Aprobat
prin Ordinul ministrului, educației, culturii și cercetării
nr.119 din 06.02.2018

Planul de activitate
al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării pentru anul 2018
Indicatori
/
rezultate

Acțiuni

Termene de
realizare

Responsabili
(subdiviziunile
structurale ale
Ministerului)

I. Sectorul Educație
Obiectivul general nr. 1: Sporirea accesului și a gradului de participare la educație și formare profesională pe parcursul întregii vieți
Obiectivul specific nr. 1.1: Extinderea accesului la educația timpurie de calitate
1.1.1. Perfecționarea cadrului de politici privind educația timpurie și asigurarea
Proiect de lege pentru
Trimestrul II
DÎG
accesului pentru toți copiii la servicii educaționale de calitate
modificarea și completarea
Codului educației cu privire
la educația antepreșcolară
elaborat și prezentat pentru
aprobare
1.1.2. Promovarea colaborării dintre educație, ocrotirea sănătății și asistența
Proiectul Hotărârii de
Trimestrul I
DÎG
socială în abordarea sistemică a serviciilor de educație timpurie, prin oferirea de
Guvern privind organizarea
servicii integrate
alimentației copiilor și
elevilor în învățământul
general elaborat și prezentat
pentru aprobare
Instrucțiune cu privire la
Trimestrul I
DÎG
organizarea alimentației
copiilor și elevilor în
învățământul general
definitivată și prezentată
pentru aprobare
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Indicatori
/
rezultate

Acțiuni

Instrucțiune cu privire la
ocrotirea vieții și sănătății
copiilor în instituțiile de
educație timpurie revizuită
42 de instituții de educație
timpurie renovate și dotate

1.1.3. Dezvoltarea și modernizarea rețelei de instituții pentru asigurarea accesului
tuturor copiilor la educația de calitate prin renovarea și construcția instituțiilor
preșcolare în funcție de necesitățile locale
Obiectivul specific nr. 1.2: Asigurarea accesului la învățământul general obligatoriu
1.2.1. Elaborarea și implementarea măsurilor de prevenire și diminuare a
Instrucțiune și Plan de acțiuni
abandonului școlar
implementate
Rapoarte semestriale
elaborate și aprobate
1.2.2. Implementarea de programe de responsabilizare a familiei, administrației
Proiect de hotărâre de
publice locale, comunității, instituțiilor de învățământ, privind asigurarea accesului Guvern privind actualizarea
tuturor copiilor/elevilor la educație de calitate
Regulamentului cu privire la
transportarea elevilor
elaborat și prezentat pentru
aprobare
1.2.3. Crearea unui sistem de monitorizare a înrolării:
1.2.3.1. Monitorizarea școlarizării și abandonului școlar a copiilor cu vârsta
3 Rapoarte elaborate
cuprinsă între 7-16 ani, inclusiv a copiilor de etnie romă
1.2.3.2. Monitorizarea înscrierii copiilor în clasa I
Notă informativă elaborată
1.2.3.3. Monitorizarea încadrării absolvenților ciclului gimnazial la studii ori în
câmpul muncii
1.2.3.4. Monitorizarea organizării procesului de admitere în învățământul liceal

Notă informativă elaborată

1.2.4. Monitorizarea organizării alimentației copiilor și elevilor în instituțiilor de
învățământ primar și secundar general

3 Rapoarte elaborate

2

Notă informativă elaborată

Termene de
realizare

Trimestrul III

Responsabili
(subdiviziunile
structurale ale
Ministerului)
DÎG

Pe parcursul
anului

DÎG

Semestrele
I și II

DÎG

Trimestrul II

DÎG

Ianuarie, mai,
octombrie
Septembrie,
octombrie
Trimestrul III

DÎG

Iulie,
septembrie
Ianuarie, mai,
octombrie

DÎG

DÎG
DÎG

DÎG

Acțiuni
1.2.5. Elaborarea proiectului Hotărârii de Guvern ,,Cu privire la organizarea
odihnei de vară pentru copii și adolescenți în sezonul estival”
1.2.6. Elaborarea proiectului Hotărârii de Guvern ,,Cu privire la pregătirea
instituțiilor de învățământ către noul an școlar și perioada rece a anului 20182019”
1.2.7. Diversificarea activităților extrașcolare

Indicatori
/
rezultate

Termene de
realizare

Hotărâre de Guvern aprobată

Semestrul I

Responsabili
(subdiviziunile
structurale ale
Ministerului)
DÎG

Hotărâre de Guvern aprobată

Iunie

DÎG

Repere metodologice
Trimestrul III
DÎG
elaborate și diseminate în
OLSDÎ
Obiectivul specific nr. 1.3: Sporirea atractivității și facilitarea accesului la învățământul profesional tehnic
1.3.1. Elaborarea unui cadru normativ, care să stimuleze implicarea agenților
Ordin emis
Trimestrul II
DÎPT
economici în formarea inițială și continuă a specialiștilor, în profesii și meserii
importante pentru dezvoltarea economiei naționale
1.3.2. Asigurarea unei infrastructuri adecvate a instituțiilor de învățământ
Lucrări de reconstrucție
Trimestrul IV
DMI,
profesional tehnic, pentru a dezvolta deprinderi practice relevante pentru profesiile realizate în 10 Centre de
DÎPT
excelență
și meseriile învățate
Obiectivul specific nr. 1.4: Creșterea ratei de participare la învățământul superior în domeniile importante pentru dezvoltarea socialeconomică a țării
1.4.1. Asigurarea cadrului legislativ în vederea consolidării corelației dintre nivelul
de calificare și competențele solicitate de piața muncii:
1.4.1.1. Racordarea procesului de conferire a titlurilor de Licențiat – Master –
Ordin emis
Trimestrul I
DPÎS
Doctor/Dr. hab. de comun acord cu AȘM și CNAA în învățământul superior
1.4.1.2. Corelarea specialităților din Nomenclatorul specialităților pentru ciclurile
Ordin emis
Trimestrul III
DPÎS
I-II-III si din Nomenclatorul specialităților științifice
1.4.1.3. Elaborarea propunerilor pentru Comanda de stat (plan de admitere) pentru Hotărâre de Guvern aprobată Trimestrul II
DPÎS
studii superioare de licență și master-sesiunea 2018
1.4.1.4. Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1009 din 1 septembrie 2006 „Cu
Hotărâre de Guvern aprobată Trimestrul III
DPÎS
privire la cuantumurile burselor, altor forme de ajutoare sociale pentru studenții
din instituțiile de învățământ superior, elevii din instituțiile de învățământ
3

Indicatori
/
rezultate

Termene de
realizare

Responsabili
(subdiviziunile
structurale ale
Ministerului)

Hotărâre de Guvern aprobată

Trimestrul II

DPÎS

Modificări aprobate prin
Ordinul MECC
Regulament aprobat prin
Ordinul MECC
Până la 15% din numărul de
locuri bugetare acordate
persoanelor cu cerințe
educaționale speciale al altor
categorii defavorizate ale
populației (Regulamentcadru aprobat prin Ordinul
MECC)
Obiectivul specific nr. 1.5: Extinderea și diversificarea sistemului de învățare pe tot parcursul vieții
1.5.1. Dezvoltarea mecanismelor de finanțare a sistemului de învățământ pentru
Cursuri de formare continuă
adulți
pentru cadre didactice
finanțate
Circa 14 mii de beneficiari
1.5.2. Facilitarea dezvoltării programelor de formare pe parcursul întregii vieți, cu 6 programe de studii
prioritate pentru dezvoltarea competențelor-cheie: digitale, antreprenoriale,
coordonate
lingvistice și alte competențe noi, solicitate de piața muncii
1.5.3. Crearea unui sistem informațional cu privire la ofertele de formare pe
Sistem informațional creat
parcursul întregii vieți

Pe parcursul
anului
Pe parcursul
anului
Pe parcursul
anului

DPÎS

Trimestrele
I-IV

SÎPV,
DMI

Trimestrul IV

SÎPV

Trimestrul III

SÎPV,
DMI

Acțiuni
profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterţiar, profesional tehnic
secundar ți persoanele care studiază în învățământul postuniversitar” (Hotărâre de
Guvern)
1.4.1.5. Elaborarea proiectelor de Hotărâri de Guvern și a proiectului de Decret al
Președintelui Republicii Moldova cu privire la aprobarea listelor studenților din
instituțiile de învățământ superior și elevilor din instituțiile de învățământ mediu
de specialitate, cărora li se acordă burse de merit în anul de studii 2018-2019
1.4.1.6. Actualizarea /modificarea Regulamentului de organizare a studiilor în
învățământul superior în baza ECTS
1.4.2. Dezvoltarea cadrului normativ și promovarea formelor alternative de
învățământ (la distanță, mixte)
1.4.3. Promovarea dimensiunii sociale pentru asigurarea accesului persoanelor cu
cerințe educaționale speciale și al celor din categorii defavorizate ale populației
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DPÎS
DPÎS

Acțiuni
1.5.4. Elaborarea cadrului general și a regulamentelor specifice pentru validarea și
recunoașterea rezultatelor învățării dobândite în context nonformal și informal
Obiectivul specific nr. 1.6: Promovarea și asigurarea educației incluzive
1.6.1. Armonizarea cadrului normativ național de dezvoltare a educației incluzive
cu politicile și 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

Indicatori
/
rezultate

Termene de
realizare

Regulament aprobat

Trimestrul I

Responsabili
(subdiviziunile
structurale ale
Ministerului)
SÎPV

Ordin cu privire la
Trimestrul III
DÎPT
implementarea educației
inclusive în învățământul
profesional tehnic emis
3 Instrucțiuni elaborate și
Trimestrul III
DÎG
aprobate
4 tipuri de Repere
Trimestrul II
DÎG
metodologice elaborate și
aprobate
1.6.2. Implementarea Programului național pentru dezvoltarea educației incluzive
Plan pentru anii 2018-2020 Trimestrul II
DÎG
în Republica Moldova pentru anii 2011-2020
elaborat și aprobat
Program implementat pentru Trimestrul IV
DÎG
perioada anului 2018
Nr. de instituții de
Trimestrul IV
DPÎS
învățământ superior, care au
implementat recomandările
privind educația incluzivă
Nr. de studenți beneficiari
Obiectivul specific nr. 1.7: Reintegrarea socioeducațională a copiilor aflați în instituțiile de tip rezidențial în instituții de învățământ general
Reorganizarea sistemului de instituții de tip rezidențial pentru educația și îngrijirea 4 instituții de tip rezidențial
Trimestrul II
DÎG
reorganizate
copiilor cu cerințe educaționale speciale
Obiectivul specific nr. 1.8: Asigurarea condițiilor favorabile integrării sociolingvistice a reprezentanților minorităților etnice și a persoanelor
migrante
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Acțiuni
1.8.1. Implementarea Programului național și a Planului de acțiuni pentru sporirea
calității procesului de învățare a limbii române în instituțiile cu instruire în limbile
minorităților naționale

1.8.2. Implementarea unui program și plan de acțiuni pentru realizarea educației
interculturale în sistemul de învățământ
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Indicatori
/
rezultate

Termene de
realizare

19 instituții de învățământ
superior cu grupe alolingve
1000 de studenți instruiți
20 de cursuri în limba
română pentru studenții
alolingvi
Curriculum la Limba română
(pentru grupele medie, mare
și pregătitoare) în instituțiile
de educație timpurie elaborat
și aprobat
Ghid de implementare a
Curriculumului la limba
română (grupele medie, mare
și pregătitoare) în instituțiile
de educație timpurie cu
program în limbile
minorităților naționale
elaborat și aprobat
70 de cadre didactice formate
în domeniul metodologiei
CLIL, aplicată la studierea
disciplinelor în limba română
în instituțiile alolingve
20 instituții de învățământ
superior, care implementează
programul
2000 de studenți instruiți

Pe parcursul
anului

Responsabili
(subdiviziunile
structurale ale
Ministerului)
DPÎS

Trimestrul IV

DÎG

Trimestrul IV

DÎG

Pe parcursul
anului

DÎG

Pe parcursul
anului

DPÎS

Indicatori
/
rezultate

Acțiuni

Termene de
realizare

Raport privind realizarea
Trimestrul IV
Planului de acțiuni, conform
Hotărârii de Guvern nr. 313
din 22.05.2017, elaborat
Raport privind realizarea
Trimestrul I
Planului de acțiuni pentru
susținerea populației de etnie
romă din Republica
Moldova, perioada 20182020, elaborat
Raport privind realizarea
Trimestrele
Convenției internaționale
I, IV
privind eliminarea tuturor
formelor de discriminare
rasială în sistemul
educațional din Republica
Moldova elaborat
Raport privind realizarea
Trimestrele
Convenției-cadru
I, IV
pentru protecția minorităților
naționale din Republica
Moldova elaborat
1.8.3. Asigurarea calității predării limbii române pentru străini prin monitorizarea, Concepție didactică pentru
Trimestrul III
evaluarea și îmbunătățirea procesului de implementare a Metodologiei cursurilor
învățarea limbii române de
către elevii alolingvi
de studiere a limbii române pentru străini
elaborată și aprobată
Obiectivul specific nr. 1.9: Dezvoltarea sistemului de consiliere și proiectare a carierei pe parcursul întregii vieți
1.9.1. Implementarea serviciilor de consiliere și proiectare a carierei ca parte
Suport metodologic elaborat
Trimestrul III
integrantă a serviciilor publice de educație
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Responsabili
(subdiviziunile
structurale ale
Ministerului)
DÎG

DÎG

DÎG

DÎG

DÎG

DÎG

Indicatori
/
rezultate

Acțiuni

Termene de
realizare

1.9.2. Asigurarea consilierii și a proiectării carierei la nivel de învățământ general,
formare inițială și formare continuă
1.9.3. Sprijinirea dezvoltării unei rețele de instituții specializate în acordarea
serviciilor de ghidare și proiectare a carierei pe parcursul întregii vieți

Responsabili
(subdiviziunile
structurale ale
Ministerului)
DÎG

Școală de vară organizată,
Iulie
50 de elevi participanți
Notă informativă elaborată
Semestrul II
DÎG
3 forumuri zonale (Nord,
Trimestrele
DÎG
Sud, Centru) organizate
III, IV
Obiectivul specific nr. 1.10: Asigurarea unui mediu școlar protectiv, capabil să prevină violența față de copii și să intervină prompt pentru
identificarea, referirea și asistența copiilor victime ale violenței
1.10.1. Elaborarea suportului metodologic și completarea curricula de formare
Suport metodologic
Pe parcursul
DPÎS
inițială și continuă a cadrelor manageriale și didactice referitor la organizarea
implementat în 10 instituții
anului
instituțională și intervenția lucrătorilor instituțiilor de învățământ în cazurile de
de învățământ
abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului
100 de cadre didactice
instruite
1.10.2. Împuternicirea copiilor, părinților și membrilor comunității să recunoască,
2 activități desfășurate
Trimestrele
DÎG
să prevină și să raporteze cazurile de violență asupra copilului
100% instituții de învățământ
I, IV
secundar general implicate
1.10.3. Monitorizarea realizării Planului de acțiuni privind promovarea siguranței
Raport elaborat și prezentat
Februarie
DÎG,
pe Internet a copiilor și adolescenților pentru anii 2017-2020
la Ministerul Economiei și
DÎPT,
Infrastructurii
STIC
Obiectivul general nr. 2: Asigurarea relevanței studiilor pentru viață, cetățenie activă și 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 educație timpurie în concordanță cu
Curriculum la educația
Trimestrul IV
DÎG
standardele de dezvoltare a copilului de la naștere până la 7 ani
timpurie definitivat și propus
pentru aprobare
2.1.2. Monitorizarea nivelului de dezvoltare a copiilor de vârstă timpurie pe baza
standardelor de dezvoltare a copilului de la naștere până la 7 ani

Metodologie de monitorizare
și evaluare a dezvoltării
copiilor cu vârsta 1,5-7 ani
elaborată și aprobată
Obiectivul specific nr. 2.2: Asigurarea relevanței studiilor în învățământul primar și secundar general
8

Trimestrul II

DÎG

Acțiuni
2.2.1. Dezvoltarea Curriculumului național în învățământul general

2.2.2. Dezvoltarea de curricula pentru învățământul general din perspectiva
relevanței competențelor achiziționate pentru viață (competențe digitale, abilități
de comunicare eficientă în limba română și cel puțin două limbi moderne, de
negociere, lucru în echipă, luarea deciziilor, rezolvare în comun a problemelor,
abilități de gândire critică, stimularea creativității și a inovării, abilități de gândire
și management strategic, de cercetare, de gestionarea propriului proces de învățare,
de management al informației, competențe de incluziune financiară, educație
pentru mediu, educație pentru sănătate, educație antreprenorială, educație
interculturală etc.) și a centrării pe elev
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Indicatori
/
rezultate

Termene de
realizare

Plan-cadru pentru anul de
studii 2018-2019 elaborat și
aprobat
Modele de Plan-cadru pentru
învățământul primar,
gimnazial și liceal dezvoltate
Repere metodologice
elaborate, aprobate și plasate
pe site-ul MECC
Metodologie privind
evaluarea criterială prin
descriptori în clasa a IV-a
elaborată
Curricula disciplinare
elaborate, consultări publice
organizate
Standarde de eficiență a
învățării pentru clasele
primare, gimnaziale și liceale
dezvoltate
4 Curricula opționale
elaborate și aprobate
Concept cu privire la
predarea limbilor străine
aprobat

Trimestrul I

Responsabili
(subdiviziunile
structurale ale
Ministerului)
DÎG

Trimestrul IV

DÎG

Trimestrul II

DÎG

Trimestrul III

DÎG

Trimestrul IV

DÎG

Trimestrul IV

DÎG

Trimestrul IV

DÎG

Trimestrul II

DÎG

Indicatori
/
rezultate

Responsabili
(subdiviziunile
structurale ale
Ministerului)
2.2.3. Asigurarea condițiilor pentru buna funcționare a instituțiilor de învățământ
2 rapoarte elaborate
Pe parcursul
DÎG,
cu predare în grafie latină, amplasate în stânga Nistrului și orașul Bender,
anului
în colaborare
cu BPR
subordonate MECC
Obiectivul specific nr. 2.3: Asigurarea științifică, curriculară și metodologică a învățământului profesional tehnic, în conformitate cu
Cadrul Național al Calificărilor
2.3.1. Modernizarea curriculumului din învățământul profesional tehnic în
20 de curricula aprobate
Trimestrul II
DÎPT
conformitate cu Cadrul de competențe-cheie pentru învățarea pe tot parcursul
vieții și necesitățile pieței muncii
Regulament cu privire la
Trimestrul III
DÎPT
2.3.2. Perfecționarea metodologiei de evaluare a finalităților educaționale
organizarea și desfășurarea
examenelor de calificare în
învățământul profesional
tehnic aprobat
2.3.3. Crearea condițiilor de implementare a învățământului dual cu implicarea
Plan-cadru pentru
Trimestrul II
DÎPT
învățământul dual aprobat
efectivă a agenților economici
Obiectivul specific 2.4: Modernizarea curriculumului universitar din perspectiva centrării pe competențe, pe cel ce învață și pe necesitățile
mediului economic
2.4.1. Schimbarea paradigmei curriculumului universitar, în corespundere cu noile 26 de instituții monitorizate
Pe parcursul
DPÎS
tendințe și concepte curriculare: centrare pe tematica cross-curriculară, centrare pe
anului
competențe, centrare pe cel ce învață
2.4.2. Implicarea partenerilor sociali și a mediului de afaceri în procesul de
30 de calificări elaborate cu
Pe parcursul
DCNC
implicarea partenerilor
anului
dezvoltare curriculară și a Cadrului Național al Calificărilor
sociali și a mediului de
afaceri
2.4.3. Fundamentarea și promovarea unui management curricular la nivel național, 26 de instituții cu structuri de Pe parcursul
DPÎS
asigurare internă a calității
anului
local și instituțional
instituite
Acțiuni
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Termene de
realizare

Indicatori
/
rezultate

Acțiuni

Termene de
realizare

Responsabili
(subdiviziunile
structurale ale
Ministerului)
DPÎS

2.4.4. Modernizarea curriculumului universitar din perspectiva tehnologiilor
100 de programe de studii și Pe parcursul
didactice moderne, inclusiv a celor informaționale și comunicaționale, a centrării
200 curricula revizuite în
anului
învățământul superior
pe student, a formării de competențe necesare pentru calificare profesională
Obiectivul general nr. 3: Dezvoltarea, sprijinirea și motivarea cadrelor didactice pentru asigurarea educației de calitate
Obiectivul specific nr. 3.1: Sporirea atractivității profesiei de cadru didactic, atragerea și menținerea cadrelor performante în sistem
3.1.1. Ameliorarea și promovarea imaginii și statutului pedagogului prin campanii
în mass-media:
Sesiuni de informare, privind
Trimestrul I
DÎG
3.1.1.1. Debirocratizarea sistemului de învățământ general
punerea în aplicare a
Nomenclatorului
documentației școlare și a
Metodologiei pentru
repartizarea timpului de
muncă a personalului
didactic, organizate pe zone
3.1.1.2. Monitorizarea procesului de implementare a măsurilor de eficientizare și
Raport de monitorizare
Trimestrul I
DÎG
elaborat și prezentat
debirocratizare a învățământului general
conducerii MECC
3.1.2. Reformarea sistemului de salarizare a cadrelor didactice
State de personal pentru
Trimestrul II
DÎG
instituțiile de educație
timpurie revizuite și propuse
spre aprobare
3.1.3. Diversificarea opțiunilor/traseelor pentru promovare în cariera didactică și
Regulament de atestare
Trimestrul I
SÎPV
modificat
pentru creșterea salariului
3.1.4. Examinarea oportunității și posibilității revizuirii normării activității
didactice pe niveluri ale sistemului educațional în vederea raționalizării acesteia pe
întregul sistem educațional, a considerării timpului de pregătire pentru activitatea
didactică și a diminuării normei didactice la început de carieră:
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Acțiuni
3.1.4.1. Revizuirea proiectului Pachetului-standard de servicii educaționale,
urmare a consultărilor publice
3.1.4.2. Implementarea Metodologiei pentru repartizarea timpului de muncă a
personalului didactic din instituțiile de învățământ general

Indicatori
/
rezultate

Termene de
realizare

Proiectul Pachetului-standard
de servicii educaționale
aprobat prin Hotărâre de
Guvern
Sesiuni de informare
organizate pe zone
Raport de monitorizare
5 programe noi coordonate

Trimestrul II

Responsabili
(subdiviziunile
structurale ale
Ministerului)
DÎG

Trimestrul I

DÎG

3.1.5. Diversificarea programelor de formare continuă a cadrelor didactice și de
Trimestrul IV
SÎPV
conducere din învățământ și încurajarea diversității ofertanților de programe de
formare continuă
Obiectivul specific nr. 3.2: Asigurarea unui echilibru cantitativ și structural între oferta și cererea de cadre didactice la toate nivelurile
sistemului educațional, astfel încât procesul de studii în toate instituțiile sistemului să fie asigurat integral cu cadre didactice calificate pe
discipline de studiu
Deschiderea accesului persoanelor cu experiență profesională din afara sistemului Cel puțin 1% de persoane cu
Pe parcursul
DPÎS
experiență profesională din
anului
educațional pentru angajare în învățământul profesional tehnic și superior
numărul total de cadre
universitare
Obiectivul specific nr. 3.3: Reconceptualizarea formării inițiale a cadrelor didactice prin dezvoltarea competențelor acestora, necesare
pentru realizarea noului parcurs educațional caracteristic unui mediu complex, a unei societăți globale a cunoașterii și în continuă
schimbare
3.3.1. Consolidarea și modernizarea capacității instituțiilor de învățământ superior Recomandări privind
Trimestrul III
DPÎS
asigurarea calității
care oferă programe de formare a cadrelor didactice
programelor de studii în
învățământul pedagogic
elaborate și diseminate în
instituții
3.3.2. Dezvoltarea Cadrului Național al Calificărilor și a standardelor profesionale 25 de calificări în domeniul
Trimestrul IV
DCNC
pentru cadrele didactice, specifice etapelor carierei profesionale și nivelurilor
Educație elaborate și
aprobate pentru toate
sistemului educațional
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Indicatori
/
rezultate

Acțiuni

Termene de
realizare

Responsabili
(subdiviziunile
structurale ale
Ministerului)

nivelurile de formare
profesională
3.3.3. Instituirea unui mecanism de realizare a feedbackului privind calitatea și
Recomandări privind
Trimestrul III
DPÎS
realizarea feedback-ului
efectele politicilor și conținuturilor educaționale
privind calitatea și efectele
politicilor și conținuturilor
educaționale elaborate și
diseminate în instituții
Obiectivul specific nr. 3.4: Eficientizarea și flexibilizarea sistemului de formare continuă a cadrelor didactice și manageriale
3.4.1. Perfecționarea cadrului normativ privind formarea continuă a cadrelor didactice Metodologie elaborată
Trimestrul II
SÎPV
și manageriale
Programe de formare
profesională continua pentru
cadrele didactice aprobate
3.4.2. Orientarea sistemului de perfecționare a cadrelor în conformitate cu cererea
Raport, chestionare aplicate
Trimestrul IV
SÎPV
și necesarul de noi competențe, prin promovarea inovațiilor din domeniul
formabililor
pedagogiei, psihologiei, didacticii și activităților de consiliere metodică
Programe de formare
continua ajustate
3.4.3. Instituirea sistemului de mentorat la trei niveluri: mentoratul pentru stagiile
Cadru normativ cu privire la
Trimestrele
DÎG
de practică pedagogică; mentoratul pentru tinerii specialiști (de inserție);
instituirea activității de
III, IV
mentoratul de dezvoltare profesională la locul de muncă
mentorat pentru învățământul
general elaborat și prezentat
pentru aprobare
3.4.4. Dezvoltarea modelelor de formare profesională continuă a maiștrilor/
5 secții de formare continuă
Trimestrul IV
DÎPT,
instructorilor din învățământul profesional tehnic din perspectiva principiului
funcționale în cadrul a 5
SÎPPV
„învățare pe parcursul întregii vieți” și a sistemului de credite profesionale
Centre de excelență
cumulative
Obiectivul general nr. 4: Proiectarea și instituționalizarea unui sistem eficient de evaluare, monitorizare și de asigurare a calității
în educație
Obiectivul specific nr. 4.1: Dezvoltarea sistemului național de standarde în educație
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Indicatori
/
rezultate

Acțiuni
4.1.1. Dezvoltarea Cadrului Național al Calificărilor pentru învățare pe tot
parcursul vieții, inclusiv pentru învățământul profesional tehnic și superior
4.1.2. Crearea Registrului Național al Calificărilor pentru învățământul profesional
tehnic și superior

44 de calificări pentru
învățământul profesional
tehnic și superior elaborate
Registru Național al
Calificărilor pentru
învățământul profesional
tehnic și superior funcțional
Standarde aprobate

Termene de
realizare

Trimestrul IV

Responsabili
(subdiviziunile
structurale ale
Ministerului)
DCNC

Trimestrul IV

DCNC

4.1.3. Elaborarea și aprobarea Standardelor de dotare minimă a cabinetelor școlare
Trimestrul II
în instituțiile de învățământ secundar general
4.1.4. Elaborarea și aprobarea Planului național de implementare graduală a
Plan aprobat
Trimestrul II
normelor sanitare în instituțiile de educație timpurie
Obiectivul specific nr. 4.2: Elaborarea și dezvoltarea cadrului regulator instituțional de asigurarea calității în educație
Monitorizarea procesului de instituționalizare și consolidare a sistemului de
Raport aprobat și diseminat
Trimestrul III
asigurare a calității în învățământul profesional tehnic
în instituțiile de învățământ
profesional tehnic
Obiectivul general nr. 5: Îmbunătățirea managementului resurselor în educație
Obiectivul specific nr. 5.1: Îmbunătățirea planificării și a managementului rețelei instituțiilor de învățământ
Raport elaborat pe nivelurile
Octombrie
5.1.1. Cartografierea rețelei de instituții de învățământ pe niveluri de studii
învățământului general
5.1.2. Modernizarea rețelei de instituții de învățământ pe niveluri de studii în
Strategie privind
Trimestrul I
concordanță cu perspectivele de dezvoltare regională și a localităților și cu situația redimensionarea rețelei
instituțiilor de învățământ
demografică
general pentru perioada
2018-2021 elaborată și
aprobată
Obiectivul specific nr. 5.2: Eficientizarea finanțării educației
Promovarea autonomiei financiare a instituțiilor educaționale concomitent cu
Proiectul Hotărârii de
Trimestrul I
Guvern cu privire la
sporirea responsabilității acestora în contextul descentralizării
modificarea și completarea
Hotărârii de Guvern nr. 868
14

DÎG
DÎG

DÎPT

DÎG
DÎG

DÎG

Indicatori
/
rezultate

Acțiuni

Termene de
realizare

Responsabili
(subdiviziunile
structurale ale
Ministerului)

din 08.10.2017 elaborat și
prezentat Guvernului pentru
aprobare
Obiectivul general nr. 6: Integrarea TIC în educație
Obiectivul specific nr.6.1: Sporirea accesului la educație de calitate prin dotarea instituțiilor de învățământ cu echipamente moderne, utile
procesului de studii
6.1.1. Realizarea proiectului pilot Clasa Viitorului in 11 instituții de învățământ
11 Clase ale Viitorului
Trimestrul III
STIC
general
lansate
6.1.2. Asigurarea implementării Planului e-educație
Centrul Național Clasa
Trimestrul III
STIC
Viitorului de formare
continuă a cadrelor didactice
creat
25 de proiecte didactice
Octombrie
STIC
inovative elaborate pentru
Centrul Național Clasa
Viitorului
50 de proiecte elaborate de
Octombrie
STIC
către elevi în cadrul
Centrului Național
Tehnologic
Grup de lucru pentru
Iulie
STIC
elaborarea Planului Național
de modernizare a
disciplinelor matematică,
biologie, fizică, științe,
chimie și informatică instituit
6.1.3. Facilitarea creării rețelelor de comunicare și de schimb de bune practici între Platformă educațională
Trimestrul II
STIC
cadrele didactice
smartedu.md lansată
Obiectivul specific nr. 6.2: Dezvoltarea competențelor digitale prin elaborarea și aplicarea conținuturilor educaționale digitale în procesul de
învățământ
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Indicatori
/
rezultate

Acțiuni
6.2.1. Dezvoltarea la viitoarele cadre didactice, în învățământul superior
pedagogic, a abilităților de utilizare a TIC, inclusiv de elaborare și utilizare a
conținuturilor educaționale digitale
6.2.2. Elaborarea și implementarea programelor de instruire și motivare a
profesorilor pentru utilizarea TIC în educație, inclusiv pentru crearea și publicarea
propriilor conținuturi digitale

50 de cadre didactice
universitare instruite

10 instituții, care realizează
programe de instruire a
cadrelor didactice în TIC
Ghid de creare și publicare a
propriilor conținuturi digitale
elaborat
Programe de instruire pentru
implementare TIC în
procesul educațional
elaborate
300 de cadre didactice
instruite în implementarea
eficientă a TIC
6.2.3. Diversificarea ofertei cursurilor opționale în învățământul primar și secundar 25 de instituții implicate în
general prin introducerea cursurilor care utilizează sau promovează tehnologiile
pilotarea noilor tipuri de
echipamente digitale de
informaționale
robotică
100 de cadre didactice
formate în utilizarea noilor
tipuri de echipamente de
robotică, laboratoare digitale,
echipamente de fabricație
digitală (imprimante 3D)
6.2.4. Crearea unei platforme educaționale unice care să cumuleze conținuturile
Repozitoriu digital lansat
educaționale digitale din Moldova și care să poată fi accesată de elevi, profesori și Curriculum/module elaborate
părinți
și aprobate
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Termene de
realizare

Pe parcursul
anului

Responsabili
(subdiviziunile
structurale ale
Ministerului)
DPÎS

Pe parcursul
anului

DPÎS

Trimestrul II

STIC

Noiembrie

STIC

Noiembrie

STIC

August

STIC

Trimestrul III

STIC

Trimestrul II
Mai

STIC
STIC,
în colaborare
cu DÎG

Indicatori
/
rezultate

Acțiuni

Termene de
realizare

Responsabili
(subdiviziunile
structurale ale
Ministerului)
STIC

Ghid privind utilizarea TIC
Iunie
în procesul de predareînvățare elaborat
Obiectivul specific nr. 6.3: Creșterea eficacității și eficientizarea managementului școlar la nivel de sistem, școală și clasă prin intermediul
tehnologiilor informaționale
6.3.1. Implementarea unui Sistem Informațional de Management Educațional, care Proiect de modernizare
Pe parcursul
STIC
va cuprinde registrul școlilor, elevilor și al profesorilor, pe baza recensământului
SIME implementat
anului
Raport de monitorizare
școlar, și asigurarea colectării regulate și corecte a datelor din școli
elaborat
6.3.2. Sporirea calității procesului de predare-învățare, a evidenței performanței
Recomandări privind
Trimestrul II
STIC
elevilor și a comunicării între elev, profesori și părinți prin introducerea treptată în softurile de management al
școli a softurilor de management al clasei
clasei implementate
Platformă de management al
Octombrie
STIC
clasei lansată pentru testare
în 10 instituții-pilot
20 de profesori instruiți
Septembrie
STIC
pentru utilizarea platformei
de management al clasei
Raport de funcționalitate a
Septembrie
STIC
platformei de management al
clasei elaborat
Costuri estimate pentru
Decembrie
STIC
implementarea platformei de
management al clasei la nivel
național
Obiectivul general nr. 7: Asigurarea coeziunii sociale pentru oferirea unei educații de calitate
Obiectivul specific nr. 7.1: Responsabilizarea societății pentru asigurarea unei educații de calitate
Fișele școlilor plasate pe
Trimestrele
STIC
portalul sime.md
II și IV
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Indicatori
/
rezultate

Acțiuni

Termene de
realizare

Responsabili
(subdiviziunile
structurale ale
Ministerului)
STIC

Elaborarea mecanismelor de motivare a comunității și a familiei pentru a participa Seturi de date plasate pe
Trimestrul II
date.gov.md
la procesul decizional și la rezolvarea problemelor școlii
Obiectivul specific nr. 7.2: Sporirea participării elevilor la procesul de luare a deciziilor, inclusiv la elaborarea, implementarea și evaluarea
politicilor educaționale
7.2.1. Revizuirea curricula de formare inițială și continuă a cadrelor manageriale și Recomandări elaborate și
Pe parcursul
DPÎS
didactice în vederea integrării în acestea a conceptelor: drepturile copilului,
aprobate pentru predarea
anului
opinia copilului, capacitățile în evoluție ale copilului
conceptelor privind
drepturile copilului în cadrul
programelor de formare
inițială din domeniul Științe
ale educației
7.2.2. Încurajarea constituirii și susținerea activității consiliilor elevilor la nivel
4 ateliere cu membrii
Pe parcursul
DÎG
local, raional și național, ca platformă de comunicare și de evaluare a politicilor
Consiliului Național al
anului
educaționale
Elevilor organizate
4 rapoarte elaborate
Obiectivul specific nr. 7.3: Asigurarea educației parentale eficiente în vederea îmbunătățirii practicilor de îngrijire și educație a copiilor
7.3.1. Elaborarea și promovarea la nivel național, local și instituțional a unor
Plan național de acțiuni
Trimestrul III
DÎG
privind implementarea
politici viabile privind educația parentală
Strategiei de dezvoltare a
abilităților și competențelor
parentale pentru anii 20182023 elaborat și aprobat
Consultări/Dezbateri publice Trimestrul III
DÎG
cu privire la proiectul
Planului național de acțiuni
de implementare a Strategiei
de dezvoltare a abilităților și
competențelor parentale pe
anii 2018-2023 organizate
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Acțiuni
7.3.2. Conceptualizarea și promovarea educației parentale la nivel de formare inițială
și continuă

7.3.3. Eficientizarea pregătirii cadrelor didactice pentru oferirea serviciilor de
educație parentală în cadrul programelor de formare inițială și continuă
Obiectivul specific nr. 7.4. Promovarea parteneriatelor pentru educație
7.4.1. Promovarea dialogului cu societatea civilă și cu mediul de afaceri pentru
stabilirea domeniilor de interes comun și pentru rezolvarea problemelor
educaționale și comunitare
7.4.2. Participarea la programele și proiectele de cooperare la nivel regional și
internațional promovate de organizațiile internaționale

Indicatori
/
rezultate

Termene de
realizare

Modul de educație parentală
inclus în curricula
programelor de studii din
cadrul specialității
Pedagogia învățământului
preșcolar și primar
Curriculum, programe de
formare continua ajustate

Pe parcursul
anului

Responsabili
(subdiviziunile
structurale ale
Ministerului)
DPÎS

Trimestrul IV

SÎPV

Trimestrul IV

DCNC

Participări în calitate de
Pe parcursul
experți naționali/beneficiari/
anului
parteneri la Consiliul Europei
CDPPE, BFUG (Bologna
folow-up grup), proiectele
ERASMUS+, TWINING,
TAIEX
II. Sectorul Cultură
Obiectivul general nr. 1: Asigurarea cadrului legislativ, normativ și de politici pentru dezvoltarea culturii
Obiectivul specific nr. 1.1: Elaborarea cadrului legislativ, normativ și de politici pentru domeniul patrimoniului cultural
1.1.1. Elaborarea proiectului Hotărârii de Guvern pentru promovarea proiectului de Hotărâre de Guvern aprobată Trimestrul II
Lege privind protejarea monumentelor istorice.
1.1.2. Elaborarea proiectului Hotărârii de Guvern pentru promovarea proiectului
Hotărâre de Guvern aprobată Trimestrul II
de lege pentru modificare și completarea unor acte legislative (Modificare:
Legea privind protejarea patrimoniului arheologic nr. 218 din 17.09.2010,
Legea privind protejarea patrimoniului cultural imaterial nr. 58 din 29.03.2012,
Legea culturii nr.413 din 25 mai 1999, Legea privind protejarea patrimoniului
cultural național mobil nr. 280 din 27.12.2011, Legea privind Codul

DPÎS,
DCNC
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Platforma/pagina CNC creată
pe pagina WEB a MECC

DPC
DPC

Indicatori
/
rezultate

Acțiuni

Termene de
realizare

Responsabili
(subdiviziunile
structurale ale
Ministerului)

Contravențional nr. 218-XVI din 24.10.2008 și Legea Codului Funciar Nr. 828
din 25.12.1991)
1.1.3. Elaborarea și promovarea Hotărârii de Guvern privind aprobarea Planului
Hotărâre de Guvern aprobată Trimestrul II
DPC
de amenajare a teritoriului Rezervației cultural-naturale Orheiul Vechi
1.1.4. Elaborarea Metodologiei de cercetare/excavare a mormintelor de război și a Metodologie aprobată
Trimestrul I
DPC
fostelor câmpuri de luptă
1.1.5. Elaborarea proiectelor de hotărâri ale Guvernului privind edificarea unor
5 proiecte de Hotărâri de
Pe parcursul
DPC
monumente de for public
Guvern aprobate
anului
1.1.6. Elaborarea și aprobarea Regulamentului de acreditare a muzeelor
Hotărâre de Guvern aprobată Trimestrul IV
DPC
1.1.7. Promovarea proiectului Regulamentului Registrului Patrimoniului cultural
Hotărâre de Guvern aprobată Trimestrul III
DPC
național mobil
1.1.8. Promovarea proiectului Regulamentului privind importul și exportul
Hotărâre de Guvern aprobată Trimestrul III
DPC
bunurilor culturale mobile
1.1.9. Elaborarea și aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a Regulament aprobat
Trimestrul IV
DPC
muzeelor
1.1.10. Elaborarea și aprobarea Regulamentului cu privire la Registrul muzeelor
Regulament aprobat
Trimestrul III
DPC
1.1.11. Elaborarea și aprobarea Regulamentului-cadru de organizare a concursului Regulament aprobat
Trimestrul III
DPC
pentru ocuparea funcției de director al muzeului
1.1.12. Elaborarea și aprobarea propunerilor de modificare și completare a
Regulament aprobat
Trimestrul II
DPC
Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei naționale a muzeelor și a
colecțiilor
1.1.13. Elaborarea și aprobarea Regulamentului privind zonele de protecție a
Regulament aprobat
Trimestrul IV
DPC
monumentelor istorice
1.1.14. Elaborarea și aprobarea Regulamentului privind Registrul național și
Regulament aprobat
Trimestrul IV
DPC
registrele locale ale monumentelor
istorice
Obiectivul specific nr. 1.2: Elaborarea cadrului legislativ, normativ și de politici pentru promovarea creativității artistice și a industriilor
culturale
1.2.1. Implementarea Legii cinematografiei nr.116 din 03 iulie 2014:
20

Indicatori
/
rezultate

Acțiuni
1.2.1.1. Aprobarea Regulamentului de finanțare a Cinematografiei
1.2.1.2. Elaborarea Regulamentului Arhivei Naționale de Film

Termene de
realizare

Responsabili
(subdiviziunile
structurale ale
Ministerului)
Trimestrul II
DAIC
Trimestrul III
DAIC

Regulament aprobat
Proiect de Regulament
elaborat și prezentat pentru
aprobare prin Hotărâre de
Guvern
1.2.1.3. Elaborarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Registrului Proiect de Regulament
Trimestrul IV
DAIC
Cinematografic.
elaborat și prezentat pentru
aprobare prin Hotărâre de
Guvern
1.2.2. Operarea modificărilor și completărilor la Legea cinematografiei nr.116 din Proiecte de Hotărâre de
Trimestrul III
DAIC
03.07.2014
Guvern și de Lege elaborate
și prezentate pentru aprobare
Obiectivul specific nr. 1.3: Elaborarea cadrului legislativ, normativ și de politici privind managementul bazat pe performanță în instituțiile
de cultură
1.3.1. Elaborarea proiectului de lege privind modificarea și completarea Legii
Proiect de lege elaborat și
Trimestrul III
DAIC
nr.1421-XV din 31 octombrie 2002 cu privire la teatre, circuri și organizații
prezentat pentru aprobare
concertistice
1.3.2. Implementarea Legii nr. 160 din 20 iulie 2017 cu privire la biblioteci:
1.3.2.1. Ajustarea (în temeiul avizelor) și aprobarea Regulamentului cu privire la
Regulament aprobat
Trimestrul I
DAIC
formarea profesională continuă a personalului de specialitate din biblioteci
1.3.2.2. Ajustarea (în temeiul avizelor) și aprobarea Regulamentului-cadru de
Regulament aprobat
Trimestrul I
DAIC
organizare și funcționare a bibliotecilor publice teritoriale.
1.3.2.3. Elaborarea și aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare Regulament aprobat
Trimestrul II
DAIC
a bibliotecilor școlare
1.3.2.4. Elaborarea și aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare Regulament aprobat
Trimestrul III
DAIC
a bibliotecilor din instituțiile de învățământ superior
1.3.2.5. Elaborarea Regulamentului cu privire la ținerea Registrului de stat al
Regulament elaborat și
Trimestrul IV
DAIC
bibliotecilor
prezentat pentru aprobare prin
Hotărâre de Guvern
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Indicatori
/
rezultate

Acțiuni

Termene de
realizare

Responsabili
(subdiviziunile
structurale ale
Ministerului)

Obiectivul general nr. 2: Salvgardarea și integrarea patrimoniului cultural în politici publice naționale și locale
Obiectivul specific nr. 2.1: Formarea și dezvoltarea sistemului de documentare, protejare și digitizare a patrimoniului cultural național
2.1.1. Elaborarea/actualizarea Registrelor patrimoniului cultural național:
Registre actualizate
Trimestrul IV
DPC
- Registrul Arheologic Național (situri arheologice);
- Registrul Național al Monumentelor de for public;
- Registrul monumentelor RM ocrotite de stat.
2.1.2. Inventarierea și documentarea patrimoniului cultural național
300 de situri arheologice,
Trimestrul IV
DPC
3000 de obiecte PCM, 1
element PCI inventariate/
documentate
Obiectivul specific nr. 2.2: Asigurarea expertizei de specialitate în domeniul protejării patrimoniului cultural național
2.2.1. Coordonarea activității Comisiei Naționale Arheologice, Comisiei Naționale 3 comisii de experți
Pe parcursul
DPC
pentru salvgardarea patrimoniului cultural național imaterial, Comisiei Naționale a coordonate
anului
Muzeelor și Colecțiilor
2.2.2. Coordonarea activității Consiliului Național al Monumentelor Istorice,
3 consilii de experți
Pe parcursul
DPC
Consiliul Național pentru Monumente de For Public, Consiliului pentru estimarea, coordonate
anului
omologarea și achiziționarea operelor de artă plastică
Obiectivul specific nr. 2.3: Monitorizarea calității activității instituțiilor din domeniul patrimoniului cultural național
2.3.1. Monitorizarea activității instituțiilor muzeale subordonate (MNAM, MNIM, 6 instituții monitorizate
Pe parcursul
DPC
MNEIN, MNL „M. Kogălniceanu”, CM „A. S. Pușkin”, RCN „Orheiul Vechi”)
anului
2.3.2. Monitorizarea activității instituțiilor muzeale locale
115 instituții monitorizate
Pe parcursul
DPC
anului
2.3.3. Monitorizarea activității instituțiilor de protejare a patrimoniului cultural
3 instituții monitorizate
Pe parcursul
DPC
imobil și imaterial subordonate (ANA, AIRM, CNCPPCI)
anului
Obiectivul specific nr. 2.4: Promovarea Programului „Europa Creativă” și a Programului Cultura și Creativitate al Parteneriatului Estic în
Republica Moldova și dezvoltarea relațiilor comune de parteneriat
2.4.1. Implementarea Programului Uniunii Europene pentru sectoarele culturale și 4 sesiuni de informare
Pe parcursul
DAIC
creative „Europa Creativă” și informarea operatorilor culturali cu privire la
organizate
anului
callurile de proiecte din cadrul Programului
Program implementat
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Indicatori
/
rezultate

Acțiuni
2.4.2. Susținerea și facilitarea mobilității artiștilor și a operelor de artă

10 inițiative susținute

Termene de
realizare

Responsabili
(subdiviziunile
structurale ale
Ministerului)
DAIC, DPC

Pe parcursul
anului
Obiectivul specific nr. 2.5: Valorificarea și integrarea patrimoniului cultural în proiecte de dezvoltare comunitare și naționale
2.5.1. Dezvoltarea cooperării dintre instituțiile culturale de pe ambele maluri ale
2 acțiuni realizate
Trimestrele
Nistrului
II, IV
2.5.2. Organizarea, în parteneriat cu Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru
3 acțiuni realizate
Trimestrele
românii de pretutindeni, a conferințelor științifice internaționale
II-IV
Obiectivul specific nr. 2.6: Promovarea patrimoniului cultural național pe plan european și internațional
Elaborarea Dosarului UNESCO Cămașa cu altiță
Dosar elaborat
Trimestrul IV
Obiectivul general nr.3: Promovarea educației artistice, creativității și valorilor naționale
Obiectivul specific nr. 3.1: Promovarea culturii și asigurarea accesului cetățenilor la valorile culturale
3.1.1. Elaborarea programului și realizarea acțiunilor dedicate Zilei Internaționale Program de acțiuni elaborat
Aprilie
a Monumentelor și Siturilor
și coordonat
Notă informativă elaborată
3.1.2. Elaborarea programului și realizarea acțiunilor cu prilejul Zilei
Program de acțiuni elaborat
Mai
internaționale a Muzeelor și Nopții Internaționale a Muzeelor
și coordonat
Notă informativă elaborată
3.1.3. Elaborarea programului și realizarea acțiunilor dedicate Zilelor Europene ale Program de acțiuni elaborat
Septembrie
Patrimoniului
și coordonat
Notă informativă elaborată
3.1.4. Organizarea ediției 2018 a Zilei Naționale a Portului Popular
Program elaborat
Iunie
Eveniment organizat
3.1.5 Organizarea ediției a V-a a Târgului Național al Covorului Covorul Dorului
Program elaborat
Decembrie
Eveniment organizat
Obiectivul specific nr. 3.2: Dezvoltarea educației artistice și a serviciilor educaționale
Sprijinirea și promovarea acțiunilor cultural-educaționale majore:
Acțiuni cultural-educative
Trimestrele
- Concursul republican al tinerelor talente (școlile de arte, muzică și arte plastice); desfășurate
I-III
- Concursul Internațional al tinerilor interpreți „Eugen Coca“
Obiectivul specific nr. 3.3: Promovarea creativității artistice și asigurarea accesului cetățenilor la valorile culturale
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DAIC, DPC
DAIC, DPC

DPC

DPC

DPC

DPC

DPC, DAIC
DPC, DAIC

DAIC

Indicatori
/
rezultate

Trimestrul I

Responsabili
(subdiviziunile
structurale ale
Ministerului)
DAIC

Trimestrul I

DAIC

Trimestrele
I-III

DAIC

Trimestrele
II-III

DAIC

Proiecte desfășurate,
monitorizate

Pe parcursul
anului

DAIC

6 acțiuni culturale
desfășurate/monitorizate

Trimestrele
II-III

DAIC

Trimestrul IV

DAIC

Concurs organizat și
Trimestrele
desfășurat
I-IV
Obiectivul general nr.4: Asigurarea unui sistem eficient de management și de finanțare a culturii naționale
Obiectivul specific nr. 4.1: Creșterea colecțiilor de patrimoniu cultural mobil prin sistemul de achiziții

DAIC

Acțiuni
3.3.1. Organizarea manifestărilor dedicate Zilei Naționale a Culturii și desfășurarea
Galei Premiilor Ministerului Culturii
3.3.2. Monitorizarea desfășurării Concursului pentru finanțarea de stat a
proiectelor cinematografice
3.3.3. Organizarea festivalurilor internaționale de muzică:
- Festivalul internațional de muzică „Mărțișor – 2018”;
- Festivalul internațional de Operă și Balet „Maria Bieșu;
- Festivalul Internațional de Muzică în aer liber DescOPERĂ;
- Festivalul de romanțe românești Crizantema de argint
3.3.4. Organizarea și susținerea festivalurilor teatrale:
- Reuniunea teatrelor naționale;
- Festivalul Internațional al Artelor Scenice „Bienala Internațională a Teatrului
Eugene Ionesco” (BITEI))
3.3.5. Promovarea și monitorizarea proiectelor culturale ale asociațiilor obștești,
ediția 2018
Obiectivul specific nr. 3.4: Promovarea culturii scrise și a lecturii
3.4.1. Sprijinirea și promovarea acțiunilor culturale majore dedicate cărții și lecturii:
- Salonul Internațional de Carte pentru Copii și Tineret;
- Salonul Internațional de Carte;
- Festivalul Național al Cărții și Lecturii;
- Târgul de carte la Frankfurt;
- Salonul Internațional de carte - Bookfest Chişinău;
- Concursul literar „La izvoarele înțelepciunii”)
3.4.2. Inițierea elaborării modificărilor și completărilor la Regulamentul cu privire
la selectarea, editarea și achiziționarea cărții naționale din mijloacele prevăzute în
bugetul de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.256 din 12 aprilie 2013
3.4.3. Organizarea și desfășurarea concursului proiectelor editoriale, ediția 2018
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Program de manifestări
desfășurat
Concurs organizat și
desfășurat
4 acțiuni culturale
desfășurate

2 evenimente organizate și
susținute

Proiect elaborat

Termene de
realizare

Indicatori
/
rezultate

Acțiuni

4.1.1. Achiziționarea de bunuri culturale mobile pentru completarea colecțiilor de
10 bunuri culturale
stat ale muzeelor naționale
achiziționate
4.1.2. Achiziționarea operelor de artă plastică pentru completarea colecțiilor de stat 5 bunuri achiziționate
Obiectivul specific nr. 4.2: Asigurarea populației cu servicii de calitate în domeniul cultural
4.2.1. Actualizarea compartimentului „Patrimoniu cultural” al paginii Web a
Pagină WEB actualizată
Ministerului Educației, Culturii și Cercetării
4.2.2. Eliberarea certificatelor de export pentru bunuri culturale mobile
10 certificate emise

Termene de
realizare

Pe parcursul
anului
Pe parcursul
anului
Pe parcursul
anului
Pe parcursul
anului
Trimestrele
II-III

Responsabili
(subdiviziunile
structurale ale
Ministerului)
DPC
DPC

DPC
DPC

4.2.3. Elaborarea proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea
Hotărâre de Guvern aprobată
DAIC
nomenclatoarelor serviciilor cu plăți prestate de către Ministerul, Educației,
Culturii și cercetării și instituțiile subordonate
Obiectivul specific nr. 4.3: Monitorizarea, evaluarea, analiza și prognoza privind realizarea și desfășurarea politicilor culturale naționale
4.3.1. Monitorizarea implementării Strategiei de consolidare și modernizare a Două sesiuni de
Trimestrul IV
DAIC
rețelei bibliotecilor publice teritoriale 2017 – 2020
informare/constatare în
cadrul Consiliului
Biblioteconomic Național
4.3.2. Recepționarea și evaluarea dărilor de seamă și a rapoartelor statistice ale 6 rapoarte instituționale
Februarie
DPC
muzeelor din subordine pentru anul 2017
recepționate și evaluate
Notă informativă elaborată
4.3.3. Recepționarea și evaluarea dărilor de seamă și a rapoartelor statistice ale
115 rapoarte recepționate și
Februarie
DPC
instituțiilor muzeale locale pentru anul 2017
evaluate
Notă informativă elaborată
4.3.4. Coordonarea procesului de elaborare a planurilor de activitate a muzeelor
9 planuri coordonate și
Decembrie
DPC
din subordine, Agenției Naționale arheologice, Agenției Naționale de inspectare și recepționate
restaurare a monumentelor, CNPCPCI pentru anul 2019
4.3.5. Examinarea, coordonarea și aprobarea planurilor de activitate pentru anul
19 planuri coordonate
Trimestrul I
DAIC
2018 ale instituțiilor subordonate/patronate
4.3.6. Analiza rapoartelor de activitate a bibliotecilor naționale, a rețelei de
Raport anual de evaluare
Trimestrul I
DAIC
biblioteci publice teritoriale și a Camerei Naționale a Cărții
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Acțiuni
4.3.7. Monitorizarea implementării Programului Novateca în bibliotecile publice
4.3.8. Completarea fondului de carte al bibliotecilor publice

4.3.9. Monitorizarea activității economico-financiare a instituțiilor teatralconcertistice subordonate ministerului
4.3.10. Organizarea și desfășurarea atestării personalului de specialitate din
biblioteci.

Indicatori
/
rezultate

Termene de
realizare

Raport elaborat
Nr. de cărți repartizate în
raport cu nr. de titluri editate
în cadrul programului
național de editare a cărții;
nr. biblioteci beneficiare
Rapoarte anuale elaborate

Trimestrul II
Trimestrul I

Personal atestat
Lista deținătorilor de
categorii de calificare
aprobată
Registru de evidență a
certificatelor de calificare
completat
2 acțiuni realizate

Trimestrele
I-IV
Trimestrele
II-III

Responsabili
(subdiviziunile
structurale ale
Ministerului)
DAIC
DAIC

DAIC
DAIC

4.3.11. Participarea în cadrul proiectului de studiu și documentare „Convergențe
Trimestrele
DAIC
culturale” al Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni
II-IV
III. Sectorul Tineret
Obiectivul general nr. 1: Creșterea nivelului de implicare a tinerilor la procesul de consolidare a democrației participative
Obiectivul specific nr. 1.1: Elaborarea și perfecționarea cadrului normativ și de politici în domeniul tineretului
1.1.1. Evaluarea implementării Strategiei Naționale de Dezvoltare a Sectorului de
Raport anual elaborat
Trimestrul I
DT
Tineret 2020 și revizuirea planului de acțiuni privind implementarea acesteia
Trimestrele
DT
Termeni de referință
II, III, IV
elaborați.
Servicii contractate.
Consultări realizate.
Plan definitivat.
Proiect de hotărâre de guvern
elaborat și înaintat spre
aprobare
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Indicatori
/
rezultate

Acțiuni

Termene de
realizare

Responsabili
(subdiviziunile
structurale ale
Ministerului)
DT

Trimestrul IV
1.1.2. Dezvoltarea cadrului normativ și metodologic de acreditare a serviciilor Suport metodologic pentru
pentru tineri și asigurarea calității acestor servicii.
prestarea serviciilor outreach
elaborat
Set minim de standarde de
calitate pentru prestarea
serviciilor de tineret
definitivat și înaintat spre
aprobare
1.1.3. Crearea Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Programelor și Activității de Proiect de Hotărâre de Trimestrul II
DT
Tineret
Guvern elaborat și înaintat
spre aprobare
Agenție Funcțională
1.1.4. Revizuirea și aprobarea programului ,,Capitala Tineretului”
Proiect de act normativ
Trimestrul II
DT
elaborat și înaintat spre
aprobare
1.1.5. Elaborarea propunerilor de modificare și completare a Hotărârii de Guvern
Proiect de act normativ
Trimestrul II
DT
nr.1213 din 27.12.2010 privind aprobarea unor măsuri de susținere a activităților
elaborat și înaintat spre
pentru tineret
aprobare
1.1.6. Elaborarea și pregătirea setului de acte necesar privind includerea
Set de documente privind
Trimestrele
DT
lucrătorului de tineret în Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova
modificarea Clasificatorului
III, IV
ocupațiilor din Republica
Moldova elaborat
Obiectivul specific nr. 1.2: Susținerea inițiativelor, programelor și proiectelor de tineret la nivel local și central, inclusiv dezvoltarea
studiilor și cercetărilor în domeniu
1.2.1. Implementarea anuală a programului „Capitala Tineretului”
Contracte de finanțare
Pe parcursul
DT
încheiate cu organizațiile
anului
partenere
Raport privind
implementarea programului
elaborat
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Indicatori
/
rezultate

Acțiuni

Termene de
realizare

Responsabili
(subdiviziunile
structurale ale
Ministerului)

Ponderea contribuției
financiare a sectorului privat
în implementarea
programului
1.2.2. Organizarea și desfășurarea concursului Premiul Național pentru Tineret și
Concurs desfășurat
Noiembrie
DT
pentru dezvoltarea sectorului de tineret
Numărul tinerilor aplicanți și
al tinerilor premianți
Acțiuni de mediatizare
realizate
1.2.3. Organizarea acțiunilor dedicate Zilei Naționale a Tineretului și Zilei
Calendar (plan de acțiuni)
Noiembrie
DT
Internaționale a Studentului
elaborat și plasat pe pagina
web a Ministerului
1.2.4. Elaborarea programului de suport pentru crearea structurilor de coTrimestrul III
DT
Termeni de referință
management la nivel raional
elaborați
Program elaborat
1.2.5. Realizarea studiilor privind implicarea tinerilor în procesul de luare a
Termeni de referință
Trimestrele
DT
deciziilor
elaborați
II - IV
Concurs de selectare și
contractare a serviciilor
realizat
Studiu realizat, cu constatări
și recomandări
1.2.6. Susținerea și diversificarea formelor de participare on-line a tinerilor,
Mecanism de colaborare
Trimestrul III
DT
inclusiv și a măsurilor de prevenire a riscurilor în mediul on-line al tinerilor
stabilit cu MAI și/sau alte
instituții în domeniul de
prevenire a riscurilor în
mediul online
Obiectiv specific nr. 1.3: Promovarea principiului de participare și dezvoltarea mecanismelor de realizare a participării tinerilor în procesul
de luare a deciziilor
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Acțiuni
1.3.1. Implementarea Programului de asistență pentru consolidarea și dezvoltarea
Consiliilor Raionale/Municipale ale Tinerilor

1.3.2. Extinderea rețelei naționale a Consiliilor raionale/municipale ale tinerilor

Indicatori
/
rezultate

Termene de
realizare

Acord de implementare a
programului
elaborat
și
înaintat spre semnare
Rețea a Consiliilor
Raionale/municipale
funcțională
Consilii raionale/municipale
ale tinerilor funcționale în cel
puțin 55% din numărul total
de unități teritorial administrative
Asistență logistică și
financiară oferită
Instruire realizată

Pe parcursul
anului

Responsabili
(subdiviziunile
structurale ale
Ministerului)
DT

Pe parcursul
anului

DT

1.3.3. Instruirea persoanelor-cheie din consiliile locale ale tinerilor privind
Trimestrul III
participarea incluzivă a tinerilor cu oportunități reduse.
1.3.4. Dezvoltarea și asigurarea funcționalității platformei web naționale privind Pagină web a rețelei
Trimestrul II
participarea și informarea tinerilor
naționale a consiliilor locale
ale tinerilor funcțională
1.3.5. Dezvoltarea mecanismului de monitorizare a bugetelor la nivel local de către Mecanism de monitorizare
Trimestrul IV
aplicat
tineri și a unui mediu propice de participare
Rapoarte de monitorizare a
bugetelor elaborate
Obiectiv specific nr. 1.4: Promovarea spiritului civic în rândurile tinerilor și dezvoltarea sectorului de voluntariat
1.4.1. Susținerea organizării Săptămânii Naționale a Voluntariatului, Festivalului
2 evenimente naționale
Trimestrele
Voluntarilor etc.
desfășurate
III - IV
1.4.2. Asigurarea funcționării Comisiei de certificare a instituțiilor gazdă a
Noi membri desemnați/
Pe parcursul
activității de voluntariat și a instrumentelor de lucru folosite în activitatea de
selectați în cadrul comisiei
anului
voluntariat

DT
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DT

DT

DT
DT

Indicatori
/
rezultate

Acțiuni

1.4.3. Organizarea sesiunilor de informare și oferirea asistenței metodologice
coordonatorilor de voluntari

Procentul de dosare
examinate în raport cu cele
depuse
Formular de colectare a
datelor statistice IGAV
elaborat și aplicat
Suport
informațional
și
metodologic
elaborat
și
diseminat
2 sesiuni organizate
3 acțiuni susținute

Termene de
realizare

Responsabili
(subdiviziunile
structurale ale
Ministerului)

Trimestrele
III-IV

DT

1.4.4. Susținerea proiectelor și inițiativelor de tineret privind promovarea
Pe parcursul
DT
activismului civic și de voluntariat
anului
Obiectivul specific nr. 1.5: Promovarea oportunităților de participare a tinerilor prin dezvoltarea parteneriatelor cu statele și structurile de
tineret ale organizațiilor internaționale
1.5.1. Susținerea organizării, în comun cu organizațiile și instituțiile de tineret
2 acțiuni realizate
Pe parcursul
DT
partenere, a conferințelor, forumurilor, seminarelor internaționale etc. în Republica
anului
Moldova privind domeniul politicilor de tineret, conform angajamentelor asumate
în cadrul organizațiilor internaționale (Consiliul Europei, Uniunea Europeană, CSI,
GUAM, Inițiativa Central Europeană etc.)
1.5.2. Dezvoltarea cooperării multilaterale prin asigurarea unei comunicări
Cel puțin 5 reuniuni, la care
Pe parcursul
DT
dinamice și eficiente cu organizațiile și structurile internaționale ce susțin politicile s-a asigurat reprezentarea
anului
de tineret și sport (Consiliul Europei, Comisia Europeană, Organizația Națiunilor
Unite, Comunitatea Statelor Independente, GUAM, Inițiativa Central Europeană,
Grupul de la Visegrad etc.)
1.5.3. Promovarea și stimularea participării tinerilor și lucrătorilor de tineret în
Programe accesibile și
DT
Pe parcursul
cadrul diferitor programe de mobilitate
promovate
anului
Obiectivul general nr. 2: Dezvoltarea cadrului instituțional și de politici privind serviciile de tineret
Obiectivul specific nr. 2.1: Implementarea programelor de dezvoltare a centrelor de tineret și a mecanismelor metodologice de asigurare a
calității serviciilor de tineret
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Acțiuni

2.1.1. Implementarea Programului de Dezvoltare a Centrelor de Tineret pentru anii
2017-2022

2.1.2. Implementarea Programului ,,Fondul comun pentru dezvoltarea serviciilor
de tineret” în parteneriat cu Fondul Națiunilor Unite pentru Populație.

Indicatori
/
rezultate

Termene de
realizare

15 APL de nivelul II
semnatare a acordurilor de
parteneriat pentru a fi parte
în Program
20 de centre de tineret
instituite de APL de nivelul
II și dotate tehnic de MECC
50 de lucrători de tineret
implicați în program
20 de centre de tineret parte a
programului
2 acțiuni/proiecte susținute

Pe parcursul
anului

Responsabili
(subdiviziunile
structurale ale
Ministerului)
DT

Pe parcursul
anului

DT

Trimestrul IV

DT

Obiectivul general nr.3: Susținerea proiectelor și programelor economice pentru tineri
Obiectivul specific nr. 3.1: Susținerea și dezvoltarea oportunităților antreprenoriale, de angajare și internship pentru tineri
3.1.1. Organizarea de conferințe, instruiri, școli de vară pentru tineri în scopul
Cel puțin 3 acțiuni susținute
Trimestrele
dezvoltării abilităților antreprenoriale, inclusiv a unui Forum a tinerilor
II, III, IV
antreprenori

DT

2.1.3. Susținerea organizațiilor necomerciale de tineret pentru dezvoltarea
proiectelor de promovare a modului de viață sănătos în rândul tinerilor

3.1.2. Dezvoltarea oportunităților antreprenoriale și de angajare în câmpul muncii
în rândul tinerilor
3.1.3. Susținerea și dezvoltarea antreprenoriatului social în rândul tinerilor
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2 proiecte susținute

Trimestrul IV

DT

Termeni de referință
elaborați
Concurs de selectare și
contractare a serviciilor
organizat
Program de susținere și
dezvoltare a
antreprenoriatului social în

Trimestrul IV

DT

Indicatori
/
rezultate

Acțiuni

3.1.4. Susținerea organizării târgului locurilor de muncă pentru tineret
3.1.5. Oferirea suportului informațional și mediatizarea online a oportunităților de
internship

rândul tinerilor elaborat și
înaintat spre aprobare
Târg al locurilor de muncă
susținut și organizat
Bază de date cu oportunități
de internship publicată

Termene de
realizare

Responsabili
(subdiviziunile
structurale ale
Ministerului)

Trimestrul II

DT

Pe parcursul
anului

DT

Obiectivul general nr. 4: Consolidarea sectorului de tineret
Obiectivul specific nr. 4.1: Dezvoltarea sectorului de tineret și a mecanismelor de suport în asigurarea calității lucrului de tineret
prin consolidarea capacităților umane și instituționale în domeniu
4.1.1. Desfășurarea anuală a Programului de granturi dedicat organizațiilor de
Program desfășurat
Pe parcursul
tineret
Oportunități de participare și
anului
dezvoltare multilaterală a
tinerilor create
Rapoarte de evaluare
elaborate pentru fiecare
proiect în parte
4.1.2. Susținerea instruirilor reprezentanților ONG-urilor de tineret în domeniul 3 instruiri susținute
Trimestrele
dezvoltării organizaționale
III, IV
4.1.3. Susținerea târgurilor, forumurilor și altor tipuri de activități privind
3 acțiuni susținute
Trimestrele
promovarea experiențelor pozitive din sectorul asociativ de tineret
III, IV
4.1.4. Elaborarea setului de documente necesar formării competențelor
Set de documente elaborat
Trimestrul IV
profesionale a lucrătorului de tineret
4.1.5. Elaborarea unui curriculum de instruire a lucrătorului de tineret
Program de instruire pentru
Trimestrul IV
lucrătorii de tineret elaborat
4.1.6. Desfășurarea unui program de formare continuă a lucrătorului de tineret
Program desfășurat
Trimestrul IV
4.1.7. Elaborarea regulamentului de angajare a personalului Centrelor de tineret
Regulament elaborat și
Trimestrul I
înaintat spre aprobare
4.1.8. Asigurarea participării Ministerului în cadrul comisiilor de concurs pentru
Calitatea de membru
Pe parcursul
angajarea managerilor/directorilor Centrelor de tineret
asigurată în cadrul comisiilor
anului
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DT

DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT

Indicatori
/
rezultate

Acțiuni

4.1.9. Promovarea activităților de educație nonformală, inclusiv pentru tinerii cu
oportunități reduse

de concurs organizate de
către APL de nivelul II
Raport privind numărul de
beneficiari ai activităților de
educație nonformală
organizate cu suportului
Ministerului

Termene de
realizare

Responsabili
(subdiviziunile
structurale ale
Ministerului)

Trimestrul IV

DT

IV. Sectorul Sport
Obiectiv general: Dezvoltarea sportului în Republica Moldova
Obiectivul specific nr. 1: Elaborarea și perfecționarea cadrului normativ și de politici în domeniul sportului
1.1. Elaborarea și aprobarea Regulamentului de acordare a titlurilor și categoriilor Regulament aprobat
Trimestrul II
DS
sportive
1.2. Elaborarea și aprobarea Clasificației Sportive Unice a Republicii Moldova
Document aprobat
Trimestrul III
DS
pentru anii 2018-2022
1.3. Elaborarea proiectului Hotărârii Guvernului privind modificarea și
Hotărâre de Guvern aprobată Trimestrul IV
DS
completarea Hotărârii Guvernului nr. 463 din 28.04.2006 „Cu privire la
aprobarea Regulamentului școlilor sportive”
Obiectivul specific nr. 2: Asigurarea pregătirii sportivilor pentru participarea la activități sportive conform Calendarului acțiunilor
sportive naționale și internaționale pentru anul 2018
2.1. Elaborarea și aprobarea Calendarului acțiunilor sportive naționale și
Calendar aprobat
Trimestrul I
DS
internaționale pentru anul 2018
2.2. Elaborarea și aprobarea Listei lotului național pentru anul 2018
Lista lotului național pentru
Trimestrul I
DS
anul 2018 aprobată
2.3. Asigurarea organizării și desfășurării campionatelor naționale la ramurile de
300 de campionate
Pe parcursul
DS
sport olimpice și neolimpice practicate în Republica Moldova
desfășurate
anului
2.4. Delegarea loturilor naționale la concursurile internaționale incluse în
2000 de sportivi participanți
Pe parcursul
DS
Calendarul acțiunilor sportive naționale și internaționale pentru anul 2018
la concursurile internaționale
anului
V. Sectorul Cercetare și inovare
Obiectiv general nr. 1: Consolidarea reformei în domeniul cercetării și inovării
Obiectivul specific nr. 1.1: Evaluarea complexă a instituțiilor din domeniile cercetării și inovării trecute în subordinea MECC
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Indicatori
/
rezultate

Acțiuni
1.1.1. Organizarea trecerii în subordinea MECC a 19 instituții publice de
cercetare și inovare de la AȘM

Dosare colectate
Acte de constituire analizate,
ajustate și înregistrate
1.1.2. Organizarea trecerii în subordinea MECC a 6 instituții publice de cercetare
Hotărâre a Guvernului
și inovare de la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
aprobată
Dosare colectate
Acte de constituire analizate,
ajustate și înregistrate
1.1.3. Implicarea în procesul de inventariere a bunurilor instituțiilor de cercetare și Comisie de inventariere
inovare din subordinea MECC, pentru a facilita procesul de trecere în gestiunea
creată
Agenției Proprietății Publice
Inventariere efectuată
Obiectivul specific nr. 1.2: Fortificarea instituțională a domeniilor cercetării și inovării
1.2.1. Crearea noilor structuri abilitate cu coordonarea și administrarea domeniului Noi structuri create: ANCD
științei la nivel de Guvern
și ANACEC
1.2.2. Crearea și consolidarea capacităților Agenției Naționale de Asigurare a
Proiect de act normativ
Calității în Educație și Cercetare (ANACEC)
subordonat legii elaborat și
adoptat
Acte normative instituționale
ale ANACEC aprobate
1.2.3. Implementarea ciclului III, studii superioare de doctorat prin dezvoltarea
Nr. de școli doctorale
școlilor doctorale, realizarea unor noi programe de doctorat și implicarea tinerilor
constituite și funcționale
conducători de doctorat
/programe de doctorat

1.2.4. Evaluarea externă a calității programelor și a instituțiilor de învățământ, în
vederea autorizării de funcționare provizorie sau acreditării
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Rata programelor și numărul
instituțiilor de învățământ
evaluate

Termene de
realizare

Trimestrul I

Responsabili
(subdiviziunile
structurale ale
Ministerului)
DPDCI

Trimestrul I

DPDCI,
SJ

Trimestrele
I-IV

DPDCI,
Institutele de
cercetare

Trimestrul I

DPDCI,
SJ
DPDCI,
SJ

Trimestrul II

Trimestrul II

Trimestrul IV

DPDCI,
Instituțiile de
învățământ
superior,
Institutele de
cercetare
DPDCI,
ANACEC

Indicatori
/
rezultate

Acțiuni

1.2.5. Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului privind aprobarea
Hotărâre de Guvern aprobată
regulamentului de organizare a programelor de postdoctorat
1.2.6. Asigurarea condițiilor pentru atingerea performanței în cercetare și
Nr. de proiecte în derulare
perfecționarea cadrului normativ privind finanțarea sustenabilă a științei, în
vederea promovării și valorificării excelenței științifice și a impactului societal
1.2.7. Organizarea, desfășurarea și evaluarea expertizării programelor, proiectelor
Nr. de programe și proiecte
și granturilor din sfera cercetării-dezvoltării, concursurilor și manifestărilor
expertizate
științifice, precum și a executorilor lor și a rezultatelor cercetării
Obiectivul specific nr. 1.3: Asigurarea cadrului de politici pentru domeniile cercetării și inovării
1.3.1. Identificarea domeniilor prioritare de cercetare, care necesită finanțare
Consultări realizate
urmare a consultării tuturor instituțiilor din domeniile cercetării și inovării
Domenii identificate și
prioritizate
1.3.2. Elaborarea proiectului Programului național în domeniile cercetării și
Proiect elaborat
inovării pentru 4 ani (PNDCI)
1.3.3. Elaborarea proiectului Hotărârii de Guvern privind aprobarea PNDCI
Hotărâre de Guvern aprobată
1.3.4. Elaborarea Planului anual de acțiuni de implementare a Programului
național în domeniile cercetării și inovării (anul 2019)
1.3.5. Elaborarea unui program național de motivare pentru cariera științifică
1.3.6. Actualizarea Nomenclatorului specialităților științifice
1.3.7. Evaluarea diversității și efectivelor speciilor de animale în vederea
completării cadastrului regnului animal

Termene de
realizare

Trimestrul II
Trimestrul III

Trimestrul IV

Trimestrul III

DPDCI,
ANCD

Trimestrul III

DPDCI,
ANCD
DPDCI,
ANCD
DPDCI,
ANCD
DPDCI
DPDCI
DPDCI,
Institutul de
zoologie

Trimestrul IV

Plan elaborat și aprobat

Trimestrul IV

Program elaborat
Hotărâre de Guvern aprobată
Cadastru completat

Trimestrul III
Trimestrul III
Trimestrul III

Obiectivul general nr. 2: Consolidarea relațiilor de colaborare
Obiectivul specific nr. 2.1: Dezvoltarea relațiilor de colaborare la nivel național
2.1.1. Intensificarea cooperării dintre firme, instituțiile educaționale și instituțiile de
Parteneriate fortificate

Trimestrul IV

cercetare prin proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare comune

2.1.2. Susținerea integrării inovatorilor și cercetătorilor moldoveni în circuitul Nr. de cercetători și inovatori
global al inovațiilor și ideilor prin acordarea de suport informațional, organizațional susținuți
și financiar
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Responsabili
(subdiviziunile
structurale ale
Ministerului)
DPDCI,
SJ
DPDCI,
ANCD,
SJ
DPDCI,
ANCD

Trimestrul IV

DPDCI,
ANCD
DPDCI,
ANCD

Indicatori
/
rezultate

Acțiuni

Termene de
realizare

Responsabili
(subdiviziunile
structurale ale
Ministerului)

DPDCI
2.1.3. Consolidarea activității de cercetare în instituțiile de învățământ superior prin Rata parteneriatelor
Trimestrul IV
promovarea parteneriatelor dintre universitate-Guvern-business și facilitarea promovate
internaționalizării
Obiectivul general nr. 3: Implementarea cadrului bilateral și multilateral de cooperare științifico-tehnologică la nivel internațional în
sectorul cercetare-dezvoltare-inovare
Obiectivul specific nr. 3.1: Realizarea proiectelor de cooperare la nivel național
3.1.1. Continuarea proiectelor de cercetare naționale și internaționale
Nr. de proiecte implementate
Trimestrul
DPDCI,
I-IV
Institutele de
cercetare
3.1.2. Evaluarea rezultatelor implementării proiectelor internaționale de cercetare
Raport elaborat și publicat
Trimestrul IV
DPDCI,
și inovare
Institutele de
cercetare,
ANCD
3.1.3. Facilitarea participării beneficiarilor naționali la programele tematice ale
Nr. de participanți la
Trimestrul III
DPDCI,
UE: Programul-cadru de cercetare și inovare (2014-2020) – „ORIZONT 2020”
activități de informare
Institutele de
(2014-2020)
Nr. de aplicanți la programe
cercetare,
tematice
ANCD
3.1.4. Acordarea asistenței informaționale și metodologice instituțiilor de cercetare Nr. de persoane informate
Trimestrul IV
DPDCI,
și companiilor private pentru elaborarea și promovarea proiectelor acestora în
Nr. de proiecte aplicate
Institutele de
cadrul Programului „Orizont 2020”
cercetare,
ANCD
3.1.5. Implementarea Planului de acțiuni privind participarea Republicii Moldova
Nivel de implementare a
Trimestrul IV
DPDCI,
la Programul „Orizont 2020” pentru stimularea implicării entităților naționale
Planului în %
Institutele de
cercetare,
ANCD
3.1.6. Promovarea Programului EURAXESS, inclusiv în regiunile țării și
Nr. de instituții cu logoul
Trimestrul III
DPDCI,
implementarea principiilor Cartei europene a cercetătorului și Codului de conduită „Excelență în cercetare”
Institutele de
pentru recrutarea cercetătorilor
Nr. de activități de
cercetare,
promovare
ANACEC
3.1.7. Crearea rețelei de cercetători naționali implicați în proiecte internaționale
Rețea creată
Trimestrul II
DPDCI,
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Indicatori
/
rezultate

Acțiuni

Termene de
realizare

3.1.8. Asigurarea funcționalității platformei instituționale pentru valorificarea
statutului de țară asociată la Programul „Orizont 2020” prin intermediul
instrumentelor existente și anume:
a) susținerea rețelei punctelor naționale, regionale și locale de contact;
b) asigurarea participării reprezentanților oficiali ai comunității științifice și a
experților naționali la comitetele de Program „Orizont 2020”;
c) susținerea activității Oficiului Republicii Moldova pentru Știință și Tehnologie
pe lângă Uniunea Europeană (MOST)
3.1.9. Promovarea oportunităților oferite de Programul „Marie Skladowska Curie”
și de Consiliul European de Cercetare (ERC)

Platformă funcțională

Trimestrul IV

Nr. de participări la
programele respective

Trimestrul IV

3.1.10. Implicarea diasporei științifice a Republicii Moldova în proiectele și
activitățile de cercetare-dezvoltare din țara de origine prin susținerea mobilității
circulare

Nr. de activități cu
implicarea diasporei

Trimestrul IV

3.1.11. Crearea parteneriatelor dintre diaspora științifică și comunitatea științifică
din Republica Moldova pentru schimb de experiență şi dezvoltarea activităților
comune de cercetare-inovare

Nr. de parteneriate dezvoltate

Trimestrul III

3.1.12. Crearea parteneriatelor dintre diaspora științifică și organizațiile din sfera
cercetării și inovării din Republica Moldova, susținerea mobilității profesionale și
motivarea pentru reîntoarcerea în țară a cercetătorilor

Parteneriate create

Trimestrul IV

Obiectivul specific nr. 3.2: Asigurarea cadrului de colaborare la nivel regional
3.2.1. Cercetarea impactului soluțiilor de realizare a interconexiunilor cu sistemul
Studiu realizat
electroenergetic al României în baza liniei electrice aeriene (LEA) 330/400 kV,
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Trimestrul IV

Responsabili
(subdiviziunile
structurale ale
Ministerului)
Institutele de
cercetare,
ANACEC
DPDCI,
Institutele de
cercetare,
ANCD

DPDCI,
Institutele de
cercetare,
ANCD
DPDCI,
Institutele de
cercetare,
ANCD
DPDCI,
Institutele de
cercetare,
ANCD
DPDCI,
Institutele de
cercetare,
ANCD
DPDCI

Indicatori
/
rezultate

Acțiuni

Termene de
realizare

inclusiv a liniilor electrice dirijate autocompensate (LEDA) și a stațiilor back-toback

3.2.2. Cercetarea impactului dezvoltării generării distribuite, inclusiv cu
participarea surselor regenerabile de energie, asupra regimului de funcționare a
sistemului electroenergetic al Republicii Moldova
3.2.3. Organizarea concursurilor comune de granturi în baza Acordului de
colaborare dintre Academia de Științe a Moldovei și Centrul Științific-Tehnologic
din Ucraina

Studiu realizat

Trimestrul IV

Nr. de proiecte în derulare

Trimestrul IV

3.2.4. Participarea comunității științifice în proiectele bilaterale și paneuropene,
Nr. de proiecte realizate
Trimestrul IV
inclusiv din cadrul Inițiativei Comune de Program, COFUND, ERANETS,
INCONET, JRC etc.
Obiectivul general nr. 4: Asigurarea promovării activității de cercetare și inovare
Obiectivul specific nr. 4.1: Informarea societății cu privire la activitatea actorilor din domeniile cercetării și inovării
4.1.1. Popularizarea mai intensă a cercetării și rezultatelor obținute, precum și a Articole publicate în massPermanent
inovațiilor din mediul internațional (prin reviste, emisiuni, interviuri, întâlniri de media, brifinguri și emisiuni
prezentare)
televizate pentru
popularizarea activităților
inovaționale și a rezultatelor
obținute organizate
4.1.2. Informarea periodică a instituțiilor europene, precum și a statelor-membre
Nr. de participări
Trimestrul IV
ale UE despre ultimele evoluții în sfera cercetare-dezvoltare din Republica
Moldova, prin participarea activă a reprezentanților oficiali și experților naționali
în comitetele strategice, grupurile de lucru instituite la nivel paneuropean
4.1.3. Promovarea vizibilității grupurilor de cercetare pe plan regional și
Nr. profilurilor, grupurilor de
Permanent
internațional
cercetare și al paginilor web
ale instituțiilor din sfera
cercetare-dezvoltare în limba
engleză
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Responsabili
(subdiviziunile
structurale ale
Ministerului)
Institutul de
Energetică
DPDCI,
Institutul de
Energetică
DPDCI,
ANCD,
Institutele de
cercetare
DPDCI,
Institutul de
Energetică

DPDCI,
Institutele de
cercetare

DPDCI,
Institutele de
cercetare
DPDCI,
Institutele de
cercetare

Indicatori
/
rezultate

Acțiuni

4.1.4. Promovarea cercetărilor interdisciplinare orientate spre soluționarea
Nr. de proiecte/programe
provocărilor societale (salvgardarea identității și patrimoniului cultural, creșterea
științifice finanțate
calității și speranței la viață, conservarea biodiversității și securitatea ecologică,
generarea de cunoaștere, implementarea inovațiilor si a transferului tehnologic) din
sursele bugetului de stat și surse externe
VI. Cooperarea internațională și cu partenerii de dezvoltare
Obiectiv general nr. 1: Dezvoltarea relațiilor de colaborare cu statele lumii
Obiectivul specific nr. 1.1: Negocierea și semnarea tratelor internaționale
1.1.1. Ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Serbia și membrii
Lege privind ratificarea
Inițiativei Reforma Educației în Europa de Sud-Est privind sediul Secretariatului
acordului adoptată
Inițiativei Reforma Educației în Europa de Sud-Est
1.1.2. Aprobarea Memorandumului de parteneriat dintre Organizația
Hotărâre de Guvern aprobată
Internațională a Francofoniei și Ministerul Educației și Sportului din Republica
Albania, Ministerul Educației și Științei din Republica Armenia, Ministerul
Educației și Științei din Republica Bulgaria, Ministerul Educației și Științei din
Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Ministerul Educației, Culturii și
Cercetării din Republica Moldova și Ministerul Educației Naționale din România
privind cooperarea educațională în contextul cadrului strategic al francofoniei
(2015-2022), semnat la Paris, la 25 decembrie, 2017.
1.1.3. Aprobarea semnării Acordului de finanțare (Finanțare Adițională pentru
Decret al Președintelui
Proiectul Reforma Învățământului în Moldova) dintre Republica Moldova și
Republicii Moldova
Asociația Internațională pentru Dezvoltare
1.1.4. Semnarea și Ratificarea Acordului de finanțare (Finanțare Adițională pentru Acord semnat
Proiectul Reforma Învățământului în Moldova) dintre Republica Moldova și
Lege privind ratificarea
Acordului adoptată
Asociația Internațională pentru Dezvoltare
1.1.5. Aprobarea Programului de cooperare între Ministerul Educației, Culturii și
Cercetării al Republicii Moldova și Ministerul Culturii și Protecției Monumentelor
al Georgiei pentru anii 2018-2021, semnat la Tbilisi la 29 noiembrie, 2017
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Hotărâre de Guvern aprobată

Termene de
realizare

Trimestrul IV

Responsabili
(subdiviziunile
structurale ale
Ministerului)
DPDCI,
Institutele de
cercetare

Trimestrul I

DAMEP

Trimestrul I

DAMEP

Trimestrul I

DAMEP

Trimestrul III

DAMEP

Trimestrul I

DAMEP

Acțiuni
1.1.6. Inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de colaborare în
domeniul educației și culturii între Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al
Republicii Moldova și Ministerul Educației al Republicii Azerbaidjan
1.1.7. Semnarea acordurilor de parteneriat cu reprezentanțele organizațiilor
internaționale din Republica Moldova și organizațiile neguvernamentale active în
domeniul educației
Obiectivul specific nr. 1.2: Cooperarea cu Uniunea Europeană
1.2.1. Monitorizarea implementării PNA AA (Planului Național de Acțiuni pentru
Acordul de Asociere RM-UE ), 2017-2019
1.2.2. Coordonarea activității Sub-comitetului 4 (Clusterul 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”
1.2.3. Coordonarea/monitorizarea implementării activităților în cadrul Inițiativelor
UE pentru statele Parteneriatului Estic (PaE) și Strategiei UE pentru Regiunea
Dunării (SUERD) și a Platformei de Mobilitate RM-UE
1.2.4. Promovarea în Republica Moldova a Programului CE Erasmus + , Orizont
2020 (Activități comune cu Oficiul Erasmus +) și a Programului eTwinning

Obiectivul specific nr. 1.3: Coordonarea programelor de mobilitate academică
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Indicatori
/
rezultate

Termene de
realizare

Hotărâre de Guvern aprobată

Trimestrul III

8 acorduri semnate

Pe parcursul
anului

DAMEP

4 raportări către MAE si IEE
Raportări on line pe
Platforma Plan Pro
Ședință realizată

Pe parcursul
anului

DAMEP

Trimestrul II

DAMEP

Pe parcursul
anului

DAMEP

Pe parcursul
anului

DAMEP

2 evenimente organizate
2 participări la ședințe de
informare
10 participanți în evenimente
și instruiri
5 sesiuni de informare/
diseminare realizate
2 proiecte noi câștigate
6 proiecte implementate
300 de mobilități realizate
100 de școli participante în
proiecte

Responsabili
(subdiviziunile
structurale ale
Ministerului)
DAMEP

Indicatori
/
rezultate

Acțiuni
1.3.1. Promovarea Programului CEEPUS în Republica Moldova

Termene de
realizare

Responsabili
(subdiviziunile
structurale ale
Ministerului)
DAMEP

Pe parcursul
3 sesiuni de informare
anului
5 anunțuri postate pe site-ul
MECC
100 de participanți în
Program
1.3.2. Organizarea sesiunilor de informare și diseminarea informației privind
3 sesiuni realizate
Pe parcursul
DAMEP
oportunitățile de mobilitate academică în temeiul unor Programe de mobilitate și al 50 de anunțuri postate pe
anului
ofertelor din cadrul tratatelor internaționale
site-ul MECC
Obiectivul specific nr. 1.4: Acordarea suportului în promovarea politicilor de conlucrare cu diaspora moldovenească de peste hotare
Perfecționarea mecanismului și facilitarea recunoașterii diplomelor și calificărilor Mecanism dezvoltat:
Trimestrul III
DCNC
educaționale naționale și a celor obținute peste hotare
Regulament aprobat;
Proces de recunoaștere și
echivalare pentru continuarea
studiilor descentralizat
Obiectiv general nr. 2: Dezvoltarea relațiilor de colaborare cu organizațiile internaționale și partenerii de dezvoltare
2.1. Acordarea asistenței în conlucrarea cu organizațiile specializate ale ONU
2 proiecte inițiate
Pe parcursul
DAMEP
(UNESCO, UNICEF, PNUD, OIM, ILO)
anului
2.2. Cooperarea cu Consiliul Europei (CoE);
1 proiect realizat
Pe parcursul
DAMEP
Promovarea Programului Pestalozzi în Republica Moldova
anului
2.3. Cooperarea cu Organizația Internațională a Francofoniei (OIF)
Memorandum de cooperare
Trimestrul I
DAMEP
cu OIF aprobat
2.4. Monitorizare și suport în implementarea MoU cu Provincia Jejiu, Coreea
150 de calculatoare
Pe parcursul
DAMEP
importate în țară
anului
2.5. Semnarea unui nou Memorandum de înțelegere cu Provincia Jejiu, Coreea
Memorandum semnat
Trimestrul III
DAMEP
VII. Asigurarea calității și organizarea eficientă a managementului și controlului intern
Obiectiv specific nr. 7.1: Planificarea, gestionarea și monitorizarea punerii în aplicare a procesului bugetar conform principiilor și regulilor
fiscal-bugetare și de control intern
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Indicatori
/
rezultate

Acțiuni

Termene de
realizare

7.1.1. Elaborarea prognozei de dezvoltare sectorială pe termen mediu în domeniile
de activitate ale Ministerului

Strategii sectoriale de
cheltuieli elaborate și
prezentate

Trimestrul I

7.1.2. Monitorizarea activității economico-financiare și investiționale a
Ministerului

Raport anual elaborat

Trimestrul I

7.1.3. Organizarea și desfășurarea sesiunilor de instruire în scopul dezvoltării
2 sesiuni anuale organizate
Trimestrele
capacităților profesionale ale personalului Ministerului cu funcții în domeniile:
I-IV
finanțe publice, achiziții publice
Obiectiv specific nr. 7.2: Asigurarea implementării managementului financiar și control în cadrul Ministerului
7.2.1. Organizarea sesiunilor de instruire privind conceptul de control financiar
Seminare/ateliere de lucru
Trimestrele
public intern și mediatizarea privind responsabilitățile de control managerial
organizate
I-II
7.2.2. Evaluarea mecanismului de organizare și funcționare a
sistemului de management financiar și control
7.2.3. Identificarea și descrierea obiectivelor operaționale

7.2.4. Identificarea riscurilor asociate obiectivelor operaționale și elaborarea
registrului riscurilor

Raport elaborat
Declarație privind buna
guvernare emisă
Procese identificate și
descrise

Trimestrul I

Registrul riscurilor elaborat

Trimestrele
I-II

Obiectiv specific nr. 7.3: Consolidarea procesului participativ și imaginii publice a ministerului
7.3.1. Asigurarea procesului de transparență decizională a activității Ministerului și Ordin emis
monitorizarea proceselor de elaborare și aprobare a actelor normative și legislative
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Trimestrele
I-II

Permanent

Responsabili
(subdiviziunile
structurale ale
Ministerului)
DMI,
DAMEP,
Direcțiile de
profil
DMI (Secția
financiaradministrativă)
DMI (Secția
financiaradministrativă)
SAI
Subdiviziunile
structurale ale
MECC
SAI

DMI,
Subdiviziunile
structurale ale
MECC
Subdiviziunile
structurale ale
MECC
SAI
STIC,
DAMEP

Indicatori
/
rezultate

Acțiuni

Termene de
realizare

Responsabili
(subdiviziunile
structurale ale
Ministerului)

Registru al actelor normative
și legislative elaborat și
completat
7.3.2. Asigurarea transparenței în activitatea Ministerului, accesului la informația
Informație publicată în timp Trimestrele
STIC
cu caracter public și a transparenței bugetare
real
III-IV
10 seturi de date deschise
adiționale publicate pe
www.date.gov.md
7.3.3. Autoevaluarea imaginii publice a Ministerului și a formelor/tipurilor de
Raport elaborat
Trimestrele
SICMM,
comunicare, în vederea îmbunătățirii/eficientizării acestora
Măsuri stabilite
II-III
STIC
7.3.4. Consolidarea imaginii instituției și a factorilor de decizie prin diversificarea Plan de acțiuni elaborat
Trimestrele
SICMM
strategiilor de comunicare
Campanii de informare și
I-IV
promovare lansate
Obiectiv specific 7.4: Organizarea procesului de optimizare a circuitului documentar și de înregistrare, evidență și păstrare a documentelor,
de control a executării acestora
7.4.1. Elaborarea și aprobarea mecanismului de management al documentelor
Regulament aprobat
Trimestrul I
DMI (Secția
Mecanism monitorizat
managementul
documentelor)
7.4.2. Implementarea inițiativei Guvern fără hârtie
Mecanism electronic de
Trimestrele
STIC,
circulație a datelor
I-IV
SMD
îmbunătățit și pus în aplicare
VIII. Monitorizarea implementării documentelor de politici naționale, intersectoriale și sectoriale
8.1. Monitorizarea implementării documentelor de politici naționale (pe domeniile Rapoarte elaborate și
Conform
DAMEP,
administrate de MECC)
prezentate în instanțele
termenelor
subdiviziunile
solicitante
stabilite în
de profil
actele de
aprobare
8.2. Monitorizarea implementării documentelor de politici intersectoriale (pe
Rapoarte elaborate și
Conform
DAMEP,
domeniile administrate de MECC)
prezentate în instanțele
termenelor
subdiviziunile
solicitante
stabilite în
de profil
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Indicatori
/
rezultate

Acțiuni

8.3. Monitorizarea implementării documentelor de politici sectoriale

Rapoarte elaborate și
prezentate în instanțele
solicitante

Termene de
realizare

actele de
aprobare
Conform
termenelor
stabilite în
actele de
aprobare

Responsabili
(subdiviziunile
structurale ale
Ministerului)

DAMEP,
subdiviziunile
de profil

Abrevieri:
MECC
DÎG
DÎPT
DAMEP
STIC
SMD
SAI
SICMM
DMI
DCNC
OLSDÎ
DPÎS
SÎPV
AȘM

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Direcția învățământ general
Direcția învățământ profesional tehnic
Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor
Secția tehnologii informaționale și comunicațiilor
Secția managementul documentelor
Serviciul audit intern
Serviciul informare și comunicare cu mass-media
Direcția management instituțional
Direcția cadrul național al calificărilor
organul local de specialitate în domeniul învățământului
Direcția politici în învățământul superior
Serviciul învățare pe tot parcursul vieții
Academia de Științe a Moldovei
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– Consiliul Național de Acreditare și Atestare
– Content and language integrated learning/
învățare integrată a conținutului și a limbii
MEI
– Ministerul Economiei și Infrastructurii
BPR
–
Biroul Politici Reintegrare
TIC
–
tehnologii informaționale și comunicaționale
CNC
–
Cadrul Național al Calificărilor
DT
–
Direcția tineret
DS
– Direcția sport
DPDCI
– Direcția politici în domeniul cercetării și inovării
SJ
– Secția juridică
ANACEC
– Agenția Națională de Asigurare a Calității în
Educație și Cercetare
ANCD
– Agenția Națională pentru Cercetare și
Dezvoltare
CNAA
CLIL

