 

tehnic 

Trimestrul II - DÎSPMS 2 seminare 

organizate 
Realizat.                                                                                                              

Seminare organizate (dispoziția ministrului 

educației nr. 47 din 15 februarie 2016, 

dispoziția ministrului educației nr. 99 din 17 

martie 2016, dispoziția ministrului educației 

nr. 188 din 25 aprilie 2016, dispoziția 

ministrului educației nr. 201 din 11 mai 2016). 
2) Şedinţă cu şefii şi şefii adjuncți ai 

organelor locale de specialitate în 

domeniul învăţământului şi cu 

responsabilii de examenul de bacalaureat 

din instituţiile de învăţământ profesional 

tehnic postsecundar şi instituţiile de 

învăţământ superior cu genericul 

„Procedura de organizare şi desfăşurare a 

sesiunii de examinare - 2016 în 

învăţământul preuniversitar” 

Mai - ANCE Ședință de lucru 

desfășurată 
Realizat.                                                                                                                    

Au fost organizate ședințe cu şefii şi şefii 

adjuncți ai organelor locale de specialitate în 

domeniul învăţământului şi cu responsabilii de 

examenul de bacalaureat din instituţiile de 

învăţământ profesional tehnic postsecundar şi 

instituţiile de învăţământ superior cu genericul 

„Procedura de organizare şi desfăşurare a 

sesiunii de examinare - 2016 în învăţământul 

preuniversitar”. 
3) Ședință cu şefii organelor locale de 

specialitate în domeniul învăţământului cu 

tema „Analiza rezultatelor examenelor de 

absolvire a nivelurilor de școlaritate în 

anul școlar 2015-2016” 

Septembrie - ANCE Ședință de lucru 

desfășurată 
Realizat.                                                                                                              

A fost organizată ședința cu șefii organelor 

locale de specialitate, în luna decembrie, unde 

au fost expuse rezultatele testărilor naționale și 

a testării PISA 2015. 
4) Ședințe cu șefii organelor locale de 

specialitate în domeniul învățământului 
Februarie, 

aprilie, august, 

octombrie, 

decembrie 

- DÎP Ședințe 

desfășurate 
Realizat. 
Au fost organizate și desfășurate 4 ședințe 

(conform Planului DÎP): 
1) 03 martie 2016, ședința comună cu şefii 

organelor locale din domeniul învățământului 
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și vice-președinții de raioane pe probleme 

sociale. Unul din subiectele de bază discutate 

în cadrul ședinței a fost Prioritățile 

Ministerului Educației pe domeniile 

învățământului general. 
2) 15 aprilie 2016, ședința cu şefii organelor 

locale din domeniul învățământului. Una din 

problemele de bază discutate a fost Planul-

cadru pentru învățământul primar, gimnazial și 

liceal pentru anul de studii 2016-2017. 
 3) 24 iunie 2016, ședința cu şefii organelor 

locale din domeniul învățământului. Una din 

problemele de bază discutate a fost Pregătirea 

instituțiilor de învățământ către noul an de 

studii 2016-2017. 
4) 09 decembrie 2016, ședința cu şefii 

organelor locale din domeniul învățământului. 

Una din problemele de bază discutate a fost 

Viziune asupra noului Cadru de referință al 

Curriculumului Național și propuneri pentru 

modernizarea Planului-cadru pentru 

învățământul general. 
5) Ședinte cu caracter organizatoric sau 

instructiv (după caz):                                                                                   

a) cu privire la modernizarea Planului 

cadru pentru ciclul I şi II;                                                                                                    

b) cu privire la organizarea structurilor de 

autoguvernanță studențească;                                                                                           

Trimestrial În limita 

bugetului 

aprobat 

DÎSDȘ Ședințe 

organizate 
Realizat.                                                                                                                 

1) Au fost organizate 2 ședințe cu liderii 

organizațiilor studențești și cu secretarii 

comisiilor de admitere - 2016 referitor la 

termenele de admitere în universități.                                                                                                              

2) Permanent se acordă asistență metodologică 
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c) cu privire la organizarea și desfășurarea 

procesului de admitere 
responsabililor de la universități cu privire la 

elaborarea noilor generații de planuri de 

învățământ.  
6) Şedinţe de lucru privind sistemul de 

management al calităţii în instituțiile de 

învățământ superior 

Semestrial În limita 

bugetului 

aprobat 

DÎSDȘ Notă informativă 

prezentată 
Realizat. 

7) Seminare instructive privind 

organizarea programelor de doctorat 
Februarie, 

octombrie 
În limita 

bugetului 

aprobat 

DÎSDȘ Seminar 

organizat 
Realizat.                                                                                                                   

1) La 17.02.2016 a fost organizat un seminar 

de totalizare cu directorii școlilor doctorale.                                                                                                          

2) Raport elaborat și plasat pe site-ul ME.                                                                                

3) Organizat un seminar de instruire cu 

președinții Consiliilor științifice la 22.03.2016. 
8) Ședințe de informare/totalizare privind 

organizarea concursului locurilor bugetare 

în instituțiile de învățământ superior de 

stat 

Semestrial În limita 

bugetului 

aprobat 

DÎSDȘ Ședințe 

organizate 
Realizat.  

Ședințe organizate. 

11.2. Activităţi metodice (de consultanță): cursuri de instruire, seminare, traininguri 
1) Organizarea şi desfăşurarea 

seminarelor de instruire a cadrelor 

didactice din învăţământul profesional 

tehnic 

Aprilie - DÎSPMS,                                     

DIP 
2 seminare 

organizate 
Realizat.                                                                                                             

Seminare organizate. 

2) Reuniuni metodice pentru responsabilii 

la disciplinele şcolare şi pe domeniile 

învăţământ primar şi preşcolar din OLSDÎ 

Iunie - august - DÎP Reuniuni 

metodice 

organizate la 

toate disciplinele 

școlare din 

învăţământul 

Realizat. 
În perioada 20-24 iunie 2016, conform 

dispoziției ministrului educației nr.215 din 20 

mai 2016, au fost organizate și desfășurate 21 

reuniuni metodice republicane la disciplinele 

de studii și în domeniile învățământului primar 

și preșcolar. 
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primar şi 

preşcolar 
3) Seminare republicane metodice pentru 

cadrele didactice de la disciplinele şcolare 
Februarie - 

mai 
- DÎP Seminare 

organizate la 19 

discipline şcolare 

Realizat. 
Pe parcursul perioadei de desfășurare a 

olimpiadelor republicane au fost organizate 19 

seminare cu participarea cadrelor didactice, 

însoțitori ai elevilor, participanți la 

olimpiadele republicane școlare (februarie - 

mai). 
4) Seminar pentru reprezentanții organelor 

locale de specialitate în domeniul 

învăţământului, responsabili de 

organizarea odihnei de vară a copiilor în 

sezonul estival iunie-august 2016 

Mai - DÎP,                                           

în colaborare 

cu ARTICO, 

Centrele de 

resort 

Seminar 

organizat 
Realizat. 
La data de 25 mai 2016, a fost organizat 

seminarul republican pentru responsabilii de 

odihna copiilor în sezonul estival 2016. Au 

fost prezenți specialiști din cadrul OLSDÎ din 

31 raioane și 2 municipii (Chișinău și Bălți). 
5) Seminar pentru responsabilii secţiilor 

studii din instituţiile de învăţământ 

superior universitar şi mediu de 

specialitate, privind instruirea cetăţenilor 

străini în instituţiile de învăţământ din 

Republica Moldova 

Mai - DRIIE Seminar 

organizat pe 30 

mai 2016 

Realizat.                                                                                                                

Seminar organizat la 30 mai 2016. 

6) Seminar pentru președinții Comisiilor 

de admitere, privind admiterea la studii a 

străinilor în instituțiile de învățământ din 

Republica Moldova în temeiul tratatelor 

internaționale 

Iunie - DRIIE Seminar 

organizat 
Realizat.                                                                                                                 

Seminar organizat la 5 iulie 2016. 
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7) Training-uri de instruire pentru 

instituții de învățământ superior/studenți, 

privind Programul CEEPUS  

Martie - mai - DRIIE Training-uri 

organizate 
Realizat.                                                                                                                  

Organizate 3 seminare de instruire în aprilie, 

septembrie şi octombrie 2016.  
8) Seminar Național de formare a cadrelor 

didactice în cadrul Programului CoE 

Pestalozzi 

Septembrie - DRIIE Seminar 

organizat pe 30 

mai 2016 

Realizat.                                                                                                                 

Seminar organizat în perioada 27-29 

septembrie 2016.                                                                                   

30 participanţi naţionali şi 5 internaționali.  
11.3. Conferinţe (forumuri) 

1) Reuniunea Bordului BFUG la Chișinău 

cu participarea structurilor europene CE, 

CoE, EURASHE, EUA, ESU etc. 

Ianuarie În limita 

bugetului 

aprobat 

DÎSDȘ,                                    

DRIIE 
Reuniune 

organizată 
Realizat.                                                                                                                     

În perioada 18-19 ianuarie 2016, la Chișinău a 

avut loc ședinta Bordului de conducere a 

BFUG.  
2) Ședință de totalizare cu ONG-urile care 

realizează proiecte în domeniul educației  
Decembrie - DRIIE Ședință 

organizată 
Realizat.                                                                                                                   

Ședință organizată în ianuarie 2016.  
11.4. Concursuri, olimpiade, expoziţii 

1) Activităţi de promovare a 

competenţelor profesionale ale elevilor 

din învăţământul profesional tehnic 

Iunie - DÎSPMS 3 activităţi 

desfăşurate 
Realizat.                                                                                                     

În vederea promovării competențelor 

profesionale ale elevilor din învățământul 

profesional tehnic, în colaborare cu partenerii 

de dezvoltare, au fost organizate următoarele 

evenimente: 
- Târgul Național al Firmelor de Exercițiu din 

Moldova, ediția a IX-a; 
- concursul național „Cel mai bun plan de 

afaceri”, ediția 2016; 
- seminarul teoretico-practic republican la 

limba și literatura română cu tema 

„Implementarea Curriculumului la limba și 
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literatură română din perspectiva formării-

dezvoltării-evaluării competenței de 

comunicare orală și scrisă”; 
- cu susținerea financiară a Ministerului 

Federal German pentru Cooperare Economică 

și Dezvoltare (BMZ), a fost organizat și 

desfășurat, în premieră, Concursul Republican 

al maiștrilor-instructori din cadrul școlilor 

profesionale, la meseriile: Tâmplar (12 

participanți din 9 școli profesionale) și 

Electrogazosudor-montator (24 de participanți 

din 16 școli profesionale). 
2) Organizarea olimpiadelor republicane 

la disciplinele școlare 
Februarie - 

mai 
- DÎP 19 olimpiade 

desfășurate                   

Raport aprobat 

Realizat. 
În perioada februarie-mai 2016, au fost 

organizate 19 olimpiade republicane școlare, 

conform graficului aprobat prin dispoziția 

ministrului educației nr. 03 din 14.01.2016.                                                     

Raportul este elaborat și aprobat în cadrul 

ședinței Consiliului Coordonator Central al 

Olimpiadelor din 16.12.2016. 
3) Organizarea participării loturilor 

olimpice naționale la olimpiadele 

internaționale, zonale la matematică, 

chimie, ecologie, informatică, biologie, 

fizică, științe, istorie, limba franceză 

Aprilie - 

noiembrie 
- DÎP Participări 

organizate și 

realizate                           

Raport elaborat și 

aprobat 

Realizat. 
Loturile olimpice naționale au participat la 12 

olimpiade internaționale. În total, în Republica 

Moldova au fost aduse 33 de medalii și 6 

mențiuni (în comparație cu anul 2015 - 31 de 

medalii și 8 mențiuni). 
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Raportul este elaborat și aprobat în cadrul 

ședinței Consiliului Coordonator Central al 

Olimpiadelor din 16.12.2016.                                                                 
4) Monitorizarea organizării olimpiadelor 

școlare la nivel raional/municipal 
Ianuarie - 

martie 
- DÎP Raport elaborat și 

aprobat 
Realizat. 
În perioada februarie-martie 2016, au fost 

organizate 7 olimpiade școlare cu probe de 

concurs centralizate, la nivel 

raional/municipal, conform dispoziției 

ministrului educației nr.40 din 08 februarie 

2016. 
5) Participarea la Expoziția „Europa la noi 

acasă”, dedicată zilei Europei  
Mai - DRIIE Expoziție 

organizată 
Realizat.                                                                                                                 

Ministerul Educației a participat la Orașelul 

European, organizat la 14 mai 2016 în Gradina 

Publică Ștefan cel Mare cu materiale 

informative privind programele UE (Erasmus 

+, eTwinning) şi informații despre reforma în 

învățământul profesional tehnic. 
6) Concursul republican al tinerilor agenţi 

de circulaţie cu genericul „Securitatea la 

trafic înseamnă viață” 

Mai - DÎP Concurs 

organizat                                   

Raport aprobat 

Realizat. 
Conform ordinului ministrului educației nr. 

443 din 13.05.2016, în data de 21 mai curent, 

a fost organizat și desfășurat Concursul 

tinerilor agenți de circulație, cu genericul 

„Securitatea la trafic - înseamnă viață”, etapa 

republicană. La concurs au participat 8 echipe, 

câștigătoare a etapei zonale. Raportul este 

elaborat și aprobat în cadrul DÎP. 
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7) Turnamentul republican privind 

drepturile omului/ drepturile copilului 
Mai - DÎP Concurs 

organizat                                

Raport aprobat 

Realizat. 
Conform ordinului ministrului educației nr. 

224 din 23.03.2016, în perioada 23 martie - 23 

mai 2016, a fost organizat și desfășurat 

Turnamentul republican în domeniul 

Drepturilor Copilului/Omului, în trei etape: 

locală, preselecție pentru etapa republicană, 

faza finală a etapei republicane. Raportul este 

elaborat și aprobat în cadrul DÎP. 
8) Concursul Naţional de Ştiinţe şi 

Inginerie „Mold SEF” 
Februarie - DÎP Concurs 

organizat                                        

Raport elaborat 

Realizat. 
Concurs organizat și desfășurat la 19-21 

februarie 2016. Raport elaborat. 
9) Organizarea şi desfăşurarea Taberelor 

de pregătire a loturilor olimpice la 

disciplinele şcolare 

Iunie - iulie - DÎP Tabere 

organizate la 7 

discipline şcolare 

Realizat. 
 Conform ordinului ministrului educației nr. 

535 din 03 iunie 2016, în perioada 13 - 30 

iunie 2016, se desfășoară taberele de pregătire 

a loturilor olimpice naționale la matematică, 

chimie, biologie, științe, fizică și informatică.       
10) Concursul Republican „Pedagogul 

anului, 2016” 
Februarie - 

aprilie, 

octombrie 

500 000 lei DRUFCA Concurs 

republican 

realizat 

Realizat.                                                                                                           

A fost elaborat și aprobat ordinul ministrului 

educației nr. 196 din 17.03.2016 cu privire la 

desfășurarea etapei a treia a Concursului 

Republican „Pedagogul anului”, ediția 2016.                                                                                        

Prin ordinul ministrului educației nr. 827 din 

26.09.2016 au fost aprobate rezultatele 

concursului „Pedagogul anului”, ediția 2016. 
11.5. Activităţi de evaluare 
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1) Evaluarea respectării Regulamentului 

cu privire la atestarea cadrelor didactice 

din învățământul preșcolar, primar, 

special, complementar, secundar și mediu 

de specialitate, aprobat prin ordinul nr. 

336 din 03.05.2013 şi a Regulamentului 

cu privire la atestarea cadrelor de 

conducere din învățământul preșcolar, 

primar, special, complementar, secundar 

și mediu de specialitate, aprobat prin 

ordinul nr. 454 din 31.05.2012 

Trimestrul III - DRUFCA Notă informativă Realizat.                                                                                                              

A fost elaborată nota informativă cu privire la 

respectarea regulamentelor de atestare.                                                                                                   

În anul de studii 2015-2016, au fost atestate 

8287 de cadre didactice și manageriale. 

Comisiile republicane pe disciplinele de profil, 

constituite prin ordinul ministrului educației 

nr. 303 din 22.04.2016 au evaluat 2465 de 

cadre didactice. A fost conferit/confirmat 

gradul didactic II, gradul didactic I și gradul 

didactic superior - pentru 2465 de cadre 

didactice (ordinele ministrului educației nr. 

708 din 20 iulie 2016 și nr. 709 din 20 iulie 

2016).                                                                                            

5822 de cadre didactice au fost evaluate de 

către Comisiile create de către direcțiile 

raionale/municipale de învățământ. A fost 

evaluată activitatea desfășurată de Direcțiile 

raionale de învățământ Călărași, Hâncești și 

Strășeni, precum și a altor instituții de 

învățământ în domeniul respectării 

regulamentelor de atestare. Au fost anulate, ca 

fiind conferite ilegal, gradele didactice a două 

persoane. 
2) Evaluarea implementării procedurilor 

de personal în r-nele Străşeni, Hânceşti şi 

Călăraşi 

Pe parcursul 

anului 
- DRUFCA Notă informativă Realizat.                                                                                                               

Au fost desfășurate verificări în r-nul Călărași, 

r-nul Hâncești și r-nul Strășeni. A fost 

acordată asistența metodologică 
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corespunzătoare activitatea în domeniul 

resurselor umane, atestarea cadrelor didactice 

și manageriale, repartizarea tinerilor 

specialiști, întocmirea actelor administrative, 

tarificarea cadrelor etc. 
3) Evaluarea respectării prevederilor 

Regulamentelor: a) de organizare şi 

desfăşurare a admiterii în instituţiile de 

învăţământ superior; b) de organizare şi 

desfăşurare a concursului locurilor 

bugetare în instituțiile de învățământ 

superior de stat 

Pe parcursul 

anului 
În limita 

bugetului 

aprobat 

DÎSDȘ Note informative 

și propuneri 
Realizat.                                                                                                                  

A fost elaborată nota informativă și prezentată 

ministrului.   

4) Evaluarea implementării proiectelor de 

cercetare, de consolidare a capacității de 

cercetare în universități 

Pe parcursul 

anului 
În limita 

bugetului 

aprobat 

DÎSDȘ Notă informativă Realizat.                                                                                                         

A fost elaborată nota informativă. 

11.6. Alte activităţi de ordin managerial 
1) Coordonarea activității Consiliului 

Național pentru Curriculum 
Pe parcursul 

anului 
- DÎP Ședințe 

organizate 
Realizat. 
Ședințe desfășurate la 27 aprilie 2016, 22 iunie 

2016. Raport elaborat. 
2) Monitorizarea respectării 

Regulamentului cu privire la organizarea 

și desfășurarea concursului pentru 

ocuparea funcției de director și director 

adjunct în instituțiile de învățământ 

general, aprobat prin ordinul nr. 163 din 

23.03.2015 

Trimestrul IV - DRUFCA Notă informativă Realizat.                                                                     

S-a participat în calitate de observatori la 

desfășurarea a 10 concursuri, au fost 

examinate 102 contestații referitoare la 

concursuri. Au fost oferite consultații 

referitoare la organizarea și desfășurarea 

concursurilor. 
3) Monitorizarea respectării 

Regulamentului cu privire la modul de 

Trimestrul IV - DRUFCA Notă informativă Realizat.                                                                        

A fost elaborată nota informativă. În rezultatul 
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calcul, repartizare, utilizare şi evidenţă a 

transferurilor cu destinaţie specială pentru 

susţinerea cadrelor didactice tinere, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 802 

din 29.10.2015 

monitorizării, necesarul de cadre didactice 

pentru anul 2016-2017 a constituit 1252 de 

cadre didactice. Au fost repartizați 654 de 

absolvenți. S-au prezentat la locul de muncă 

conform repartizării 288. De indemnizațiile 

prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 

802/2015 beneficiază 835 de tineri specialiști. 

Toate indemnizațiile au fost achitate. 
Obiectiv general nr. 12: Dezvoltarea procesului participativ şi asigurarea transparenţei în activitatea decizională 

Obiectivul specific nr.12.1: Organizarea activității Colegiului Ministerului Educaţiei (Chestiuni pentru examinare în cadrul şedinţelor 

Colegiului Ministerului Educaţiei) 
1) Cu privire la aprobarea Regulamentului 

de organizare a studiilor în învăţământul 

profesional tehnic postsecundar şi 

postsecundar nonterţiar în baza Sistemului 

de Credite de Studii 

Martie - DÎSPMS Regulament 

aprobat 
Realizat.                                                                                                 

Prin ordinul ministrului educației nr.234 din 

25.03.2016 a fost aprobat Regulamentul de 

organizare a studiilor în învăţământul 

profesional tehnic postsecundar şi 

postsecundar nonterţiar în baza Sistemului de 

Credite de Studii Transferabile. 
2) Cu privire la aprobarea Regulamentului 

de organizare şi desfăşurare a admiterii în 

instituţiile de învăţământ profesional 

tehnic 

Mai - DÎSPMS Regulament 

aprobat 
Realizat.                                                                                                     

Prin ordinul ministrului educației nr. 545 din 8 

iunie 2016 a fost aprobat Regulamentul de 

organizare şi desfăşurare a admiterii în 

instituţiile de învăţământ profesional tehnic. 
3) Cu privire la aprobarea Regulamentului 

de organizare a practicii în producţie în 

învăţământul profesional tehnic secundar 

Iunie - DÎSPMS Regulament 

aprobat 
Realizat.                                                                                                        

Prin ordinul ministrului educației nr.233 din 

25 martie 2016 a fost aprobat Regulamentul 

de organizare a practicii în producţie în 

învăţământul profesional tehnic secundar. 



 
 

Piaţa Marii Adunări Naţionale, nr. 1 

MD-2033 Chişinău 

Republica Moldova 

tel. 23-33-48, fax: 23-35-15 

www.edu.md 

 
 

185 
 

4) Cu privire la aprobarea Regulamentului 

de organizare şi desfăşurare a stagiilor de 

practică în învăţământul profesional 

tehnic postsecundar şi postsecundar 

nonterţiar 

Noiembrie - DÎSPMS Regulament 

aprobat 
Realizat.                                                                                                         

Prin ordinul ministrului educației nr.1086 din 

29.12.2016 a fost aprobat Regulamentul 

privind organizarea și desfășurarea stagiilor de 

practică în învățământul profesional tehnic 

postsecundar și postsecundar nonterțiar. 
5) Cu privire la aprobarea Regulamentul-

tip de organizare și funcționare a 

instituției de învățământ special 

Trimestrul I - DÎP Regulament-tip 

aprobat 
Realizat. 
Prin ordinul Ministerului Educației nr. 58 din 

29 ianuarie 2016 a fost aprobat Regulamentul-

cadru privind organizarea și funcționarea 

instituției de învățământ special. Urmează a fi 

publicat în Monitorul Oficial pentru a fi pus în 

aplicare. 
6) Cu privire la aprobarea Regulamentului 

de organizare şi funcţionare a instituţiilor 

de învăţământ primar şi secundar general 

Trimestrul I - DÎP Regulament 

aprobat 
Realizat. 
A fost aprobat Regulamentul-tip de organizare 

și funcționare a instituțiilor de învățământ 

primar și secundar, ciclul I și II prin Hotărârea 

Colegiului Ministerului Educației nr.1-3 din 

22.03.2016 și prin ordinul ministrului 

educației nr. 235 din 25 martie 2016. Urmează 

a fi publicat în Monitorul Oficial pentru a fi 

pus în aplicare. 
7) Cu privire la aprobarea 

Regulamentului-tip de organizare şi 

funcţionare a instituţiei de educaţie 

timpurie 

Trimestrul I - DÎP Regulament 

aprobat 
Realizat. 
A fost aprobat Regulamentul-tip de organizare 

și funcționare a instituției de educație timpurie 

prin Hotărârea Colegiului Ministerului 

Educației nr.1-3 din 22.03.2016. Urmează a fi 
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publicat în Monitorul Oficial pentru a fi pus în 

aplicare. 
8) Cu privire la aprobarea Metodologiei 

de înscriere a copiilor în clasa I 
Trimestrul I - DÎP Metodologie 

aprobată 
Realizat. 
A fost aprobată Metodologia de înscriere a 

copiilor în clasa I prin Hotărârea Colegiului 

Ministerului Educației nr.1-4 din 22.03.2016 

și prin ordinul ministrului educației nr. 305 din 

30 martie 2016.  
9) Cu privire la aprobarea Planului-cadru 

pentru învățământul primar, gimnazial și 

liceal, anul de studiu 2016-2017 

Trimestrul I - DÎP Plan-cadru 

aprobat 
Realizat. 
Planul-cadru pentru învățământul primar, 

gimnazial și liceal, anul de studii 2016-2017 a 

fost elaborat și aprobat la ședința Colegiului 

Ministerului Educației, Hotărârea Colegiului 

nr. 1-5 din 22 martie 2016, ordinul ministrului 

educației nr. 242 din 25 martie 2016. Lista 

disciplinelor opționale a fost extinsă și se 

regăsește în Planul-cadru. 
10) Cu privire la aprobarea 

Regulamentului de conferire a titlurilor 

științifico-didactice 

Trimestrul I - DÎSDȘ Regulament 

aprobat 
Realizat.                                                                                                             

Regulament elaborat și avizat la toate 

ministerele. Nu poate fi înaintat pentru 

aprobare deoarece nu s-a modificat Codul 

Științei și Inovării. 
11) Cu privire la aprobarea 

Regulamentului de ocupare a funcțiilor 

științifico-didactice în învățământul 

superior 

Trimestrul I - DÎSDȘ Regulament 

aprobat 
Realizat.                                                                                                                  

Prin ordinul ministrului educației nr.697 din 

15.07.2016 a fost aprobat Regulamentul de 

ocupare a funcțiilor științifico-didactice în 

învățământul superior.     
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12) Cu privire la aprobarea Metodologiei 

de evaluare a cadrelor didactice din 

învățământul primar și secundar general 

Trimestrul II - DÎP,                                                      

IȘN 
Metodologie 

aprobată 
Realizat parțial.                                                                                       

A fost elaborat proiectul Metodologiei de 

evaluare a cadrelor didactice din învățământul 

primar și secundar general. 
13) Cu privire la aprobarea Metodologiei 

de evaluare a cadrelor de conducere din 

învățământul general 

Trimestrul II - DÎP,                                                 

IȘN 
Metodologie 

aprobată 
Realizat parțial.                                                                                       

A fost elaborat proiectul Metodologiei de 

evaluare a cadrelor de conducere din 

învățământul general. 
14) Cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind evaluarea şi 

notarea rezultatelor învăţării, promovarea 

şi absolvirea în învăţământul general 

Trimestrul II - DÎP Regulament 

aprobat 
Realizat. 
 A fost aprobat Regulamentul privind 

evaluarea şi notarea rezultatelor învăţării, 

promovarea şi absolvirea în învăţământul 

general, la ședința Colegiului ME, Hotărârea 

Colegiului Ministerului Educației nr.2/1 din 

29.06.2016. 
15) Cu privire la Regulamentul de 

organizare și desfășurare a admiterii 2016 
Trimestrul II - DÎSDȘ Regulament 

aprobat 
Realizat.                                                                                                            

Ordinul nr. 221 din 23 martie 2016 cu privire 

la aprobarea Regulamentului-cadru privind 

organizarea admiterii în ciclul I - studii 

superioare de licență pentru anul universitar 

2016-2017. 
16) Cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind admiterea în 

învățământul liceal 

Trimestrul II - DÎP Regulament 

aprobat 
Realizat.  
A fost aprobată Metodologia de admitere a 

elevilor în învățământul liceal (denumirea 

actului propus pentru aprobare a fost 

modificată, conform art. 31, p. 5) din Codul 

educației) la ședința Colegiului ME, Hotărârea 
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Colegiului Ministerului Educației nr.2/2 din 

29.06.2016.  
17) Cu privire la aprobarea 

Regulamentului de organizare și 

funcționare a claselor și grupelor cu 

program prelungit 

Trimestrul III - DÎP Regulament 

aprobat 
Realizat.                                                                                                                

Regulamentul de organizare și funcționare a 

claselor și grupelor cu program prelungit a 

fost aprobat la ședința Colegiului Ministerului 

Educației din 27.12.2016. 
18) Cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind organizarea și 

desfășurarea olimpiadelor școlare la 

disciplinele de studiu 

Trimestrul III - DÎP Regulament 

aprobat 
Realizat parțial.                                                                                                     

Regulamentul a fost revizuit. Aprobarea se 

transferă pentru anul 2017. 

19) Cu privire la aprobarea 

Nomenclatorului domeniilor de formare 

profesională și al specialităților 

Trimestrul IV - DÎSDȘ Nomenclator 

aprobat 
Realizat partial.                                                                                            

A fost elaborat prospectul și este în curs de 

definitivare Nomenclatorul specialităților în 

învățământul superior pentru cele 3 cicluri 

universitare: licență, master, doctorat.  
Obiectivul specific nr.12.2: Organizarea activității Consiliului Naţional pentru Curriculum (Chestiuni pentru examinare în cadrul şedinţelor 

Consiliului Naţional pentru Curriculum) 
1) Cu privire la aprobarea Curriculumului 

la disciplina Limbi străine II pentru 

învățământul gimnazial și liceal 

Trimestrul II - DÎP Curriculum 

aprobat 
Realizat. 
A fost aprobat prin ordinul ministrului 

educației nr. 428 din 10 mai 2016 

Curriculumul la disciplina Limba străină II 

pentru învățământul gimnazial și liceal. 
2) Cu privire la aprobarea Metodologiei 

de organizare şi desfăşurare a evaluării 

competențelor digitale ale elevilor 

Trimestrul I - DÎP,                                            

ANCE 
Metodologie 

aprobată 
Realizat. 
Metodologie aprobată prin ordinul ministrului 

educației nr. 428 din 10 mai 2016. 
3) Cu privire la aprobarea Metodologiei 

de organizare şi desfăşurare a evaluării 

Trimestrul I - DÎP,                                          

ANCE 
Metodologie 

aprobată 
Realizat. 
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competențelor digitale ale cadrelor 

didactice 
Metodologie aprobată prin ordinul ministrului 

educației nr. 428 din 10 mai 2016. 
4) Cu privire la aprobarea Cadrului de 

Referință al Curriculumului Național 
Trimestrul III Resurse 

externe 
DÎP Cadru de 

Referință aprobat 
Realizat parțial. 
Proiectul Cadrului de referință al 

Curriculumului Național este elaborat. 

Urmează să fie aprobat în trimestrul I, 2017. 
5) Cu privire la aprobarea Standardelor 

profesionale pentru cadrele didactice din 

învățământul general 

Trimestrul III Resurse 

externe 
DÎP Standarde 

profesionale 

aprobate 

Realizat. 
Prin ordinul ministrului educației nr.623 din 

28 iunie 2016 au fost aprobate Standarde 

profesionale pentru cadrele didactice din 

învățământul general.  
6) Cu privire la aprobarea Curriculumului 

la disciplina Educație fizică (teorie) pentru 

liceele cu profil de sport 

Trimestrul IV - DÎP Curriculum 

aprobat 
Realizat parțial.                                                                                          

A fost elaborat proiectul Curriculumului. 

Aprobarea se transferă pentru anul 2017. 
7) Cu privire la aprobarea Standardelor 

profesionale pentru cadrele manageriale 

din învățământul general 

Trimestrul III Resurse 

externe 
DÎP Standarde 

profesionale 

aprobate 

Realizat. 
Prin ordinul ministrului educației nr.623 din 

28 iunie 2016 au fost aprobate Standarde 

profesionale pentru cadrele manageriale din 

învățământul general.  
8) Cu privire la aprobarea Curriculumului 

la educația timpurie 
Trimestrul IV - DÎP Curriculum 

aprobat 
Realizat parțial.                                                                                         

A fost elaborat proiectul Curriculumului. 

Aprobarea se transferă pentru anul 2017. 
III. Implicații asupra Programului de Dezvoltare Strategică 

Noul PDS urmează a fi elaborat în condițiile unei noi Metodologii, care va include direcțiile strategice de planificare a organizării structural-

funcționale a ministerului, propusă de Cancelaria de Stat tuturor autorităților publice centrale.  
 

Abrevieri: 



 
 

Piaţa Marii Adunări Naţionale, nr. 1 

MD-2033 Chişinău 

Republica Moldova 

tel. 23-33-48, fax: 23-35-15 

www.edu.md 

 
 

190 
 

ME – Ministerul Educaţiei                                                                                                                                                                                       

DÎP – Direcţia învăţământ preuniversitar                                                                                                                

DÎSPMS – Direcţia învăţământ secundar profesional şi mediu de specialitate                                                                                        

DÎSDŞ – Direcţia învăţământ superior şi dezvoltare a ştiinţei                                                                                                                                                                   

DAMEP – Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor                                                                                                                           

DRIIE – Direcţia relaţii internaţionale şi integrare europeană                                                                                                                                                                                                                     

DTI – Direcţia e-transformare şi informatizare                                                                                                                 

DGEPF – Direcţia generală economie, patrimoniu şi finanţe                                                                                                                                                                          

DRUFCA – Direcţia resurse umane, formare continuă şi atestare                                                                                                                                                                                             

SJ – Secţia juridică                                                                                                                                                                                              

SSPÎPV – Secţia studii postuniversitare şi învăţare pe tot parcursul vieţii                                                                                                                             

SIAASRC – Serviciul informare, autentificare a actelor de studii şi 

recunoaştere a calificărilor                                                                                                                      

ANCE – Agenţia Naţională pentru Curriculum şi Evaluare                                                                                                                                                                   

IŞE – Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei                                                                                                                      

IŞN – Inspectoratul Şcolar Naţional                                                                                                                                                                   

CS – Cancelaria de Stat                                                                                                                                                                   

MMPSF – Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei                                                                                                                                                                                     

MAEIE – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene                                                                                                                                                                                       

MAIA – Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare                                                                                                                                                                                                

MAI – Ministerul Afacerilor Interne                                                                                                                                    

MS – Ministerul Sănătăţii                                                                                                                                                                    

MEc – Ministerul Economiei                                                                                                                                  

MTIC – Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor                                                                                                                                                                                                                                           

MF – Ministerul Finanţelor                                                                                                                                              

MJ – Ministerul Justiţiei                                                                                                                              

MM – Ministerul Mediului                                                                                                                                                                                      

AT – Agenţia Turismului                                                                                                                                                                                     

CTICE – Centrul tehnologii informaţionale şi comunicaţionale în 

educaţie                                                                                                                                        

FSM – Fondul special de manuale                                                                                                                                     

CFC – Centre de formare continuă                                                                                                                                                                             

CRDÎP – Centrul republican de dezvoltare a învăţământului  

Profesional                                                                                                                                                               

CIDDC – Centrul de Informare în Domeniul Drepturilor Copilului                                                                                                                                                            

ANACIP – Agenţia de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Profesional                                                                                                                                 

AQAS – Agency for Quality Assurance through  Accreditation of Study 

Programme                                                                                                                                                                     

ARACIS – Agenţia română de asigurare a calităţii în  învăţământul 

superior                                                                                                                 

EKKA – Agenţia Estoniană de Asigurare a Calităţii în  Învăţământul 

Superior                                                                                                                       

CRAP – Centru republican de asistenţă psihopedagogică                                                                                                                                        

SAP – Serviciu de asistenţă psihopedagogică                                                                                                                                

USM – Universitatea de Stat a Moldovei                                                                                                                                                     

CNAA – Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare                                                                                           

CNRT – Centrul Naţional de Resurse pentru Tineri                                                                                               

CNC – Cadrul Naţional al Calificărilor                                                                                                                                                            

FISM – Fondul de Investiţii Sociale din Moldova                                                                                                                                                                            

PAT – Proiect de asistenţă tehnică                                                                                                               

MERP – Moldova Education Reform Project                                                                                                                                                           

FDRM – Fondul pentru Dezvoltare din Republica Moldova                                                                                     

CEPD – Centrul Educaţional Prodidactica                                                                                                                                  

ONG – Organizaţii neguvernamentale                                                                                                                                                                       

GOPA – Proiect de asistenţă tehnică pentru domeniul  învăţământ şi 

formare profesională în Republica  Moldova                                                                                                                                                        
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ANOFM – Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă                                                                                                     

BMA – Biroul de Migraţiune şi Azil                                                                                                                             

BRI – Biroul Relaţii Interetnice                                                                                                                                                                              

SPCNPCTFU– Secretariatul Permanent al Comitetului Naţional  de Prevenire 

şi Combatere a Traficului de Fiinţe Umane                                                                                                                                                                        

CNPDCP – Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter  Personal                                                                                                                                                                                                                                                            

HG – Hotărâre de Guvern                                                                                                                                                    

OCDE – Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare în Europa                                                                                                                                                         

CECRL  – Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi                                                                                                                                   

CEDA – Centrul pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri                                                                                                                                                                             

CBÎ – Consiliul Bibliotecilor din Învăţământ 

GIZ – Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei                                                                                                                                                                      

ADA – Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare                                                                                                                    

UNICEF – Fondul Internațional pentru Urgențe ale Copiilor al 

Națiunilor Unite                                                                                   

TIC – Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale                                                                                                                                    

SSC – Strategia Sectorială de Cheltuieli                                                                                                                         

PDS – Programul de Dezvoltare Strategică                                                                                                                                                                 

SIGEDIA – Sistem informațional de gestiune electronică a  

documentelor și înregistrărilor                                                                                                                                                                         

MOOC – Massive Open Online Courses                                                                                                                                                             

CLIL – Content andLearningIntegratedLearning                                                                                                                      

OSF – Open Society Fundation                                                                                                                                                    

CREFECO – Centrul regional Francofon pentru Europa centrală și 

Orientală                                                                                                                                                 

KOIKA – Agenția Coreeană de Cooperare Internațională  
  
  

Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor 

 

 


