
Învăţămînt General  

 

Donator 

/parteneri de 

implementare  

 

Denumirea 

Proiectului şi 

perioada de 

implementare 

Tipul 

Proiectul

ui  

Grant/ 

credit  

Buget total (euro), 

inclusiv,  valorificat în 

anul 2017   

Indicatori şi rezultate atinse, inclusiv în anul 2017  

Banca Mondiala  

Asociația 

Internațională 

pentru dezvoltare  

 

Parteneri:  (Fondul 

de Investiții Sociale 

din Moldova)   

Proiectul Reforma 

Învățământului în 

Moldova  

(01 iulie 2013-28 

iunie 2019)  

Credit  Bugetul total al  

proiectului este de     

40 mln. dolari SUA sau 

echivalentul a 26.1 

milioane DST.   

Inclusiv în anul 2017 au 

fost debursate 4.1 mln. 

dolari SUA 

Conform situației din 31 ianuarie 2017, în total au fost realizați 12 din cei 16 

indicatori (DLI) inițiali, pentru care au fost debursate 23,5 mln. dolari SUA din 

creditul inițial de 40 mln. dolari SUA. 

În februarie 2017, Proiectul PRIM a fost restructurat, și anume indicatorii DLI 2 

„30 la sută din şcolile de circumscripție îndeplinesc standardele şcolare de 

asigurare a calităţii aprobate”, DLI 3 „50 la sută din şcolile de circumscripție 

îndeplinesc standardele şcolare de asigurare a calităţii aprobate” şi DLI 4 „70 

la sută din şcolile de circumscripție îndeplinesc standardele şcolare de 

asigurare a calităţii aprobate” și resursele financiare în sumă de 12 mln. dolari 

SUA au fost realocate către Fondul de Investiții Sociale din Moldova pentru 

renovarea a 15 școli de circumscripție. 

 

În anul 2017 au fost realizați indicatorii DLI 9 ”Rezultatele participării 

Moldovei la PISA 2015 analizate şi diseminate în mod public” și indicatorul 

DLI 6 ”30 la sută din directorii de școală şi 10 la sută din cadrele didactice 

şcolare formate în conformitate cu programul revizuit de formare a cadrelor 

manageriale şi didactice şcolare”. Pe parcursul anului 2016 și 2017, Ministerul 

Educației, Culturii și Cercetării a realizat formări pentru circa 2630 cadre 

didactice și 950 directori de școală și directori adjuncți, realizând în luna 

decembrie 2017 indicatorul DLI 6 menționat mai sus. 

 

 

 

 

În contextul construcţiei/reconstrucţiei celor 12 şcoli, acţiune transferată către 

FISM, în anul 2017 s-a realizat:  

- activităţi de promovare la nivel naţional şi local; 

- evaluarea socială şi tehnică a tuturor subproiectelor înaintate; 

- elaborarea termenilor de referinţă pentru temele de proiectare. 

 

Guvernul 

României 

 

 

 

 

Programul de 

asistenţă tehnică şi 

financiară acordată 

de Guvernul 

României pentru 

instituţiile 

Grant Bugetul total al  

proiectului este de  26 

mln Euro,  

 

inclusiv în anul 2017  au 

fost valorificate/ 

În contextul implementării proiectului s-a realizat:  

Au beneficiat de condiţii mai bune de educaţie timpurie 940 de instituţii 

preşcolare, inclusiv:  

-349 grădiniţe au beneficiat doar lucrări de renovare; 

-412 grădiniţe au fost renovate şi dotate cu bunuri; 

-179 grădiniţe au fost doar dotate dcu bunuri.  



 

 

 

 

 

 

 

preşcolare din 

Republica  

Moldova 

debursate  

58 421 125, 94 lei 

echivalent cu 

2 827 933.03 EUR  

 

 

UNICEF 

Parteneri: 

Centrul Republican 

de Asistenta 

Psihopedagogica; 

Institutul de Științe 

ale Educației; 

Universitatea de 

Stat din Moldova; 

ONG-uri 

Acces la educația 

de calitate a tuturor 

copiilor 

2013-2017 

Grant Bugetul total al 

proiectului este de 

2,061,325 USD 

 

Inclusiv în anul 2017 au 

fost valorificate  

269,686 USD 

Rezultate de nivel înalt realizate cu contribuția UNICEF:  

- Numărul copiilor cu nevoi educaționale speciale in școlile de masă a 

crescut la mai mult de 10,000 

- Elevii din Moldova au arătat rezultate mai bune la PISA 2015 

- Experiența Moldovei privind revitalizarea sub-sectorului de educație 

timpurie a fost recunoscută ța nivel internațional  

- 40 copii romi merg la școală sprijinii în cadrul proiectului UNICEF 

 

Alte rezultate: 

Sprijin pentru dezvoltare cadrului de politici si normativ: 

- Contribuție la elaborarea Codului Educației, Educaţia -2020” ;  

aprobarea standardelor de educație de calitate pentru instituțiile de 

învățământ general din perspectiva școlii prietenoase copilului  2013 

- Contribuţie la elaborarea:  standardelor profesionale de educație 

timpurie pentru educatorii din instituțiile preșcolare;  Planului de 

susținere a populației de etnie romă 2016-2020;  strategiei 

intersectoriale parentale și a planului de acțiuni 2017-2020;  strategie 

ide decentralizare în educație, instrucțiunilor prevenirea abandonului 

școlar ,  conceptului și pilotarea mentoratului în instituțiile preșcolare  

Dezvoltarea capacităților specialiștilor:  

- 1300 manageri școlari (câte unul din fiecare instituție școlară) instruiți 

pentru a aplica standardele școlii prietenoase copilului în evaluarea 

independentă a școlii  

- 238 cadre ale Serviciilor de asistență psiho-pedagogică au fost instruiți 

pentru evaluarea complexă a dezvoltării copilului  

- 44 formatori au fost pregătiți pentru a sprijini cadrele didactice în 

aplicarea educației incluzive, centrate pe elev  

- 35 reprezentanți ai direcțiilor de învățământ și mai mult de  1,000 

profesori au fost pregătiți pentru a identifica și adresa cazurile de 

violență  

- Materiale informative privind formele de abuz și violență în școli au 

fost elaborate pentru părinții adolescenților.  

Studii: 

- Studiul privind incluziunea copiilor cu dizabilități în educație, 2013 

- Studiul privind copiii din afara școlii  

- Studiul privind metodologia determinării costurilor serviciilor de 



dezvoltare timpurie  

Inclusiv in 2017:  

- Elaborarea pachetului standard de servicii educaționale pentru educația 

prșcolară, primară, gimnazială și liceală;  

- Elaborarea ghidului privind incluziunea copiilor cu dizabilități severe 

și a copiilor cu dizabilități senzoriale în educație; 

- Revizuirea ghidului Planului Educațional Individualizat  

- Reconfirmare angajamentului de a promova educație incluzivă în baza 

Comentariului General nr. 4 la Art.. 24 al Convenției cu privire la 

drepturile persoanelor cu dizabilități  

- Organizarea conferinței privind educație incluzivă  

- Lansarea rezultatelor studiului privind accesul copiilor romi la servicii  
UNICEF 

Partners: 

AO “Asociația 

pentru Dezvoltarea 

Tehnologiilor 

Informaționale – 

EDUCAT”; 

AO “CBS AXA” 

 

 

Empowering 

adolescents 

Grant  Bugetul total al 

intervențiilor este de 

135,703 USD 

 

Inclusiv în anul 2017 au 

fost valorificate  

84,790 USD 

- Elaborarea studiului și raportului privind capacitățile Autorităților 

Publice Locale pentru implementarea Strategiei Naționale de 

Dezvoltare a Sectorului de Tineret; 

- Elaborarea instrumentului de monitorizare socială și participare a 

tinerilor U-Report; 

- Elaborarea prototipului vizual al paginii web al Consiliului Național al 

Elevilor;  

- Organizare unei mese rotunde dintre Ministerul Tineretului și Sportului 

din Republica Moldova și Ministerul Tineretului și Sportului al 

României întitulată “Cooperare orizontală România – Moldova. 

Servicii integrate pentru adolescenți la nivel de comunitate”; 

- Elaborarea evaluării privind barierele și impedimentele privind 

participarea adolescenților în luarea deciziilor; 

- Elaborarea studiului național privind Educația Parentală  a 

Adolescenților  

USAID 

 

Guvernul Suediei 

 

Inițiativa 

Robotica 

Educațională 

(Roboclub)  

 

Grant Bugetul total al 

proiectului este de cca 

600 mii USD, asimilat la 

moment 325 mii USD, 

 

 inclusiv în 2017 cca 150 

mii  

 

 

 

În contextul implementării proiectului s-a realizat (inclusiv în 2017):  

- Roboclub cuprinde 112 instituții de învățământ din 63 localități, dintre care 

38 instituții situate în zone rurale și 74 în zone urbane.  

În anul 2017 circa 4000 de elevi au beneficiat de ore de robotică. 

- În anul 2017 

o 36 de instituții de învățământ noi au fost adăugate la 

programul național de studiere a roboticii Roboclub  

o 40 de instituții de învățământ membre ale Programului 

Roboclub din perioada precedentă au fost dotate cu 

echipamente suplimentare.  

- 250 profesori au fost instruiți pentru folosirea echipamentelor de robotică în 

activități educaționale  



- A fost implementat modelul de învățare prin competiții  

- Au fost desfășurate 3 ediții naționale ale competiției de robotică FIRST 

LEGO League. 

- La ediția FIRST LEGO League Moldova au participat 320 de elevi și 74 de 

antrenori din toată țara.  

- Echipele campioane ale competiției FIRST LEGO League Moldova au 

participat la Competiții internaționale de robotică în Estonia, Spania, 

Danemarca și SUA 

- A fost organizată competiția națională SumoBot Challenge (după modelul 

competițiilor internaționale), cu participarea a 64 de echipe din toată țara  

- Cu ajutorul partenerilor din Estonia a fost dezvoltat un ghid didactic 

pentru predarea roboticii  

USAID  

 Guvernul Suediei 

 

Proiectul de 

Competitivitate 

din Moldova 

(2015-2020) 

 

Inițiativa – Pilot 

Clasa Viitorului 

Grant Bugetul etapei pilot 

2017-2018  este de cca 

300 mii USD, dintre care 

în 2017 au fost alocate 

50 mii USD  

- 11 instituții de învățământ au fost selectate și dotate cu echipamente digitale  

- Echipele de implementare de la instituțiile pilot au participat la ateliere 

pentru a conceptualiza modelele proprii ale Claselor viitorului 

- 50 de cadre didactice și reprezentanți ai administrațiilor instituțiilor 

educaționale au fost familiarizați cu metode și tehnici inovatoare de 

organizare a procesului de studiu  

Lumos 

Foundation 

Moldova  

 

Parteneri:  

MECC, 

APL din raioanele 

Ialoveni și Florești, 

din UTAG 

Dezvoltarea și 

promovarea 

educației incluzive 

(EI) 

(2010-2020)  

Grant 
Bugetul total al  

proiectului este: 1 676 

000*Euro (2010-2020) 

Inclusiv în anul 2017 au 

fost valorificate: 

77 000 Euro  

În contextul implementării proiectului s-a realizat:  

1. Suport acordat autorităților administrației publice centrale în 

dezvoltarea cadrului normativ și metodologic de promovare a EI. Elaborate la 

inițiativa și cu participarea nemijlocită a Lutos 115  documente de politici, acte 

normative, suporturi metodologice, din care 46 de aprobate de Guvern, MECC 

și instituțiile centrale (IȘE, CRAP). 11 lucrări au fost editate de Lumos și 

diseminate in sistemul educațional 

Inclusiv în anul 2017: 

- Elaborate 7 documente  

2. Suport acordat autorităților administrației publice locale în elaborarea 

planurilor strategice de dezvoltare a EI. 26 de raioane/UTAG – sprijinite în 

elaborarea, aprobarea, implementarea planurilor. 

3. Suport acordat autorităților administrației publice locale în crearea 

serviciilor de suport educațional: SAP, CREI, CMI, CDS. Total 

create/consolidate – 24 de servicii. 

Inclusiv în anul 2017: 

- Create servicii EI în 7 instituții de educație timpurie 

4. Suport acordat autorităților administrației publice locale și instituțiilor 

de învățământ în formarea continuă a personalului didactic în domeniul EI. În 

total, în perioada 2010-2017, au fost organizate 1110 activități de formare 

(stagii, seminare, ateliere, reuniuni metodice), în care au fost încadrați  cca. 

13.000 de participanți 



Inclusiv în anul 2017: 

-  118 activități, 1300 participanți 

5. Suport acordat autorităților administrației publice locale și instituțiilor 

de învățământ în asigurarea incluziunii copiilor cu CES și/sau dizabilități în 

învățământul general.  

Total asistați pe parcursul implementării Proiectului – cca. 1200 de copii. 

Inclusiv în anul 2017: 

-  149 de copii 

Lumos 

Foundation 

Moldova  

 

Parteneri:  

MECC, 

APL din raioanele 

Ialoveni și Florești, 

din UTAG 

 

Reforma sistemului 

rezidențial de 

îngrijire a copiilor 

(DI) (2009-2020) 

Grant Bugetul total al  

proiectului este:  

3 088 000 Euro*, 

(2010-2020) 

Inclusiv, în anul 2017 au 

fost valorificate: 

1. 81000 Euro 

2. Suport acordat APC în dezvoltarea cadrului normativ ce ține de 

planificarea strategică, crearea serviciilor sociale. Elaborate și promovate, acte 

normative, suporturi metodologice, din care 11 aprobate de Guvern, MSMPS. 7 

lucrări au fost editate de Lumos și diseminate. 

Inclusiv în anul 2017: 

 Promovate 3 acte normative pentru organizarea și funcționarea serviciilor 

sociale „Locuință socială asistată” și„Centrul de resurse și suport  tineri”   

 Realizat Studiul „Evaluarea situației absolvenților   instituțiilor rezidențiale 

și a tinerilor care au ieșit din serviciile sociale de plasament” 

 Realizată evaluarea situației copilului aflat în situație de risc și a serviciilor, 

adresate copilului și familiei din UTAG 

 Elaborat Planul de acțiuni pentru anii 2018-2022 în Găgăuzia,  privind 

implementarea Strategiei pentru protecția copilului   

3. Suport acordat APL în procesul implementării reformei sistemului 

rezidențial de îngrijire:  

 promovat pachetul de acte normative pentru crearea serviciilor sociale: 

Sprijin familial, Asistența Parentală Profesionistă, Asistența personală, 

Casa Comunitară pentru copii în situație de risc; 

 Lichidate/transformate 6 instituții rezidențiale din 4 regiuni 

 Asistați în procesul incluziunii sociale și școlare   1448 copii (301 

reintegrați, 683 - prevenită instituționalizare, 269 – APP, CCTF, 71 – Casa 

Comunitară, 124 tineri absolvenți ai IR) 

Inclusiv în anul 2017: 

4. Suport acordat autorităților administrației publice locale în procesul de 

monitorizare a situației copiilor reintegrați (36), copii plasați în servicii APP, 

CCTF, CC (148).  

- Suport acordat autorităților administrației publice locale în formarea 

continuă a personalului din cadrul DASPF, serviciilor sociale 

create/dezvoltate - anual cca 370 persoane. 

Open Society 

Foundations/ 

Early Childhood 

Program 

Consolidarea şi 

diseminarea 

practicilor de 

succes privind 

Grant Bugetul total al  

proiectului este de    

81,072 Euro,  

 

În contextul implementării proiectului pe parcursul anului 2017 s-au realizat 

următoarele:  

- organizate în grădiniţele-pilot ateliere practice cu 174 părinţi ai copiilor din 

grupele pregătitoare cu genericul „Pregătirea psihologică a copilului pentru 



 

 

Parteneri:   

PE „Pas cu Pas” şi 

Keystone Moldova  

educaţia incluzivă 

timpurie 

 (01.02.2017- 

29.06.2018)  

Inclusiv în anul 2017 au 

fost valorificate   

33,545 Euro 

şcoală”; 

- elaborat şi pilotat proiectul Instrucţiunii de aplicare în educaţia timpurie 

incluzivă a Metodologiei de evaluare a dezvoltării copilului; 

- organizate 12 ateliere practice cu participarea a 245 specialişti din cadrul SAP-

urilor, manageri şi cadre didactice din instituţiile de educaţie timpurie; 

- realizată vizita de studiu în cadrul SAP Cahul pentru 36 specialişti din 12 

SAP-uri, în cadrul căreia specialiştii au avut oportunitatea de a cunoaşte 

metodele de intervenție a SAP pentru asigurarea incluziunii de succes în 

educația timpurie; preluarea experienței SAP Cahul în asistarea copiilor cu 

dezabilități severe; cunoașterea terapiilor specifice în cazurile copiilor cu 

tulburări din spectrul autist; 

- formaţi 33 specialişti din cadrul SAP-urilor şi manageri ai grădiniţelor-pilot 

privind aplicarea Metodologiei de evaluare a dezvoltării copilului.  

 

  

Open Society 

Foundations/OSF-

London 

Parteneri Keystone 

Moldova 

 

Dezvoltarea și 

diseminarea 

modelului de 

educație incluzivă 

în instituțiile de 

educație timpurie 

din Moldova 

2014-2018 

Grant Bugetul total al 

proiectului -  234 698 

dolari SUA,  

inclusiv valorificați în 

2017 –  

88 000 dolari SUA 

Scopul – incluziunea copiilor cu CES în grădinițe, prin utilizarea experienței 

Keystone Moldova în domeniul mobilizării comunitare și a factorilor 

decizionali la nivel regional, inclusiv a SAP-urilor 

 În colaborare cu structurile centrale și regionale (CRAP și 11 SAP-uri,  DRÎTS 

și APL-uri), proiectul a susținut 15 grădinițe în dezvoltarea practicilor incluzive, 

a contribuit la promovarea mecanismelor de referire, evaluare și re-evaluare  a 

copiilor cu CES și elaborarea unor documente și instrumente operaționale în 

acest scop.  

În 2017s-a pus accent pe fortificarea modelului de incluziune în educația 

timpurie (în bază la 6 grădinițe) și diseminarea practicilor de succes de 

colaborare intersectorială: 

- 30 educatori au fost ajutați, prin activități de trening și mentorat,  

- 36 specialiști din 11 SAP-uri au fost capacitați să conlucreze cu educatorii 

copiilor cu CES<  

- 67 de cadre didactice (18 de la ciclul primar și 49 educatori) au participat la 

activități de asigurare a unei continuități în abordarea pedagogică centrată pe 

copil pentru asigurarea tranziției de succes a copiilor (inclusiv celor cu CES) la 

școală 

- elaborarea și pilotarea Instrucțiunilor de implementare a Metodologiei de 

evaluare a dezvoltării copilului în educaţia timpurie 

GERMANIA  

 

Ministerul de 

Dezvoltare şi 

Cooperare 

Economică al 

Republicii Federale 

“Infrastructură 

Socială şi Eficienţă 

Energetică” 

Grant Bugetul total al  

proiectului este de   5 

mln Euro,  

 

inclusiv în anul 2017 au 

fost valorificate/ 

debursate   

În contextul implementării proiectului pe domeniul educaţiei   

s-a realizat:  

-  1 000 000 Euro  au  fost alocaţi  pentru construita gradinitei "DoReMicii" 

de la Calarasi, unica cladire publica din regiunea Moldova, Ucraina si 

Romania, care are certificarea de eficienta energetica de la Institutul German 

de Casa Pasiva, de aceea l-am si inclus in tabel. 



Germania prin 

banca germană de 

stat „Kreditanstalt 

für Wiederaufbau“ 

(KfW) 

 

Parteneri  

FISM  

17 789 814, 71 lei 

echivalent cu 

844 659, 38 mii EUR  

 EDUCATIE –  

 

1 000 000 Euro 

 

HCNM OSCE 
(Înaltul Comisar 

pentru Minorități 

Naționale OSCE 

de la Haga ) 

 

Implementator 

Asociația 

Naționala a 

Trainerilor 

Europeni din 

Moldova 

(ANTEM), 

Integrare cu respect 

pentru diversitate: 

Învățarea simultană 

a limbilor română 

și găgăuză în UTA 

Găgăuzia 

 

2015-2017 

Grant  119,276 EURO 1) au fost elaborate 16 materiale didactice – Ghid, Curriculum, Manual, carduri 

ilustrative, Colecție de povești, snoave și povestiri, Colecție de poezii și cântece, 

suport audio; 

2) a fost elaborată o platformă bilingvă pentru învățarea simultană a limbilor - 

http://bilingual.antem.org/ 

3) 230 de copii din 10 grădinițe ale UTA Găgăuzia și 181 de părinți au 

beneficiat de programul de Învățare simultană a limbilor română și găgăuză; 

4)  Au fost realizate 60 de imersiuni culturale în 5 localități din Găgăuzia; 

5) Au beneficiat de instruire metodică 30 de cadre didactice (manageri, 

profesori de limbă română și găgăuză); 

6) 203 părinți au fost inițiați în programul de Învățare simultană a limbilor 

română și găgăuză;  

7) Au fost organizate 20 training-uri pentru părinții-beneficiari, manageri, 

profesori; 

8) Au fost realizate 10 sesiuni de monitorizare a programului de învățare 

simultană 

9) Au fost organizate 7 evenimente de promovare: 2 conferințe, 5 lansări de 

materiale didactice 

ELVEŢIA  

(Agenția 

Elvețiană de 

Dezvoltare și 

Cooperare ) 

Implementator 

Asociația 

Naționala a 

Trainerilor 

Europeni din 

Moldova 

(ANTEM) 

 (proiect în 

derulare) 

Integrare cu respect 

pentru diversitate: 

Învățarea simultană 

a limbilor română 

și găgăuză în UTA 

Găgăuzia 

2017-2018 

 

Grant  536,912.00 MDL 

 

1) au fost realizate 10 sesiuni de informare pentru 250 de părinți 

2) un training inițiere în procesul de învățare simultană pentru 10 manageri de 

grădinițe 

3) un training pentru 20 de profesori de limbă română și găgăuză pentru a 

implementa procesul de învățare simultană a limbilor. 

ELVEŢIA  

 

Fondul Loteriei 

Cantonului 

JOBS Moldova 

„Orientare 

Profesională în 

Mediul de Afaceri 

Grant Bugetul total al  

proiectului este de   

200,000 euro 

 

În contextul implementării proiectului s-a realizat:  

- 3 școli partenere (Liceul I. L. Caragiale din Orhei, Gimnaziul A.I. Cuza din 

Bălți, Școala Profesională nr. 7 din Chișinău) au implementat programul JOBS 

de orientare personală și pe piața muncii (7 caiete) preluat drep bună practică 

http://bilingual.antem.org/
http://bilingual.antem.org/


Zurich, 

Elveția 

 

Parteneri:   

Univeristatea 

Pedagogică 

Zurich (PHZH), 

ONG Institutul 

de Fomare a 

Capacităților 
Profesionale 

(IFCP) 

și Școli” 

(2016-2017)  

Inclusiv în anul 2017 au 

fost valorificate 130,000 

euro  

din România 

- 12 profesori și 3 directori de instituții au beneficiat de 4 runde de formare a 

cadrelor didactice, 1 vizită de studii în România și 1 vizită de studii în Elveția 

- 80 de elevi au beneficiat de identificarea aptitudinilir, intereselor și de 

consolidarea  competențelor pentru viață cum ar fi comunicarea, reflecția, 

prezentare etc. 

- Materialele didactice JOBS (7 caiete + broșura profesorului) preluate din 

România au fost pilotate și adaptate la contextul național, la specificul sistemuli 

educațional și nevoilor cadrelor didactice și elevilor R. Moldova.  

  

Inclusiv în anul 2017  

- Implementarea a 5 caiete JOBS din 7 cu circa 80 de elevi în 3 instituții 

de  învățământ 

- 3 runde de formare a cadrelor didactice 

- 1 vizită de studii în Elveția a cadrelor manageriale din instituțiile 

partenere 

- 3 Expoziții JOBS organizate la Chișinău, Orhei, Bălți cu cca 80 elevi, 

10 agenți economici și cca 30 părinți pentru a valorifica rezultatele 

muncii elevilor pe pracursul perioadei de proiect 

- Un vast feedback pe conținut colectat de la 9 cadre didactice implicate 

în proiect pentru a adapta conținutul programul JOBS  

ELVEŢIA 

Fundația 

Pestalozzi 

 

 

Școala deschisă 

pentru toți copiii 

2017-2019 

Grant Bugetul total al  

proiectului este de  

268 400 euro, inclusiv 

valorificate în 2017 – 

60 000 euro 

Proiectul contribuie la realizarea dreptului  copiilor din 5 comunități rurale, în 

special copiilor în dificultate, la educație de calitate (treptele preșcolară și 

primară), într-un mediu incluziv, centrat pe nevoile copilului, în parteneriat cu 

familia. 

În anul 2017 au fost realizate următoarele: 

- asistență materială pentru 145 copii social vulnerabili (81 preşcolari şi 64 elevi 

clase primare) pentru a asigura participarea lor la programe educaționale în 

perioada rece; 

- dotare cu materiale dezvoltative a grădiniţelor din proiect (cărţi pentru copii, 

jocuri etc.) – beneficiari 288 de copii de 5-7 ani; 

- programe extrașcolare organizate regulat în 5 școli pentru 490 de copii de 

vârstă școlară (în special pentru copiii în dificultate, dar nu în izolare), pentru 

dezvoltarea deprinderilor de comunicare, motivație pentru învățare  prin 

implicare în proiecte etc. 

- 68 cadre didactice de la ciclurile preșcolar și primar ghidați spre îmbunătățirea 

practicilor din clasă/grupă în baza metodologiei centrate pe copil 

- 588 elevi beneficiari de practici îmbunătățite și de mediu mai bogat în resurse 

pentru învățare  

- 22 cadre didactice ghidate spre forme noi, interactive de lucru cu părinții, în 

cheia parteneriatelor menite să sprijine dezvoltarea și învățarea copiilor  

  

 



Liechtenstein 

Development 

Service (LED)  

 

Implementator 

Asociația 

Centrul  

pentru 

Educație 

Continuă 

FELT School  

(Școala Viitorilor 

Profesori de 

Limba Engleză) 

 

2015-2018 

Grant Bugetul total al  

proiectului este de 

165’824 euro, 

 

Inclusiv în anul 2017 au 

fost valorificate/ 

debursate 48’769 euro. 

Realizări în contextul implementării proiectului: 

- Editate şi reeditate, pilotate şi ulterior evaluate implementarea  seturilor  de 

fișe didactice la limba engleză, nivelul claselor primare;  Promovate programe 

de Intership;  

- publicată și reeditate o broșură pentru lectură ghidată în limba engleză (The 

School Bell); 

-  elaborate 11 filme didactice privind integrarea fișelor în procesul de predare a 

limbii engleze în clasa a doua,  

-  elaborate 14 seturi de fișe didactice pentru cursul ,,Limba Engleză pentru 

Gastronomie” elaborat pentru școlile profesionale  

-  distribuite gratuit 50 de exemplare Centrului de Excelență în Servicii și 

Prelucrarea Alimentelor și 40 de exemplare au fost distribuite către 7 profesori 

de la școlile profesionale; 

-  elaborate 32 de proiecte didactice pentru cursul ,,Limba Engleză pentru 

Gastronomie”  -  organizate ateliere de lucru privind activitățile de lectură 

ghidată în limba engleză pentru elevii claselor primare.  

- Au fost organizate 2 școli de vară ,,Predarea Limbii Engleze în Clasele 

Primare 

- Au fost organizate două ediții a școlii de vară ,,Predarea Limbii Engleze în 

Școlile Profesionale care Activează în Domeniul Gastronomiei”  

- organizate activități de co-predare (50  ore) ca parte a activităților 

extracurriculare într-un grup de elevi, specialitatea ,,Bucătar”, Chelneri-

Barmeni”, 

- Elaborată Strategia de marketing a seturilor de fișe didactice pentru anii 2017- 

2020. 

 Inclusiv în anul 2017  

-  publicate 4 seturi de fișe didactice la limba engleză, nivelul claselor primare;  

- reeditat 1 set de fișe didactice la limba engleză, nivelul claselor primare;  

-  reeditat o broșură pentru lectură ghidata (The School Bell); 

-  activități de lectură ghidată în 8 școli (156 elevi) precum și la sediul 

organizației (96 elevi)   

- ilotate 9 seturi în 7 școli în cadrul activităților de co-predare  

-t elaborate 9 filme didactice privind integrarea fișelor în procesul de predare a 

limbii engleze în clasa a doua ; 

- - Programul anual de internship „Predarea Limbii Engleze în Clasele Primare” 

a fost lansat, 8 profesori au participat în program, Total: 192 ore de lucru; 

- evaluate rezultatele obținute în urma pilotării fișelor didactice în diverse școli. 

 

Liechtenstein 

Development 

Service (LED)  

 

Un start bun 

în viață pentru 

copiii din 

mediul rural 

Grant Bugetul total al  

proiectului este de  

952’870 euro,  

 

- Formarea, în noua paradigmă educațională, a cadrelor didactice din instituțiile 

nou create şi renovate – 98 de Centre Comunitare şi grădinițe - și altor grupuri 

ţintă.  

În faza II, accentul s-a pus pe continuitatea dintre preșcolaritate și școală și pe 

pregătirea inițială a cadrelor didactice pentru educația centrată pe copil. În faza 



Implementator 

Programul 

Educațional 

Pas cu Pas 

 

 

din Moldova, 

 

2009-2018 

(în 3 faze) 

 

 

inclusiv valorificate 

în 2017 – 108’400 

euro. 

III abordarea strategică este pe Promovarea înţelegerii comune a calităţii în 

educaţie la diverse trepte ale sistemului – o lacună care generează multe 

înțelegeri contradictorii și confuzii. 

Rezultate, inclusiv în 2017: 

- 33 formatori, mentori naţionali, care aplică și la clasă metodologia centrată pe 

copil în baza instrumentelor de monitorizare a calității, aprobate de experți 

internaționali notorii (resursele Asociației Internaționale Step by Step/ISSA); 

- 235 cadre didactice din 21 instituţii preşcolare, inclusiv cele asociate colegiilor 

și universităților prin practica pedagogică, utilizează instrumentele profesionale 

ISSA;  

- 91 cadre didactice de la ciclul primar din 15 instituții pregătite să realizeze 

învățarea semnificativă și evaluarea criterială/ fără note; 

- 183 cadre didactice de la ciclurile gimnazial şi liceal ghidați spre crearea unor 

comunități de învățare incluzive, pe principii de cooperare și abordare trans-

disciplinară; 

- 136 cadre profesorale de la instituțiile de formare inițială familiarizate cu 

resursele teoretico-practice pentru paradigma centrată pe copil (resursele ISSA), 

din ei 19 profesori de la 6 instituţii pedagogice pregătiți să valorifice aceste 

resurse în cadrul practicilor pedagogice. 

 

Liechtenstein 

Development 

Service (LED)  

 

Implementator 

 Institutul pentru 

Inițiative Rurale   

(IRI) 

Educație Plus III:  

Îmbunătățirea 

educației  

incluzive de 

calitate în 

Republica 

Moldova, 

(2016-2018) 

Grant Bugetul total al  

proiectului este de    

3’166’775 lei MDL 

 

Inclusiv în anul 2017 au 

fost valorificate/ 

Debursate 

1’258’683 lei MDL 

 

În contextul implementării proiectului Educație Plus III în anul 2017 s-a 

realizat: 

Un număr de 155 copii dezavantajați, în special elevi de proveniență romă (56) 

din două gimnazii ale republicii: Zîrnești și Gribova au beneficiat de voucher-e 

educaționale care au contribuit nemijlocit la îmbunătățirea calitativă a educației 

și performantei educaționale a elevilor.  

- creșterea reușitei școlare anuale (în mediu 21%), reducerea fenomenului 

absenteismului (în mediu cu 61%) și reducerea decalajului educațional între 

elevii beneficiari și nebeneficiari (în mediu cu 100%). 

- Copiii au beneficiat de rechizite și alte auxiliare școlare. 

- Un număr de 49 de elevi au beneficiat de 1265 sesiuni suplimentare de 

facilitare a temelor de acasă în baza modelului inovativ Educație Plus elaborat 

de IRI. 

- Un număr de 90 elevi au beneficiat de plata pentru alimentare, iar alți 20 de 

copii de vîrstă preșcolară din medii vulnerabile au beneficiat de voucher-e de 

sprijin (haine, alimentație, jucării). 

- 104 părinți au beneficiat de 7 sesiuni de lucru în vederea cultivării 

sentimentului de  importanță a educației de calitate precum și a asistenței 

suplimentare de care au nevoie copiii în situație de risc; 

- 31 de profesori au beneficiat de 18 ore de training susținut de unii dintre cei 

mai buni experți în domeniul educație incluzivă de calitate  şi organizare a 

activităților interactive pentru copii în grădiniță (experți ai centrelor 

educaționale Pas cu Pas și Pro-Didactica). 



-2 mediatori romi au beneficiat de un training in vederea practicilor de facilitare 

a procesului educațional de calitate  

Ambasada Franței Filiere bilingve 

2.0. 

2016-2018 

Grant 2017  

301.000 lei 

70 de profesori formați pentru a preda în clasele bilingve 

Organizația 

Internațională a 

Francofoniei/ 

CREFECO 

Promovare a 

francofoniei în 

regiune  

Grant  

2017 

 3550 euro 

47 de profesori formați în cadru a două seminare republicane cu formatori 

externi 

Save the Children 

International 

Protecția copilului 

față de violență. 

Participarea copiilor 

în procesul 

decizional 

Grant 81,000 Euro Suport pentru prevenirea și combaterea violenței în școli 

2230 personal școlar format în sprijinirea părinților în dezvoltarea abilităților de 

parenting pozitiv, evaluarea şi dezvoltarea comportamentului elevului, 

prevenirea și combaterea violenței. 

  

Participarea copiilor la monitorizarea respectării drepturilor lor și la 

procesele de luare a deciziilor 

- Raportul copiilor în limba română editat în 2000 de exemplare; 

- Raportul copiilor tradus în limba engleză,  expediat și acceptat de 

Comitetul pentru Drepturile Copilului; 

 

Dezvoltarea capacităților Consiliilor elevilor:  

 225 manageri școlari  instruiți în organizarea activităților consiliilor elevilor (54 

formări). 

 10000 de copii, membri ai consiliilor elevilor și ale grupurilor de inițiativă vor 

fi implicați în monitorizarea drepturilor lor 

 

OAK Foundation 

Parteneri: CN 

PAC 

Protecția copiilor 

împotriva abuzului, 

neglijării, 

exploatării și 

traficului printr-un 

sistem consolidat și 

funcțional 

Grant 45,693.26 EURO Consolidarea capacităților sectorului educațional în aplicarea 

mecanismului intersectorial de cooperare privind identificarea, evaluarea, 

referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime sau potențiale victime 

ale violeneței . 

Formarea a 217 directori de grădinițe din mun. Chișinău și raionul Orhei în 

domeniul aplicării MIC 

Aplicarea a cinci programe de prevenție primară și secundară a violenței 

față de copii 

- 2 programe de prevenire a abuzului față de copii aplicabile (În drum 

spre casă, Fără palme) 

- 3 programe de prevenire a abuzului față de copii aplicabile (Fir de  

Nisip; Educație fără violență; Provocările lui Dragoș) 

3000 de educatori și profesori instruiți de către persoanele resursă pentru a 

pune în aplicare activități de prevenire a violenței cu copiii și părinții  
 

ERIKS 

Development 

Participatory and 

inclusive civic 

Grant 13,162.32 EURO 

 

- Organizarea Turnamentului Republican în domeniul Drepturilor 

Omului/ Drepturile Copilului în cadrul orelor de educație civică. 



Partner education  Formarea profesorilor de Educație Civică din raioanele Strașeni și Ștefan Vodă. 

-- Organizarea în parteneriat cu MECC și Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion 

Creangă’’ a Conferinței naționale privind educația pentru drepturile omului/ 

copilului.  94 de profesori din învățământul preuniversitar și universitar au luat 

parte la eveniment și au împărtășit experiență de implicare a copiilor în 

monitorizarea propriilor drepturi 

Kids First Fund Child Abuse 

Awareness and 

Prevention 

Grant 7,409.81 EURO 

 

Dezvoltarea capacităților cadrelor didactice din 10 raioane (Cahul, Dubăsari, 

Ștefan Vodă, Criuleni, Cimișlia, Bălți, Strășeni, Leova, Chișinău, Orhei ) pentru 

a preveni și proteja copiii împotriva violenței. 

 

UNESCO Protecția copilului 

față de violență în 

instituția de 

învățământ 

Grant 18,496.94 EURO - Elaborarea Ghidului metodologic privind prevenirea violenței față de 

copil în instituția de învățământ (1500 de ghiduri în limba română și 500 de 

ghiduri în limba rusă printate și distribuite); 

- Elaborarea culegerii de acte normative, inclusiv ghidul de elaborare a 

PPC, privind protecția copilului față de violență în instituția de învățământ 

(1500 ex în limba română și 500 de ex. în rusă printate și distribuite) 

- Formarea a 45 de specialiști din cadrul CRAP, Inspectoratul Școlar 

Național, coordonatori pentru protecția copilului din OLSDÎ pentru aplicarea 

ghidului metodologic și a ghidului de elaborare a Politicii de protecție a 

copilului; 

- Formarea a 1330 de coordonatori pentru protecția copilului din 

instituțiile de învățământ preuniversitar.pentru aplicarea ghidului PPC 

UNESCO  Cultura – sursă a 

păcii, sursă a 

inspirației. 

Promovarea 

diversificării 

culturale prin 

Jocurile Delfice”, 

Sectorul de cultură 

al UNESCO  

GRANT  ( 21 000 euro). În cadrul proiectului  au fost  desfășurate un șir de concursuri de selectare a 

tinerilor talente în toate regiunile Republicii Moldova. A fost formată o echipă 

de talente tinere care au participat la Jocurilor Delfice ale statelor CSI, ce au 

avut loc la Ekaterinburg în perioada 18-23 aprilie 2017. Moldova a participat la 

următoarele secțiuni: vioară, canto popular, canto de estradă, canto academic, 

nai, acordeon, fotografie, arte plastice. Moldova a câștigat două medalii de aur, 

una de argint, două de bronz și patru diplome de merit. 

Se desfășoară pregătirile pentru concertul final al câștigătorilor Jocurilor Delfice 

și pentru formarea unei noi delegații la următoarele Jocuri Delfice. 



Egalitatea gender 

prin intermediul 

educației (Proiect 

informațional în 

școlile și liceele 

republicii, 

incluzând raioanele 

din stânga 

Nistrului).  

Grant  (19 000 euro). Realiyate seminare cu tematica: „Rolul UNESCO în promovarea egalității de 

gen. Proiectele UNESCO în domeniul egalității de gen în Republica Moldova”, 

„Abordările gender în Republica Moldova în contextul Obiectivelor de 

dezvoltare a Mileniului”, „Egalitatea gender: condiție a progresului social-

economic”, „Egalitatea gender în lumea contemporană: rolul mecanismelor 

naționale”, „Teoria și praxiologia. Bărbații și femeile se bucură de drepturi 

egale – sunt oare egale posibilitățile lor”, „Femeile din Basarabia”, „Femeile din 

Republica Moldova – posibilitățile lor”, „Familia și rolul ei în promovarea 

toleranței”, „Toleranța - bază a relațiilor armonioase”. 

 

Pe lângă realizarea de proiecte, CN a RM pentru UNESCO a contribuit la 

participarea experților în foruri, întâlniri de lucru, conferințe și seminare în 

domeniul de competență a UNESCO (Azerbaidjan, Albania, Belarus, Germania, 

România, Rusia, Serbia, Kazahstan, Turcia, Franța, Coreea, Polonia, Estonia 

etc.) Se dezvoltă eficient Rețeaua școlilor asociate UNESCO în Moldova și 

sistemul Catedrelor UNESCO. 

UNESCO  Bioetica în 

învățământ 

(Promovarea 

cunoștințelor în 

domeniul bioetecii 

în Republica 

Moldova prin 

intermediul 

elaborării 

curriculumului 

pentru școli și licee)  

2016-2017  

 

Grant  (20 000 euro). Analiza stării de lucruri în RM privind problemele bioeticii din punctul de 

vedere științific, educativ și praxiologic (determinarea  organizațiilor, cadrelor, a 

contingentului de vârstă);  2.  Elaborarea strategiei și a planului de acțiuni 

pentru diseminarea și dezvoltarea cunoștințelor din domeniul bioeticii  în RM 

din punctul de vedere științific, educativ și praxiologic (determinarea  

organizațiilor, cadrelor, a contingentului de vârstă). 

În cadrul proiectului sunt realizate următoarele acțiuni: este inaugurat Centrul 

național pentru bioetică în Republica Moldova; este editat și difuzat suportul 

didactic „Elemente de bioetică” (în limba română) pentru studenții 

universităților, în cadrul căruia sunt abordate probleme ale corelației dintre 

bioetică și ecologie, aspecte medicale și juridice ale bioeticii etc. 

-au fost editate și  difuzate pe  teritoriul Republicii Moldova:  ediția „Aspectele 

bioeticii în programele educative. Material suplimentar pentru diriginții de 

clasă, cadrele didactice și de conducere în clasele primare și gimnaziale” 

(versiunea română/rusă), „Bioetică  și educație. Materiale de reper pentru 

diriginți, cadre didactice și manageriale din învățământul liceal.” (versiunea 

română/rusă), Material suplimentar pentru diriginții de clasă, cadrele didactice 

și de conducere în clasele primare și gimnaziale (versiunea română). 

Elaborat si aprobat curriculumul la bioetică pentru școli și licee   

Soros-Moldova,  

 

Fundaţiile pentru 

o societate 

deschisă prin 

Consolidarea 

colectivităţilor 

şcolare: creşterea 

rolului părinţilor 

şi comunităților în 

Grant  Bugetul total al  

proiectului este de   

75,000 dolari SUA,  

 

Inclusiv în anul 2017 au 

 4 dezbateri publice organizate în Zonele Nord, Centru, Sud, Uta Găgăuzia 

şi raionul Taraclia; 

 3 sinteze de politici, publicate online, tipărite şi distribuite celor interesaţi; 

 1 studiu de politici educaţionale, publicat electronic şi distribuit factorilor 



intermediul 

Fundaţiei  

 

Programul Buna 

Guvernare 

guvernarea 

educaţiei (2017-

2018) 

fost valorificate/ 

debursate 38,000 dolari 

SUA 

interesaţi; 

 1 Masă Rotundă reprezentativă la nivel naţional organizată; 

 5 comunicate de presă, transmise instituţiilor mass media şi publicate în 

Internet; 

 2 articole în presa scrisă cu acoperire naţională; 

 2 emisiuni radio pe posturile cu acoperire naţională; 

 2 emisiuni TV pe posturile cu acoperire naţională; 

 materiale pentru distribuţie participanţilor la evenimentele organizate în 

cadrul proiectului, publicate în Internet; 

 Portalul societăţii civile în domeniul educaţiei, postat pe Internet; 

 Rubrica Proiectului pe site-ul Institutului de Politici Publice; 

 materiale promoţionale, postate pe platformele online; 

 materiale promoţionale postate pe reţelele sociale. 

Mott 

 

SUA  

 

Parteneri  

PE Pas cu Pas  

Dezvoltarea Școlii 

Comunitare 

Grant Bugetul total al tranșei 

2016-2018 – 150 000 

dolari SUA, 

inclusiv valorificați în 

2017 –  

75 000 dolari SUA 

 

PE Pas cu Pas, în calitate de co-autor  în elaborarea Standardelor Internaționale 

de Calitate a Școlii Comunitare (SICȘC), a susținut pe parcursul a mai multor 

ani procesele de modernizare  a circa 150 de școli din țară în baza viziunii 

transformative comprehensive formulate în SICȘC.  

În anul 2017 au fost realizate:  

- seminare cu întregi comunități de cadre didactice din 40 de instituții din țară în 

promovarea principiilor incluziunii sociale, parteneriate cu familia și 

comunitatea, învățarea semnificativă pe tot parcursul vieții, voluntariatul etc.; 

-  activități de schimb de experiență ți învățare reciprocă la nivel de 3 clustere 

regionale (nord, centru, sud); 

- activități de promovare conceptului de Școală Comunitară a ca răspuns la 

exigențele moderne din educație;  

- activități de cooperare cu 19 țări  din Europa și Asia din rețeaua internațională 

a școlilor comunitare. 

 


