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I. STATISTICA EDUCAȚIEI
Indicatori-cheie relevanți pentru anul de studii 2015-2016:
Instituții de educație timpurie
numărul de instituții – 1453
numărul de copii, mii – 147,7
numărul de cadre didactice, mii - 12,4
Instituții de învățămînt primar și secundar general
numărul de instituții – 1323
numărul de elevi, mii - 334,5
numărul de cadre didactice, mii-29,6
Instituţii de învăţămînt profesional tehnic secundar
numărul de instituții – 47
numărul de elevi, mii -16,1
numărul de cadre didactice, mii -1,9
Instituţii de învăţămînt profesional tehnic postsecundar
numărul de instituții – 45
numărul de elevi, mii -30,4
numărul de cadre didactice, mii -2,4
Instituţii de învăţămînt superior
numărul de instituții – 31
numărul de studenți, mii -81,7
numărul de cadre didactice, mii -5,3

1.1. Analiza statistică generală
În anul de studii 2015-2016, în Republica Moldova activează 2899 de instituţii de învăţămînt, cu
un contingent de 610437 de copii/elevi/studenţi, inclusiv, 1453 de instituţii de educație timpurie (la
situaţia 01.01.2015) cu un număr de 147733 de copii, 1323 de instituţii de învăţămînt primar şi secundar
general, în care studiază 334509 elevi, 47 de instituţii de învăţămînt profesional tehnic secundar cu un
număr de 16098 de elevi, 45 instituţii de învăţămînt profesional tehnic postsecundar cu 30428 de elevi
şi 31 de instituţii de învăţămînt superior cu contingentul de 81669 de studenţi (Tabelele 1, 2, 3).
Comparativ cu anul de studii 2009-2010, numărul total al instituţiilor de învăţămînt s-a micşorat
cu 4,3%. Totodată, numărul de instituţii de educație timpurie a crescut cu 6,3%, iar numărul instituţiilor
de învăţămînt primar şi secundar general s-a redus cu 12,5%.
În anul de studii 2015-2016, numărul cadrelor didactice îl constituie 51558 de persoane,
diminuîndu-se faţă de anul de studii 2014-2015 cu 1533 de persoane sau cu 2,9%.
Situaţia demografică în Republica Moldova determină nivelul de participare a populaţiei la
procesul de educaţie. La nivel general, efectivele de elevi/studenți sînt în scădere. Populația de vîrstă
școlară (7 - 23 de ani) s-a redus treptat în perioada anilor 2000-2015, constituind 747,7 mii persoane la
data de 01.01.2015 și înregistrînd o reducere cu 19% față de anul 2010 și cu 30% față de anul 2005.
Astfel, numărul total de elevi/studenți, la începutul anului de studii 2015-2016, a fost de 462,7 mii
persoane, cu 20,2 % mai puțin față de anul de studii 2009-2010.
Rata de cuprindere în învăţămînt este diferită în funcție de categoria de vîrstă, cel mai înalt nivel
de cuprindere înregistrîndu-se în cazul persoanelor cu vîrsta cuprinsă între 7 - 15 ani (88,1% în anul de
studii 2014-2015). Totodată, valoarea acestui indicator s-a diminuat cu 9,0%, comparativ cu anul de
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studii 2000-2001. Cea mai mică rată de cuprindere în învățămînt este specifică pentru grupa de vîrstă
19-23 de ani, constituind 26,8%.
Tabelul 1. Instituţii de educație timpurie
2009

2010

2011

2012

2013

2014

1362

1381

1400

1418

1440

1453

Copii

125981

130041

135427

141083

145296

147733

Cadre didactice

11696

11961

12330

12532

12334

12431

Instituţii de educație
timpurie

Figura 1. Numărul de instituții de educație timpurie pentru anii 2009-2014
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Figura 2. Numărul de copii în instituțiile de educație timpurie și numărul de cadre didactice
pentru anii 2009-2014
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Tabelul 2. Elevi şi studenţi pe tipuri de instituţii
inclusiv în:

Anii de studii

Numărul total
de elevi/studenţi

2009-2010

579764

415462

22161

32249

109892

2010-2011

557884

396488

21419

32164

107813

2011-2012

537136

381418

20320

31442

103956

2012-2013

520015

367251

19581

30725

102458

2013-2014

497991

353207

18248

29251

97285

2014-2015

477824

340977

17508

29810

89529

2015-2016

462704

334509

16098

30428

81669

instituţii de
învăţămînt
primar şi
secundar
general

instituţii de
învăţămînt
professional
tehnic secundar

instituţii de
învăţămînt
profesional
tehnic
postsecundar

instituţii de
învăţămînt
superior
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Tabelul 3. Instituţii, elevi/studenţi şi cadre didactice, pe tipuri de instituţii

Instituţii, total
Inclusiv în:
instituţii de învăţămînt
primar şi secundar
general
instituţii de învăţămînt
profesional tehnic
secundar
instituţii de învăţămînt
profesional tehnic
postsecundar
instituţii de învăţămînt
superior
Elevi/studenţi, total
Inclusiv în:
instituţii de învăţămînt
primar şi secundar
general
instituţii de învăţămînt
secundar profesional
instituţii de învăţămînt
mediu de
specialitate(colegii)
instituţii de învăţămînt
superior
Cadre didactice, total
Inclusiv în:
instituţii de învăţămînt
primar şi secundar
general
instituţii de învăţămînt
profesional tehnic
secundar
instituţii de învăţămînt
profesional tehnic
postsecundar
instituţii de învăţămînt
superior

20092010
1667

20102011
1645

20112012
1612

20122013
1545

20132014
1518

20142015
1484

20152016
1446

1512

1489

1460

1397

1374

1347

1323

75

75

70

67

67

61

47

47

48

48

47

45

45

45

33

33

34

34

32

31

31

579764

557884

537136

520015

497991

477824

462704

415462

396488

381418

367251

353207

340977

334 509

22161

21419

20320

19581

18248

17508

16098

32249

32164

31442

30725

29251

29810

30428

109892

107813

103956

102458

97285

89529

81 669

48147

48729

47093

44946

42548

40757

39127

36998

37405

36203

34221

32188

30872

29600

2234

2257

2200

2171

2144

2096

1854

2502

2574

2543

2551

2475

2417

2373

6413

6493

6147

6003

5741

5372

5300
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1.2. Evoluția indicatorilor de bază
Ministerul Educației, pe parcursul anului 2015, în conformitate cu prioritățile stabilite în
Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova (2015-2018) și cu angajamentele asumate
în Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 „Educația 2020”, a întreprins un șir de
măsuri în scopul edificării unui sistem educațional bazat pe acces, relevanță și calitate. Monitorizarea
implementării politicilor educaționale se realizează prin prisma indicatorilor, stabiliți în Strategia
„Educația 2020”. (Tabelul 4)
Tabelul 4. Indicatorii de monitorizare a Strategiei „Educația 2020”

Indicatorii

Sursa

1

2

Rata de înrolare în educația
preșcolară (3-6 ani), %
Rata de înrolare în educația
preșcolară (6-7ani), %
Rata brută de înrolare în
învățămîntul primar, %
Discrepanța între mediul
rural și urban, %
Rata brută de înrolare în
învățămîntul gimnazial, %
Discrepanța între mediul
rural și urban, %
Numărul copiilor care au
abandonat școala
Numărul copiilor cu cerinţe
educaţionale speciale care
frecventează școlile
tradiționale
Numărul copiilor aflați în
instituții de tip rezidențial
Rata de includere în
învățămînt a persoanelor cu
vîrsta de pînă la 19 ani, %
Proporția școlilor de
circumscripție care

Numărul
inițial
(2012 sau
anul
indicat)
3
Acces

4

Numărul
țintă
intermed
iar
(2017)
5

2015

Numărul
țintă final
(2020)
6

BNS

82

86

90

95

BNS

92

95,9

96

98

BNS

93,8

92,4

97

98

BNS

21,3

24,5

8

5

BNS

86,7

86,8

95

98

BNS

14,4

18,5

7

3

ME

143

203

100

57

ME

3.500

7670

4.550

5.600

ME

1.700

1538

1.275

850

80,4

81,2

92

100

-

21,8

35

70

BNS

ME
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corespund standardelor de
calitate pentru o școală
prietenoasă copilului, %
Relevanță
Proporția persoanelor
ocupate, cu vîrsta de 25-34
ani, care au doar studii
primare sau secundare
generale,%
Creșterea ponderii elevilor
care se orientează spre
învățămîntul profesional, %
Numărul de standarde
ocupaționale elaborate
Ponderea absolvenților cu
studii superioare în rîndul
populației cu vîrsta de 30-34
ani, %
Rata de acoperire cu
calculatoare, elev/student per
computer
Creșterea ponderii populației
cu vîrsta de 25-64 ani care a
participat la programe de
învățare pe tot parcursul
vieții, %

BNS

38,9 (2013)

38

40

35

BNS

-

-

5

10

ME

4 (2013)

22

50

150

BNS

7,8

20

ME

20

15

15

10

ME, în
baza
datelor
BNS

0.1

-

5

10

85,0

90,0

85,0

90,0

87,0

93,0

Calitate
Rezultatele PISA, % din
media OECD
Lectură/citire
OCDE
Matematică
Științe

78,7
(2009+)
80,0
(2009+)
82,4
(2009+)

Rezultatele
pentru
PISA2015
vor fi
disponibile
la sfirsitul
anului 2016

Numărul instituțiilor de
învățămînt, în care
discrepanța între media pe
anii de studii și media
examenului de bacalaureat
este mai mare de 1,5 puncte

ME,
ANCE

249

257

150

50

Raportul elevi/cadru didactic

ME, în
baza

11

11

15

17
6
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datelor
BNS
Salariul mediu nominal lunar
în învățămînt, MDL, % din
salariul mediu pe economie
Vîrsta medie a cadrelor
didactice în învățămînt, ani
Ponderea cadrelor didactice
cu grad didactic unu și
superior, %
Ponderea cadrelor
manageriale care dețin grad
managerial

BNS

87

80,5

100

45

Scadere cu
3 ani

ME
ME

10,7

12,1

12

20

ME

28,4

29

35

50

II. EDUCAȚIA TIMPURIE
În scopul creșterii gradului de implicare a părinților și a reprezentanților legali în
dezvoltarea copiilor, pe segmentul educației timpurii, relevantă este elaborarea proiectului
Strategiei intersectoriale de dezvoltare a abilităților și competențelor parentale pentru anii 20162022
2.1 Analiza statistică
În ultimii 15 ani, numărul instituţiilor preşcolare a prezentat o creştere continuă de la 1135 pînă la
1453 unităţi în anul 2014 (situația la 01.01.2015). Comparativ cu anul 2009, numărul instituțiilor de
educație timpurie s-a majorat cu 91 unități sau cu 5% mai mult.
În anul 2014, circa 2,0% din numărul total de instituţii preşcolare au funcţionat cu regim de lucru
de 6 zile, comparativ cu 13,6% în anul 2000. Numărul copiilor din instituţiile preşcolare, pe parcursul
ultimilor ani, a fost în creștere, înregistrînd în anul 2014 un contingent de 147,7 mii copii. Dinamica
pozitivă a fost evidentă atît în mediul urban (cu 43,3% mai mult faţă de anul 2000), cît şi în mediul
rural (cu circa 73% mai mult faţă de anul 2000). Ca urmare a majorării numărului de copii care
frecventează instituţiile preşcolare, a fost înregistrată şi o creştere, practic, de două ori a ratei de
cuprindere în învăţămîntul preşcolar în perioada 2000-2014 (de la 44,1% la 83,9%). În mediul urban,
acest indicator s-a majorat cu 40,1% faţă de anul 2000, iar în mediul rural – cu 38%. Totodată, continuă
să existe discrepanţe între ratele de cuprindere pe medii de reşedinţă: 31,7% în 2014, comparativ cu
29,6% în 2000. În medie, la 100 de locuri din instituţiile preşcolare, în anul de referință, reveneau 86
de copii, în comparaţie cu 65 de copii în anul 2000. Instituţiile preşcolare din mediul urban au fost mai
solicitate, la 100 de locuri revenind 101 copii faţă de 76 de copii în mediul rural. Totodată, la un
educator reveneau în medie 15 copii.
Educaţia copiilor cu necesităţi speciale s-a desfăşurat inclusiv în grupe specializate, care funcţionau
în cadrul a 35 de instituţii preşcolare, numărul copiilor respectivi înregistrînd în anul 2014 circa 2,1
mii. Majoritatea acestor grupe sunt destinate pentru copiii cu dereglări ale vorbirii.
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Figura 3. Numărul de instituții de educație timpurie (2009 – 2014)
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Figura 4. Numărul instituțiilor de educație timpurie pe tipuri de instituții
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Figura 5. Numărul copiilor din instituțiile de educație timpurie pe tipuri de instituții
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2.2. Perfecţionarea cadrului normativ şi de politici privind educaţia timpurie
În vederea dezvoltării serviciilor de educație timpurie:
- a fost elaborat proiectul Regulamentului-tip de organizare și funcționare a instituției de
educație timpurie, discutat cu cercetători și practicieni din domeniu și cu societatea civilă;
- cu sprijinul UNICEF, a fost elaborat proiectul Strategiei intersectoriale privind dezvoltarea
abilităților și competențelor parentale pentru anii 2016-2022, discutat cu profesioniști din domeniu,
din cercetare, din societatea civilă.
- a demarat procesul de elaborare a cadrului legal privind instituționalizarea mentoratului;
- a fost realizat un studiu comparativ (11 țări), privind asigurarea normelor sanitare în instituțiile
de educație timpurie. Rezultatele raportului analitic au servit la expertizarea Regulamentului sanitar al
instituției de educație preșcolară, elaborat de către Ministerul Sănătății, dar și la elaborarea
Regulamentului-tip de organizare și funcționare a instituției de educație timpurie;
- cu sprijinul UNICEF, PriceWaterHous, România și a Centrului Național pentru Educație
Timpurie și Informare a Familiei a fost realizat un studiu al costurilor serviciilor de educație timpurie,
desfășurat în toate cele 1453 de instituții de educație timpurie. Rezultatele studiului vor servi drept
bază pentru elaborarea formulei de finanțare a instituțiilor de educație timpurie.
- în vederea eficientizării serviciilor de educație timpurie, a fost inițiat procesul de analiză
comparativă a organizării și finanțării educației antepreșcolare în țările membre ale UE.
2.3. Asigurarea relevanței educației timpurii
Cu sprijinul Reprezentanției UNICEF în Moldova, în septembrie 2015, a demarat procesul de
revizuire și adaptare a curriculumului pentru educația timpurie la Standardele de învățare și dezvoltare
a copilului de la naștere pînă la 7 ani.
A fost monitorizată implementarea Instrumentului de monitorizare a pregătirii copiilor pentru
școală, conform metodologiei elaborate și diseminate tuturor instituțiilor de educație timpurie din țară.
Cu sprijinul UNICEF și cu concursul Pas cu Pas a fost organizat un atelier de lucru pentru formatorii
naţionali, cu privire la elaborarea proiectului de training şi a materialelor pentru formarea mentorilor
9
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locali, în scopul capacitării lor privind utilizarea Instrumentului de monitorizare a pregătirii copiilor
pentru şcoală. Au fost formați, în cadrul a 15 seminare, 299 de mentori locali, inclusiv specialiști din
cadrul OLSDÎ, care au coordonat utilizarea corespunzătoare a Instrumentului prenotat.
De asemenea, a fost depistată problema, ce ține de asigurarea didactică insuficientă a procesului
educațional (lipsa/penuria de jucării, materiale didactice, cărți pentru copii, echipamente și atribute),
problema, ce ține de competența și calitatea prestanței cadrului didactic, ceea ce împiedică aplicarea
cu succes a Standardelor de învățare și dezvoltare a copilului de la naștere pînă la 7 ani.
2.4. Educația parentală
În scopul creșterii gradului de implicare a părinților și a reprezentanților legali în dezvoltarea
copiilor, a fost elaborat proiectul Strategiei intersectoriale de dezvoltare a abilităților și competențelor
parentale pentru anii 2016-2022.
A fost monitorizat procesul de implementare a suportului metodologic Comunicăm eficient cu
familia, destinat echipelor comunitare (educator, asistent medical, asistent social), în vederea
îmbunătățirii practicilor de îngrijire și educație a copiilor mici și incluziunii socio-educaționale a
acestora. În acest proces au fost implicați 1020 de profesioniști, constituind 340 de echipe comunitare
din 20 de raioane ale țării și circa 4000 de părinți.
Cu sprijinul UNICEF a demarat un proiect de elaborare și pilotare a programelor de educație
parentală pentru formarea inițială a cadrelor didactice (formarea educatorilor parentali) și instruirea
echipelor comunitare de profesioniști (educator, asistent social, asistent medical). Se preconizează
instruirea a circa 1000 de profesioniști comunitari în promovarea/implementarea programelor de
educație parentală și îmbunătățirea capacităților parentale a circa 10 000 de părinți.
2.5. Educația incluzivă
Cu concursul societății civile (FCPS, LUMOS, Keyston, Pas cu Pas) a fost inițiat un proces de
instruire a cadrelor didactice și manageriale din instituțiile de educație timpurie în problematica
educației incluzive, în rezultatul căruia:
- au fost instruite 361 de cadre didactice, manageri de grădinițe, specialiști în educația timpurie
din cadrul OLSDÎ;
- 30 grădinițe din raioanele Criuleni, Dubăsari și Căușeni au fost asistate în implementarea
educației incluzive a copiilor, fiind instruiți și 110 educatori și specialiști (logopezi, psihologi,
psihopedagogi, kinetoterapeuți, cadre didactice de sprijin);
- 15 grădinițe-pilot din 11 raioane au fost asistate în implementarea educației incluzive (realizate:
- 11 ateliere practice în problematica evaluării complexe și asistenței psihopedagogice a copiilor cu
deficiențe de vîrsta preșcolară, fiind instruiți 71 de specialiști (37 din cadrul SAP și 34 de manageri și
educatori); 180 de cadre didactice și manageriale au fost instruite în 2 module de mentorat (18 seminare
de cîte 32 de zile).
Au fost negociate, cu Ambasada Republicii Cehia, 2 proiecte de instruire în domeniul educației
timpurii, în cadrul cărora s-a prognozat instruirea, pe parcursul anilor 2016-2017, a 750 de cadre
didactice și manageriale din instituțiile de educație timpurie, inclusiv mentori locali, 70 de specialiști
din cadrul OLSDÎ și SAP, 280 de reprezentanți ai OLSDÎ din 27 de raioane și 2 municipii.
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2.6. Dezvoltarea şi modernizarea reţelei instituţiilor de educaţie timpurie
În baza Grantului oferit Republicii Moldova de Guvernul României, au fost renovate/reparate 774
de instituții de educație timpurie, selectate cu preponderență din mediul rural, din toate cele 32 de
raioane, mun.Chișinău și Bălți. Complexul de lucrări destinate a fost divers și a inclus:
reparații/renovări ale fațadelor și interioarelor, deschiderea grupelor noi, dotarea cu mobilier,
amenajarea terenurilor de joacă și a pavilioanelor. De lucrări de modernizare și renovare au beneficiat:
- reparații/renovări - 615 instituții (400 - reparații interioare, 70 - sisteme de încălzire, 124 amenajarea teritoriului, 40 000 m.p. de acoperiș reparați, 275 de săli de sport și de festivități construite,
200 de blocuri sanitare reabilitate);
- dotare cu bunuri - 500 de instituții (630 de seturi de mobilier pentru copii, 400 de seturi de
inventar sportiv pentru terenurile de joacă și sport, 275 de pavilioane, 55 de bucătării echipate cu
frigidere, aragazuri, plite și cuptoare electrice, mașini de spălat veselă, mașini de tocat carne, cazane
alimentare, etc.).
Cu susținerea financiară din partea SLOVACHID, Agenției de Dezvoltare și Cooperare din Cehia
și ADRA Moldova, pe parcursul anului 2015, a fost negociată și a demarat implementarea unui proiect
de reparație a sistemelor de apă și sanitație, care se va realiza în 12 grădinițe și 11 școli din raioanele
Hîncești, Leova, Căușeni.
III.

ÎNVĂŢĂMÎNTUL PRIMAR ȘI SECUNDAR GENERAL

Activitățile prioritare în domeniul învățămîntului general s-au axat pe:
- Consolidarea cadrului normativ, în vederea ralierii reglementărilor existente la
prevederile Codului Educației și pe perpetuarea politicilor de asigurare a dreptului la educație
în condiții de egalitate, echitate și coeziune social.
- Oferirea posibilității de alegere a disciplinelor opționale în scopul dezvoltării
competențelor transversale în diverse domenii prioritare: Civismul, Educația pentru sănătate,
Educația interculturală, Educația pentru dezvoltare durabilă, Antreprenoriatul, creativitatea și
inovația.
3.1. Analiza statistică
Reţeaua instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general este constituită din 1323 de instituţii
de învăţămînt primar şi secundar general, inclusiv 1321 de instituţii cu frecvență și 2 instituții cu
frecvență redusă.
În anul de studii 2015-2016, numărul total de instituţii s-a micşorat cu 24 de unităţi, inclusiv 6
şcoli primare, 11 gimnazii, 2 licee şi 5 şcoli pentru copii cu deficiențe în dezvoltarea intelectuală sau
fizică, comparativ cu anul de studii precedent. Totodată, 19 unități au fost transformate din gimnazii în
școli primare, iar 30 de licee au devenit gimnazii. Actualmente în republică funcționează 118 şcoli
primare, 794 de gimnazii, 392 de licee şi 17 instituții de învățămînt special.
La începutul anului de studii 2015-2016, în învăţămîntul primar şi secundar general au fost
cuprinşi 334,5 mii elevi sau cu 1,9% mai puțin faţă de anul de studii precedent. Majoritatea elevilor
din învăţămîntul primar şi secundar general (98,6%) studiază în instituții publice. Numărul elevilor în
şcolile private este de 4,5 mii persoane sau cu 4,4% mai mult faţă de anul de studii 2014-2015.
În anul de studii 2015-2016, distribuţia elevilor din învăţămîntul primar şi secundar general cu
frecvență, pe niveluri de învăţămînt, este următoarea: 137,8 de mii (41,3 %) elevi în învăţămîntul
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primar, 160,6 de mii (48,2%) elevi în învăţămîntul gimnazial şi 35,0 de mii (10,5 %) elevi în cel liceal
(Figura 6). Ponderea copiilor înscrişi în clasa I care au fost încadraţi în programe de educaţie preşcolară
constituie 97,1%.
Figura 6. Structura elevilor în învățămîntul primar și secundar general pe niveluri

Sursa: Biroul Național de Statistică

În anul 2015, numărul de absolvenţi ai învăţămîntului gimnazial l-a constituit 32,1 mii persoane
sau cu 5,0 % mai puţin faţă de anul precedent, inclusiv – 0,1 mii persoane, absolvenți ai învățămîntului
cu frecvență redusă. Numărul de absolvenţi în licee s-a diminuat cu 15,0 %, înregistrînd cifra de 13,7
mii persoane, inclusiv – 0,6 mii persoane, absolvenţi ai învăţămîntului seral. Ponderea absolvenţilor
care au obţinut diploma de bacalaureat a constituit 83,3% din numărul total de absolvenţi, înregistrînd
o reducere de 10,6 puncte procentuale faţă de anul 2014.
Reţeaua instituţiilor de învăţămînt special în anul de studii 2015-2016 este formată din 17 unităţi.
Numărul elevilor înscrişi în învăţămîntul special îl constituie 1033 de persoane sau cu 32,8% mai puțin
în comparație cu anul de studii 2014-2015.
În acelaşi timp, în anul de studii 2015-2016, numărul de copii cu necesităţi speciale integraţi în
instituțiile de învățămînt general a constituit 8564 de persoane și 1829 de persoane cu dizabilități.
Pentru susținerea acestor copii, în 171 de instituții din mediul urban și 579 de instituții din mediul rural,
au fost deschise Centre de Resurse pentru Educația Incluzivă.
În anul de studii 2015-2016, în instituţiile de învăţămînt primar şi secundar general cu frecvență
şi-au desfăşurat activitatea didactică 29,6 mii de persoane sau cu 3,9 % mai puţin comparativ cu anul
de studii precedent. Personalul de conducere îl constituie 3,5 mii persoane sau 11,8 % din totalul
cadrelor didactice.
Cadrele didactice angajate în instituțiile de învățămînt primar și secundar general, în anul de studii
2015-2016, cu vechimea în munca pedagogică de 20 de ani şi mai mult au reprezentat 57,9% din
numărul total de cadre didactice (Figura 7).

12

Piaţa Marii Adunări Naţionale, nr. 1
MD-2033 Chişinău
Republica Moldova
tel. 23-33-48, fax: 23-35-15
www.edu.md

Figura 7. Clasificarea cadrelor didactice în instituțiile de învățămînt primar și secundar
general, după vechimea în muncă, în anul de studii 2015-2016

Sursa: Biroul Național de Statistică

În acelaşi timp, 89,8% din cadrele didactice sînt cu studii superioare, iar circa 9,9% – cu studii
medii de specialitate. Ponderea femeilor a constituit 85,8 %.
Pe grupe de vîrstă, cadrele didactice din învăţămîntul primar şi secundar general se împart în:
12,3% au vîrsta sub 30 de ani, 20,5% - 30-39 ani, 25,5% - 40-49 ani, 26,8% - 50-59 ani, iar 14,9% au
depăşit vîrsta de 60 de ani (Figura 8).
Figura 8. Clasificarea cadrelor didactice în instituțiile de învățămînt primar și secundar
general, după vîrstă, în anul de studii 2015-2016
sub30 pînă la 39 ani

40-49 ani
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peste60

15%
33%
27%
25%

Pe parcursul anilor 2010-2015, atît numărul de cadre didactice, cît şi numărul de elevi s-a redus
semnificativ. Astfel, numărul de elevi s-a diminuat cu 16%, iar numărul cadrelor didactice – cu 21%,
în timp ce numărul de elevi la un cadru didactic, în această perioadă de timp, a fost stabil şi a constituit
11 persoane.
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Figura 9. Dinamica numărului de elevi și de cadre didactice în perioada 2010-2015
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3.2. Perfecţionarea cadrului normativ şi de politici privind învăţămîntul general
Perfecționarea cadrului normativ de reglementare a învățămîntului general a avut drept scop
compatibilizarea organizării structural-funcționale a sistemului de instituții de învățămînt general cu
prevederile Codului Educației (nr. 152 din 17.07.2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 319-324 din
24.10.2015). În acest sens, în decursul anului 2015, pentru reglementarea activității acestui segment de
structuri educaționale s-au elaborat și aprobat următoarele acte normative:
1) Regulamentul-tip al organului local de specialitate în domeniul învățămîntului (Hotărîrea
Guvernului nr. 404 din 16.06.2015);
2) Hotărîrea Guvernului nr. 482 din 06.08.2015 cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţămînt
către noul an şcolar şi către sezonul rece 2015-2016;
3) Instrucțiunea de organizare a învățămîntului la domiciliu (ordinul ministrului educației nr. 98
din 26.02.2015);
4) Metodologia de evaluare a dezvoltării copilului și Metodologia de organizare și funcționare a
Centrului de Resurse pentru Educația Incluzivă din instituția de învățămînt preuniversitar (ordinele
ministrului educației nr .99 și, respectiv, nr. 100 din 26.02.2015);
5) Hotărîrea Guvernului nr. 257 din 15.05.2015 cu privire la organizarea odihnei și întremării
sănătății copiilor și adolescenților în sezonul estival 2015;
6) Planul-cadru pentru învățămîntul primar, gimnazial și liceal în anul de studii 2015-2016
(ordinul ministrului educației nr. 312 din 11.05.2015);
7) Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de administrație a instituției de
învățămînt general (ordinul ministrului educației nr. 77 din 20.02.2015);
8) Metodologia de înscriere a copiilor în clasa I (ordinul ministrului educației nr. 202 din
09.04.2015);
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9) Metodologia de aplicare a evaluării criteriale prin descriptori pentru clasa I și Ghidul
metodologic (ordinul ministrului educației nr. 862 din 07.09.2015);
10) Instrucțiunea privind completarea catalogului școlar (ordinul ministrului educației nr. 260
din 28.04.2015);
11) Metodologia de organizare a olimpiadelor a fost modificată, în scopul sporirii gradului de
manifestare a corectitudinii și transparenței procesului;
12) Instrucțiunea cu privire la organizarea olimpiadelor școlare în anul 2015 (ordinul ministrului
educației nr. 1243 din 18.12.2014).
De asemenea, au fost întreprinse măsuri pentru consolidarea cadrului de politici privitor la
învățămîntul general, fiind adoptate următoarele documente de politici:
1) Programul naţional şi Planul de acţiuni pentru îmbunătățirea calităţii învăţării limbii române
în instituţiile de învățămînt general cu instruire în limbile minorităţilor naţionale 2016-2010
(Hotărîrea Guvernului nr.904 din 02.12.2015);
2) Planul de acțiuni pe anii 2015-2017 pentru implementarea Programului de dezvoltare a
educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020 (Hotărîrea Guvernului nr. 858 din
17.12.2015);
3) Instrucțiunea și Planul de acțiuni privind prevenirea și combaterea abandonului școlar și
absenteismului în învățămîntul general (ordinul ministrului educației nr. 559 din 12.06.2015).
Au fost elaborate și urmează a fi promovate pentru aprobare alte 5 proiecte:
1) proiect cu privire la modificarea Regulamentului-tip de organizare și funcționare al instituțiilor
de învățămînt primar, gimnazial și liceal;
2) proiect cu privire la actualizarea Regulamentului privind evaluarea, promovarea și transferul
elevilor;
3) proiect cu privire la actualizarea Regulamentului-tip de organizare și funcționare a instituției
de educație timpurie;
4) proiect cu privire la actualizarea Regulamentului-tip de organizare și funcționare a instituției
de învățămînt special;
5) Cadrul de referință al Curriculumului național pentru învățămîntul primar, gimnazial și liceal.
3.3. Asigurarea relevanței studiilor
În vederea inițierii procesului de revizuire curriculară, Ministerul Educației a întreprins și a
desfășurat mai multe activități:
- 1) Au fost formate și instruite Grupuri de experți pentru inițierea procesului de revizuire
curriculară. În acest sens, în scopul modernizării curriculare, în cadrul reuniunilor metodice din iunieaugust au fost aplicate chestionare pentru responsabilii de disciplinele școlare din OLSDÎ, în baza
cărora s-au fixat prioritățile în activitatea grupurilor de lucru. În cadrul grupurilor de lucru au fost
elaborate: a) competențele generale la disciplinele școlare pentru curricula modernizate; b) Sugestiile
metodologice generale pentru formarea și evaluarea competențelor; c) sistemul de atribute generice ale
elevilor pe niveluri de învățămînt și d) a fost descris conceptul ariilor curriculare pentru formarea și
evaluarea competențelor.
2) A fost definitivat și supus dezbaterilor publice proiectul Cadrului de Referință al
Curriculumului Național.
3) Au fost actualizate 2 curricula la disciplina Informatică, cu descongestionarea conținuturilor
pentru clasele VII-IX şi X-XII (ordinul ministrului educației nr. 936 din 28.08.2014). Din septembrie
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2014, curricula este implementată în clasele a VII-a în 64 instituţii de învăţămînt cu titlu de experiment
pedagogic. Din septembrie 2015, în experiment participă și clasele a X-a.
4) Pentru creșterea calității procesului didactic, ministerul a elaborat Recomandările metodologice
și manageriale în „Organizarea procesului educațional în învățămîntul preșcolar, primar și secundar
general pentru anul de studii 2015-2016”, care includ instrucțiuni metodologice pentru predarea
tuturor disciplinelor școlare.
5) În scopul sporirii aplicabilității practice a conținuturilor curriculare, au fost elaborate modele
de inserţie a subiectelor din domeniul Educaţiei ecomonice pentru disciplinele de studii Geografia,
Istoria românilor şi universală, Limba străină, clasele VIII-IX şi XI-XII, și Recomandările
metodologice privind inserţia subiectelor din domeniul Educației economice şi Educaţiei sociofinanciare. Modelele de inserţie prenotate au fost prezentate în cadrul reuniunii metodice republicane
cu responsabilii de educaţia socio-umanistică din cadrul OLSDÎ și în cadrul reuniunilor metodice
raionale a cadrelor didactice de la disciplinele de studii din aria curriculară Educaţie socio-umanistică,
în vederea aplicării în procesul de proiectare-predare-evaluare.
Pentru a crește gradul de utilizare a metodelor și dispozitivelor interactive în scopuri didactice, au
fost elaborate Recomandări metodice privind utilizarea conținuturilor educaționale digitale existente
și a metodelor interactive, incluse în culegerea de Recomandări metodologice în organizarea
procesului școlar la disciplinele școlare, disponibile pe pagina web a Ministerului Educației.
3.4. Organizarea activităților cu copiii dotați (tabere de pregătire a loturilor olimpice pe
discipline școlare, participare la olimpiade școlare de toate nivelurile)
În decursul perioadei de raportare, au fost organizate și desfășurate 18 olimpiade pe discipline
școlare, au fost elaborate rapoarte pe fiecare disciplină, rezultatele olimpiadelor școlare fiind plasate
pe pagina web a Ministerului Educației. Raportul general a fost elaborat și prezentat în cadrul ședinței
Consiliului Coordonator Central al olimpiadelor școlare din 17.12.2015.
A fost organizată participarea echipelor naționale la 13 olimpiade internaționale. În conformitate
cu ordinul ministrului educației nr. 548 din 10.06.2015, pe parcursul lunilor iunie-iulie, au fost
organizate și desfășurate tabere de pregătire a loturilor olimpice la disciplinele: Fizică, Biologie,
Matematică, Chimie și Informatică.
Numărul de medalii aduse de către elevii participanți la nivel international și regional, a constituit,
în anul 2015 – 31 de medalii, comparativ cu anul 2014 – 25 de medalii.
3.5. Diversificarea ofertei de cursuri opționale în învățămîntul general
A. Promovarea curriculumului la decizia școlii (CDȘ)
Au fost colectate și analizate curricula opționale funcționale, elaborate de cadrele didactice din
teritorii. Au fost revizuite/actualizate/elaborate și aprobate la Consiliul Național pentru Curriculum 22
de curricula opționale pentru implementare în învățămîntul preuniversitar, au fost plasate pe pagina
web a Ministerului Educației pentru a fi preluate, în schimb de experiență, de către alți factori interesați.
A fost efectuată analiza și elaborat raportul în baza datelor prezentate de EMIS, Portalul Date
deschise, privind dezvoltarea CDȘ pentru activitățile extrașcolare. Conform datelor sistematizate, la
nivelul instituţiilor de învăţămînt general, activează 11 tipuri de cercuri în diverse domenii, cu
participarea a 139783 de copii, iar în cele 56 de instituţii de învățămînt extrașcolar activează 2702
cercuri, cu participarea a 42204 elevi și tineri. Datele arată o creștere neesențială a diversificării
activităților, în comparație cu anul precedent.
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Compartimentele 1.4. Organizarea activităţilor extracurriculare şi 1.5. Disciplinele opţionale,
conținute în preambulul Planului-cadru pentru învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal pentru anul
școlar 2015-2016 au fost actualizate.
Se colectează, pentru a fi plasate pe site-ul ministerului, variantele electronice ale curricula pentru
disciplinele opţionale elaborate de către partenerii educaţionali.
B.Crearea sistemului de consiliere și ghidare în carieră
Ministerul Educației a semnat, la 28.01.2015, un Memorandum de înţelegere cu Agenția Națională
pentru Ocuparea Forței de Muncă şi CEDA, în vederea implementării Proiectului de Reconceptualizare
a orientării profesionale și consilierii în carieră, identificării serviciilor extrașcolare de
ghidare/proiectare a carierei în cadrul Agențiilor pentru Ocuparea Forței de Muncă.
A fost realizat un studiu privind situația actuală în domeniul ghidării/proiectării carierei.
Rezultatele studiului au fost prezentate în cadrul atelierelor de lucru la nivel national, fiind colectate
propuneri pentru îmbunătățirea cadrului legal privind ghidarea/proiectarea carierei.
3.6. Reorganizarea rețelei instituțiilor de învățămînt general
A.Implementarea districtelor școlare
În conformitate cu prevederile Codului Educației, în 2015, înmatricularea copiilor în clasa I s-a
realizat în baza districtelor școlare. Ministerul Educației a monitorizat, cu concursul OLSDÎ activitatea
de delimitare a districtelor școlare în fiecare localitate din republică. În acest sens:
- s-au colectat și analizat listele inițiale și finale ale districtelor școlare pe fiecare raion, în unele
raioane, OLSDÎ au inițiat procesul de elaborare a hărților districtelor școlare;
- s-a elaborate un raport privind districtele școlare stabilite în fiecare raion.
B.Reorganizarea reţelei instituţiilor de învăţămînt general
A fost monitorizat procesul de deschidere a claselor a X-a de liceu. La acest capitol, s-a efectuat o
analiză a reţelei instituţiilor de învăţămînt de tip liceal și a factorilor ce influențează evoluţia sistemului
educaţional: scăderea populaţiei de vîrstă şcolară, sensibilizarea absolvenţilor treptei gimnaziale în
diversificarea posibilităţilor de continuare a studiilor necesare pentru antrenarea în cîmpul muncii;
consţientizarea contextului şi cerinţelor studiilor liceale.
În anul 2015, din cele 53 instituţii de învăţămînt preconizate a fi reorganizare, au fost reorganizate
19 instituții din 6 raioane și au fost lichidate 4 instituții din 12 planificate.
3.7. Modernizarea infrastructurii și a bazei tehnico-materiale a instituțiilor de învățămînt
Pe parcursul anului, a fost monitorizată aplicarea Regulamentului cu privire la transportarea
elevilor și conform datelor OLSDÎ în anul curent de studii sînt transportați la și de la școală 14782 de
copii.
Începînd cu anul curent de studii, în raioane au fost distribuite 98 de microbuze școlare (donație
de la Guvernul României). Ministerul Educației monitorizează utilizarea corectă a autobuzelor școlare.
3.8. Prevenirea şi diminuarea abandonului şcolar
Pentru creșterea gradului de înrolare în învățămîntul general obligatoriu, Ministerul Educației a
elaborat un Plan de acțiuni privind prevenirea și combaterea abandonului școlar și a absenteismului în
învățămîntul general și Instrucțiunea privind prevenirea și combaterea abandonului școlar și
absenteismului (ordinul ministrului educației nr. 559 din 12.06.15).
În vederea monitorizării frecventării şcolii şi a reuşitei şcolare, Ministerul Educației:
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- a stabilit proceduri și mecanisme de colectare a datelor de la nivel local;
- a revizuit schemele de intervenție în cazurile de nefrecventare a școlii;
- a sistematizat date care reflectă în dinamică frecvența elevilor înregistrată la finele semestrelor I
și II ale anului de studii 2014-2015, în raport cu anii precedenți.
A fost monitorizat procesul de școlarizare și abandon al copiilor cu vîrsta între 7-16 ani, inclusiv
a copiilor de etnie rromă din localitățile compact populate (r-le Nisporeni, Ocnița și Hîncești), fiind
elaborate rapoartele de rigoare.
S-au colectat date privind abandonul școlar al elevilor cu vîrsta cuprinsă între 7-16 ani. A continuat
colectarea datelor și cu privire la absenteismul școlar. Datele s-au colectat în format nou, cu indicarea
cauzelor abandonului și absenteismului, ceea ce permite analiza profundă a datelor, definirea
problemelor și identificarea soluțiilor oportune. Datele administrative cu privire la abandon, colectate
de Ministerul Educației, diferă de datele statistice prezentate de BNS pe dimensiunea abandon școlar.
În procesul identificării diferențelor, au fost propuse recomandări pentru metodologia de colectare și
calculare a datelor în SIME.
În scopul monitorizării procesului de școlarizare a copiilor de 5(6) - 16 ani, au fost colectate,
actualizate de 3 ori pe an și analizate datele respective remise de OLSDÎ.
Comparativ cu anul de studii 2013-2014, la 31 mai 2015, a fost atestată o scădere neesențială a
numărului de copii neșcolarizați, păstrîndu-se același procent (- 0,021 %).
În urma analizei notelor informative privind abandonul școlar, la finele anului de studii 2014-2015,
31 mai, numărul de copii cu abandon școlar a crescut cu 35 de copii (constituind, în total, 203 copii
sau 0,068%), în comparație cu finele anului de studii 2013-2014, la 31 mai, numărul de copii cu
abandon școlar fiind 168 sau - 0,055%.
A fost efectuată o analiză privind încadrarea absolvenților gimnaziului, anul 2015, la studii ori în
cîmpul muncii. Dintre toți absolvenții gimnaziului în anul de studii 2014-2015, 85 % au fost înscriși
să-și continue studiile în licee teoretice, colegii, școli profesionale și de meserii. 3,85% - sînt plecați
peste hotarele țării, 3,5 % - încadrați în cîmpul muncii și 7,4% - nedeterminați, dintre care 0,74% (250
de elevi) – sînt cu vîrsta pînă la 16 ani.
3.9. Integrarea socio-lingvistică a reprezentanţilor minorităţilor etnice şi a persoanelor
migrante
A. Integrarea socio-lingvistică a reprezentanților minorităților etnice
Pentru îmbunătăţirea calităţii predării-învăţării limbii române pentru minorităţile naţionale, au fost
organizate și desfășurate diverse activități cu impact pozitiv:
- a fost racordată Concepţia actuală privind predarea-învățarea limbii şi literaturii române în școala
alolingvă la Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi. Concepția elaborată a fost consultată
cu Grupul de experți din domeniu, urmează a fi propusă pentru aprobare la Consiliul Național pentru
Curriculum în semestrul I, 2016;
- au fost organizate vizite de lucru în 18 instituţii de învățămînt general (7 – în Taraclia, 1- în UTA
Găgăuzia, 10 – în Chișinău) pentru monitorizarea procesului de predare-învățare-evaluare la
disciplinele școlare studiate în limba română;
- au fost organizate 2 mese rotunde cu angajații OLSDÎ din Taraclia şi UTAG, și managerii şcolari
din instituțiile de învățămînt cu limba de instruire rusă, privind recomandări în modernizarea procesului
de predare a limbii şi literaturii române;
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- au fost desfășurate 2 seminare practice cu cadrele didactice de limba și literatura română, din
Taraclia şi UTAG;
- a fost organizat și desfășurat seminarul raional cu cadrele didactice alolingve din Taraclia, la care
au fost prezentate și analizate 6 ore publice la disciplină, în scopul schimbului de experiență.
Pentru sporirea calităţii procesului de învăţare a limbii române în instituţiile cu instruire în limbile
minorităţilor naţionale a fost elaborat şi aprobat prin Hotărîrea Guvernului la data de 02.12.2015,
Programul naţional şi Planul de acţiuni pentru sporirea calităţii procesului de învăţare a limbii
române în instituţiile cu instruire în limbile minorităţilor naţionale.
A fost extins, în 32 instituţii de învăţămînt general, Proiectul „Integrarea socio-lingvistică a
elevilor alolingvi prin extinderea numărului de discipline şcolare studiate în limba română în școlile
alolingve”. În cadrul proiectului, elevi din 168 de clase studiază 8 discipline şcolare în limba română,
predate de 64 de cadre didactice. Astfel, numărul instituțiilor în care se studiază unele discipline școlare
în limba română s-a mărit cu încă 9 unități.
Au fost organizate şi desfăşurate 2 seminare pentru cadrele didactice din școlile alolingve care
predau alte discipline în limba română cu prezentarea orelor publice la disciplinele şcolare predate în
limba română și a fost elaborat Raportul de evaluare a Proiectului-pilot „Integrarea socio-lingvistică
a elevilor alolingvi prin extinderea numărului de discipline școlare studiate în limba
română”,implementat în perioada 2011-2015.
B.Asigurarea calităţii predării limbii române pentru străini
Pentru asigurarea calității predării limbii române pentru străini, a fost monitorizată implementarea
prevederilor Legii nr.274 privind integrarea străinilor în Republica Moldova. În acest sens, a fost
organizată o ședinţă de lucru cu reprezentanţii Biroului Naţional pentru Migranţi, iar, în parteneriat cu
Biroul Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi, a fost organizat un seminar republican
instructiv-metodic pentru 18 cadre didactice de Limba şi literatura română, care predau disciplina ca
limbă străină, în clasele cu copii refugiaţi.
De asemenea, au fost elaborate instrumentele de evaluare a competenţei de comunicare la elevii
refugiați pentru implementarea cărora s-au desfășurat vizite în unele instituții de învățămînt general
din mun.Chișinău și a fost elaborat Raportul de monitorizare a calităţii predării limbii române în
instituţiile în care studiază elevii refugiaţi din alte state.
C. Elaborarea și implementarea unui program și plan acțiuni pentru realizarea educației
interculturale în sistemul de învățămînt
În scopul realizării educației interculturale în sistemul de învăţămînt au fost asigurat suportul
didactic pentru implementarea cursului opțional „Cultura bunei vecinătăți”:
- a fost elaborat Curriculumul pentru disciplina opțională „Cultura bunei vecinătăți” pentru clasa
a II-a (în limba rusă și romănă);
-a fost edutat Manualul pentru clasa a II-a (în limba rusă și română);
- materialele elaborate au fost distribuite în instituțiile de învățămînt, parțial și în instituțiile de
învățămînt din partea stîngă a Nistrului;
-a fost monitorizat procesul de implementare a cursului opțional „Cultura bunei vecinătăți” în 32
de instituții de învățămînt din raioanele Comrat, Ceadîr-Lunga, Rîșcani și mun. Bălți și Chișinău,au
fost formate 82 de cadre didactice în cadrul cursurilor de instruire organizate.
În scopul eficientizării educației minorităților naționale a fost:
- monitorizată implementarea Ghidului pentru mediatorii comunitari la capitolul „Educația”, în
parteneriat cu organizația „Tărnă – Rom”;
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- monitorizată activitatea școlilor de vară în raioanele Hîncești și Călărasi, în parteneriat cu„Tărnă
– Rom”;
- organizat şi desfășurat seminarul republican cu profesorii de limbă şi literatură ucraineană
„Aplicarea metodelor interactive în formarea competențelor comunicative ale elevilor în cadrul
lecțiilor”, în baza experienței Liceului Teoretic Tețcani, r-nul Briceni;
- organizate 5 mese rotunde cu tematici în domeniul educației minorităților naționale.
Pe parcursul anului s-a monitorizat:
- procesul de implementare a prevederilor Convenției internaționale privind eliminarea tuturor
formelor de discriminare rasială în sistemul educațional din Republica Moldova,fiind elaborat un
Raport privind realizarea prevederilor Convenției nominalizate;
-implementarea prevederilorConvenției-cadru pentru protecția minorităților naționale din
Republica Moldova, fiind elaborat Raportul de rigoare.
- implementarea prevederilor Planului de acțiuni cu privire la etnia rromă din Republica Moldova
pentru anii 2011- 2015,fiind elaborat și prezentat în cadrul Conferinței naționale din 23.12.2015
Raportul respectiv. Acțiunile din Plan prognozate pentru anul 2015 au fost realizate.
3.10. Promovarea şi asigurarea educaţiei incluzive la nivel de sistem educaţional
Pe parcursul anului 2015, a continuat campania de promovare şi mobilizare privind incluziunea
educaţională „Vino cu mine, şcoala e şi pentru tine!”, lansată în anul 2013, în scopul promovării
incluziunii educaţionale, precum şi sensibilizării opiniei publice privind dreptul copiilor de a avea şanse
egale la educaţie și a se bucura de un sistem de învățămînt prietenos. În cadrul campaniei au fost
difuzate materiale video şi audio, distribuite postere, organizate seminare şi grupuri de discuţii în
vederea promovării dialogului la nivel naţional şi local cu privire la importanţa și avantajele incluziunii.
Alianța ONG-urilor active în domeniul protecției sociale a copilului și familiei, CCF Moldova și
Centrul „Speranța”, în parteneriat cu Ministerul Educației au organizat, în perioada 4-10 mai 2015,
Săptămîna Globală pentru Acțiune, care a avut loc simultan în circa 100 de țări. Acțiunea s-a desfășurat
cu scopul de a sensibiliza și informa opinia publică cu privire la dreptul copiilor cu dizabilități la
educație într-un mediu incluziv, prin desfășurarea Campaniei sociale „Drepturi egale - oportunități
egale. Educație pentru toți”.
În cadrul proiectului „Dinamizarea procesului de Educaţie Incluzivă în Republica Moldova”,
Alianța ONG-urilor active în domeniul protecției sociale a copilului și familiei, în parteneriat cu
Ministerul Educației a fost lansat un film motivaţional în domeniul educației incluzive. Rolul acestuia
a constat în sensibilizarea opiniei publice privind dreptul la educație al tuturor copiilor.
În cadrul colaborării Ministerului Educației cu AO ,,Parteneriate pentru fiecare copil”, o delegație
din Republica Moldova, reprezentanți ai autorităților centrale și locale din raioanele Căușeni, Nisporeni
și Fălești, au beneficiat de o vizită de studiu pentru schimb de experiență, în Scoția (15-22 martie 2015),
în vederea asigurării calității implementării politicilor în reforma sistemului de îngrijire a copilului,.
Educaţia incluzivă a fost promovată de Ministerul Educației și în cadrul Zilei Internaţionale a
Copilului, organizată la 1 iunie, cu participarea copiilor din școlile-internat, subordonate Ministerului
Educației.
În scopul asigurării la nivel republican a asistenței psihopedagogogice și a educației incluzive, în
anul 2015, și-a continuat activitatea Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică, insitiuție
subordonată Ministerului Educației, care a coordonat și monitorizat activitatea a 35 de Servicii de
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asistență psihopedagogică din țară, în componența cărora activează 238 de persoane (35 de șefi de
serviciu, 57 de psihologi, 33 de logopezi, 35 de psihopedagogi, 67 de pedagogi și 11 kinetoterapeuți).
Pe parcursul anului, Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică, în cadrul proiectului
„Transformarea sistemului rezidențial de îngrijire a copilului și promovarea educației incluzive”,
susținut de UNICEF, a realizat un proces de capacitare a diferitor categorii de profesioniști, implicați
în educația incluzivă: grup de formatori naționali în domeniu, șefi și specialiști SAP, responsabili de
educație incluzivă și metodiști responsabili de discipline din cadrul OLSDÎ, precum și managerii și
reprezentanții comisiilor multidisciplinare intrașcolare din toate instituțiile de învățămînt din raioanele
Briceni, Șoldănesti și Glodeni.
În anul 2015, au beneficiat de instruire, organizată de către Ministerul Educației, CRAP în
parteneriat cu ONG-uri (CCF Moldova, KulturKontact Austria, A.O. Lumos, Parteneriate pentru
fiecare copil), circa 2500 de specialiști în domeniul educației incluzive.
Dezvoltarea capacităților, precum implementarea serviciilor de asistență și suport au condiționat
un impact pozitiv la nivel de accesibilizare a educației pentru toți copii:
- numărul de copii cu cerințe educaționale speciale, incluși în învățămîntul general, a crescut de la
1604, în anul de studii 2011-2012, la 8500 de copii, înregistrați în anul de studii 2014-2015 (Figura
10);
- a fost individualizat procesului educațional prin elaborarea planurilor educaționale individuale
(Figura 11).
Figura 10. Dinamica încadrării copiilor cu CES în instituțiile de învățămînt general
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an de studii

Figura 11. Dinamica elaborării planurilor educaționale individuale
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În 2015, au obținut certificatul de absolvire a studiilor gimnaziale 591 de absolvenţi cu CES,
incluşi în învăţămîntul general, faţă de 238 de absolvenți în anul 2014, 66 de absolvenți în anul 2013
și 27 de absolvenţi în anul 2012.
Ministerul Educației, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere a proiectului
„Integrarea copiilor cu dizabilităţi în şcolile generale”, finanațat din grantul în mărime de 2,86
milioane dolari SUA, oferit de Guvernul Japoniei prin Fondul de Politici de Dezvoltare a Resurselor
Umane (PHRD), administrat de Banca Mondială și gestionat de Fondul de Investiții Sociale din
Moldova, a selectat 24 de raioane, în care s-a realizat cartografierea serviciilor educaționale existente
și a necesităților în domeniul educației incluzive, în baza căreia autorităţile publice raionale vor elabora
planuri de susţinere a Programului de dezvoltare a educaţiei incluzive pentru anii 2011-2020. Planurile
respective vor conţine informaţia despre copiii cu dizabilităţi din raion, vor descrie soluţiile pentru
modificarea infrastructurii şcolare, utilizarea raţională a resurselor disponibile şi alocarea resurselor
adiţionale necesare pentru susţinerea pedagogilor şi specialiştilor în educaţia specială, lucrul cu părinţii
şi comunitatea. În 20 de comunităţi cu şcoli de circumscripţie urmează să fie implementate proiecte
investiționale pe dimensiunea educației incluzive.
Pe parcursul anului 2015, toate instituțiile de învățămînt general (1347 de instituții) au asigurat un
proces educațional incluziv pentru copiii cu cerințe educaționale speciale.
În cadrul proiectului ,,Parteneriat Global pentru Educație”, au fost create 2 centre de reabilitare
pentru copiii cu cerințe educaționale speciale și asigurate cu mijloc de transport pentru deplasarea
copiilor cu dizabilități din localitățile învecinate două grădinițe (orașele Ciadîr-Lunga și Nisporeni).
În scopul monitorizării implementării Hotărîrii Guvernului nr. 868 din 08.10.2014 privind
finanţarea în bază de cost standard per elev a instituțiilor de învățămînt primar și secundar general din
subordinea autorităților publice locale de nivelul al doilea, au fost colectate și sistematizate informațiile
din raioane, prezentate de către OLSDÎ/SAP. S-au analizat datele și s-au stabilit intervențiile necesare
pentru asigurarea eficienței alocării banilor pentru educația incluzivă.
3.11. Reorganizarea sistemului de instituţii de tip rezidenţial
În conformitate cu Planul-cadru de transformare a sistemului rezidenţial (ordinul ministrului
educației nr. 1257 din 19.12.2014), pentru anul 2015, au fost planificate pentru reorganizare 4 instituiții
rezidențiale și de învățămînt special, dar au fost reorganizate 5 instituții:
- lichidată Școala-internat auxiliară, s.Răzălăi, r-nul Sîngerei;
- reorganizat Gimnaziul-internat nr.2 în instituție de învățămînt de tip gimnaziu;
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- lichidată Școala-internat auxilară din or.Nisporeni;
- lichidată Școala-internat auxiliară din s.Visoca, r-nul Soroca;
- lichidată Școala-internat auxiliară din or.Strășeni.
Au fost integrați în școlile din localitățile de baștină 142 de copii dezinstituționalizați din cele 5
instituții rezidențiale și de învățămînt special.
Procesul de dezinstituționalizare a copiilor a avut o abordare multidisciplinară și complexă,
axîndu-se pe evaluarea inițială și complexă a copiilor și familiilor acestora, elaborarea pentru fiecare
copil a planurilor individualizate de asistență, reintegrarea copiilor dezinstituționalizați în familia
biologică/extinsă, dezvoltarea serviciilor comunitare și specializate (asistență parentală profesionistă,
case de tip familie), pregătirea și transferul copiilor în servicii sociale și integrarea copiilor
dezinstituționalizați în instituțiile de învățămînt general. Ministerul Educației a implementat procesul
de dezinstituționalizare în parteneriat cu CCF Moldova, A.O. Lumos, A.O. „Parteneriate pentru
fiecare copil”.
Identificarea unor probleme în baza studiului de fezabilitate efectuat a permis Ministerului
Educației să indentifice soluţii viabile pentru modernizarea sistemului educaţional și îmbunătăţirea
situaţiei copiilor dezinstituţionalizaţi şi a asigurat funcţionalitatea mecanismului de monitorizare și
incluziune școlară, realizat prin procesul de monitorizare a reintegrării familiale, incluziunii
educaționale și sociale a copiilor dezinstituționalizați. Conform metodologiei de monitorizare, aceasta
cuprinde monitorizarea situaţiei copiilor dezinstituţionalizaţi, precum și monitorizarea activităţii
actorilor sociali implicaţi în procesul de re/integrare familială, incluziune educațională și socială a
copiilor dezinstituționalizați.
A fost elaborată baza date a tuturor copiilor dezinstituționalizați în perioada 2007/2015 și a fost
implementat procesul de monitorizare a incluziunii școlare a acestor copii, activitate realizată prin
serviciile de asistență psihopedagogică raionale/municipale.
La finele anului 2015, sistemul rezidențial și de învățămînt special din subordinea Ministerului
Educație a cuprins 30 de instituții, dintre care 19 în subordinea APC și 8 în subordinea APL, în care
sînt instituționalizați 1573 de copii, inclusiv: 21 de copii într-o casa de copii, 564 de copii în 8 școliinternat pentru copii orfani și rămași fără îngrijirea părinților, 439 de copii în 6 școli speciale și 549 de
copii în 14 școli-internat auxiliare.
În anul 2015, a continuat asigurarea procesului educațional pentru elevii din școlile-internat pentru
copiii orfani și rămași fără îngrijirea părinților în instituțiile de învățămînt general din comunitate.
Astfel, la începutul anului de studii 2015-2016, au mers la studii în școlile comunitare 260 de elevi din
școlile-internat pentru copiii orfani și rămași fără îngrijirea părinților: s.Cărpineni, r-nul Hîncești,
mun.Bălți, or.Strășeni, or.Ceadîr-Lunga și or.Leova. Procesul de incluziune școlară s-a realizat prin
evaluarea necesităților copiilor de către serviciile de asistență psihopedagogică raionale/municipale cu
dezvoltarea serviciilor educaționale la necesitate.
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IV. ÎNVĂȚĂMÎNTUL PROFESIONAL TEHNIC
Domeniul învățămîntului profesional tehnic, în anul 2015 s-a marcat prin:
- elaborarea a 4 hotărîri de Guvern
- publicarea în Monitorul Oficial a 4 regulamente şi a ordinului cu privire la aprobarea
modelelor actelor de studii în învăţămîntul profesional tehnic
- evaluarea, în cadrul misiunii Uniunii Europene, a implementării programului de suport
bugetar cu cota de 70% privind îndeplinirea acţiunilor pentru anul 2014
4.1. Analiza statistică
La începutul anului de studii 2015-2016, în republică au activat 44 de școli profesionale, 2 școli de
meserii, 4 centre de excelență și 42 de colegii, iar pîna la finele anului 2015, în baza a două şcoli
profesionale a fost instituit Centrul de excelenţă în industria uşoară, iar în baza celor două şcoli de
meserii a fost creată o şcoală profesională.
A. Învăţămînt profesional tehnic secundar

Numărul de elevi în învăţămîntul profesional tehnic secundar, în anul de studii 2015-2016, a
constituit 16,1 mii de elevi, cu 8,1% mai puțin, comparativ cu anul de studii precedent, dintre care
96,4% studiază în instituții cu finanțare bugetară.
Majoritatea elevilor (95,3%) îşi fac studiile în instituţiile de învăţămînt cu sediul în mediul
urban,fiind solicitate mai mult de băieţi, ponderea acestora fiind de 70,7% sau cu 1,9 % mai mult,
comparativ cu anul de studii 2014-2015.
Tabelul 5. Elevi în instituţiile de învăţămînt profesional tehnic secundarpe medii de reşedinţă,
la începutul anilor de studii 2014-2015 și 2015-2016
2014-2015
din care:
Mediul de reședință

Total
Urban
Rural

Total
elevi

fete

17508
15983
1525

5467
4923
544

cu
finanţare
bugetară
16826
15301
1525

2015-2016
din care:
Total
elevi

fete

16098
15344
754

4721
4456
265

cu
finanţare
bugetară
15524
14770
754

Sursa: Biroul Național de Statistică

În anul de studii 2015-2016, în instituţiile de învăţămînt profesional tehnic secundar au fost
înmatriculate 9,4 mii persoane, cu 14,4 % mai puţin faţă de anul de studii precedent. Din totalul elevilor
înmatriculaţi, 88,8% au fost înmatriculaţi în baza studiilor gimnaziale, din care circa 87% sunt
absolvenţii ai promoției 2015.
Distribuția elevilor pe programe este următoarea: la programe de formare profesională tehnică
secundară în baza studiilor gimnaziale, pentru instruirea cu durata de 2 ani, au fost înmatriculați 5,4
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mii persoane, pentru instruire cu durata de 3 ani – 3,1 mii persoane și în învățămîntul dual -107
persoane. În baza studiilor liceale au fost înmatriculați 0,8 mii elevi.
În anul de studii 2015-2016, au fost înmatriculați elevi pentru următoarele meserii/profesii: bucătar
(8,6% din total înmatriculaţi), mecanic auto (7,2% din total înmatriculaţi), tencuitor (6,7% din total
înmatriculaţi), electrogazosudor-montator (6,0% din total înmatriculaţi), operator pentru suport tehnic
al calculatoarelor (4,9% din total înmatriculaţi), cusător (4,2% din total înmatriculaţi), cusătoreasă în
industria confecţiilor (3,2% din total înmatriculaţi), electromontor utilaj electric (3,1% din total
înmatriculaţi) etc. (Figura 12)
Figura 12. Structura elevilor înmatriculaţi în învăţămîntul profesional tehnic secundar pe domenii
ocupaţionale, în anii de studii 2014-2015 și 2015-2016

Sursa: Biroul Național de Statistică

Numărul de absolvenţi înregistrați în promoția anului 2015 a constituit 9,2 mii de persoane,
reducîndu-se cu 4,6% faţă de anul anterior. Fiecare al treilea absolvent a urmat, în paralel, cursuri de
instruire profesională și studii generale.Cele mai solicitate profesii obţinute de absolvenţi au fost:
- lăcătuş la repararea automobilelor (10,4%);
- bucătar (13,1%);
- tencuitor (8,2%);
- cusătoreasă în industria confecţiilor (5,5%);
- electrogazosudor-montator (4,9 %);
- operator la calculatoare (4,2 %);
- tîmplar (3,3 %), etc.
În anul de studii 2015-2016, numărul cadrelor didactice s-a micşorat cu 11,5 %, comparativ cu
anul precedent, constituind 1854 de persoane.
B. Învăţămîntul profesional tehnic postsecundar
La începutul anului de studii 2015-2016, în republică au activat 42 de colegii și 3 centre de excelență cu un
număr total de 30,4 mii elevi sau cu 2,1% faţă de anul de studii precedent.
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Tabelul 6. Numărul de instituții de învăţămînt profesional tehnic postsecundar și numărul de
elevi
2010-2011 2011-2012
Numărul de instituţii
centre de excelență
instituţii de stat
instituţii nestatale
Numărul de elevi
instituţii de stat
instituţii nestatale
Elevi la 10000 locuitori

2012-2013

2013-2014 2014-2015

48

48

47

45

45

42
6
32164
29753
2411
90

42
6
31442
29258
2184
88

41
6
30725
28766
1959
86

41
4
29251
27600
1651
82

41
4
29810
27993
1817
84

2015-2016
45
(inclusiv
3 centre de
excelență)
41
4
30428
28592
1836
86

În anul de studii 2015-2016, în colegii au fost înmatriculate 8,9 mii persoane sau cu 1,2% mai mult
faţă de anul de studii precedent. Din numărul celor înmatriculaţi, în baza studiilor gimnaziale au fost
admişi 7,7 mii elevi (86,5 %), a studiilor liceale -1,2 mii de elevi sau 13,5 %.
În anul 2015, au absolvit colegiile 6,3 mii persoane, înregistrînd o reducere faţă de anul precedent
cu 3,6%. Comparativ cu anul 2014, numărul absolvenţilor a fost în descreştere în colegiile publice (cu
3,2 %). Din numărul total de absolvenţi, 86,5% au urmat studii liceale şi cursuri de specialitate.
În anul de studii 2015-2016, numărul cadrelor didactice s-a micşorat cu 1,8%, comparativ cu anul
precedent, constituind 2373 de persoane. Din totalul personalului didactic, 2,0 mii sunt profesori, 52 maiştri-instructori, 28 - metodişti, etc.Personalul didactic auxiliar constituie 333 de persoane. Femeile
constituie 70% din numărul total de personal didactic.
4.2. Perfecționarea cadrului normativ și de politici privind învățămîntul profesional tehnic;
corelarea politicilor în domeniul învățămîntului profesional tehnic cu alte politici sectoriale
Consolidarea cadrului normativ de reglementare a organizării și funcționării instituțiilor de
învățămînt profesional tehnic s-a materializat prin elaborarea și aprobarea:
1) Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al meseriilor/profesiilor (Hotărîrea
Guvernului nr.425 din 03.07.2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 177-184 din 10.07.2015);
2) Nomenclatorului domeniilor de formare profesională, al specialităţilor şi calificărilor pentru
învăţămîntul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar (Hotărîrea Guvernului nr. 853
din 14.12.2015, publicată în Monitorul Oficial nr.340-346 din 18.12.2015);
3) Hotărîrii Guvernului nr. 872 din 21.12.2015 cu privire la lucrările și serviciile contra plată,
mărimea tarifelor la servicii, modul de formare și utilizare a veniturilor colectate de către
autoritățile/instituțiile subordonate Ministerului Educației;
4) Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de învățămînt profesional
tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar (ordinul ministrului educaţiei nr. 550 din 10.06.2015,
publicat în Monitorul Oficial nr. 206-210 din 07.08.2015);
5) Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de învățămînt profesional
tehnic secundar (ordinul ministrului educaţiei nr. 840 din 21.08.2015, publicat în Monitorul Oficial nr.
275-280 din 09.10.2015);
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6)Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a Centrului de excelență (ordinul ministrului
educaţiei nr. 1158 din 04.12.2015);
7)Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei
de conducere în instituţiile de învăţămînt profesional tehnic (ordinul ministrului educaţiei nr. 550 din
10.06.2015, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldovanr. 206-210 din07.08.2015);
8)Ordinul ministrului muncii, protecției sociale și familiei și ordinul ministrului educaţiei privind
modificările la Normele metodologice privind organizarea şi desfăşurarea formării profesionale a
şomerilor, elaborate în comun cu Ministerul Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei (ordinul ministrului
muncii, protecției sociale și familiei nr.140 din 04.09.2015 şi ordinul ministrului educaţiei nr. 953 din
02.10.2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 275-280 din 09.10.2015);
De asemenea, a fost elaborat și înaintat spre avizare proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la
finanțarea în bază de cost standard per elev a instituțiilor de învățămînt profesional tehnic.
Dezvoltarea cadrului de politici, pe segmentul învățămîntului profesional tehnic, s-a realizat, în
esență, prin aprobarea:
1) Planului de acţiuni pentru restructurarea reţelei instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic
pe anii 2015-2020 (Hotărîrea Guvernului nr.230 din 04.05.2015, publicată în Monitorul Oficial nr.115123 din 15.05.2015);
2) Cadrului de referinţă al curriculumului pentru învăţămîntul profesional tehnic (ordinul
ministrului educaţiei nr.1128 din 26.11.2015), primul document de politică educaţională, care stabileşte
structura şi procedurile de elaborare şi implementare a curriculumului pentru învăţămîntul profesional
tehnic.
4.3. Asigurarea formării profesionale în învăţămîntul profesional tehnic bazată pe competenţe
şi racordarea acesteia la cerinţele pieţei muncii
Prin ordinul ministrului educaţiei nr.1205 din 16.12.2015, a fost aprobat Planul cadru pentru
învăţămîntul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar în baza sistemului de credite
de studii transferabile, implementat în baza Sistemului European de Credite pentru Formarea
Profesională (ECVET).
Modernizarea sistemului de formare profesional-tehnică presupune dezvoltarea, în mod prioritar,
a Cadrului Naţional al Calificărilor (CNC), instrument unic ce stabileşte structura calificărilor
sistemului de formare profesională din Republica Moldova şi contribuie la recunoaşterea, la nivel
naţional şi internaţional, a calificărilor dobîndite în cadrul sistemului de învăţămînt naţional formal,
nonformal şi informal.
În acest sens, au fost elaborate 6 calificări profesionale pentru învățămîntul profesional tehnic
secundar și 18 calificări pentru învăţămîntului profesional tehnic postsecundar. Astfel, la nivelul
învățămîntului profesional tehnic secundar au fost elaborate următoarele calificări profesionale:
1) Electricitate și energie;
2) Electronică și automatică;
3) Mecanică și prelucrarea metalelor;
4) Prelucrarea alimentelor;
5) Construcții și inginerie civilă;
6) Producția culturilor agricole și creșterea animalelor.
La nivelul învăţămîntului profesional tehnic postsecundar au fost elaborate calificări profesionale
pentru următoarele specialități:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

Servicii transport;
Contabilitate și impozite;
Vînzări en-gross (cu ridicata) și cu amănuntul;
Științele mediului înconjurător;
Utilizarea calculatorului;
Crearea și administrarea bazelor de date și a rețelelor informaționale;
Elaborarea și analiza produselorprogram;
Electrotehnică și energetică;
Electronică și automatică;
Mecanică și prelucrarea metalelor;
Vehicule cu motor, nave și aeronave;
Prelucrarea alimentelor;
Textile (îmbrăcăminte, încălţăminte şi articole din piele);
Arhitectură şi urbanism;
Construcții și inginerie civilă;
Producția culturilor agricole și creșterea animalelor;
Horticultură;
Silvicultură.

Au fost elaborate şi aprobate Curricula la:
1) unităţile de curs Firma de exercițiu şi Bazele antreprenoriatului;
2) meseriile Tencuitor (durata studiilor 2 ani), Electrician în construcții (durata studiilor 3 ani) şi
Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor (durata studiilor 2 ani);
3) specialităţile Informatica şi Calculatoare (două curricula modulare pentru pregătirea
tehnicienilor).
În vederea racordării învățămîntului profesional tehnic la exigențele pieței muncii și sporirii calității
studiilor, pe parcursul anului, a fost pilotat sistemul dual în desfășurarea programelor de formare
profesională. Sistemul dual reprezintă modelul de formare profesională care îmbină ucenicia
desfășurată într-o companie și învățămîntul profesional propriu-zis, care are loc într-o școală
profesională, într-un singur curs. Acest tip de învăţămînt permite ca partea teoretică să fie studiată în
instituţiile de învăţămînt, iar cea practică - la întreprindere.
În acest sens, au fost autorizate provizoriu următoarele instituţii - pilot:
1) întreprinderea S.R.L „Starline Textile” şi Şcoala Profesională, or. Hînceşti;
2) întreprinderile S.A „Bălţeanca” şi S.R.L „INFINITTextil” şi Şcoala Profesională nr.3, mun.
Bălţi;
3) întreprinderea S.A „Artizana” şi Şcoala Profesională nr.1, mun. Chişinău;
4) întreprinderea S.A „Tricon” şi Şcoala Profesională nr.1, or. Cahul;
5) întreprinderea „ICS DRA Draexlmaier Automotive SRL” şi Şcoala Profesională nr.3 din
mun.Bălţi pentru formarea profesională prin sistem dual la meseriile Electromontor utilaje de
dispecerat şi teleautomatică şi Operator la maşini-unelte semiautomate şi automate.
4.4.Creşterea calităţii învăţămîntului profesional tehnic
Calitatea educației reprezintă un set de caracteristici ale unui program de studiu și a furnizorului
său, prin care sînt atinse standardele de calitate. În vederea asigurării calităţii învățămîntului
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profesional tehnic, prin ordinul ministrului educaţiei nr. 1228 din 22.12.2015 a fost aprobat Ghidul
Managementului Calității în învățămîntul profesional tehnic. Scopul ghidului este de a oferi informații
cu privire la conceptul calității și modalitatea în care acest concept poate fi dezvoltat și implementat
prin înțelegerea principiilor și aplicarea activităților de asigurare a calității, implicarea părților
interesate în îmbunătățirea serviciilor educaționale ale învățămîntului profesional tehnic din Republica
Moldova.
Din punct de vedere al utilizării mijloacelor financiare, în anul 2015 a fost experimentat un nou
mecanism de finanţare care prevede un sistem ce ţinteşte spre îmbunătățiri treptate a modului de
finanțare a instituțiilor de învățămînt profesional tehnic prin introducerea unor criterii de alocare
verificabile în mod obiectiv și stimulente pentru instituții pentru a oferi instruire relevantă în
conformitate cu necesităţile de pe piața muncii într-un mod cost-eficient, crescînd atractivitatea
sistemului atît pentru sfera economică, cît și pentru beneficiarii de formare profesională.
Astfel, este elaborat şi plasat pentru consultări publice proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la
finanţarea în bază de cost per elev a instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic, care urmează fi
aprobat pe parcursul anului 2016.
Un rol aparte în formarea profesională aparţine resurselor umane. În vederea consolidării acestor
resurse, cu suportul partenerilor de dezvoltare, au fost instruite cadrele didactice pe diverse tematici.
Cu suportul Proiectului UE „Asistenţă tehnică pentru domeniul învăţămînt şi formare profesională în
Republica Moldova”, cadrele manageriale din instituţiile de învăţămînt profesional tehnic cu rezultate
bune, obţinute ca urmare a cartografierii instituţiilor, au beneficiat de un program de instruire în
domeniul managementului pe următoarele tematici:
(1) Managementul resurselor umane
(2) Managemntul strategic și de proiect
(3) Managementul calităţii
(4) Managmentul relațiilor de parteneriat şi de dialog social
(5) Managementul financiar
(6) Managementul implementarea funcțiilor Centrelor de Excelență.
Managerii au fost instruiţi de experţi locali şi internaţionali în perioada 20 noiembrie-15 decembrie
2015.
4.5. Modernizarea rețelei instituțiilor de învățămînt profesional tehnic
Restructurarea învățămîntului profesional tehnic reprezintă una dintre priorităţile-cheie ale
procesului de reformare a învățămîntului profesional tehnic și se desfășoară în contextul prevederilor
Codului educaţiei al Republicii Moldova și ale Strategiei de dezvoltare a învăţămîntului
vocaţional/tehnic pe anii 2013-2020 (Hotărîrea Guvernului nr.97 din 01.02.2013, publicată în
Monitorul Oficial nr.31-35 din 15.02.2013).
În acest sens, a fost elaborat și aprobat Planul de acţiuni pentru restructurarea reţelei instituţiilor
de învăţămînt profesional tehnic pe anii 2015-2020 (Hotărîrea Guvernului nr.230 din 04.05.2015,
publicată în Monitorul Oficial nr.115-123 din 15.05.2015). În conformitate cu obiectivele acestui Plan
de acțiuni, redimensionarea reţelei de instituţii a debutat în anul 2015 prin:
1) absorbția Şcolii de Meserii din s.Valea Norocului, r-nul Sîngerei de către Şcoala Profesională
din s. Alexandreni, r-nul Sîngerei (Hotărîrea Guvernuluinr.150 din 06.04.2015, publicată în Monitorul
Oficial nr.89-92 din 10.04.2015);
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2) instituirea a 5 Centre de excelenţă în domeniile: construcţii, transport, industria uşoară, servicii
şi prelucrarea alimentelor, informatică şi tehnologii informaţionale;
3) reorganizarea a cinci școli de meserii în patru școli profesionale: a) Şcoala de Meserii nr.4,
com. Bubuieci, mun. Chişinău în Școala Profesională com. Bubuieci, mun. Chişinău; b) Şcoala de
Meserii nr. 10, or. Briceni în Școala Profesională, or. Briceni; c) Şcoala de Meserii nr. 17, or. Glodeni
în Școala Profesională, or. Glodeni; d) Şcoala de Meserii pentru nevăzători şi slabvăzători, mun.
Chişinău și Școala de Meserii pentru surzi și hipoacuzi, mun. Chișinău în Școala Profesională nr.11,
mun. Chișinău;
4) absorbția școlilor de meserii (Școala de Meserii nr.12, s. Viișoara, r-nul Ștefan Vodă; Şcoala de
Meserii nr. 13, s. Ciumai, r-nul Taraclia; Şcoala de Meserii nr. 2, mun. Chişinău, Şcoala de Meserii
nr.11, s.Dănceni, r-nul Ialoveni) de către școli profesionale și a Şcolii de Meserii nr.5, mun.Chişinău,
de către Centrul de excelență în transport;
5) lichidarea a două școli de meserii: Şcoala de Meserii nr.8, s.Todireşti, r-nul Anenii Noi și Şcoala
de Meserii nr.9, or. Făleşti;
6) absorbția a cinci școli profesionale (Şcoala Profesională, s. Zguriţa, r-nul Drochia, Şcoala
Profesională, com. Răzeni, r-nul Ialoveni, Şcoala Profesională, com. Cărpineni, r-nul Hînceşti, Şcoala
Profesională, s. Taraclia, r-nul Căuşeni, Şcoala Profesională, or. Mărculești, r-nul Florești) de către
şcolile profesionale din imediata apropiere.
Ultimele cinci etape în reorganizarea instituțiilor de învățămînt profesional tehnic s-au desfășurat
în corespundere cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 444 din 20.07.2015 (publicată în Monitorul
Oficial nr.190-196 din 24.07.2015).
Cu suportul partenerilor de dezvoltare locali şi internaţionali, au fost demarate activităţi de
modernizare a învăţămîntului profesional tehnic. La nivelul sporirii calităţii resursei umane au fost
desfăşurate următoarele activități:
a) vizite de monitorizare privind implementarea Sistemului de Credite de Studii Transferabile în
învățămîntul profesional tehnic postsecundar, experimentarea documentelor curriculare în
învăţămîntul profesional tehnic etc;
b) vizite de studiu privind energia regenerabilă şi eficienţa energetică (în perioada 22-28 noiembrie
2015, Berlin);
c) seminare de instruire de formare continuă pentru maiștrii-instructori și profesori ai școlilor
profesionale din domeniile prelucrării lemnului și a metalelor, cu participarea experților germani;
d) participarea a 11 maiștri-sudori din cadrul școlilor profesionale din țară la un seminar practic
de 2 săptămîni în Germania în domeniul sudării, cu susținerea ulterioară a examenului pentru sudori și
certificarea competențelor conform standardului internațional;
e) atelierul de lucru pentru directorii adjuncți din instituțiile de învățămînt profesional tehnic
postsecundar „Revizuirea documentelor privind implementarea Sistemului ECVET. Sugestii,
propuneri, recomandări”;
f) aprobarea Planului de achiziţii pentru modernizarea Centrelor de excelenţă (ordinul ministrului
educaţiei nr.1202 din 16.12.2015);
g) aprobarea Planului de achiziţii pentru TIC și materiale de învățare digitale (ordinul ministrului
educaţiei nr.1202 din 16.12.2015);
Din punct de vedere al sporirii capacităţilor instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic:
a) a fost dotat laboratorul de informatică al Centrului de excelenţă în informatică şi tehnologii
informaţionale, cu suportul companiei OrangeMoldova;
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b) cu suportul Ambasadei Germaniei în Republica Moldova au fost dotate cu echipament, tehnică
și mobilier laboratoarele și sălile de clasă a 4 instituții de învățămînt profesional tehnic: Colegiul
Pedagogic „M.Eminescu”, or. Soroca, Școala Profesională nr. 3, mun. Chișinău, Școala Profesională
nr. 5, mun. Chișinău, Școala Profesională, com. Alexăndreni, r-ul Sîngerei.
4.6. Sporirea atractivității învățămîntului profesional tehnic
În vederea sporirii atractivităţii învăţămîntului profesional tehnic, pe parcursul anului 2015, au fost
realizate mai multe activităţi de mediatizare a reformei, de promovare a competenţelor profesionale a
elevilor din învăţămîntul profesional tehnic, după cum urmează:
a) organizarea concursurilor pentru promovarea învățămîntului profesional tehnic la nivel local,
regional, național și/sau internațional, precum: „Firma de exercițiu”, „Cel mai bun în meserie”, „Cel
mai bun plan de afaceri”;
b) organizarea Forului meseriilor și tîrgul locurilor de muncă;
c) orientarea și ghidarea în cariera profesională a elevilor din învățămîntul profesional tehnic;
d) promovarea noilor meserii şi specialităţi;
e) organizarea activităţilor de promovare a competenţelor elevilor din învăţămîntul profesional
tehnic.
Pentru sporirea atractivității și creșterea accesului în învățămîntul profesional tehnic, ținîndu-se
cont de propunerile parvenite de la alte ministere și agenții economici, în proiectul planului de admitere
au fost incluse 25 de meserii noi. (Tabelul 7)
Tabelul 7. Meseriile noi incluse în proiectul planului de studii pentru învățămîntul
profesional tehnic
Domeniul
Construcții

Transport

Industrie

Servicii

Meseria/profesia
- Dulgher
- Electromecanic ascensoare
- Învelitor cu materiale în rulou sau în foi
- Placator-mozaicar
- Constructor de acoperișuri
- Electrician în construcții
- Montator pereți și plafoane din ghips carton
- Lăcătuș redresare caroserii
- Mecanic auto
- Vopsitor auto
- Operator în sala de cazane
- Reglor dispozitive şi aparate radioelectronice
- Electromontor utilaje de dispecerat și teleautomatică
- Cosmetician
- Coafor
- Lucrător pensiune turistică
(organizează, supraveghează şi execută activităţi de menaj în
pensiunile turistice, cu sau fără sprijinul personalului din subordine)
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Agricultură

Industria de prelucrare a
lemnului
Telecomunicații
Industria alimentară

- Lăcătuş la repararea maşinilor şi utilajelor agricole
- Pomicultor
- Viticultor-vinificator
- Cultivator de legume şi fructe
- Finisor articole din lemn
- Tîmplar mobilă
- Antenist-pilonist
- Montator echipament de telecomunicație
- Ciontolitor tranșator carne
V. ÎNVĂȚĂMÎNTUL SUPERIOR

Principalele preocupări la nivelul învățămîntului superior s-au concentrat pe creșterea
calității managementului și prestanței în instituțiile de învățămînt superior prin inițierea
procesului de evaluare externă și fortificarea mecanismelor naționale de evaluare a programelor
de studiu. De asemenea, o pondere aparte revine activităților de reliefare a importanței
domeniului cercetării, materializată prin revizuirea și consolidarea cadrului normativde
reglementare a doctoratului, ca nivel III al învățămîntului superior.
5.1. Analiza statistică
În anul de studii 2015-2016, numărul total de instituţii de învăţămînt superior este de 31 de unităţi,
dintre care 19 instituţii publice şi 12 instituţii private.
La începutul anului de studii 2015-2016, numărul studenţilor a constituit 81 669 de persoane (cu
excepţia studenţilor străini), dintre care 66938 sau 82,0% îşi fac studiile în instituţiile publice. Numărul
total de studenţi în învăţămîntul superior s-a diminuat cu 8,0 mii de persoane sau cu 8,8% mai
puțin,comparativ cu anul de studii 2014-2015. Numărul studenţilor din instituţiile publice, în anul de
studii 2015-2016, comparativ cu anul precedent, a scăzut cu 5,5 mii persoane, iar în instituţiile private
- cu 2,3 mii persoane.
În medie, la 10 mii de locuitori, revin 230 de studenţi din instituţiile de învăţămînt superior,
comparativ cu 303 în 2010 sau 252 în anul de studii precedent.
Tabelul 8. Numărul de instituţii şi studenţi în instituţiile de învăţămînt superior
Instituţii (total)
instituţii publice
instituţii (private)
Studenţi, persoane (total)
instituţii (publice)
instituţii (private)
Studenţi la 10 000 locuitori
(total)

2010-2011
33
19
14
107 813
88 791
19 022
303

2011-2012
34
19
15
103 956
84 946
19 010
292

2012-2013
34
19
15
102 458
83 008
19 450
288

2013-2014
32
19
13
97 285
78 919
18 366
273

2014-2015
31
19
12
89 529
72 474
17 055
252

2015-2016
31
19
12
81 669
66 938
14 731
230
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Figura 13. Evoluția numărului de studenţi în instituţiile de învăţămînt superior (2010-2015)
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Contingentul de studenţi la frecvență s-a diminuat, în comparaţie cu anul precedent, atît în
instituţiile de stat (cu 3184 de persoane), cît şi în cele nestatale (cu 1220 de persoane). Totodată, în
instituţiile publice mai semnificativ a scăzut numărul de studenţi, care îşi fac studiile în bază de contract
(cu 4735 de persoane).
Studenţii din învățămîntul cu frecvenţă redusă deţin o pondere de 34,5% sau cu 0,8 puncte
procentuale mai puțin, comparativ cu anul de studii 2014-2015. Ponderea femeilor din numărul total
de studenţi este de 57,8%.
Ponderea studenţilor care urmează studiile în bază de contract în instituţiile publice este de 60,2%,
faţă de 62,1% în anul de studii 2014-2015. Pe forme de învăţămînt, situaţia se prezintă astfel: la
frecvenţă redusă, majoritatea studenţilor sunt înscrişi în bază de contract (90,9% faţă de 91,9% în anul
de studii 2014-2015), iar la învăţămîntul cu frecvență - 45,4% faţă de 47,3%.
Distribuţia studenţilor din învăţămîntul superior pe programe relevă că 76,9% din totalul
studenţilor sînt înscrişi la studii superioare de licenţă, comparativ cu 78,9% în anul de studii 20142015, iar 17,5 % – la studii de masterat (comparativ cu 15,9%).
În anul de studii 2015-2016, în total, au fost înmatriculați în instituțiile de învățămînt superior 24
617 de persoane, inclusiv 20939 în instituțiile publice. În anul de referință, în instituţiile de învăţămînt
superior au fost înmatriculate 17683 de persoane la Ciclul I(cu 579 de persoane mai mult faţă de anul
de studii precedent) şi 6934 de persoane la Ciclul II (cu 340 de persoane mai puțin).
Din numărul total al persoanelor înmatriculate la Ciclul I, 79,2 % au fost înmatriculate în baza
studiilor liceale, 18,7 % - în baza studiilor medii de specialitate, 0,8 % - în baza studiilor medii de
cultură general și 1,3% - în baza studiilor superioare.
În instituţiile de învăţămînt publiceau fost înmatriculate 15,1 mii persoane la Ciclul I, inclusiv 9,4
mii în bază de contract (cu 13,3% mai mult faţă de anul de studii 2014-2015) şi 5,7 mii de persoane la
buget (cu 5,2 % mai puţin). Numărul persoanelor înmatriculate la Ciclul II este de 5,8 mii persoane,
fiind în scădere cu 5,7% faţă de anul de studii 2014-2015.
Numărul de studenţi înmatriculaţi în învățămîntul superior privat îlconstituie 2,6 mii la Ciclul I și
1,1 mii persoane la Ciclul II.
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În anul 2015, în total, au absolvit învățămîntul superior 23630 de persoane. Ciclul I au absolvit
17073 de persoane, înregistrînd același nivel, comparativ cu anul 2014, medicina și farmacia - 642 de
persoane, iar la Ciclul II s-a înregistrat o scădere de 494 de personae şi constituie 5915 de persoane.
În anul de studii 2015-2016, numărul cadrelor didactice constituie 5,3 mii de de persoane sau cu
1,2% mai puțin decît în anul 2014-2015. Ponderea femeilor din numărul total de personal este de
52,9%. Personalul didactic cu grad ştiinţific a constituit 2,7 mii de persoane, inclusiv 2,3 mii de doctori
în ştiinţe şi 0,4 mii doctori habilitaţi.
5.2. Perfecționarea cadrului normativ și de politici privind învățămîntul superior
Pe parcursul anului 2015, perfecționarea cadrului normativ referitor la învățămîntul superior s-a
axat pe elaborarea prevederilor în vederea implementării Codului educației și Strategiei
Naționale„Educația 2020”, în domeniile de politici prioritare pentru învățămîntul superior:
1) sporirea calității și relevanței programelor de studii;
2) consolidarea managementului universitar;
3) asigurarea autonomiei universitare;
4) implementarea ciclului III, studii superioare de doctorat;
5) modernizarea infrastructurii și bazei tehnico-materiale a instituțiilor de învățămînt superior.
În acest sens, au fost elaborate și aprobate următoarele acte normative:
1) Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în
Învățămîntul Profesional (Hotărîrea Guvernului nr. 191 din 22.04.2015, publicată în Monitorul Oficial
nr. 98-101 din 24.04.2015);
2) Planurile de admitere în învățămîntul profesional tehnic și superior (Hotărîrea Guvernului nr.
390 din 16.06.2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 150-159 din 19.06.2015);
3) Planul de admitere la studii superioare de doctorat, ciclul III, cu finanțare de la bugetul de
stat, pentru anul de studii 2015-2016 (Hotărîrea Guvernului nr. 453 din 24 iulie 2015, publicată în
Monitorul Oficial nr. 197-205 din 31.07.2015);
4) Regulamentul cu privire la organizarea ciclului II - studii superioare de master (Hotărîrea
Guvernului nr. 464 din 28.07.2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 197-205 din 31.07.2015);
5) Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea listelor candidaţilor la acordarea Bursei Preşedintelui
Republicii Moldova pentru anul de studii 2015-2016 (nr. 570 din 19.08.2015, publicată în Monitorul
Oficial nr. 224-233 din 21.08.2015);
6) Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea listelor studenţilor din instituţiile de învăţămînt
superior (ciclurile I, II) şi elevilor din instituţiile de învăţămînt profesional tehnic postsecundar, cărora
li s-a acordat burse de merit în anul de studii 2015-2016 (nr. 571 din 19.08.2015, publicată în
Monitorul Oficial nr. 224-233 din 21.08.2015);
7) Metodologia de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie a școlilor
doctorale și a programelor acestora (Hotărîrea Guvernului nr. 586 din 24.08.2015, publicată în
Monitorul Oficial nr. 241-246 din 28.08.2015);
8) Hotărîrea Guvernului cu privire la acreditarea organizării și retragerea dreptului de
organizare a programelor de studiisuperioare de licenţă (ciclul I) în domeniul Drept în instituțiile de
învățămînt superior din Republica Moldova (nr. 731 din 19.10.2015, publicată în Monitorul Oficial nr.
291-295 din 23.10.2015);
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9) Hotărîrea Guvernului cu privire la acordarea dreptului de organizare a studiilor superioare de
doctorat instituțiilor de învățămînt superior, consorțiilor, parteneriatelor naționale și internaționale
(nr. 816 din 11.11.2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 306-310 din 13.11.2015);
10) Hotărîrea Guvernului cu privire la modificarea Regulamentului privind organizarea studiilor
superioare de doctorat, ciclul III, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1007 din 10 decembrie 2014
(nr. 855 din 16.12.2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 340-346 din 18.12.2015);
11) Hotărîrea Guvernului cu privire la acreditarea organizării și retragerea dreptului de
organizare a programelor de studii superioare de master (ciclul II) în domeniul Drept în instituțiile de
învățămînt superior (nr. 883 din 28.12.2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 361-369 din
31.12.2015);
12) Regulamentul-cadru privind modul de alegere a rectorului (ordinul ministrului educației nr.
09 din 14.01.2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 39-45 din 20.01.2015);
13) Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea organelor de conducere ale
instituţiei de învăţămînt superior (ordinul ministrului educației nr. 10 din 14.01.2015, publicat în
Monitorul Oficial nr. 39-45 din 20.01.2015);
14) Regulamentul-cadru privind organizarea admiterii în instituţiile de învăţămînt superior din
Republica Moldova la studii superioare de licenţă (ordinul ministrului educației nr. 307 din
05.05.2015);
15) Indicatorii de performanţă ştiinţifică pentru dobîndirea calităţii de conducător de doctorat în
Republica Moldova (ordinul ministrului educației nr. 848 din 24.08.15, publicat în Monitorul Oficial
nr. 340-346 din 18.12.2015);
16) Metodologia de organizare a Competiției proiectelor ştiinţifice pentru repartizarea între şcoli
doctorale a granturilor doctorale de la bugetul de stat pentru anul universitar 2015-2016 (ordinul
ministrului educației nr. 936 din 29.09.2015);
17) Planul-cadru pentru studii superioare destinat celor 3 cicluri universitare: licenţă, master şi
doctorat (ordinul ministrului educației nr. 1045 din 29.10.2015);
18) Regulamentul de organizare a studiilor în învăţămîntul superior în baza Sistemului Naţional
de Credite de Studiu (ordinal ministrului educației nr. 1046 din 29.10.2015);
19) Regulamentul-cadru privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de
licenţă (ordinul ministrului educației nr. 1047 din 29.10.2015);
20) Regulamentul Consiliului de Etică şi Management (ordinul ministrului educației nr. 1048 din
29.10.2015);
21) Cadrul de referință al curriculumului universitar (aprobat la Consiliul Național pentru
Curriculum, mai 2015);
22) Regulamentul de instruire la distanță în învățămîntul superior (aprobat prin ordinul din
15.12.2015);
23) Cu privire la aprobarea suplimentului la diploma de studii în învățămîntul superior (aprobat
prin ordinul din 15.12.2015).
5.3. Asigurarea relevanței studiilor în conformitate cu necesităţile pieței muncii. Modernizarea
curriculumului universitar
În scopul asigurării calităţii în învăţămîntului superior, perfecţionării managementului educaţional,
modernizării învăţămîntului superior din perspectiva integrării în Spațiul European Comun al
Învăţămîntului Superior, perfecţionării, raţionalizării şi compatibilizării planurilor de învăţămînt la
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nivel naţional şi european, creării condiţiilor pentru o mobilitate academică reală şi recunoaşterea
reciprocă a perioadelor şi actelor de studii, Ministerul Educației a elaborat și a aprobat Planul-cadru
pentru studii superioare destinat celor 3 cicluri universitare: licenţă, master şi doctorat (ordinul
ministrului educației nr.1045 din 29.10.2015).
Planul-cadru stabileşte principiile generale pentru organizarea şi desfăşurarea procesului
educaţional în instituţiile de învăţămînt superior şi reflectă cerinţele de bază pentru elaborarea
planurilor de învăţămînt în diferite domenii generale de studiu/domenii de formare
profesională/specialităţi la ciclul I, în învăţămîntul medical şi farmaceutic, pentru studiile integrate şi
la diferite specializări/programe de master pentru toate formele de studiu. Planul-cadru este obligatoriu
pentru toate instituţiile publice şi private de învăţămînt superior din țară și este recomandabil pentru
ciclul III Studii superioare de doctorat.
Promovarea noii paradigme curriculare a constituit o prioritate pentru învățămîntul superior și în
anul 2015. Procesul de modernizare a curricula pe cursuri/module în conformitate cu cerințele pieții
muncii reprezintă o responsabilitate continuă asumată de cadrele didactice universitare.
Pentru asigurarea calității curricula universitare, s-a elaborat şi pus în aplicare Cadrul de referinţă
al curriculumului universitar, document, care defineşte fundamentele conceptuale şi metodologice ale
politicilor curriculare la nivel naţional. Cadrul de referință menționat vine să asigure implementarea
unor schimbări de esență, prevăzute de Codul Educației, precum și să contribuie la realizarea
prioritățilorasumate prin documentele de politici naționale (Strategia Naţională „Moldova 2020”,
Strategia Naţională „Educaţia 2020”) și internaționale (Declarația de la Bologna, Cadrul European al
Calificărilor, Standardele de calitate ISO 9001: 2008, Programul „Orizont 2020”, Proiectul EHEAERA, Proiectele de mobilitate Erasmus-Mundus ș.a.).
Ȋn vederea modernizării curriculumului universitar din perspectiva tehnologiilor didactice
moderne, inclusiv a celor informaţionale şi comunicaţionale, a fost organizat un seminar, destinat
curricula universitare, cu participarea prorectorilor pentru activitatea didactică și a șefilor
departamentelor de asigurare a calității din toate instituțiile de învățămînt superior participante în
activităţi de formare.
5.4. Dezvoltarea Cadrului Național al Calificărilor (CNC) în învățămîntul superior
În scopul consolidării corelației dintre nivelul de calificare și competențele solicitate de piața
muncii, Metodologia de elaborare a Cadrului Național al Calificărilor în învățămîntul superior
(ordinul ministrului educației nr.968 din 10.09.2014) a fost implementată în dezvoltarea CNC:
1) la 4 domenii generale de studiu - Inginerie, Economie, Ştiinţe agricole, Ştiinţe sociale - pentru
toate cele 3 cicluri universitare, cu 10 domenii generale de studiu: 22, 31, 32, 33, 34, 38, 42, 44, 55,
85, inclusiv 29 de domenii de formare profesională și 38 de specialități;
2) ladomeniul 14, care va servi model pentru CNC din domeniul Științe ale educației;
3)la 5 specialități din domeniul Sănătate.
Pentru asigurarea implementării calitative a acestora, tuturor universităților li s-a recomandat
promovarea și motivarea cadrelor didactice în studierea limbii engleze și a modulului psiho-pedagogic,
în cazul în care nu au pregătirea pedagogică necesară.
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5.5. Redimensionarea rețelei instituțiilor de învățămînt
În anul de raportare, în urma evaluărilor externe realizate de ARACIS, a fost retras dreptul de
organizare a studiilor superioare de licență la 3 programe din cadrul a 3 instituții de învățămînt superior
și a 5 programe de master din domeniul Drept din cadrul a 5 instituții de învățămînt superior.
În contextul implementării Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016,
Ministerul Educației este responsabil de componenta 7.2.1., p.1 al Planului de acțiuni: Realizarea
evaluărilor externe ale calității învățămîntului juridic superior din Republica Moldova în conformitate
cu bunele practici europene și principiile de la Bologna.
Deoarece Agenția Națională pentru Asigurarea Calității în Învățămîntul Profesional (ANACIP) nu
a fost funcțională pînă în anul 2015, în acest sens, a fost elaborată, de către un grup de experți, și
aprobată la Colegiul Ministerului Educației, Metodologia privind evaluarea programelor de studii
universitare de licență în Drept în vederea acreditării. A fost lansată achiziția publică a serviciilor de
evaluare externă a programelor la specialitatea Drept.
Drept cîștigătoare a fost declarată Agenția Română de Asigurare a Calității în Ȋnvățămîntul
Superior (ARACIS), agenție înscrisă în ENQA și EQAR, cu care s-a semnat un contract de prestare a
serviciilor de evaluare externă a programelor de studii pe parcursul anului 2014-2015.
Evaluarea externă a programelor la Drept a fost preconizată în cadrul a 19 universități cu circa
11800 de studenți la ciclul I, dar la acreditare au participat 17 universități, deoarece 2 dintre ele și-au
sistat activitatea la programele de Drept în perioada respectivă.
În rezultatul evaluării externe a programelor de Drept, a fost acordată acreditarea acestora la 13
universități pentru o perioadă de 5 ani, pentru alte 3 programe de licență a fost retras dreptul de
organizare a acestora.
5.6. Evaluarea externă a programelor de studiu
Pentru realizarea Strategiei de reformă a justiţiei şi finalizarea procesului de evaluare externă nu
doar a programelor de la ciclul I, licenţă, au fost achiziționate servicii de evaluare externă a programelor
de studii la ciclul II, master în Drept, de către Agenţia estoniană de asigurare a calităţii în învăţămîntul
superior și profesional (EKKA).
Pe parcursul anului 2015, au fost evaluate extern 26 de programe de master la Drept, ciclul II, o
instituţie plătindu-şi evaluările externe individual.
Comisiile de acreditare EKKA au evaluat fiecare program de studii la un anumit nivel al
învăţămîntului superior în cinci domenii de evaluare separate:
1. Programul de studii şi dezvoltarea acestuia
2. Procesul de predare- învăţare
3. Personalul didactic
4. Studenţi
5. Resurse
Evaluarea externă a programelor de master s-a finalizat cu acordarea acreditării pe o perioadă de
5 ani la 3 programe de master din 3 universități, alte 18 programe de master în Drept au obținut
acreditare pe o perioada de 3 ani, iar alte 5 programe nu au fost acreditate și a fost retras dreptul de
organizare a programelor de master.
Acreditarea a 12 programe de licență a fost obiectivul Agenției germane de asigurare a calității a
programelor de studii în învățămîntul superior (AQAS).
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5.7. Asigurarea calității în învățămîntul superior
Codul Educaţiei promovează conceptul de cultură a calității în învățămîntul național. În
conformitate cu recomandările procesului Bologna, un rol important îi revine învățămîntului superior,
și celui profesional tehnic. Pentru asigurarea calității în învățămîntul profesional a fost creată Agenția
Națională de Asigurare a Calității în Învățămîntul Profesional. Prin Hotărîrea Guvernului nr.191 din
22.04.2015, a fost aprobat Regulamentul de organizare și funcționare a ANACIP.
ANACIP reprezintă o entitate independentă, care va lucra în baza standardelor și a metodologiilor
de evaluare aprobate de Guvern și, respectiv, în concordanță cu standardele europene de asigurare a
calității. Evaluarea va viza mai multe aspecte: capacitatea instituțională, rezultatele academice,
calitatea programelor, rezultatele cercetărilor științifice, managementul instituțional.
ANACIP va evalua programele tuturor instituțiilor din învățămîntul superior și profesional tehnic
și va oferi acreditarea instituțională. Instituția de învățămînt acreditată în trecut va trebui să facă dovada
că toate programele corespund standardelor, să obțină autorizare de funcționare provizorie pentru
programele noi și să-și reconfirme acreditarea o dată la cinci ani.
Instituția/organizația care dorește să intre pe piața serviciilor educaționale va trebui să obțină o
autorizare de funcționare provizorie, care le va permite organizarea admiterii și desfășurarea procesului
de studii. La următoarea etapă, acestea trebuie să fie acreditate, pentru a putea emite diplome și alte
acte de studii recunoscute de Ministerul Educației. Obiectivul acreditării este asigurarea comunității
academice, beneficiarilor, angajatorilor şi publicului, în general, că instituţia de educaţie satisface
standardele minime de calitate ale unei instituţii de învăţămînt superior.
La această etapă, ANACIP este în curs de formare şi consolidare a aparatului administrativ, iar
Consiliul de Conducere a acesteia, constituit din 15 persoane, a fost selectat prin concurs deschis,
jurizat internațional.
ANACIP are ca prioritate elaborarea instrumentelor de evaluare, în vederea autorizării de
funcţionare provizorie sau acreditare la toate cele 3 cicluri, dar şi pentru programele din învăţămîntul
profesional tehnic.
ANACIP și-a început activitatea în anul 2015 și a reuşit, în această perioadă, să evalueze, în
vederea autorizării de funcţionare provizorie, şcolile doctorale şi programele acestora, iar rezultatele
evaluării au fost aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 816 din 18.10.2015. În baza rezultatelor
evaluării externe a şcolilor doctorale, au fost repartizate granturile doctorale de la bugetul de stat.
5.8. Cercetarea – instrument de susținere a performanței și calității în educație
În conformitate cu normele Codul Educației, art. 94, a fost aprobat noul concept al programelor de
doctorat la ciclul III al învățămîntului superior. Astfel, studiile superioare de doctorat, ciclul III, se
organizează numai în cadrul programelor de studii din Școlile doctorale ale instituţiilor de învăţămînt
superior şi ale consorţiilor sau parteneriatelor naţionale şi internaţionale autorizate provizoriu sau
acreditate, conform legii de către ANACIP. Un program de studii doctorale cu frecvență are 180 de
credite. Pentru implementarea programelor de doctorat, ciclul III, au fost elaborate un set de acte
normative, care vine în susţinerea organizării eficiente a procesului.
Astfel, au fost transmise universităţilor potenţiale organizatoare a ciclului III, studii superioare de
doctorat, Recomandări-cadru de organizare a programelor de studii doctorale și Metodologia de
evaluare externă în vederea autorizării şcolilor doctorale şi a programelor de doctorat, au fost
organizate seminare de elaborare a rapoartelor de autoevaluare pentru autorizarea şcolilor doctorale,
au fost elaborate standarde de abilitare a conducătorilor de doctorat, a fost aprobat planul de admitere
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a granturilor doctorale, a fost aprobată Metodologia organizării competiţiei granturilor doctorale etc.
Este de menţionat faptul că fiecare şcoală doctorală autorizată provizoriu îşi elaborează metodologie
proprie de admitere. Au fost autorizate 43 de școli doctorale cu acordarea dreptului de organizare a
studiilor superioare de doctorat unui număr de 11 instituții de învățămînt superior, 10 consorţii
naționale, 1 consorțiu internațional și 3 parteneriate.
În baza Metodologiei de organizare a competiției granturilor doctorale, au fost repartizate
granturile doctorale de la bugetul de stat. În contextul organizării studiilor doctorale, au fost aprobate
standardele de abilitare a conducătorilor de doctorat.
5.9. Dezvoltarea managementului instituțional
Conform Codului Educației, managementul învăţămîntului superior se axează pe următoarele
principii:
a) principiul autonomiei universitare și libertății academice;
b) principiul responsabilităţii publice;
c) principiul conducerii strategice;
d) principiul gestionării eficiente și transparente.
Sistemul organelor de conducere ale instituţiilor de învățămînt superior în Republica Moldova este
format din senat, consiliul pentru dezvoltare strategică instituţională, consiliul ştiinţific, consiliul
facultăţii, consiliul de administraţie şi rectorul instituției.
Continuă implementarea autonomiei universitare care constituie un proces complex, caracterizat
prin prisma a patru dimensiuni:
- Autonomia organizațională: libertatea universităţii de a-şi stabili structura, forma de conducere
şi relaţiile de subordonare şi responsabilitate
- Autonomia resurselor umane: libertatea universităţii de a decide cu privire la aspectele legate
de managementul resurselor umane, inclusiv recrutări și gestionări (salarii, concedieri, promovări,
mobilități etc.)
- Autonomia academică: libertatea universităţii de a gestiona afacerile interne și diverse aspecte
academice, cum ar fi contingentul de studenți, proceduri de admitere, conținuturi oferite, asigurarea
calității, inițierea a noi programe de formare, limba de studiu
- Autonomia financiară: libertatea universităţii de a asigura veniturile şi de a aloca resursele
financiare, de a stabili taxele de studii, taxele de cazare în cămine, taxele la prestări servicii, de a finanţa
si cofinanţa cercetările universitare, de a utiliza şi depozita resursele financiare, utilizând proceduri
proprii pentru gestiunea eficientă a lor.
Un studiu realizat de Asociaţia Europeană a univesităţilor EUA confirmă că în universităţile din
Republica Moldova: autonomia organizațională constituie 42%, fiind pe locul al 27-lea din cele 28 de
state participante în studiu, autonomia resurselor umane - 59%, plasînd instituţiile noastre pe locul 21,
autonomia academică - 51%, avînd locul 23 şi, respectiv, autonomia financiară cu 49%, și regăsindune la locul 20.
Tabelul 9. Proiectul ATHENA –analiza comparată cu Ucraina și Armenia
Autonomia organizațională
Armenia
47%
Ukraine
44%

Autonomia financiară
Armenia
66%
Moldova
49%
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Moldova
42%
Autonomia resurselor umane
Armenia
91%
Moldova
80%
Ukraine
59%

Ukraine
46%
Autonomia academică
Moldova
51%
Ukraine
51%
Armenia
46%

Pentru implementarea autonomiei universitare și asigurarea responsabilităţii publice a
univesităţilor, noua lege a educaţiei prevede conducerea duală în instituţiile de îmvăţămînt superior
prin crearea Consiliului de Dezvoltare Strategică şi Instituţională (CDSI), care asigură obiectivitatea
luării deciziilor, adecvarea alocării resurselor conform planului de dezvolatre strategică a instituţiei.
Actualmente, în 2/3 din instituţiile de învăţămînt superior au fost desemnate componenţele Consiliului
de Dezvoltare Strategică Instituţională.
Pentru asigurarea responsabilităţii publice a instituţiilor de învăţămînt superior la nivel naţional,
va funcţiona Consiliul de Etică şi Management, care presupune respectarea de către instituţiile de
învăţămînt superior a:
- implementării legislației în vigoare, a Cartei universitare și a politicilor naționale din domeniul
învățămîntului superior;
- aplicării reglementărilor în vigoare referitoare la asigurarea și evaluarea calității în învățămîntul
superior;
- respectării politicilor de echitate și etică universitară cuprinse în Carta Universitară;
- asigurării eficienței şi eficacității utilizării resurselor şi a calităţii actului managerial;
- asigurării transparențeiproceselor decizionale și a activităților desfăşurate;
- respectării libertății academicea personalului didactic și de cercetare, precum și a drepturilor și
libertăților studenților.
Actualmente, este elaborat şi aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de
Etică şi Management universitar şi urmează aprobarea componenţei nominale a acestuia.
În același context, au fost aprobate Cartele universitare la 27 de universități.
În acest an, au fost desfășurate, în noi condiții, alegerea rectorilor din 5 universități, care presupune
participarea la alegeri a tuturor cadrelor didactice și a reprezentanților studenților. Însuși concursul de
alegere a rectorului este supravegheat și organizat de către Consiliul de Dezvoltare Strategică
Instituțională.
5.10. Modernizarea infrastructurii și a bazei tehnico-materiale a instituțiilor de învățămînt
superior
Pornind de la autonomia universitară, în acest an, fiecare din universități a realizat investiții în
baza tehnico-materială proprie. Astfel, în 6 universități, în cooperare cu Fundația Orange, au fost
deschise Orange WiFi Cafe în blocurile de studii, oferind un acces extins la internet tuturor studenților.
În acest scop, au fost amenajate, cu un design special, unele spații din instituțiile de învățămînt superior,
localurile au fost dotate cu computere performante și plasmă, asigurate cu internet WiFi gratuit de la
Orange Moldova.
În cadrul Universității Tehnice din Moldova, au fost reparate capital (cu contribuția financiară a
universității), dotate cu mobilier şi echipament modern următoarele laboratoare: Enologie, Viticultură
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şi Ampelografie, Analiza Cromatografică, Analiza Senzorială, Analiza Spectrofotometrică,
Biotehnologii Alimentare, Biochimie, Enochimie.
În anul de studii 2014-2015, la Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM) s-au
achiziţionat 46 de calculatoare, inclusiv: din sursele proprii – 29, din teme de cercetare – 6, din proiecte
internaţionale – 11. Acestea au fost amplasate: la decanate, catedre, servicii – 35, la bibliotecă - 11. În
total, în anul 2014-2015, au fost procurate 71 de proiectoare multimedia, dintre care: 55 - plasate
permanent în săli de studii, 16 - distribuite la decanate şi catedre. În anul de studii 2014-2015, au fost
achiziţionate 15 proiectoare și 3 table interactive.
La Universitatea de Stat din Moldova, a demarat proiectul în baza parteneriatului public-privat
„Cămine de tip hotel”. Astfel, studenţii cu cele mai bune note beneficiază din toamnă de condiţii mai
bune de trai. Aceştia sînt cazaţi în camere renovate cu bloc sanitar separat, iar unii au şi bucătărie
proprie. Mai mult, căminele vor fi dotate cu săli de computere, dar şi spălătorii de haine. Potrivit
administrației Universității de Stat din Moldova, pentru reconstrucția fiecărui cămin s-a alocat
aproximativ zece milioane de lei.
În cadrul proiectului „Investiţii capitale la construcţia obiectelor social-culturale” (4,2 mln lei)
implementat la Universitatea Agrară de Stat din Moldova, instituția a fost dotată cu laptopuri – 57 de
bucăţi (481,6 mii), proiectoare X-14– 53 de bucăţi (368,8 mii), servere în valoare de 96,8 mii lei, mobilă
– 33,6 mii lei, texometru – 55 mii lei, climatizatoare – 24,1 mii lei, microscop – 46,2 mii lei.
Pentru reparaţia capitală a obiectelor social-culturale s-au cheltuit – 1658,4 mii lei, inclusiv:
acoperişul moale al căminului studenţesc din str.Mirceşti 22/4B – 334,6 mii lei, acoperişul moale al
blocului de studii al facultăţii de Zootehnie şi Biotehnologii – 558,3 mii lei, faţada Laboratorului de
Agrochimie şi Agrotehnică – 188,5 mii lei, gardul în s.Chetrosu, r-nul Anenii Noi – 79,0 mii lei,
acoperişul moale al cantinei Universității Academiei de Științe a Moldovei.
Pe data de 17 iunie 2015, în incinta Universităţii de Stat din Comrat, a fost inaugurat Centrul de
Informare al României, care este o unitate de informare, promovare şi predare a limbii române şi a
elementelor de cultură şi civilizaţie românească. Dotările centrului au fost asigurate de Ministerul
Afacerilor Externe prin Departamentul Politici pentru Relații cu Românii de Pretutindeni. Obiectivul
Centrului este de a face accesibilă informația obiectivă, corectă, despre România și de a veni în
întîmpinarea interesului promovat de cetățenii din Găgăuzia faţă de cunoaşterea mai bună a limbii
române.
5.11. Colaborarea cu mediul de afaceri şi parteneriatele pentru educaţie
Primele rezultate ale colaborării universităților cu mediul economic internațional este formarea
cadrelor calificate la specialitatea „Inginerie şi management (în transportul auto)” în cadrul
Universității de Stat „A.Russo” din Bălți, în colaborare cu compania „Draexelmaier” şi Universitatea
de Ştiinţe Aplicate din Landshut (Germania). Grupul german Draexelmaier a donat Universităţii 40 de
monitoare, pentru a ajuta studenţii la cursul „Proiectarea asistată de calculator”. În luna iunie, 2015,
Universitatea din Landshut a donat Universităţii materiale didactice în valoare de 3000 de euro, toate
fiind destinate studierii diferitor discipline din planul de studiu.
Universităţii de Stat „A.Russo” din Bălți i-au fost alocate alte 3000 de euro pentru procurarea
literaturii în limba română, inclusiv şi din librăriile din România. Universitatea de Stat „A.Russo” din
Bălți a primit drept donaţie de la Universitatea din Landshut o mini linie de asamblare a automobilelor
pentru promovarea lucrărilor de laborator la cîteva discipline din planul de învăţămînt.
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Între instituțiile de învățămînt general şi instituțiile de învățămînt superior și profesional tehnic
postsecundar(universităţi și colegii), care asigură formarea profesională inițială a cadrelor didactice,
există diferite tipuri de parteneriate, reglementate prin contractele de colaborare bilaterale, inclusiv:
formarea inițială a viitorilor învățători/profesori în universități și colegii, realizarea de către
studenți/elevi a stagiilor de practică în instituțiile de învățămînt general, formarea continuă a cadrelor
didactice în învăţămîntul superior (o dată la 5 ani), elaborarea de standarde, curricula/programe de
studii, manuale şi materiale didactice pentru şcoli.
Parteneriatul social între universităţi şi şcoli s-a realizat în procesul de elaborare/dezvoltare a
Cadrului Naţional de Calificări pentru specialitățile domeniului general de studii 14. Știinţe ale
educației. Toate proiectele elaborate au fost consultate cu angajatorii în aspect de finalități de
studii/rezultate ale învăţării, exprimate în competenţe şi elemente obligatorii de conținut.
Totodată, în vederea dezvoltării mecanismelor de creare a parteneriatelor publice-private pentru
educaţie de calitate, în blocurile de studii a 6 universități au fost deschise Internet Café Orange cu
susținerea companiei Orange Moldova și Centrului pentru studii universitare, au fost deschise
Laboratoare de Tehnologii avansate la Universitatea Tehnică, a fost amenajat Palatul Sportului și o
cafenea, procurate calculatoare pentru bibliotecă la Universitatea Pedagogică de Stat „I.Creangă” din
Chişinau, au fost dotate cu echipament sălile de curs și cele sportive ale Universității de Educație Fizică
şi Sport. La Universitățile de Stat din Comrat și Taraclia, agenții economici au finanțat reparațiile
curente și capitale, au renovat căminele și cantinele studențești etc.
Un alt model de parteneriat îl reprezintă participarea în componenţa Comisiilor de licenţă/masterat
ale instituțiilor de învățămînt superior în cadrul examenului de finalizare a studiilor a următoarelor
instituții și organizații:
a) Agenția de știri Info-Prim-Neo, Complexul Editorial-Poligrafic Universul, Compania
Teleradio-Moldova, Biblioteca Publică de Drept, Curtea Supremă de Justiție, Curtea de Apel Chișinău,
Procuratura Republicii Moldova, Curtea de Conturi a Republicii Moldova, Serviciul Fiscal, Compania
de Asigurări Hermina, ÎM Grand Thornton, CNAA, Societatea de Asigurări Moldcargo Muzeul
Național de Arheologie – Universitatea de Stat din Moldova;
b) SA Viorica Cosmetic, SA Cavio SRL, Agenția Moldsilva, Call Center MoldTelecom, SRL
Proalfa – Service, SRL Trimetrica, SRL UNICAPS, SRL Soldi, Agenția de Stat pentru Proprietatea
Intelectuală, SA Cricova – Vin, SRL Industrial Consult, CIA ASITO SA, SRL Coca-Cola Îmbuteliere
Chișinău, Complexul Hotelier Dacia, SA Moldovahidromaș, SRL Apă Bună, SRL Audit – Atlant, SRL
Prime Management – Academia de Studii Economice din Moldova;
c) ÎCS RED Union Fenosa, Inspectoratul Energetic de Stat, SA Termocom, SA ASPA Orhei, SA
Moldagrotehnica, SA ARHICONI-GRUP, SA Introscop, SA Efes VitantaBrewery, SA Conserv E, SA
Floare Carpet, SA Ecolux, SA DAAC- Hermes Grup, ÎM Parcul Urban de Autobuse, SA Orange, ÎS
moldo-franceză LACO ALFATEC, SRL Ialoveni Gaz, SA Apa- Canal – Universitatea Tehnică a
Moldovei etc.
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VI. ASIGURAREA ÎNVĂȚĂRII PE TOT PARCURSUL VIEȚII
Domeniul asigurării învățării pe tot parcursul vieții s-a remarcat prin activități de
fundamentare și elaborare a unui pachet de acte normative, menite să constituie cadrul legal
de reglementare a instruirii adulților și a recunoașterii competențelor dobîndite în condițiile
educației nonformale și informale.
6.1. Dezvoltarea cadrului normativ privind educația adulților în context european
Pentru consolidarea cadrului normativ privind educația adulților, în conformitate cu art.126
alin.(3) din Codul Educației, s-a inițiat procesul de elaborare a Regulamentului cu privire la formarea
continuă a adulților (ordinul ministrului educației nr. 160 din 23.03.15), care va permite extinderea și
diversificarea sistemului de instruire a adulților pe parcursul întregii vieți din perspectiva formării
generale și a formării profesionale continue, în corespundere cu nevoile persoanei raportate la
necesitățile socio-economice. Totodată, Regulamentul va asigura ralierea legislației naționale privind
educația adulților la cadrul european de referință în materie (Recomandarea 2006/962/CE din
18.12.2006 privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții).
Proiectul Regulamentului cu privire la formarea continuă a adulților a fost elaborat (disponibil la
link-ul: http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=2487) și a parcurs procedurile legale de
avizare și consultare. Aprobarea acestui act normativ în 2016, va permite facilitarea dezvoltării
programelor de formare pe parcursul întregii vieți, cu prioritate a competențelor-cheie: digitale,
antreprenoriale, lingvistice, interculturale și alte competențe noi, solicitate de piața muncii.
În vederea reglementării procesului de instruire a conducătorilor de autovehicule, de pregătire a
cadrelor manageriale și didactice a unităților de instruire a personalului din domeniul rutier, precum și
a mecanismului de acreditare a acestor unități în corespundere cu standardele educaționale moderne.
În exercitarea acestei prerogative, s-au elaborat și, la moment, sînt supuse procedurilor legale prealabile
aprobării: a) proiectul Hotărîrii Guvernului de aprobare a Regulamentului privind organizarea
activității didactice în cadrul unităților de instruire a conducătorilor de autovehicule (poate fi accesat
la link-ul: http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=2426), b) proiectul Hotărîrii Guvernului
de aprobare a normelor privind funcționarea și acreditarea unităților de instruire a personalului din
domeniul transportului rutier și evaluare în scopul obținerii permisului de conducere.
6.2. Dezvoltarea instrumentelor de recunoaștere a studiilor formale și nonformale în cadrul
programelor de învățare pe parcursul întregii vieți
În vederea implementării prevederilor art.123, alin. (10) din Codul Educației, a fost elaborat
proiectul Regulamentului cu privire la certificarea cunoştinţelor şi competenţelor dobîndite în contexte
de educaţie nonformală şi informală. Înainte de a fi promovat pentru aprobare, Ministerul Educației a
decis pilotarea sistemului de validare a învățării în contexte non-formale și informale și experimentarea
procedurilor și instrumentelor de recunoaștere a studiilor nonformale și informale la două meserii cu
un curriculum modular și standard ocupațional/profesional. Experimentele au avut loc la meseria
Cofetar în Școala Profesională nr.2 din Bălți, transformată, ulterior, în Centru de excelenţă în industria
alimentară, și la meseria Electromontor la repararea și întreținerea utilajului electric în Școala
Profesională nr.9 din Chișinău.
43

Piaţa Marii Adunări Naţionale, nr. 1
MD-2033 Chişinău
Republica Moldova
tel. 23-33-48, fax: 23-35-15
www.edu.md

VII. ASIGURAREA CALITĂȚII ÎN EDUCAȚIE
Asigurarea calității în educație, s-a focusat, în principal, pe consolidarea structurilor
administrative responsabile de asigurarea calității în educației, și anume, reorganizarea
Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare și constituirea Inspectoratului Școlar
Național.
7.1. Organizarea evaluărilor naționale și internaționale
În sesiunea de examene 2015, Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANCE) a
organizat examenele și evaluările naționale în învățămîntul primar, gimnazial și liceal.
La evaluarea finală în învățămîntul primar au participat 32.733 de elevi.
Pentru susținerea examenelor de absolvire a învățămîntului gimnazial, au fost admiși 31.866 de
elevi dintre care au promovat 31.249 (sau 98,06%) de candidați.
Pentru sesiunea de bacalaureat 2015 au fost înscriși 26.818 candidați. În baza rezultatelor la
disciplinele din Planul cadru, 25.953 dintre ei au fost admişi la susţinerea examenului de bacalaureat,
inclusiv 7.491 (sau 28,86%) de restanţieri din sesiunile anterioare. Au promovat examenul de
bacalaureat 16.734 (sau 64,48%) de candidaţi.
Detaliat, rezultatele examenelor și evaluărilor naționale sunt accesibile la link-ul:
http://aee.edu.md/sites/default/files/raport_examene_2015.pdf.
În cadrul Proiectului Reforma învățămîntului în Moldova, implementat de Ministerul Educației cu
suportul Băncii Mondiale,în baza rezultatelor de la examenele și evaluările naționale în învățămîntul
primar și gimnazialși a chestionarelor privind situația socio-economică a elevilor,a fost elaborat Studiul
de evaluare a rezultatelor școlare/competențelor de bază ale absolvenților învățămîntului primar și
gimnazial, anul de studii 2014-2015, la Matematică, Limba română și Limba rusă.
Studiul poate fi vizualizat la link-ul: http://aee.edu.md/sites/default/files/raport_4_9_2015.pdf.
În perioada 31.03 – 03.04.15, Republica Moldova a participat, pentru a doua oară, la testarea
internațională PISA - 2015, organizată de către Organizaţia pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare.
În cadrul testării PISA - 2015, au fost evaluați peste 5400 de elevi care au atins vîrsta de 15-16 ani din
229 de școli, cu scopul măsurării competențelor de bază ale elevilor, obținute în domeniile: Ştiinţe,
Matematică şi Citire/Lectură. Rezultatele testării PISA - 2015 vor fi cunoscute la sfîrșitul anului 2016.
7.2. Consolidarea mecanismului de asigurare a calității în învățămîntul general
A. Constituirea Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare
În urma analizei mecanismului de implementare a politicilor în domeniul educaţiei, realizate de
experţi naţionali şi internaţionali, s-a constatat lipsa unei entităţi naţionale, responsabile de calitatea
curricula şcolare, care ar gestiona construcţia şi dezvoltarea curriculară şcolară pentru toate tipurile de
unităţi de învăţămînt preşcolar, primar, gimnazial şi liceal. Drept consecință directă a acestei carențe a
fost identificată și inexistența unei Strategii de reformă curriculară pe termen mediul şi lung, precum
şi a instrumentelor de coordonare și monitorizare a implementării acesteia.
Avînd în vedere caracterul continuu al procesului de schimbare curriculară, care impune existenţa
unei entități specializate, menite să asigure dezvoltarea unui cadru normativ adecvat și să gestioneze
procesele de schimbare curriculară într-o manieră coerentă şi eficientă, s-a constituit Agenția Națională
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pentru Curriculum și Evaluare, prin reorganizarea Agenției de Asigurare a Calității (Hotărîrea
Guvernului nr.72 din 10.03.2015, publicată în Monitorul Oficial nr.59-66 din 13.03.2015).
ANCE are drept misiune contribuţia la realizarea politicii de stat în domeniul educaţiei prin
asigurarea elaborării şi implementării unui curriculum naţional relevant şi eficient pentru toate
instituţiile din învăţămîntul preşcolar, primar, gimnazial şi liceal, precum şi a unui sistem naţional de
evaluare a rezultatelor şcolare, orientat spre standardele internaţionale şi spre organizarea eficientă,
precum şi administrarea corectă a examenelor şi evaluărilor în învăţămîntul general (primar, gimnazial
şi liceal).
B. Instituirea Inspectoratului Școlar Național
În temeiul Hotărîrii Guvernului nr.898 din 27.10.2014 (publicată în Monitorul Oficial nr.325-332
din 31.10.2014), la 26.06.2015 a fost instituit Inspectoratul Şcolar Naţional (IȘN), misiunea căruia
constă în asigurarea calităţii învăţămîntului general prin promovarea, monitorizarea şi evaluarea
implementării politicii de stat în domeniul învăţămîntului general.
Conform legislației în vigoare, structura organizatorică a IȘN se constituie din 45 de unități,
dinamica ocupării cărora, în decursul semestrului II al anului 2015, e reflectată în diagrama de mai jos:
Figura 14. Progresul completării statelor de personal ale IȘN, %
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Pocesul de recrutare a personalului a determinat activitățile de formare ale personalului angajat,
reprezentate, pe domenii, în Figura 15:
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Figura 15. Formarea personalului IȘN, %
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De asemenea, cu suportul Comisiei Europene, prin intermediul TAIEX şi cu implicarea experţilor
din Bulgaria, Irlanda, Slovenia, Norvegia, în perioada 29 - 30.10.15, a fost organizat şi desfăşurat
Workshop-ul internaţional Managementul asigurării calităţii în învățămîntul general, care a avut drept
scop diseminarea celor mai bune expertize în managementul asigurării calităţii în şcoli, în evaluarea
şcolilor şi funcționarea inspectoratelor şcolare. La Workshop au participat reprezentanţi ai Ministerului
Educaţiei, ai OLSDÎ, personalul IŞN, cadre didactice şi de conducere din instituţiile de învăţămînt
general.
VIII. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
În domeniul resurselor umane, Ministerul Educației a avut drept obiectiv principal
racordarea cadrului de politici și a celui normativ la nórmele Codului Educației, prin
modificările operate la regulamentele și metodologiile de ocupare, autoevaluare și evaluare
externă a cadrelor didactice.
8.1. Perfecționarea cadrului normativ și de politici referitor la resursele umane din învățămînt
Legislația privind la resursele umane din sectorul educației a fost perfecționată prin elaborarea
unor acte normative noi sau ajustarea celor existente, asigurîndu-se, în așa mod, conformitatea cu
normele Codului Educației. În acest sens:
1) au fost operate modificări și completări la Regulamentul cu privire la organizarea și
desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de
învățămînt general (ordinele ministrului educației nr. 964 din 07.10.2015 și nr. 1117 din 25.11.2015);
2) în scopul asigurării sistemului educaţional cu cadre didactice şi susţinerea tinerilor specialişti,
care activează în domeniul învăţămîntului, a fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr.802 din 29.10.2015
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de calcul, repartizare, utilizare şi evidenţă a
transferurilor cu destinaţie specială pentru susţinerea cadrelor didactice tinere;
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3) au fost operate modificări și completări la pct.21 din Regulamentul de atestare a cadrelor
didactice din învățămîntul preșcolar, primar, special, complementar, secundar și mediu de
specialitate, aprobat prin ordinul nr. 336 din 03.05.2013 (ordinul ministrului educației nr. 995 din
15.10.2015);
4) au fost elaborate proiectele Metodologiilor de autoevaluare și evaluare externă a cadrelor
didactice și de conducere din învățămîntul general, documente ce reprezintă cadrul de referință pentru
autoevaluarea și evaluarea resurselor umane. Aceste documente au ca obiective:
- asigurarea cadrului necesar pentru o evaluare unitară, obiectivă şi transparentă a cadrelor
didactice și de conducere;
- stabilirea gradului de conformitate a competenţelor cadrelor didactice și de conducere cu
standardele profesionale;
- oferirea cadrului motivaţional pentru realizare maximă a potenţialului intelectual şi creativ al
cadrelor didactice și manageriale;
- creşterea responsabilităţii personale a fiecărui manager pentru reuşita propriei cariere
manageriale;
- monitorizarea progreselor realizate de către fiecare cadru managerial;
- asigurarea protecţiei sociale a cadrelor manageriale prin stabilirea concordanţei între calitatea
serviciilor manageriale prestate şi retribuirea acesteia.
8.2. Asigurarea cu cadre didactice și manageriale pentru toate nivelurile sistemului educațional
În anul de studii 2015-2016, au fost atestate 1063 de posturi vacante, ceea ce constituie aproximativ
3% din numărul total de cadre didactice din instituţiile de învăţămînt general.
În scopul acoperirii locurilor vacante, la procesul de plasare în cîmpul muncii au participat
absolvenți ai specialităților cu profil pedagogic: a) 2490 de absolvenţi ai instituţiilor de învăţămînt
superior,b) 470 de absolvenţi ai instituţiilor de învăţămînt postsecundar pedagogic. Plasați în cîmpul
muncii au fost - 579 de absolvenţi, inclusiv: 503 – cu studii superioare şi 76 – cu studii medii de
specialitate.
8.3. Motivarea cadrelor didactice
În baza hotărîrilor Colegiului Ministerului Educaţiei şi în conformitate cu legislația în domeniul
acordării distincțiilor de stat, Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova i-au fost înaintate 62 de
dosare ale unor personalităţi din sistemul educaţional. Din cele 62 de dosare înaintate, pentru 24 de
candidaţi au fost acordate distincţii de stat.
Pe parcursul anului 2015, Diploma Guvernului (de gradul întîi, de gradul doi, de gradul trei), a
fost conferită pentru 107 personalităţi din sistemul educaţional.
În scopul motivării cadrelor didactice, pe parcursul anului 2015, au fost acordate 622 de Diplome
de Onoare ale Ministerului Educației.
8.4. Modernizarea sistemului de creștere profesională și avansare în carieră
Pe parcursul anului 2015, au fost atestate 4239 de cadre didactice, dintre care:
- pentru 3170 de cadre didactice a fost conferit/confirmat gradul didactic doi;
- pentru 797 de cadre didactice a fost conferit/confirmat gradul didactic întîi;
- pentru 272 de cadre didactice a fost conferit/confirmat gradul didactic superior.
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IX. MANAGEMENTUL FINANȚĂRII EDUCAȚIEI
Modificarea mecanismului de finanțare a instituțiilor de învățămînt profesional tehnic în
bază de cost standard per elev constituie una dintre cele mai importante realizări în domeniul
managementului financiar educațional.
Pe parcursul anului 2015, în domeniul finanțării educației, Ministerul Educației a continuat
politicia de eficientizare a managementului financiar a instituțiilor de învățămînt. În acest scop:
a) a fost elaborată și aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 872 din 21.12.2015 cu privire la lucrările
și serviciile contra plată, mărimea tarifelor la servicii, modul de formare și utilizare a veniturilor
colectate de către autoritățile/instituțiile subordonate Ministerului Educației;
b) a fost elaborat și înaintat spre avizare proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la finanțarea în
bază de cost standard per elev a instituțiilor de învățămînt profesional tehnic. Noul mecanism de
finanțare este centrat pe numărul de elevi şi pe rezultatul instruirii, pe diversificarea surselor de
finanţare şi prioritizarea alocării resurselor financiare și este elaborat conform prevederilor Strategiei
de dezvoltare a învăţămîntului vocaţional/tehnic pe anii 2013-2020.
În vederea inițierii personalului în utilizarea noului mecanism de finanțare, Ministerul Educației,
cu sprijinul Proiectului „Asistență tehnică pentru domeniul învățămînt și formare profesională în
Republica Moldova” (GOPA), a organizat o serie de instruiri pentru contabilii din cadrul tuturor
instituțiilor de învățămînt profesional tehnic din țară. Scopul instruirilor a fost de a familiariza și instrui
contabilii (347 de contabili instruiți) cu privire la noul mecanism de finanțare pentru sistem.
X. ASIGURAREA CU MANUALE, ACTE DE STUDII ȘI MATERIALE DIDACTICE
În vederea asigurării dotării corespunzătoare a instituțiilor de învățămînt cu manuale, a fost
efectuat un studiu referitor la problemele asociate procedurii de achiziții a manualelor de către
Ministerul Educației și a Fondului Special pentru Manuale, din perspectiva prețului și a calității. Studiul
a permis evidențierea problemelor esențiale și a înaintat anumite soluții de remediere, care urmează a
fi implementate.
Pentru îmbunătățireaasigurăriicu manuale a elevilor din învăţămîntul primar şi gimnazial, a fost
aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 876 din 09.12.2015 cu privire la asigurarea cu manuale a elevilor.
Conform noului act normativ, Ministerul Educației va asigura politica statului în domeniul educației
prin selectarea manualelor, iar aspectele tehnice care țin de achiziția manualelor și utilizarea lor în
instituțiile școlare vor ține de competența Instituției publice Fondul Special pentru manuale.
Pentru anul de studii 2015-2016, au fost propuse spre reeditare 70 de titluri de manuale școlare.
Conform procedurii, au fost create comisii de experți pentru fiecare titlul de manual, care au evaluat
calitatea manualelor și au venit cu propuneri de îmbunătățire.
În urma unei donații de carte (7 mii de titluri), oferită de către Organizația Obștească
Basarabeni.ro, din Timișoara, România, 9 instituții de învațămînt general din țară au primit cîte un lot
de carte.
Au fost elaborate și aprobate instrucțiunile cu privire la eliberarea actelor de studii pentru
învățămîntul general (ordinul ministrului educației nr.261 din 28.04.2015), profesional tehnic (ordinul
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ministrului educației nr.364 din 18.05.2015) și învățămîntul superior (ordinul ministrului educației
nr.1248 din 31.12.2015) și furnizorii de formare continua (ordinul ministrului educației nr.1247 din
31.12.2015). Au fost elaborate și aprobate modele de registre pentru evidența actelor de studii în
instituții și OLSDÎ.
XI. IMPLEMENTAREA TIC ÎN EDUCAȚIE
11.1. Dezvoltarea cadrului normativ privind implementarea TIC în educație
În scopul dezvoltării cadrului normativ de reglementare a implementării și promovării utilizării
TIC în educație s-a concretizat prin:
1) a fost elaborat și aprobat Regulamentul-cadru privind organizarea și desfășurarea
învățămîntului superior la distanță în instituțiile de învățămînt superior;
2) au fost elaborate și aprobate standardele minime de dotare cu mijloace TIC a instituțiilor de
învățămînt general (ordinul ministrului educației nr.581 din 24.06.2015);
3) au fost elaborate și aprobate standardele minime de dotare cu mijloace TIC a instituțiilor din
învățămîntul profesional tehnic (ordinul ministrului educației nr.1043 din 29.10.2015);
4) au fost elaborate Standardele de competente digitale ale elevilor și Standardele de competente
digitale ale profesorilor (ordinul ministrului educației nr.862 din 08.09.2015);
5) a fost elaborată şi aprobată Instrucţiunea de organizare a învăţămîntului la domiciliu pentru
copiii cu CES (ordinul ministrului educației nr.98 din 26.02.2015);
6) a fost elaborat și aprobat Curriculum la robotică (ordinul ministrului educației nr.874 din
08.09.2015);
7) au fost înaintate, în scris, Direcției Tehnologii Informaționale propuneri cu privire la elaborarea
Metodologiei de instruire a elevilor din învăţămîntul preuniversitar din şcolile mici ce nu pot fi închise;
8) a fost elaborat proiectul Regulamentului-tip al sistemului informațional e-Școala și politica de
securitate a acestuia;
9) a fost elaborat proiectul Planului de acțiuni privind e-Educație pentru perioada 2015-2020.
11.2. Dezvoltarea infrastructurii necesare implementării cu succes a tehnologiilor
informaționale
Au fost elaborați și aprobați prin ordinul ministrului educației, termenii de referință pentru
dezvoltarea depozitoriului de conținuturi educaționale digitale, a laboratorului de fizică și a platformei
educaționale a Ministerului Educației. A fost elaborat catalogul de date deschise al ME, instrucțiunile
și formularele adiacente.
Ministerul Educației a beneficiat de granturi pentru finanțarea implementării mijloacelor TIC în
sistemul informațional și consolidarea capacităților statistice ale ministerului, oferite de către Agenția
de Dezvoltare Internațională a Turciei, Guvernul Republicii Democrate Chineze, Banca Mondială,
Guvernul Estoniei.
În scopul eficientizării procesului de implementare a TIC în educaţie, conform programului Intel
Teach, au fost instruite 200 de cadre didactice de la diverse discipline şcolare şi 40 de formatori.
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11.3. Dotarea instituțiilor de învățămînt cu echipamente informaționale și comunicaționale
Prin ordinul ministrului educației nr.1043 din 29.10.2015, au fost elaborate și aprobate standardele
minime de dotare cu mijloace TIC a instituțiilor de învățămînt general și profesional tehnic. A fost
elaborată varianta draft a standardelor de dotare cu mijloace TIC pentru învățămîntul superior.
A fost administrat grantul de 300.000 USD, oferit de către Agenția Coreeană pentru Cooperare
Internațională,fiind elaborat bugetul proiectului și documentația necesară disbursării finanțelor. Ca
urmare, 40 de instituții au fost dotate cu un set de calculatoare și table interactive, 10 instituții de
învățămînt general din țară au beneficiat de cîte un laborator de fizică.
În scopul consolidării capacităților manageriale ale cadrelor de conducere din învățămîntul general
și promovării metodelor inovative de predare-evaluare și administrare a instituțiilor de învățămînt
general, a fost organizată, cu suportul Agenția Coreeană pentru Cooperare Internațională, tabăra de
toamnă pentru cei mai inovativi manageri și profesori.
Au fost elaborate obiectivele proiectului One to One Computing. În colaborare cu partenerii externi
au fost organizate instruiri pentru profesorii din proiect. A fost elaborat raportul de analiză privind
evaluarea obiectivelor propuse.
4 instituţii de învățămînt au fost dotate de învăţămînt cu seturi de roboţi pentru desfăşurarea
cursului optional „Robotica”.A fost organizat şi desfăşurat Concursul Naţional de Ştiinţe şi Inginerie
„Mold SEF”, ediţia a III-a.
11.4. Gestionarea bibliotecilor școlare
Prin ordinul ministrului educației nr.792 din 30.07.2015, a fost creat Consiliul Bibliotecilor din
Învățămînt. Au fost organizate și desfășurate conferințele nationale ale bibliotecarilor din învățămîntul
general și profesional tehnic.
Au fost elaborate și aprobate, prin ordinul ministrului educației nr.1213 din 21.12.2015,
standardele de dotare cu mijloace TIC a bibliotecilor, precum și criteriile de evaluare a gradului de
digitalizare a unei biblioteci. A fost creată fișa de evaluare a bibliotecilor din învățămîntul profesional
tehnic.
11.5. Implementarea Sistemului Informațional de Management Educațional
Pentru implementarea Sistemului Infomațional de Management Educațional, a fost creat Grupul
de lucru al Ministerului Educației, a fost revizuită Hotărîrea Guvernului nr.270 din 13.04.2007 cu
privire la aprobarea Concepției sistemului informațional educațional,a fost evaluată funcționalitatea
SIME, au fost elaborate instrucțiuni de introducere a datelor în sistem. Prin intermediul sistemului s-a
creat un mecanism de motivare și implicare a comunității și familiei în procesul decizional și în
soluționarea problemelor școlare. În acest scop, a fost instituită fişa şcolii pentru anul școlar 20132014, afişată în toate instituţiile de învățămînt incluse în SIME, precum şi pe pagina web a Ministerului
Educației.
XII. PARTENERIATE ÎN EDIFICAREA UNEI EDUCAȚII DE CALITATE
Pe parcursul anului 2015, pentru realizarea proiectelor în domeniul educației, Ministerul Educației
a avut o conlucrare eficientă cu un șir de donatori și organizații internaționale:
a) pe dimensiunea învățămîntului general – Proiectul Băncii Mondiale Program de Reformă a
Educației în Moldova, proiectele implementate de UNICEF Moldova și de către Lumos Foundation
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Moldova, ce vizează protecția drepturilor copilului, acces egal și echitabil la o edicație de calitate, reforma
sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului, dezvoltarea și promovarea educației incluzive;
b) pe dimensiunea învățămîntului profesional tehnic - Proiectul Comisiei Europene Asistență
tehnică pentru domeniul educației și formării profesionale, suportul Fundației Europene pentru
Instruire (ETF) în dezvoltarea Cadrului Național al Calificărilor pentru învățămîntul profesional tehnic;
proiectele Agenției Austriece pentru Dezvoltare (ADA) implementate cu suportul
KulturKontaktMoldova, proiectele LED (Lechtenstein Development Service), proiectele susținute de
către PNUD, proiectele Caritas Moldova (Elveția)–„Renovarea Școlilor profesionale” – toate avînd
drept scop modernizarea învățămîntului profesional tehnic prin renovarea infrastructurii școlilor,
elaborarea de noi curricule, formarea continuă a cadrelor didactice etc.;
c) pe dimensiunea învățămîntului superior principalul donator rămîne a fi Comisia Europeană prin
proiectele Programului Erasmus +, care oferă suport în dezvoltarea capacităților instituționale ale
instituțiilor de învățămînt superior, susținerea proiectelor de mobilitate academică pentru studenți și
profesori.Relevante sînt și proiectele susținute de către Agenția Universitară a Francofoniei (AUF);
d) Principalele state donatoare pentru sectorul educației în Republica Moldova,în anul 2015, au
fost Romania, Germania, Coreea de Sud, Cehia, Slovacia, Japonia care susțin proiecte legate de
modernizarea educației în țara noastră.
În vederea eficientizării implementării proiectelor educaționale cu suportul donatorilor externi, pe
parcursul anului 2015, Ministerul Educației a organizat consultări cu partenerii de cooperare. Astfel,
la 23 octombrie 2015, Ministerul Educației a organizat o ședință cu donatorii activi pe segmentul
învățămîntului profesional tehnic, iar la 22 decembrie a fost organizată o ședință de totalizare privind
implementarea proiectelor în domeniul educației cu suportul ONG-urilor din țară.

XIII. DEZVOLTAREA RELAȚIILOR DE COLABORARE CU STATELE LUMII ȘI
PARTENERII DE COOPERARE
13.1. Implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană
Pe parcursul anului 2015, Ministerul Educaţiei a susținut un dialog constructiv cu Comisia
Europeană, în vederea modernizării şi racordării sistemului educaţional naţional la standardele şi
rigorile europene, prin implementarea unor programe/proiecte și inițiative ale UE, precum și realizarea
obiectivelor de bază din Acordul de Asociere (filiera educație). Pe parcursul anului a fost promovată
cooperarea în contextul următoarelor platforme de cooperare cu UE:
- Platforma Parteneriatului de Mobilitate Republica Moldova – UE;
- Inițiativele Uniunii Europene pentru țările Parteneriatului Estic;
- Strategia UE pentru Regiunea Dunării;
- Proiectele/programele UE - Erasmus + și eTwinning .
Rezultatele implementării Planului Național de Acțiuni pentru realizarea Acordului de Asociere
precum și a proiectelor/programelor din cadrul platformelor menționate au fost apreciate în cadrul
diverselor evenimente, precum:
- Prima ședință a Comitetului de Asociere Republica Moldova -UE (19.10.2015, Chișinău);
- Reuniunile a XIII-a și XIV-a ale Parteneriatului Estic, Platforma nr.4 „Contacte interumane”,
(15.06.2015 și 14.12.2015, Bruxelles);
- Reuniunea la Nivel înalt a Parteneriatului de Mobilitate Republica Moldova - UE (09.072015,
Chișinău).
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Ministerul Educației a asigurat monitorizarea implementării PNAA pe platforma on-line PlanPro
și a prezentat, trimestrial, rapoarte de progres, în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului
nr.808 din 07.10.2014. Pentru anul 2015, Ministerul Educației nu are restanțe la implementarea PNAA.
Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării. Inițiativele UE pe această dimensiune au
favorizat schimbul de experiență și bune practici între țările participante, precum și posibilitatea
mediului academic din Republica Moldova de a participa la diverse proiecte și inițiative lansate pentru
țările regiunii, Ministerul Educației fiind implicat în activitățile grupului de lucru Creativitate și
antreprenoriat și ale grupului Green Competences for Ecoturism in the Danube Region.
Începînd cu anul 2015, Ministerul Educației și Ministerul Muncii Protecției Sociale și Familiei din
Republica Moldova în comun cu Ministerul Educației și Ministerul Muncii și Protecției Sociale din
Austria coordonează Aria Prioritară 9 Investiția în oameni și capacități. A fost asigurată participarea
la Ședința Grupului de coordonare a Ariei Prioritare 9, organizată la Podgorica, Muntenegru. Au fost
desiminate informații în instituțiile de învățămînt privind oportunitățile de participare în proiectele UE
pentru Regiunea Dunării.
Implementarea Programelor Comisei Europene în Republica Moldova
Erasmus+.În 2015, instituțiile de învățămînt din țară au avut acces încă la 2 acțiuni noi ale
Programului Erasmus +: aceastea fiind Credit Mobility ( KA1) și Capacity building (KA2). În contextul
KA1Credit Mobility, menționăm că Republica Moldova va fi implicată în proiecte de mobilitate cu 24
de instituții de învățămînt superior europene din 13 țări. În cadrul acestor proiecte, pentru anul
academic 2015-2016 au fost acceptate circa 400 mobilități:
- 144 de mobilități MD-UE pentru studenti;
- 100 de mobilități MD-UE pentru staff (didactic, administrativ);
- 7mobilități UE-MD pentru studenti (nu se specifică nivelul);
- 21 de mobilități UE-MD pentru staff (didactic, administrativ);
- 31 de mobilități pentru studenti ciclu Licenta;
- 27 de mobilități pentru studii de Masterat;
- 15 mobilități pentru studii de Doctorat;
- 62 de mobilități pentru profesori (predare sau perfecționare).
În contextul Acțiunii prioritare nr.2, KA2 Capacity Building, 3 proiecte de Consolidare a
Capacităților în învățământul superior din Moldova au primit aprobare pentru finanțare de la Comisia
Europeană. Astfel, în urma Apelului EAC/A04/2014, selecția 2015, au fost aprobate 3 proiecte cu o
valoare totală de 3.07 mln. Euro:
- Library Network Support Services: modernizing libraries in Armenia, Moldova and Belarus
through library staff development and reforming libraries - proiect regional
- Creating Moldovan E-network for promoting innovative e-teaching in the continuing
professional education - proiect național
- Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students Competitiveness
and Employability - proiect national.
În anul 2015, a continuat implementarea a 4 proiecte Jean Monnet și a 17 proiecte TEMPUS din
apelurile anterioare, în valoare de 17,5 mln euro.
În cadrul Acțiunii Erasmus Mundus Joint Master Degree, tinerii din Republica Moldova au
beneficiat de 8 burse de masterat în instituții de învățămînt din Europa, iar în Acțiunea Erasmus
Mundus Action 2 (scholarships/mobilities) Republica Moldova a beneficiat de 314 mobilităţi, inclusiv:
101 – Licență; 93 – Masterat; 55 – Doctorat; 40 – Postdoctorat; 25 - cadre didactice.
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În scopul promovării Programului Erasmus + în Republica Moldova, Ministerul Educației, în
comun cu Oficiul National Erasmus+ a realizat, în perioada 17-22 septembrie 2015, zile de informare
privind programul adresat studenților care doresc să aplice pentru programele de mobilitate de scurtă
durată. Alte sesiuni de informare au fost organizate în perioada octombrie-noiembrie. Informația despre
Program a fost promovată și prin intermediul site-ului Ministerului Educației. În aceiași ordine de idei,
a fost organizată o ședință comună cu Ministerul Tineretului și Sportului,privind valorificarea
oportunităților oferite de Program.
Programul e-Twinning este un Program al Comisiei Europene, ce vizează cooperarea pe
dimensiunea învățămîntului general. Este o platformă on-line de comunicare și realizare în comun a
proiectelor axate atît pe dezvoltarea și implementarea curricula școlare la diverse discipline, precum și
pe activități extracuriculare. Republica Moldova s-a raliat la eTwinning în 2013, în comun cu alte țări
ale Parteneriatului Estic. În perioada 2014-2015, calitatea de Agenție Națională de Suport program –
Partner Support Agency (PSA) este deținută de către Fundația Est Europeană din Moldova, cu care
Ministerul Educației conlucrează în vederea promovării și implementării Programului.
Pe parcursul anului 2015, Ministerul Educației, în comun cu Agenția de Suport pentru Programul
e-Twinning, au susținut mai multe sesiuni de informare și mediatizare a Programului. În acest context,
au fost organizate 3 mese rotunde cu reprezentanții școlilor profesional tehnice și colegiilor din țară
(februarie, martie 2015). Promovarea Programului la nivel național a fost susținută și prin mediatizarea
informațiilor despre program în mass-media, rețelele de socializare, precum și site-ul Ministerului
Educației. În perioada de referință, circa 200 de profesori au beneficiat de formări și seminare de
instruire în cadrul a 10 evenimente naționale și internaționale. De asemenea, în cadrul a 10 cursuri online au fost instruiți 50 de profesori.
Implementarea programului s-a extins atît cantitativ, cît și calitativ:
- nr. școli înregistrate – 89, (inclusiv 13 înregistrate în anul 2015);
- profesori înregistrați - 170 total (38 înregistrați în anul 2015);
- proiecte active – 242.
În anul de referință, școlile din Republica Moldova au fost eligibile pentru inițierea de proiecte,
pîna acum doar avînd posibilitatea să adere la proiecte inițiate de parteneri. Astfel, instituțiile de
învățămînt din Republica Moldova au înaintat 25 de proiecte pentru implementare. De asemenea,
pentru prima dată în anul 2015, 3 profesori/proiecte au primit Premiul european de calitate pentru
proiectele înaintate la concurs, iar alti 6 profesori au primit Premiul Național de calitate. Pentru prima
dată în 2015, la 3 profesori din Republica Moldova li s-a decernat de către Comisia Europeană cu titlul
de Ambasador eTwinning.
Programul eTwinning a avut o contribuție substanțială pentru formarea continuă a cadrelor
didactice din țară, astfel, pe parcursul anului 2015, circa 300 de profesori din învățămîntul general au
beneficat de cursuri de formare în cadrul a diverse evenimente naționale și internaționale, precum și în
cadrul cursurilor on-line.
13.2. Negocierea, semnarea şi monitorizarea implementării tratatelor internaționale în
domeniul educației
În scopul dezvoltării relațiilor de colaborare în domeniul educației cu statele lumii și organizațiile
internaționale, în anul 2015 au fost negociate și semnate 7 tratate, după cum urmează:
1) Memorandum de Înțelegere între Ministerul Educației, în calitate de reprezentant al Guvernului
Republicii Moldova, Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă în calitate de reprezentant
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al Guvernului Republicii Moldova și Centrul de Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri, cu
privire la implementarea proiectului Reconceptualizarea Orientării Profesionale și Consilierii în
Carieră, semnat la 28.01.2015;
2) Memorandum de înțelegere privind colaborarea în domeniul educației între Ministerul
Educației al Republicii Moldova și Ministerul Învățămîntului al Turkmenistanului, semnat la
07.04.2015, la Așhabad;
3) Acord de grant, semnat prin schimb de note, între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul
Japoniei, în vederea realizării Programului de granturi nonproiect în domeniul educației, semnat la
Chișinău, la 15.04.2015;
4) Memorandum de Înțelegere între Ministerul Educației al Republicii Moldova și Ministerul
Federal al Educației și pentru Femei din Austria, semnat la Chișinau 15.06.2015;
5) Memorandum de Înțelegere privind cooperarea în domeniul tehnologiilor informaționale și
comunicaționale între Ministerul Educației al Republicii Moldova și Oficiul Special de AutoGuvernare pentru Educație al Provinciei Jeju al Republicii Coreea, semnat la Chisinau la 21.09.2015;
6) Memorandum de Înțelegere între Ministerul Educației al Republicii Moldova, CRAP și
UNICEF Moldova privind finanțarea și implementarea unui proect pentru promovarea educației
incluzive în Republica Moldova, semnat la 06.10.2015;
7) Memorandum de Înțelegere între Ministerul Educației al Republicii Moldova și Programul
Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, semnat la 13.10.2015.
În scopul extinderii relațiilor de colaborare cu statele lumii au fost inițiate negocieri și, respectiv,
aprobate 9 hotărîri de Guvern, legi sau decrete, după cum urmează:
1) Hotărîrea Guvernului nr. 232 din 05.05.2015 privind inițierea negocierilor și aprobarea
semnării Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Armenia, privind
cooperarea în domeniul educației și științei;
2) Hotărîrea Guvernului nr. 364 din 12.06.2015 privind inițierea negocierilor asupra proiectului
Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Spaniei, privind recunoașterea
diplomelor, titlurilor științifice, calificărilor şi competenţelor;
3) Decretul Președintelui Republicii Moldova nr.1679 din 13.07.2015 pentru aprobarea
negocierilor asupra Acordului de cooperare între Republica Moldova și Republica Portugalia în
domeniul limbii, educației, științei, culturii, tineretului, sportului și mass-media;
4) Hotărîrea Guvernului nr. 550 din 14.08.2015 privind aprobarea negocierilor asupra Acordului
între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse, privind recunoașterea reciprocă a
actelor de studii și/sau calificărilor;
5) Hotărîrea Guvernului nr. 548 din 14.08.2015 privind aprobarea semnării Protocolului între
Ministerul Educației al Republicii Moldova și Ministerul Învățămîntului și Științei al Ucrainei, privind
cooperarea în domeniul învăţămîntului pentru anii de studii 2015-2016, 2016-2017 şi 2017-2018;
6) Hotărîrea Guvernului nr. 549 din 14.08.2015 privind aprobarea semnării Acordului de
cooperare între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Macedonia în domeniul
educației, cercetării și inovării;
7) Hotărîrea Guvernului nr. 603 din 2.09.2015 cu privire la aprobarea proiectului de Lege pentru
ratificarea Acordului de grant, semnat prin schimb de note, între Guvernul Republicii Moldova şi
Guvernul Japoniei, în vederea realizării Programului de Granturi Non-Proiect în domeniul educației,
semnat la Chișinău, la 15.04.2015;
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8) Legea nr.179 din 22.10.2015 privind ratificarea Acordului de grant, semnat prin schimb de
note, între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Japoniei în vederea realizării Programului de
Granturi Non-Proiect în domeniul educației, semnat la Chișinău, la 15.04.2015;
9) Decretul Președintelui nr. 1810-VII din 10.11.2015 pentru promulgarea Legii privind
ratificarea Acordului de grant, semnat prin schimb de note, între Guvernul Republicii Moldova şi
Guvernul Japoniei, în vederea realizării Programului de Granturi Non-Proiect în domeniul educației,
semnat la Chișinău, la 15.04.2015.
În contextul acestor hotărîri de Guvern, Ministerul Educației a inițiat negocieri cu Republica
Slovacia, Ucraina, Spania, Republica Populară Chineză, Ucraina, Macedonia, Austria, Coreea, precum
și cu partenerii de cooperare – AUF, UNICEF, PNUD. Negocierile respective au vizat pregătirea pentru
semnare atît a unor tratate internaționale în domeniul educației, precum și în domeniul recunoașterii
actelor de studii.
Pe parcursul anului s-a monitorizat și acordat suport logistic în implementarea prevederilor
tratatelor internaționale în domeniul educației cu următoarele țări: România, Republica Bulgaria,
Republica Turcia, Republica Populară Chineză, Republica Elenă, Ucraina, Slovacia, Ungaria,
Republica Cehă, Letonia etc. Cele mai multe activități au ținut de schimbul de bursieri, perfecționarea
cadrelor didactice, organizarea școlilor de vară, stagii de practică, donații de carte, odihnă de vară. În
acest context menționăm: circa 6000 de tineri din Republica Moldova au beneficiat de burse pentru
studii peste hotarele țării în statele menționate, circa 700 copii au petrecut vacanța de vară la munte și
mare în Romania și Republica Bulgaria, în tabere de odihnă din Eleveția și Italia.
În temeiul Memorandumului de înțelegere, semnat cu Coreea de Sud, 20 de profesori din
Republica Moldova au beneficiat de cursuri de instruire în domeniul TIC, organizate în Provincia
Gegiu, Coreea. Este în curs de aprobare proiectul Legii privind scutirea de taxe pentru importul unor
bunuri. În temeiul acestei legi, vor fi scutite de taxe loturile de calculatoare oferite de Coreea.
S-a oferit suport pentru delegarea candidaților la stagii de practică și perfecționări în Bulgaria,
Turcia, Ungaria. A fost acordat suportul logistic necesar pentru diverse misiuni de documentare ale
colaboratorilor Ministerului Educației în țările respective, în special în România, Slovacia, Germania,
Austria, etc.
Pe principii de reciprocitate, în temeiul Hotărîrii Guvernului nr.390 din 16.06.2015, au fost
planificate 250 de locuri bugetare pentru straini, ciclul I Licență și 40 de locuri bugetare pentru Ciclul
II, masterat. În temeiul Hotărîrii Guvernului nr.453 din 24.07.2015 au fost planificate 10 locuri pentru
doctorat, destinate studenților străini. Astfel, în baza tratatelor internaționale, în instituțiile de
învățămînt superior din țară au fost admiși 33 de străini la Ciclul I, Licență și 12 străini la ciclul II,
Masterat (ordinul ministrului educației nr. 842 din 22.08.2015).
13.3. Susţinerea programelor de mobilitate academică pentru tinerii din Republica Moldova
Implementarea Programului CEEPUS. În anul 2015, s-au implicat în cadrul Programului 7
instituții de învățămînt superior, dintre care 6 sunt active și participă în mobilități (USM, UTM, US
„A. Russo” din Bălți, AMTAP, UPS „I. Creangă” și Universitatea de Medicină și Farmacie
„N.Testemițanu”), iar Universitatea „Grigore Țamblac” din Taraclia s-a înregistrat pe platforma
Programului și a identificat 2 rețele în care ar putea participa ca partener și beneficia de mobilități. Pe
parcursul anului au fost realizate 2 ședințe de informare cu instituțiile care au aderat la Program și s-a
realizat o prezentare generală a Programului în cadrul ședinței Consiliului Rectorilor.
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Numărul total de participanți pentru Republica Moldova este: outgoing (participanți din Republica
Moldova) - 54 de persoane (inclusiv 11 studenți) și incoming (persoane venite în Program în Republica
Moldova) – 36 de persoane (inclusiv 14 studenți). Instituțiile de învățămînt superior din Moldova sînt
partenere în cadrul a 15 rețele din numărul total de 101. Pe parcursul anului, Republica Moldova a
participat la Adunarea Generală a Comitetului Mixt al Miniștrilor statelor participante la programul
CEEPUS III, organizată la Praga, Cehia, la CEEPUS III Senior Official Meeting și Conferința Anuală
de Evaluare, organizate la Viena, Austria. Pentru promovarea Programului și atragerea de noi
participanți, au fost diseminate informațiile referitoare la Program pe pagina web a ministerului, de
asemenea s-au oferit consultări studenților și profesorilor interesați să participe în Program.
Ministerul Educației a susținut promovarea în Republica Moldova a programelor educaţionale ale
Guvernului SUA (FLEX, FULBRIGHT, IREX etc), Ligii Naţionale pentru Dezbateri Preuniversitare
şi Programului german „YOUTH for Understanding”. În acest context, au fost mediatizate ofertele
programelor, acordat sprijin metodologic în organizarea concursurilor de selectare a candidaților; s-a
participat la ședințele organizate cu cîștigătorii. A fost susținută cooperarea cu instituțiile de învățămînt
și coordonatorii de programe pe aspecte de recunoașterea perioadelor de studii realizate în străinătate.
În anul academic 2015-2016 în programele oferite de statele menționate au participat: 9 elevi – în
cadrul Ligii pentru dezbateri preuniversitare (Marea Britanie, SUA, Spania); 47 de elevi – Programul
Flex; 16 elevi - Programul Youth for Understanding cu oferte de studii în Germania, Elveția, Austria,
Danemarca.
Pe parcursul anului pe site-ul Ministerul Educației au fost mediatizate circa 50 de oferte de burse,
programe de mobilitate, precum și stagii de cercetare pentru masteranzi, doctoranzi și tineri cercetători
și acordat suport pentru participarea tinerilor din Republica Moldova în Programe de mobilitate în țările
Uniunii Europene dar și în țări precum: China, Japonia, India, SUA, Singapore, etc.
Programul ACES. Programul presupune realizarea unor proiecte educaționale la nivel de instituții
de învățămînt general din statele partenere, organizarea unor vizite de studii. Ministerul Educației a
realizat mai multe activități de diseminare a Programului; s-a asigurat participarea la ședința de selecție
a proiectelor școlare ACES. În anul 2015, instituțiile de învățămînt din Republica Moldova au cîștigat
și implementează 4 proiecte ACES.
13.4. Dezvoltarea relațiilor de colaborare cu organizațiile internaționale și partenerii de
cooperare şi participarea în programerle educaţionale ale acestora
Cooperarea Ministerului Educației cu Consiliul Europei. În anul 2015, Ministerul Educației a
devenit parte a Programului Comun al CoE și Comisiei Europene „Promovarea Educației pentru
cetățenia democratică și drepturile omului în statele Parteneriatului Estic”. A fost desemnat un
reprezentant național în cadrul Comitetului Director al Proiectului și a fost organizată, în perioada 2426 noiembrie 2015, vizita a doi experți a CoE, aflați în misiune de documentare pentru evaluarea
aspectelor ce țin de promovarea educației pentru drepturile omului și cetățenie democratică în
instituțiile de învățămînt din Republica Moldova.
De asemenea, au fost desemnați reprezentanții Ministerului Educației la Platforma Pan –
europeană pentru etică, transparență și integritate în educație (ETINED).
A fost asigurată participarea conducerii Ministerului Educației la Conferința Ministerială în
contextul Procesului Bologna (Erevan, Armenia) și la ședințele de lucru ale Bologna Folow-up group
(Liechtenstain, Luxembourg și Belgia). Au fost realizate activități logistice și de conținut, privind
preluarea Președinției Bologna Folow-up Group, începînd cu 1 ianuarie 2016, în comun cu Olanda.
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În contextul Programului Pestalozzi al CoE, Ministerul Educației a organizat în perioada 11 – 13
mai 2015, seminarul Național de diseminare „How to supportschool leadership for equity and
learning”. La seminar au participat 30 de directori ai instituțiilor de învățămînt general din țară.
Evenimentul a fost organizat cu consultanța și suportul experților CoE din Franța și Republica Belarus.
În contextul aceluiași Program, 10 profesori din Republica Moldova au fost recomandați de către
National Liaison pentru participare la activitățile organizate în contextul Programului Pestalozzi –
seminare, ateliere de lucru, școli de vară. Pentru anul 2016, a fost realizată o nouă aplicație pentru un
Seminar European în cadrul Programului Pestalozzi.
Ministerul Educației a asigurat promovarea în sistemul educațional național a directivelor CoE. Pe
parcursul anului, a fost asigurată participarea reprezentanților Ministerului Educației la o serie de
activități ale CoE, printre care: Conferința de lansare a Programului Comun al CoE și Comisiei
Europene „Promovarea Educației pentru Drepturile Omului și a Cetățeniei Democratice în Țările
Parteneriatului Estic”, iunie 2015, Kiev; Seminarul Internațional „Journeé de la mémoire de
l'Holocauste”, aprilie 2015, Paris, Franța.
Cooperarea cu Organizația Internațională a Francofoniei. Pe dimensiunea cooperării
Ministerului Educației cu OIF au fost organizate mai multe ședințe de lucru ale Comitetului de pilotare
a claselor bilingve, la care au participat reprezentanți ai Ambasadei Franței la Chișinău și Alianța
Franceză. Ca rezultat, au fost identificate mai multe oportunități de optimizare a implementării
Proiectului Claselor Bilingve.
În septembrie 2015, a fost organizată vizita în Republica Moldova a dlui Fabien Flori, Director al
Biroului Europa Centrală și de Est al Agenției Universitare a Francofoniei (AUF), iar în octombrie
2015, vizita dlui Finance, delegat permanent al Conferinței Președinților Universităților Francofone și
al Institutului de Cercetare pentru Dezvoltare, care a realizat un seminar de informare pentru instituțiile
de învățămînt superior din Republica Moldova privind dezvoltarea școlilor doctorale.
La 04.12.2015, a fost semnat Memorandumul de Înțelegere cu Agenția Universitară a
Francofoniei, privind implementarea de proiecte științifice și universitare comune. S-a elaborat, în
acest context, și un plan de acțiuni pentru realizarea Memorandumului.
Ministerul Educației a asigurat diseminarea informațiilor privind proiectele/programele și bursele
oferite de OIF și a avut o colaborare fructuoasă cu AUF în derularea Proiectului JEDA „Tineri profesori
debutanți în acțiune”.
Cooperarea cu organizațiile specializate ale ONU. În anul 2015, a fost asigurată participarea
Ministerului Educației la Conferința Regională și Forumul Mondial al Educației, organizat de
UNESCO, respectiv în Franța și Coreea, în februarie și mai 2015, fapt ce a determinat implicarea
Republica Moldova în discutarea Agendei pentru Educație post-2015. În aceeași ordine de idei, a fost
susținută inițiativa ONU de desiminarea a Obiectivelor Globale de dezvoltare durabilă. Astfel,
instituțiile de învățămînt din țară au participat la Inițiativa ONU - Cea mai mare lecție din lume. În
contextul acestei inițiative, elevii și studenții au luat cunoștință cu Obiectivele Globale de dezvoltare
durabilă, promovate de ONU. Acțiunea a fost organizată în comun cu UNICEF Moldova.
Pe parcursul anului, a fost asigurat dialogul Ministerului Educației cu comisari ONU, care au
vizitat Republica Moldova în cadrul a diverse misiuni de documentare și informare, precum Înaltul
Comisar pentru persoanele cu dizabilități, Raportor Special ONU pentru libertatea religiei etc.
În contextul cooperării cu agențiile specializate ale ONU, au fost semnate:
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- Memorandumul de Înțelegere între Ministerul Educației al Republicii Moldova, CRAP și
UNICEF Moldova privind finanțarea și implementarea unui proiect pentru promovarea educației
incluzive în Republica Moldova, semnat la 6 octombrie 2015;
- Memorandum de înțelegere între Ministerul Educației și Programul Națiunilor Unite pentru
Dezvoltare, semnat la 13 octombrie 2015.
OCMN. În anul 2015, Ministerul Educației, în contextul Președinției Republicii Moldova la
OCMN, a asigurat suport pentru moderarea Grupului de lucru în domeniul educației a OCMN (martie,
Istanbul). În contextul activităților grupului de lucru pe educație a fost completat chestionarului BSEC
privind colaborarea internațională a instituțiilor de învățămînt și mobilitatea academică a studenților în
statele membre OCMN.
ERI SEE (Inițiativa pentru Reforma Educațională în Sud-Estul Europei) este un aranjament
regional în domeniul educației în Europa de Sud-Est. Ministerul Educației este parte a acestei inițiative
începînd cu anul 2007, avînd drept scop cooperarea și conlucrarea țărilor din regiune în vederea
preluării de la statele membre UE a standardelor și bunelor practici în reformarea și modernizarea
sistemelor educaționale naționale. Pe parcursul anului 2015, 8 angajați ai Ministerului Educației și ai
instituțiilor din subordine au participat la mai multe seminare și traininguri organizate de Secretariatul
ERISEE, privind: recunoașterea calificărilor, învățămîntul profesional, colectarea datelor calitative și
cantitative în contextul Strategiei SEE 2020, lansarea unui proiect regional de mobilitate academică.
De remarcat și participarea la ședințele ordinare ale Bordului de conducere al ERI SEE (aprilie și
decembrie, 2015, la Belgrad, Serbia), în cadrul cărora reprezentanții Ministerului Educației și-au adus
contribuții la elaborarea Planului de activități al ERI SEE, promovînd tematicile de interes pentru
sistemul educațional național.
EQAR. În februarie 2015, Ministerul Educației a devenit Membru Guvernamental al Registrului
European de Asigurare a Calității. În perspectivă, se va acorda sprijinul necesar pentru ca Agenția
Națională de Asigurare a Calității în Învățămîntul Profesional să devină membru EQAR. Calitatea de
membru la EQAR va ajuta Republica Moldova în promovarea conceptului de calitate a educației în
învățămîntul superior și perfecționarea procesului de evaluare și acreditare a programelor de studii și a
instituțiilor de învățămînt superior, fapt ce va creste competitivitatea învățămîntului superior din țară,
va favoriza recunoașterea actelor de studii și a calificărilor obținute în Republica Moldova în plan
internațional.
13.5. Prestarea serviciilor educaționale pentru străini în Republica Moldova
În anul 2015, Ministerul Educației, în comun cu instituțiile de învățămînt din țară, a depus eforturi
substanțiale pentru atragerea și oferirea unor studii de calitate studenților internaționali. Astfel, în
perioada iulie/decembrie 2015 au fost examinate circa 2200 de dosare ale studenților străini care au
solicitat înmatriculare la studii în Republica Moldova. În luna decembrie 2015, au fost realizate
totalurile admiterii la studii a străinilor în Republica Moldova. Astfel, în anul academic 2015-2016, în
Republica Moldova își fac studii: 3970 de studenți internaționali, inclusiv 1299, admiși la studii în anul
academic 2015-2016 și studenți internaționali încadrați în programe de mobilitate în anul academic
2015 – 2016, precum Erasmus-Mundus- 43.
A fost elaborată baza de date privind numărul şi distribuirea pe ţări şi instituţii de învăţămînt a
cetăţenilor străini. Cel mai mare număr de studenţi este concentrat la USMF „N. Testemiţeanu”, ULIM,
USM, UPS „I. Creangă”, ASEM, USEFS și UTM.
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Cît privește țările de provenienţă, cel mai mare număr de studenţi internaționali, în mod tradițional,
provin din Statul Israel, România, Turcia, Ucraina, Federaţia Rusă, Republica Arabă Siriană. Într-un
număr mai mic își fac studiile în țara noastră studenți din Grecia, Iran, Irak, Azerbaidjan, Sudan,
Republica Populară Chineză, SUA, Marea Britanie, Republica Populară Coreea. Specialităţile cele mai
atractive sunt medicină, stomatologie, ştiinţe economice, drept, business și administrare, arhitectură,
psihologie.
A fost acordat suport logistic și metodologic instituțiilor de învățămînt din țară, privind procedura
de înmatriculare și de documentare a studenților internaționali. Pe parcursul anului, au fost acordate
accepturi pentru înmatriculare la cursuri de studiere a limbii române la circa 50 de străini.
În Republica Moldova, desfășoară activitate didactică 127 de profesori străini: Liceul Teoretic
„Orizont” – 43, ULIM – 23, Universitatea „C. Stere” – 9, Liceul Teoretic „S. Demirel” – 8, etc.
Majoritatea profesorilor străini sînt originari din: Turcia – 46, România – 23, Bulgaria – 11, China –
11, Polonia – 6.
În vederea pregătirii procesului de admitere pentru anul academic 2015-2016, în mai a fost
organizat Seminarul metodic pentru responsabilii de studenții străini din instituțiile de învațămînt
superior, la care au participat reprezentanți ai MAEIE, BMA și SIS.
Notă. La prezentul raport narativ se anexează Raportul de monitorizare a Planului de activitate al
Ministerului Educației pentru anul 2015.
Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor
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Anexă la Raportul de activitate al Ministerului Educației pentru anul 2015

Raport de monitorizare a Planului de activitate al Ministerului Educației pentru anul 2015
Sumar Executiv
Planul de activitate al Ministerului Educației a fost structurat pe 11 obiective generale, care conțin 375 de acțiuni/subacțiuni. Conform rezultatelor monitorizării implementării
Planului, la sfîrșitul anului de raportare, Planul a fost realizat în proporție de 85% (319 acțiuni).

Acţiuni/subacţiuni realizate
Acţiuni/subacţiuni realizate parţial
Acţiuni/subacţiuni nerealizate
Acţiuni/subacţiuni inactive

Acțiunile care au statut de „nerealizate” au fost determinate de inconsecvența procesului de guvernare care a generat deficiențe în managementul eficient al resurselor. Aceste
acțiuni vizează:
A. Elaborarea, revizuirea și aprobarea unor acte normative și de politici:
1) Elaborarea și aprobarea Programului pentru asigurarea condițiilor de formare și dezvoltare a competențelor de comunicare în limbile engleză, franceză și rusă în toate
instituțiile publice din învățămîntul general;
2) Elaborarea Ghidului de orientare și consiliere a elevilor din învățămîntul profesional tehnic;
3) Elaborarea Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei învățării pe tot parcursul vieții;
4) Elaborarea și aprobarea Metodologiei de autorizare provizorie și acreditare a programelor de instruire pentru adulți;
5) Dezvoltarea unei platforme digitale de plasare a informației cu privire la ofertele de educație a adulților;
6) Elaborarea cadrului normativ pentru organizarea alimentării elevilor în instituțiile de învățămînt preșcolar, primar și secundar general;
7) Elaborarea Regulamentului, instrumentelor și metodologiei de evaluare a performanței cadrelor didactice;
8) Elaborarea unei noi legi a salarizării în educație;
9) Elaborarea Metodologiei de evaluare anuală a personalului didactic;
10) Revizuirea sistemului de atestare a cadrelor didactice;

11) Elaborarea metodologiei privind formarea continuă a personalului didactic;
12) Elaborarea Registrului cu privire la aprobarea planurilor/programelor de formare/dezvoltare profesională continuă a cadrelor didactice/manageriale pentru anul 2016;
13) Dezvoltarea unui set de programe bazate pe un sistem concurențial loial, prin intermediul cărora personalul didactic ar beneficia de o ofertă diversificată a furnizorilor de
formare continuă;
14) Elaborarea Regulamentului cu privire la mentorat;
15) Elaborarea programelor speciale pentru formarea continuă a personalul de conducere;
16) Elaborarea Pachetului-standard de servicii educaționale pentru învățămîntul general;
17) Elaborarea instrumentului de autoevaluare și evaluare externă a instituției de învățămînt;
18) Actualizarea Regulamentului de evaluare și acreditare a instituțiilor de învățămînt;
19) Elaborarea structurii și procedurii de publicare a raportului anual de activitate a instituției de învățămînt general;
20) Elaborarea procedurii de preluare a managementului instituției de învățămînt în situațiile prevăzute în Codul educației;
21) Elaborarea unui curs standard, recomandat de către Minister, pe utilizarea mijloacelor TIC în procesul educaţional;
22) Elaborarea unui Plan de acțiuni privind dotarea instituțiilor de învățămînt cu echipamente și softuri de sistem și educaționale legale, de comun acord cu rectorii și Microsoft;
23) Elaborarea Raportului privind implementarea Programul strategic de modernizare tehnologică a guvernării;
24) Modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 74 din 25 ianuarie 2007 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind funcționarea căminelor din subordinea instituțiilor de
învățămînt de stat;
25) Modificarea Hotărîrii Guvernului nr.1009 din 01.09.2006 cu privire la cuantumurile burselor, altor forme de ajutoare sociale pentru studenții din instituțiile de învățămînt
mediu de specialitate, secundar profesional și persoanele care studiază în învățămîntul postuniversitar;
26) Cu privire la aprobarea Standardelor de dotare minimă (didactico-metodică) a serviciilor de educație timpurie pentru copiii de 1,5 -3 ani și 3-6(7) ani (cărți, jucării, materiale
didactice, echipamente);
27) Cu privire la aprobarea Standardelor de dotare minimă (didactico-metodică) a serviciilor de educație timpurie pentru copiii de 1,5 -3 ani și 3-6(7) ani (cărți, jucării, materiale
didactice, echipamente);
28) Cu privire la aprobarea Regulamentului de evaluare și acreditare a instituțiilor de învățămînt;
29) Cu privire la aprobarea Regulamentului, instrumentelor și metodologiei de evaluare a performanței cadrelor didactice;
30) Cu privire la aprobarea Procedurii de preluare a managementului instituției de învățămînt.
B. Modernizarea procesului administrativ prin utilizarea tehnologiilor informaționale:
31) Implementarea sistemului Office 365;
32) Implementarea semnăturii digitale la nivelul organelor locale de specialitate în domeniul învăţămîntului;
33) Elaborarea caietului de reinginerie a serviciului de eliberare a actelor de studii.
C. Organizarea unor evenimente educaționale:
34) Organizarea Conferinței pedagogilor și maiștrilor din învățămîntul profesional tehnic;
35) Organizarea Forumului Național al Cadrelor Didactice;
36) Organizarea conferinței naționale a profesorilor inovativi.
D.Realizarea unor activități de evaluare:
37) Evaluarea implementării proiectelor de cercetare, de consolidare a capacității de cercetare în universități;
38) Evaluarea dosarelor de creare a școlilor doctorale.
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Responsabili
(subdiviziunil
Indicatori
Acţiuni
Subacţiuni
Termene de
e structurale
/
Note cu privire la realizare
(pe termen mediu)
(pentru 2015)
realizare
ale
rezultate
ministerului)
Obiectivul general nr. 1: Sporirea accesului şi a gradului de participare la educaţie şi formare profesională pe parcursul întregii vieţi
Obiectivul specific nr. 1.1: Asigurarea accesului la învăţămîntul general obligatoriu
1.1.1. Modernizarea reţelei
Asigurarea implementării
Indicatori de
Realizat.
Pe parcursul
DÎP
de instituţii de învăţămînt
proiectelor de renovare/dotare a
monitorizare
1) Au fost elaborați indicatori de
anului
Surse
de finanţare
/
Costuri

general în concordanţă cu
perspectivele de dezvoltare
regională şi a localităţilor şi
cu situaţia demografică

instituțiilor de învățămînt.
Monitorizarea redimensionării
rețelei instituțiilor de învățămînt

1.1.2. Sprijinirea
comunităţilor dezavantajate
pentru asigurarea accesului
la programe de educaţie
timpurie

Monitorizarea accesului copiilor
de 3-6(7) ani la servicii de
educație timpurie în localitățile
beneficiare ale proiectului
implementat de FISM din cadrul
grantului acordat de Guvernul
României

1.1.3. Implementarea unor
programe de
responsabilizare a familiei,
administraţiei publice locale,
comunităţii, instituţiilor de
învăţămînt, privind
asigurarea accesului tuturor

1) Elaborarea și aprobarea
Instrucțiunii cu privire la
mecanismele intersectoriale de
cooperare privind asigurarea
accesului la educație de calitate și
a școlarizării tuturor copiilor,
inclusiv a celor cu CES

elaboraţi
Rapoarte
semestriale
aprobate

Ianuarie –
decembrie

-

DÎP

Rapoarte
semestriale
elaborate și
aprobate

Trimestrul III

-

DÎP

Instrucțiune
elaborată și
aprobată prin
HG

monitorizare şi incluşi în Sugestii
privind elaborarea raportului anual de
activitate al DR/MÎ.
2) Au fost elaborate rapoarte
semestriale și aprobate în DÎP.
Realizat.
1) Au fost elaborate rapoarte
semestriale și aprobate în cadrul
ședinței DÎP.
2) Peste 95 mii de copii au beneficiat
de condiții mai bune în grădinițe.
Au fost deschise 200 grupe noi,
respectiv s-a îmbunătățit capacitatea
de înrolare în grădinițe cu peste 5000
locuri.
Au fost create noi locuri de muncă
pentru circa 600 persoane
(educatoare, dădace, ajutori de
educatori, alt personal).
Realizat.
Instrucțiune şi Plan de acțiuni pentru
prevenirea și combaterea abandonului
școlar și absenteismului în
învățămîntul general elaborate şi
aprobate (Ordinul nr.559 din
12.06.2015).
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copiilor/elevilor la educaţie
de calitate

2) Monitorizarea aplicării
Regulamentului de transportare a
elevilor

3) Monitorizarea stabilirii
districtelor școlare de către
organele administrației publice
locale

Pe parcursul
anului

-

DÎP

Rapoarte
trimestriale
elaborate și
aprobate

Februarieseptembrie

-

DÎP

Raport elaborat

1.1.4. Promovarea şi
implementarea unui proces
educaţional, care asigură
formarea competenţelor
necesare pentru afirmare şi
creştere personală, socială şi
profesională

Elaborarea și aprobarea
Programului pentru asigurarea
condițiilor de formare și
dezvoltare a competențelor de
comunicare în limbile engleză,
franceză și rusă în toate instituțiile
publice din învățămîntul general

Trimestrul IV

Resurse
externe

DRUFCA,
DÎSDŞ, DÎP,
DAMEP

Program
elaborat și
aprobat

1.1.5. Dezvoltarea cadrului
normativ pentru facilitarea
serviciilor private în
educaţie şi a parteneriatelor
sectoriale, intersectoriale,
naţionale şi internaţionale

Analiza cadrului normativ pentru
înființarea, acreditarea,
reorganizarea și lichidarea
instituțiilor de învățămînt private

Iulie

-

DÎP,
în colaborare cu
SJ

Raport
elaborat și
aprobat

1.1.6. Diversificarea
activităţilor extracurriculare

Analiza cererii și ofertei
activităților extracurriculare în
toate instituțiile de învățămînt

Trimestrul IV

-

DÎP

Raport aprobat

Realizat:
1) Au fost colectate de la OLSDÎ
date referitoare la situația privind
transportarea elevilor (situația la
30.01.2015, 31.05.2015, 20.09.2015).
2) Au fost elaborate și prezentate
rapoarte informative despre situația
transportării elevilor la ședințele cu
șefii OLSDÎ.
Realizat.
A fost monitorizată, de comun cu DÎ,
activitatea de stabilire a districtelor
școlare în fiecare localitate din
republică (mai, septembrie).
A fost elaborat raportul privind
districtele școlare stabilite în fiecare
raion.
Nerealizat.
Se elaborează proiectul Programului,
în colaborare cu IȘE.

Realizat.
1) A fost elaborat raportul și aprobat
în cadrul ședinței DÎP cu privire la
funcționarea, în condiții de legalitate,
a instituțiilor de învățămînt
preuniversitar private.
2) Au fost analizate actele legislative
necesare pentru înființarea,
acreditarea, reorganizarea și
lichidarea instituțiilor de învățămînt
private.
Realizat.
1) A fost elaborat raportul în baza
datelor prezentate de EMIS, Portalul
„Date deschise despre învățămîntul

3

(inclusiv în instituțiile de
învățămînt extrașcolar)

1.2.1. Redimensionarea
reţelei instituţiilor de
învăţămînt profesional
tehnic, în funcţie de
dezvoltarea socioeconomică
a regiunilor şi cererea pieţei
muncii

1.2.2. Elaborarea unui cadru
normativ, care să stimuleze
implicarea agenţilor
economici în formarea
iniţială şi continuă a
specialiştilor în profesii şi
meserii importante pentru
dezvoltarea economiei
naţionale

general” și aprobat în cadrul ședinței
DÎP.
2) Conform datelor prezentate, la
nivelul instituţiilor de învăţămînt
general, activează 11 tipuri de cercuri
în diverse domenii, cu participarea a
139783 copii, iar în cele 56 instituţii
de învățămînt extrașcolar, activează
2702 cercuri, cu participarea a 42204
elevi și tineri.
Obiectivul specific nr. 1.2: Sporirea atractivităţii şi facilitarea accesului la învăţămîntul profesional tehnic
Realizat.
1) Identificarea instituţiilor de
Aprilie
DÎSPMS
Centre
învățămînt profesional tehnic în
aprobate prin Crearea centrelor aprobată prin HG
nr.444 din 20.07.2015 cu privire la
HG
baza cărora vor fi create Centre de
reorganizarea unor instituții de
excelenţă pentru 5 domenii
învățămînt profesional tehnic.
prioritare ale economiei naţionale
2) Aprobarea şi implementarea
Planului de acţiuni cu privire la
modernizarea reţelei instituţiilor
de învăţămînt profesional tehnic
pe anii 2015 – 2020

Martie

-

DÎSPMS

Plan aprobat
prin HG

Realizat.
Planul de acțiuni pentru
restructurarea rețelei instituțiilor de
învățămînt profesional tehnic pe anii
2015-2020 aprobat prin HG nr.230
din 04.05.2015.

3) Organizarea licitațiilor,
încheierea contractelor pentru
modernizarea a 5 Centre de
excelență

Trimestrul IV

-

DGEPF,
în colaborare cu
PAT

5 licitații
organizate,
contracte
încheiate

1) Modificarea /completarea
/elaborarea cadrului normativ
privind contractele de ucenicie

Decembrie

-

DÎSPMS,
în colaborare cu
ministerele de
resort

Cadru normativ
aprobat

Realizat.
Au fost organizate licitatiile pentru 5
centre de excelenta si incheiate
contracte pentru 3 centre de excelenta
iar pentru 2 centre de excelenta au
fost anulate și înaintate către AAP
pentru republicare.
Realizat.
Cadru normativ aprobat pentru
perioda de experimentare 2015-2016
(OME nr.871 din 7 septembrie 2015).

Aprilie

-

DÎSPMS

Plan-cadru
aprobat

2) Elaborarea şi aprobarea
Planului-cadru pentru

Realizat.
OME nr.531 din 2 iunie 2015 pentru
aprobarea Planului cadru cu durata de
2 ani

4

învățămîntul profesional tehnic
secundar

3) Elaborarea și aprobarea
Regulamentului de desfășurare a
practicii în producție și a uceniciei
la locul de muncă în învățămîntul
profesional tehnic secundar
1.2.3. Asigurarea mobilităţii
transversale a beneficiarilor
de programe de formare
profesională între diferite
niveluri educaţionale şi
calificări

Elaborarea şi aprobarea
Regulamentului privind
organizarea procesului
educațional în instituțiile de
învățămînt profesional tehnic

1.2.4. Reconceptualizarea
modelelor de orientare şi
ghidare în cariera
profesională a elevilor din
învăţămîntul general şi
profesional tehnic

Elaborarea Ghidului de orientare
și consiliere a elevilor din
învățămîntul profesional tehnic

1.3.1. Asigurarea cadrului
legislativ în vederea
consolidării corelaţiei dintre
nivelul de calificare şi
competenţele solicitate de
piaţa muncii

Trimestrul III

-

DÎSPMS

Regulament
aprobat

OME nr. 595 din 29 iunie 2015
pentru aprobarea Planului cadru cu
durata de 3 ani
OME nr. 596 din 29 iunie 2015
pentru aprobarea Planului cadru cu
durata de 1 an
Realizat parțial.
Proiectul Regulamentului elaborat.

August

-

DÎSPMS

Regulament
aprobat

Realizat parțial.
Proiectul Regulamentului elaborat.

Noiembrie

-

DÎSPMS,
în colaborare cu
MMPSF,
ANOFM

Ghid elaborat

Nerealizat.

Obiectivul specific nr. 1.3: Sporirea nivelului de participare la studii superioare în domeniile importante
pentru dezvoltarea social-economică a ţării
1) Implementarea Metodologiei
Nr. de CNC
Realizat.
DÎSDŞ
Pe parcursul
de dezvoltare a Cadrului Național
dezvoltate
29 de CNC perfectate pentru
anului
al Calificărilor (CNC)
domeniile: 22, 31, 32, 33, 34, 38, 42,
44, 55, 85.
2) Implementarea CNC pentru
Nr. de instituții, Realizat.
DÎSDŞ
Pe parcursul
programele de Drept la toate
în care s-a
17 instituții de învățămînt superior, în
anului
ciclurile de învățămînt superior
implementat
care s-a implementat CNC pentru
CNC pentru
programele de drept.
programele de
drept

5

3) Dezvoltarea programelor
pentru specialitatea „Turism”

Pe parcursul
anului

Proiectul
TEMPUS

DÎSDŞ

Nr. de programe

1.3.2. Dezvoltarea cadrului
normativ şi promovarea
formelor alternative de
învăţămînt (la distanţă,
mixte)

Elaborarea şi aprobarea
Regulamentului cu privire la
instruirea la distanţă

Iunie

-

DÎSDŞ

Regulament
aprobat

1.3.3. Promovarea
dimensiunii sociale pentru
asigurarea accesului
persoanelor cu cerinţe
educaţionale speciale şi al
celor din categorii
defavorizate
1.3.4. Asigurarea accesului
la învăţămîntul superior

Asigurarea accesului persoanelor
cu cerinţe educaţionale speciale şi
al celor din categorii defavorizate,
inclusiv prin ajustarea
Metodologiei-cadru de admitere
în învățămîntul superior

Mai

-

DÎSDŞ

Dimensiune
inclusă în
Metodologiacadru

1) Revizuirea Metodologiei-cadru
de admitere la programele de
studii de licenţă şi master
2) Elaborarea planului de
admitere la învăţămîntul superior
de licenţă şi master
3) Elaborarea notei de analiză a
rezultatelor admiterii şi a
recomandărilor respective

Mai

-

DÎSDŞ

Iunie,
octombrie

-

DÎSDŞ

Metodologiecadru revizuită
şi aprobată
Plan aprobat

Octombrie

-

DÎSDŞ

Notă elaborată

Trimestrul I

-

DÎSDŞ

Regulament
aprobat

Trimestrul I

-

DÎSDŞ

Regulament
aprobat

1.3.5. Dezvoltarea cadrului
normativ pentru asigurarea
managementului universitar

1) Elaborarea şi aprobarea
Regulamentului-cadru privind
modul de alegere a rectorului
2) Elaborarea şi aprobarea
Regulamentului privind Senatul
instituţiei de învăţămînt şi
Consiliul de dezvoltare strategică
instituţională

Realizat.
3 programe aprobate pentru USM,
UCCM, Universitatea PerspectivaINT.
Realizat.
Regulamentul de organizare și
desfășurare a învățămîntului superior
la distanță aprobat (Hotărîrea
Colegiului ME nr.5.3 din
15.12.2015).
Realizat.
Dimensiune inclusă în Regulamentul
de admitere în învățămîntul superior
(Ordinul nr.307 din 05.05.2015).

Realizat.
Regulament de admitere aprobat
(Ordinul nr.307 din 05.05.2015).
Realizat.
Plan de admitere aprobat (HG nr.390
din 06.06.2015).
Realizat.
A fost elaborată nota de analiză a
rezultatelor admiterii 2015 și a
recomandărilor pentru sesiunea de
admitere 2016, urmează a fi
prezentată la ședința Colegiului ME
din februarie 2016.
Realizat.
Regulament-cadru aprobat (Ordinul
nr.09 din 14.01.2015).
Realizat.
Regulament-cadru aprobat (Ordinul
nr.10 din 14.01.2015).
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1.4.1. Dezvoltarea cadrului
normativ şi de politici
privind educaţia adulţilor în
context european

3) Desemnarea persoanelor în
Consiliile de dezvoltare strategică
instituţională a universităţilor

Trimestrul I

-

DÎSDŞ

Persoane
desemnate

4) Elaborarea şi aprobarea
Regulamentului Consiliului de
Etică şi Management şi
constituirea acestuia

Trimestrul I

-

DÎSDŞ

Regulament
aprobat

5) Aprobarea Cartei universitare a
instituţiilor de învăţămînt superior

Septembrie

Consiliu
constituit
-

DÎSDŞ

Carte
universitare
aprobate

Realizat.
Sînt desemnate persoane în Consiliile
de dezvoltare strategică instituțională
a 29 universități.
14 Consilii de dezvoltare strategică
instituțională aprobate (12 la instituții
publice și 2 la private).
Realizat.
Regulamentul Consiliului de Etică şi
Management elaborat și aprobat
(ordinul ministrului educației nr.
1048 din 29.10.2015)
Realizat.
Au fost examinate și aprobate 27 de
Carte universitare.

Obiectivul specific nr. 1.4: Extinderea şi diversificarea sistemului de învăţare pe tot parcursul vieţii
1) Definitivarea Strategiei
Realizat parțial.
Decembrie
SSPÎV
Strategie
învățării pe tot parcursul vieții
1) S-a constituit grupul de lucru
aprobată
pentru elaborarea Strategiei.
2) A fost elaborat un concept al
Strategiei, supus consultării
expertizate.
2) Elaborarea Planului de acțiuni
Nerealizat.
Decembrie
SSPÎV
Plan aprobat
pentru implementarea Strategiei
învățării pe tot parcursul vieții
3) Elaborarea şi aprobarea
Realizat parțial.
Noiembrie
SSPÎV
Regulament
Regulamentului cu privire la
aprobat prin HG Este elaborat proiectul
formarea continuă a adulților
Regulamentului.
Urmare a procesului de consultare și
avizare, s-a recomandat avizarea
proiectului și la Comisia de Stat
pentru Reglementarea Activității de
Întreprinzător, fapt ce a tergivesat
finalizarea procedurilor legale de
consultare și avizare.
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1.4.2. Crearea unui sistem
informaţional cu privire la
ofertele de formare pe
parcursul întregii vieţi

4) Elaborarea și aprobarea
Metodologiei de autorizare
provizorie și acreditare a
programelor de instruire pentru
adulți
Dezvoltarea unei platforme
digitale de plasare a informației
cu privire la ofertele de educație a
adulților

Noiembrie

-

SSPÎV

Metodologie
aprobată prin
HG

Nerealizat.

Iunie

-

SSPÎV, DTI

Informație
plasată pe siteul ME

Nerealizat.

1.4.3. Dezvoltarea
Pilotarea sistemului de validare a
Realizat parțial.
Decembrie
Resurse
SSPÎV
Sistem de
instrumentelor de
învățării în contexte non-formale
externe
validare pilotat La moment se elaborează
recunoaştere a studiilor
și informale
instrumentele și standartele de
(GOPA)
formale şi nonformale în
evaluare, după care va urma
cadrul programelor de
experimentarea propriu-zisă.
învăţare pe parcursul întregii
vieţi şi implementarea
instrumentului de credite
transferabile
Obiectivul specific nr. 1.5: Promovarea şi asigurarea educaţiei incluzive la nivel de sistem educaţional, astfel încît să se realizeze o creştere anuală cu cel puţin 10% a
accesului copiilor cu cerinţe educaţionale speciale (CES) la educaţia incluzivă
1.5.1. Armonizarea cadrului
normativ naţional de
dezvoltare a educaţiei
incluzive cu politicile şi
normele internaţionale în
domeniu, în vederea
asigurării accesului la o
educaţie de calitate pentru
fiecare copil, tînăr sau adult,
inclusiv pentru persoanele
cu CES

1) Revizuirea Regulamentului-tip
de organizare și funcționare a
instituției de învățămînt special

Trimestrul II

-

DÎP

Regulament
revizuit și
aprobat
Regulamente ale
instituțiilor de
învățămînt
special ajustate
la
Regulamentultip

2) Analiza cadrului normativ din
perspectiva asigurării accesului la
educație a copiilor/elevilor cu
dizabilități severe

Trimestrul IV

-

DÎP

Raport aprobat

Realizat parțial.
Proiectul Regulamentului revizuit
este avizat la CNA, CPEDAE, avizat
repetat de MS și MMPSF.
Urmează a fi prezentat la următoarea
ședință a Colegiului ME pentru
aprobare.

Realizat.
Raport elaborat, prezentat și aprobat
în ședința Grupului de lucru pentru
determinarea incluziunii educaționale
a copiilor cu dizabilități severe din
06.11.2015.

8

1.5.2. Implementarea
Programului naţional şi
planului de acţiuni pentru
dezvoltarea educaţiei
incluzive în Republica
Moldova pentru anii 20112020

Sugestii de
îmbunătățire
formulate

Sugestii de îmbunătățire formulate în
Raport.

DÎP,

Raport aprobat

în colaborare cu

Sugestii de
îmbunătățire,
diversificare
formulate

Realizat.
Raport elaborat și prezentat în ședința
de lucru cu colaboratorii CRAP din
21.12.2015.
Sugestii de îmbunătățire, diversificare
formulate în Raport.

3) Analiza contingentului copiilor
cu dizabilități severe, a ofertei și
cererii de servicii educaționale și
sociale pentru respectiva
categorie de copii

Trimestrul III

1) Elaborarea și aprobarea
Planului de acțiuni pentru anii
2015-2017, în contextul
implementării Programului de
dezvoltare a educației incluzive în
Republica Moldova pentru anii
2011-2020
2) Evaluarea eficienței modelelor
de educație incluzivă pilotate

Trimestrul I

-

DÎP

Plan de acțiuni
aprobat prin HG

Realizat.
Plan de acțiuni aprobat (HG nr.858
din 17.12.2015).

Trimestrul II

-

DÎP

Raport aprobat

Trimestrul II,
trimestrul IV

-

DÎP,
în colaborare cu
FISM

Rapoarte
aprobate

Realizat.
Raport aprobat în cadrul Conferinței
Naționale „Fiecărui copil - o educație
de calitate” din 12.03.2015.
Realizat.
Raport aprobat la 23.04.2015 în baza
materialelor prezentate de LUMOS
Moldova.

Martie –
octombrie

-

Raport aprobat

Aprilie septembrie

-

DÎP,
în colaborare cu
CRAP
DÎP,
în colaborare cu
CRAP

Septembrie

-

DÎP,
în colaborare cu
CRAP

Raport aprobat

3) Cartografierea serviciilor de
educație și suport pentru copiii cu
cerințe educative speciale (CES)
în toate unităţile administrativteritoriale
4) Monitorizarea respectării
Metodologiei de evaluare a
copilului cu CES
5) Monitorizarea respectării
Instrucțiunii cu privire la
instruirea la domiciliu a copiilor
cu CES care nu pot frecventa
școala
6) Monitorizarea respectării
Regulamentului de organizare și
funcționare a Centrului de

-

CRAP

Raport aprobat

Realizat.
Raport aprobat la ședința cu șefii
SAP din 19.10.15.
Realizat.
Raport aprobat la ședința cu șefii
SAP din 19.10.15.

Realizat.
Raport aprobat la ședința cu șefii
SAP din 19.10.15.
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Resurse în instituțiile de
învățămînt
7) Implementarea modulelor de
educaţie incluzivă în curricula
specialităţilor pedagogice
1.5.3. Asigurarea
infrastructurii şi a condiţiilor
materiale propice pentru o
educaţie incluzivă în
instituţiile de învăţămînt din
ţară

1) Dotarea Centrelor de Resurse
din instituțiile de învățămînt
preșcolar, primar și secundar
general

Pe parcursul
anului

-

Trimestrul IV

-

DÎSDŞ

Nr. de instituții
cu module
introduse în
planul de studii

Realizat.
Este pregătit un raport.

Realizat.
În instituțiile de educație timpurie au
fost create 38 centre de resurse pentru
educația incluzivă și au fost angajate
42 cadre didactice de sprijin.
2) Ajustarea infrastructurii
Trimestrul IV
DÎP,
24 de instituții, Realizat parțial.
instituțiilor de învățămînt la
în colaborare cu
1) Au fost elaborate Planurile
în care s-a
cerințele copiilor/
FISM
strategice de dezvoltare a sistemului
ajustat
elevilor cu CES
infrastructura educațional în 23 raioane cu evaluare
de consultanță de către BM și FISM.
la cerințele
2) A fost desfășurată evalarea
copiilor/elevil prealabilă de proiectare pentru 20 de
or cu CES
instituții.
Proiectarea și ajustarea infrastructurii
se transferă pentru anii 2016, 2017.
Obiectivul specific nr. 1.6: Reintegrarea socioeducaţională a copiilor aflaţi în instituţiile de tip rezidenţial, care să ducă la reducerea numărului de copii aflaţi în aceste
instituţii cu 25% în anul 2015 şi la transformarea, în anul 2015, a cel puţin 20% din instituţiile de învăţămînt de tip rezidenţial în instituţii de învăţămînt general
1.6.1. Reorganizarea
1) Evaluarea instituțiilor de
DÎP,
Trimestrul IV
Raport asupra Realizat.
sistemului de instituţii de tip învățămînt de tip rezidențial
în colaborare cu
Rapoarte elaborate și prezentate în
rezultatelor
rezidenţial pentru educaţia şi
CRAP
Secția Juridică.
evaluării
îngrijirea copiilor cu CES
2) Transferul elevilor din școlile
Realizat.
Trimestrul III
DÎP
Elevii din
internat pentru copii orfani și
rămași fără îngrijirea părinților în
școlile din comunitate

DÎP

10 Centre de
Resurse dotate

clasele 1-7 din
75% din școlile
internat pentru
copiii orfani și
rămași fără
îngrijirea
părinților
şcolarizaţi în
instituțiile din
comunitate

De la 01.09.2015 toți copiii din IR
merg în școlile din comunitate
(excepție - IR din or. Bender).
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1.6.2. Instituirea/
reorganizarea structurilor,
formelor, unităţilor de
personal etc., pentru
asigurarea asistenţei
psihopedagogice necesare
dezvoltării copilului cu CES
(servicii, centre, cadru
didactic de sprijin, psiholog,
asistent social etc.)
1.6.3. Redirecţionarea
resurselor financiare de la
instituţiile de tip rezidenţial
reorganizate spre
dezvoltarea serviciilor

3) Reorganizarea a 4 instituții de
învățămînt special (în
conformitate cu Planul-cadru de
transformare)

Ianuariedecembrie

-

DÎP

4 instituții
reorganizate

4) Monitorizarea procesului de
incluziune educațională în școlile
comunitare a elevilor
dezinstituționalizați din școlile de
tip rezidențial
1) Ajustarea Regulamentului
pentru organizarea și funcționarea
școlilor internat pentru copii
orfani și rămași fără îngrijirea
părinților la contextul perioadei
de tranziție/ reorganizare graduală
2) Evaluarea eficienței activității
serviciilor raionale de asistență
psihopedagogică

Ianuariedecembrie

-

DÎP,
în colaborare cu
CRAP

Rapoarte
trimestriale

Trimestrul III

-

DÎP

Regulament
ajustat

Trimestrul II

-

DÎP,
în colaborare cu
CRAP

Raport aprobat
Sugestii de
eficientizare
formulate

Realizat.
Raport aprobat în cadrul ședinței cu
șefii SAP din 05.06.2015.
Sugestii de eficientizare formulate în
Raport.

Ianuariedecembrie

-

DÎP,
în colaborare cu
CRAP

Note
informative
prezentate

Realizat.
La 04.03.2015 a fost elaborată Nota
informativă cu privire la resursele
financiare alocate și utilizate pentru

Monitorizarea aplicării
Regulamentului privind modul de
redirecționare a resurselor
financiare în cadrul reformării
instituțiilor rezidențiale

Realizat.
1 instituție reorganizată:
Gimnaziul-internat nr.2 a fost
reorganizat în instituție de învățămînt
de tip gimnaziu (Decizia CM
Chișinău din 19.05.2015).
4 instituții lichidate:
Școala-internat auxiliară, s. Răzălăi,
r-nul Sîngerei (Decizia CR Sîngerei
din 19.03.2015).
Școala-internat auxilară din or.
Nisporeni (Decizia CR Nisporeni nr.
8/6 din 17.09.2015).
Școala-internat auxiliară din s.
Visoca, r. Soroca (HG nr.824 din
20.11.15).
Școala-internat auxiliară din or.
Strășeni (Decizia CR Strășeni nr.7/32
din 27.11.2015).
Realizat.
Rapoarte trimestriale elaborate și
prezentate la ședințele cu șefii SAP.

Realizat.
Regulament ajustat.
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sociale şi educaţionale
alternative

educaţia incluzivă pe parcursul anului
2014.

Obiectivul specific nr. 1.7: Asigurarea condiţiilor şi implementarea acţiunilor în vederea reducerii abandonului şcolar în învăţămîntul primar şi secundar general cu cel
puţin 10%
1.7.1. Elaborarea şi promovarea
1) Elaborarea și aprobarea
DÎP
Realizat.
Trimestrul II
Instrucțiune
instrumentelor intersectoriale de
Instrucțiunii privind
în colaborare cu
A fost elaborată Instrucțiunea privind
aprobată prin
prevenire şi reducere a
mecanismul de cooperare
DÎSPMS
prevenirea și combaterea abandonului
HG
abandonului şcolar
pentru monitorizare,
școlar și absenteismului și Planul de
prevenire și reducere a
acțiuni pentru prevenirea și
abandonului școlar
combaterea abandonului școlar și
absenteismului în învățămîntul
general (aprobate prin ordinul ME
nr.559 din 12.06.2015).
2) Monitorizarea
DÎP, SJ,
Realizat.
Pe tot
Rapoarte
implementării în instituțiile
în colaborare cu
A fost elaborat Raportul privind
parcursul
semestriale
de învățămînt a Procedurii de
CNRT şi
implementarea Procedurii pe
anului
aprobate
identificare, înregistrare și
CRAP
parcursul anului de studii 2014-2015.
evaluare inițială a cazurilor
suspecte de abuz, neglijare,
exploatare, trafic al copilului
3) Monitorizarea organizării
DÎP,
FebruarieRaport aprobat Realizat.
și desfășurării Stagiilor de
în colaborare cu
1) 116 formatori locali în organizarea
noiembrie
formare a formatorilor locali
CNRT,
activităților cu părinții au fost formați
Nr. de stagii
în organizarea activităților cu
CIDDC şi
în cadrul a 3 stagii desfășurate.
desfășurate
părinții, vizînd prevenirea
CRAP
2) a fost desfășurată Campania „16
abuzului, neglijenței și
zile de activism împotriva violenței în
Nr. de
violenței față de copii (3
bază de gen” în instituțiile de
participanți
faze), și a impactului acestor
învățămînt secundar general
acțiuni
(25.11.2015, 10.12.2015).
3) Raportul pentru anul 2015
urmează a fi elaborat în semestrul I al
anului 2016.
1.7.2. Îmbunătăţirea sistemelor
1) Elaborarea și aplicarea
Realizat.
Trimestrul II,
DÎP
Indicatori
de monitorizare privind
sistemului de monitorizare a
1) Sînt stabilite proceduri de
elaborați
frecventarea şcolii, reuşita
frecvenței și reușitei elevilor
colectare a datelor, cu explicația
trimestrul IV
şcolară și alimentarea elevilor
modalității de colectare prin
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Proceduri de
colectare a
datelor instituite
Mecanisme de
intervenție
elaborate
Dinamica
indicatorilor
cantitativi

intermediul circularei expediate de
ME, la începutul fiecărui an de
studiu.
2) Au fost revizuite schemele cu
precizarea intervențiilor în cazurile de
nefrecventare a școlii.
3) Sînt sistematizate tabele cu date
comparative în dinamică privind
frecvența elevilor la finele
semestrului I al anului de studii 20142015, în raport cu anii precedenți.

2) Elaborarea cadrului
Septembrie
SJ
Cadru normativ Nerealizat.
normativ pentru organizarea
elaborat
alimentării elevilor în
instituțiile de învățămînt
preșcolar, primar și secundar
general
Obiectivul specific nr. 1.8: Asigurarea condiţiilor favorabile integrării sociolingvistice a reprezentanţilor minorităţilor etnice
şi a persoanelor migrante
1.8.1. Elaborarea şi
1) Elaborarea, aprobarea și
Trimestrul II
Realizat.
DÎP
Program
implementarea Programului
implementarea Programului
Programul național și Planul de
elaborat și
naţional şi a Planului de acţiuni
național și a Planului de
aprobat prin HG acțiuni au fost aprobate prin HG din
pentru sporirea calităţii
acțiuni pentru îmbunătățirea
02.12.2015.
procesului de învăţare a limbii
predării limbii române în
române în instituţiile cu instruire instituțiile de învățămînt
în limbile minorităţilor naţionale general cu instruire în limbile
minorităţilor naţionale
2) Elaborarea şi
Pe parcursul
Realizat.
DÎSDŞ
Recomandări
implementarea
anului
Recomandări puse în aplicare şi
elaborate şi
recomandărilor de sporire a
recomandate.
implementate
calităţii procesului de învăţare
a limbii române în instituţiile
de învăţămînt superior
1.8.2. Modernizarea procesului
1) Elaborarea şi aprobarea
Martie-iunie
Realizat parțial.
DÎP
Concepţie
de predare a limbii şi literaturii
Concepției didactice a
Concepție elaborată și consultată cu
elaborată şi
române în instituţiile cu instruire învățării limbii române de
Grupul de experți din domeniu.
aprobată
Concepția urmează a fi propusă spre
în limbile minorităţilor naţionale către copii/elevi în instituțiile
cu instruire în limbile
aprobare în sem. I, 2016.
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minorităţilor naţionale din
învățămîntul general, în
corelare cu instrumentele
europene de politică
educaţională
2) Monitorizarea în instituțiile
de învățămînt cu limba de
instruire rusă a procesului de
predare-învățare-evaluare la
disciplinele școlare studiate în
limba română

1.8.3. Elaborarea şi
implementarea unui program şi
plan de acţiuni pentru realizarea
educaţiei interculturale în
sistemul de învăţămînt

Ianuariedecembrie

-

DÎP

Notă
informativă
elaborată

1) Monitorizarea
implementării cursului
opțional „Cultura bunei
vecinătăți”

Trimestrele
III-IV

-

DÎP

Raport elaborat
şi aprobat

2) Monitorizarea respectării
în sistemul educațional din
republică a
Prevederilor Convenției
internaționale privind
eliminarea tuturor formelor de
discriminare rasială,
Convenției-cadru pentru
protecția minorităților

Ianuariedecembrie

-

DAMEP, DÎP

Raport elaborat
și aprobat

Realizat.
1) Notă informativă elaborată.
2) Vizite de lucru în 18 instituţii (7 –
în Taraclia, 1 - în UTAGăgăuzia, 10 Chisinau).
Două mese rotunde cu managerii
şcolari organizate.
2 şedinte de lucru cu angajații
direcțiilor de învaţamînt din Taraclia
şi UTAG organizate.
2 seminare practice desfăşurate cu
cadrele didactice de limba și
literatura română, din Taraclia şi
UTAG.
Realizat.
1) A fost monitorizat procesul de
implementare a cursului opțional în
raioanele: Comrat, Ceadîr-Lunga,
Rîșcani, mun.Chișinău și Bălți (32
instituții de învățămînt). Raport
elaborat.
2) A fost elaborat curriculumul și
manualul pentru elevii clasei a II-a la
disciplina opțională „Cultura bunei
vecinătăți”.
Realizat.
Raport elaborat și aprobat în baza
materialelor prezentate în Biroul
Relații Interetnice.
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naționale în Republica
Moldova
3) Monitorizarea realizării
Planului de acțiuni privind
susținerea populației de etnie
romă din Republica Moldova
pentru anii 2011-2015

1.8.4. Asigurarea calităţii
predării limbii române pentru
străini prin monitorizarea,
evaluarea şi îmbunătăţirea
procesului de implementare a
Metodologiei cursurilor de
studiere a limbii române pentru
străini

Ianuariedecembrie

-

DAMEP, DÎP

Raport elaborat
şi aprobat

4) Elaborarea unor
recomandări pentru educaţia
interculturală în sistemul de
învăţămînt superior
Organizarea examenului de
cunoaştere a prevederilor
Constituţiei Republicii
Moldova şi a limbii de stat şi
perfecţionarea criteriilor de
evaluare în cadrul acestui
examen

Trimestrul IV

-

DÎSDŞ

Recomandări
elaborate

Pe parcursul
anului

-

ANCE

Criterii de
evaluare şi
teste elaborate,
examene
organizate,
confirmări
eliberate

1) Elaborarea conceptului de
oferire a serviciilor
specializate de ghidare în
carieră elevilor din
învăţămîntul gimnazial și
liceal

Trimestrul II

-

DÎP,
în colaborare cu
ADA

Concept
elaborat și
aprobat

Realizat.
Raport elaborat și aprobat în cadrul
Conferinței Naționale „Prezentarea
evaluării Planului de acțiuni pentru
susținerea populației de etnie romă
din Republica Moldova, perioada
2011-2015” desfășurată la
23.12.2015.
Realizat parţial.
Plan elaborat.

Realizat.
1) Criteriile de evaluare au fost
elaborate, se examinează necesitatea
modificării HG nr.1279 din
19.11.2001 pentru aprobarea
Regulamentului cu privire la modul
de evaluare a gradului de cunoaștere
a prevederilor Constituției Republicii
Moldova și a limbii de stat.
2) Teste elaborate.
3) 10 examene organizate.
4) 102 confirmări eliberate.
Obiectivul specific nr. 1.9: Dezvoltarea sistemului de consiliere şi proiectare a carierei pe parcursul întregii vieţi

1.9.1. Asigurarea consilierii şi a
proiectării carierei la nivel de
învăţămînt general, formare
iniţială şi formare continuă

Realizat parțial.
1) A fost revizuit cadrul legal privind
ghidarea/proiectarea carierei cu
suportul
CEDA şi în colaborare cu ADA.
2) Au fost elaborate propuneri și
sugestii pentru îmbunătățirea
cadrului.
3) A fost identificat expertul în
vederea elaborării noului concept al
cadrului.
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4) Noul concept va fi propus pentru
aprobare în semestrul I al anului
2016.
2) Revizuirea și corelarea
Trimestrul II
Recomandări
Realizat.
DÎP
conținuturilor ce vizează
metodice pentru 1) Au fost selectate 9 școli pilot (2
orientarea profesională a
ghidarea în
gimnazii și 7 licee din zonele nord,
elevilor și îmbunătățirea
carieră elaborate centru, sud).
metodelor de predare-învățareși aprobate
2) A fost elaborat conceptul cu
evaluare la disciplinele
recomandări metodice de
Educația civică, Educația
ghidare/proiectare a carierei în cadrul
tehnologică și Dirigenție în
disciplinei Educaţie Civică, modulul
învăţămîntul gimnazial
IV și corelarea lui cu dirigenția în
clasele V-XII.
3) Au fost prezentate recomandările
elaborate în cadrul atelierelor de
lucru la nivel naţional, au fost
colectate din teritoriu propuneri
pentru îmbunătățire.
Obiectivul general nr. 2: Asigurarea relevanţei studiilor pentru viaţă, cetăţenie activă şi succes în carieră
Obiectivul specific nr. 2.1: Asigurarea unei educații timpurii centrate pe copil și a tranziției de succes către școală
2.1.1. Modernizarea
Revizuirea curriculumului la
DÎP,
Curriculum
Realizat parțial.
Trimestrul III
curriculumului pentru educaţie
educația timpurie
în colaborare cu
revizuit şi
Cu sprijinul Reprezentanției UNICEF
timpurie în concordanţă cu
UNICEF
aprobat
în Moldova, din septembrie a demarat
standardele de dezvoltare a
procesul de revizuire a
copilului de la naştere pînă la 7
curriculumului la educația timpurie.
ani
2.1.2. Abilitarea cadrelor
didactice pentru aplicarea
eficientă şi corectă a
standardelor de dezvoltare a
copilului de la naştere pînă la 7
ani

Dezvoltarea rețelei de mentori
locali, îmbunătățirea
capacităților acestora de a
oferi servicii de mentorat
cadrelor didactice din
instituțiile de educație
timpurie

Aprilienoiembrie

Ambasada
Cehiei,
UNICEF

DÎP

Nr. mentorilor
formați
Raport aprobat

Realizat.
Cu sprijinul UNICEF-Moldova:
1) s-a organizat 1 atelier de lucru cu
formatorii naţionali pentru elaborarea
proiectului de training şi a
materialelor pentru formarea
mentorilor locali cu scopul capacitării
lor privind utilizarea Instrumentului
de monitorizare a pregătirii copiilor
pentru şcoală;
2) au fost formați:
28 formatori naționali;
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2.1.3. Aplicarea standardelor
profesionale ale cadrului
didactic din educaţia timpurie în
procesul de evaluare a
performanţei

Elaborarea Regulamentului,
instrumentelor și metodologiei
de evaluare a performanței
cadrelor didactice

Octombrie

2.1.4. Promovarea programelor
de educaţie preşcolară care să
satisfacă necesităţile cognitive,
afective, sociale şi fizice ale
tuturor copiilor

1) Instruirea cadrelor didactice
și manageriale din instituțiile
de educație timpurie în
problematica educației
incluzive

Martiedecembrie

Ambasada
Cehiei

DÎP

Nr. de
beneficiari ai
activităților de
formare
Raport elaborat
și aprobat

1) Organizarea dezbaterilor
publice și aprobarea Cadrului
de Referință al Curriculumului
Național

Mai

Resurse
externe

DÎP

Cadru de
Referință al
Curriculumului
Național

2.1.5. Evaluarea impactului
curriculumului, implementarea
instrumentelor de monitorizare a
pregătirii copiilor pentru şcoală

2.2.1. Perfecţionarea cadrului
normativ pentru proiectarea şi

-

DRUFCA, DÎP

Regulament,
instrumente,
metodologie
elaborate și
aprobate

299 mentori locali (inclusiv
specialiști din cadrul OLSDÎ);
15 seminare organizate și desfășurate.
3) elaborat Raportul de totalizare a
activităților.
Nerealizat.

Realizat.
1) 361 de cadre didactice, manageri
de grădinițe și specialiști în educația
timpurie din cadrul OLSDÎ și SAP
instruite.
2) Raport elaborat și aprobat în cadrul
ședinței DÎP.
2) Monitorizarea gradului de
Raport
elaborat
Realizat.
Mai - iunie
DÎP
pregătire a copiilor către
și aprobat
1) Au fost elaborați indicatorii și
școală în baza standardelor de
metodologia de monitorizare a
învăţare şi dezvoltare a
gradului de pregătire a copiilor către
copilului
școală.
2) Au fost colectate și analizate datele
din DR/MÎTS.
3) A fost elaborat raportul și aprobat
în cadrul ședinței DÎP.
Monitorizarea implementării
Rapoarte
Realizat.
DÎP
Iunie,
Instrumentului de
aprobate
1) Au fost elaborați indicatorii și
septembrie,
monitorizare a pregătirii
metodologia de monitorizare.
februarie
copilului pentru școală
2) Au fost colectate și analizate datele
din DR/MÎTS.
3) Au fost elaborate rapoarte și
aprobate în cadrul ședinței DÎP.
Obiectivul specific nr. 2.2: Asigurarea relevanţei studiilor în învăţămîntul primar şi secundar general
Realizat parțial.
1) A fost definitivat proiectul
Cadrului de Referință al
Curriculumului Național.

17

elaborat și
aprobat

actualizarea de curricula
preuniversitare

2) Revizuirea Planurilor de
învățămînt pentru instituțiile
de învățămînt special

Martie

-

DÎP

Planuri de
învățămînt
revizuite şi
aprobate

3) Racordarea Planului-cadru
de învățămînt pentru anul
2015-2016 la prevederile
Codului educației

Martie

-

DÎP

Plan-cadru de
învățămînt
aprobat

4) Revizuirea Regulamentului
de evaluare, promovare și
transfer a elevilor din
învățămîntul primar și
secundar general

Iulie

Resurse
proprii +
externe

DÎP,
în colaborare cu
ANCE

Regulament
revizuit
și aprobat

5) Elaborarea instrumentelor
și metodologiei de aplicare a
evaluării criteriale (prin
descriptori) la nivelul
învăţămîntului primar

Trimestrul II

Resurse
proprii +
externe

DÎP,
în colaborare cu
ANCE

Metodologie și
instrumente de
evaluare
elaborate și
aprobate

2) Au fost organizate dezbateri
publice pe proiect.
3) Se transferă aprobarea la CNC în
semestrul I al anului 2016.
Cauza întîrzierii: aprobarea întîrziată
a finanțării pentru realizarea
activității grupurilor de lucru.
Realizat.
Planul – cadru pentru instituțiile de
învățămînt special revizuite, aprobate
prin ordinul Ministrului Educației
nr.312 din 11 mai 2015.
Realizat.
Planul – cadru pentru învățămîntul
primar, gimnazial și liceal, anul de
studii 2015-2016 a fost elaborat și
aprobat prin ordinul Ministrului
Educației nr.312 din 11 mai 2015).
Realizat parțial.
1) A fost revizuit proiectul
Regulamentului, prin completarea şi
modificarea în conformitate cu
prevederile Codului educaţiei.
2) Proiectul Regulamentului a fost
propus pentru dezbateri publice, fiind
plasat la transparenţă decizională.
Va a fi propus pentru aprobare la
Colegiul ME, în semestrul I al anului
2016.
Realizat.
1) Metodologie elaborată și aprobată
la ședința CNC, proces verbal nr.3
din 27 mai 2015.
2) Au fost aprobate la CNC prin
Ordinul ME nr. 862 din 07.09.2015,
următoarele documente normative:
a) Metodologia privind
implementarea evaluării criteriale
prin descriptori în clasa I;
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b) Instrucțiune metodică privind
Evaluarea criterială prin descriptori în
învățămîntul primar;
c) Ghidul metodologic.
2.2.2. Dezvoltarea curriculară
pentru învăţămîntul general din
perspectiva relevanţei
competenţelor necesare pentru
viaţă

1) Inițierea procesului de
modernizare curriculară la
disciplinele școlare

Trimestrul IV

Resurse
externe

DÎP,
ANCE

50% curricula
modernizate

2) Monitorizarea
implementării curriculumului
și a Planului-cadru de
învățămînt la fiecare disciplină
școlară, inclusiv disciplinele
opționale

Iunie,
septembrie,
decembrie

Resurse
proprii

DÎP

Rapoarte
aprobate

Februarie septembrie

Resurse
proprii

DÎP

Recomandări
metodice
elaborate și
aprobate

3) Inserția subiectelor din
domeniul Educației sociofinanciare în curricula la
disciplinele școlare

Realizat parțial.
1) Au fost elaborate competențe
generale la disciplinele școlare pentru
curricula modernizate.
2) Au fost elaborate Sugestiile
metodologice generale pentru
formarea și evaluarea competențelor.
3) A fost elaborat și descris conceptul
ariilor curriculare pentru formarea și
evaluarea competențelor.
4) A fost elaborat Sistemul de
atribute generice ale elevilor pe
niveluri de învățămînt.
Realizat.
1) Au fost aplicate chestionare pentru
responsabilii de discipline școlare din
OLSDÎ, în cadrul reuniunilor
metodice din iunie-august.
Rezultatele chestionarelor au fost
analizate.
2) Rapoartele au fost aprobate în
cadrul ședinței DÎP.
Realizat.
1) Au fost elaborate Recomandările
metodologice privind inserţia
subiectelor din domeniul Educatiei
econimice şi Educaţiei sociofinanciare şi prezentate în cadrul
reuniunii metodice republicane cu
responsabilii de educaţie socioumanistică din cadrul OLSDÎ din
luna august 2015.
2) Au fost elaborate modele de
inserţie a subiectelor din domeniul
Educaţiei ecomonice pentru
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2.2.3. Promovarea
curriculumului la decizia şcolii
(CDŞ), a cross-curriculumului şi
abilitarea cadrelor didactice în
proiectarea CDŞ

4) Formarea și instruirea
grupurilor de experți naționali
pentru modernizarea curricula
la disciplinele școlare

Trimestrul II

1) Elaborarea și aprobarea
curricula la disciplinele
opționale relevante, în
contextul dezvoltării
competențelor necesare pentru
viață

Martie

2) Revizuirea Instrucțiunii cu
privire la completarea,
păstrarea și eliberarea actelor
de studii în vederea reflectării
în acestea a rezultatelor la

Februarie –
mai

Resurse
externe

DÎP,
ANCE
Grupuri de
experți formate
și instruite

-

DÎP

Curricula
aprobate și
plasate pe
pagina web a
ME

-

DTI,
în colaborare cu
DÎP

Instrucțiune
aprobată

disciplinele de studii Geografia,
Istoria românilor şi universală, Limba
străină, clasele VIII- IX şi XI-XII.
3) Au fost prezentate modelele de
inserţie, sus nominalizate, în cadrul
reuniunilor metodice raionale privind
organizarea procesului educaţional în
anul de studii 2015-2016, cadrelor
didactice de la disciplinele de studii
din aria curriculară Educaţie socioumanistică, în vederea aplicării în
procesul de proiectare-predareevaluare.
Realizat.
1) Au fost formate și instruite
Grupurile de experți (prezentate
modele);
2) Au fost antrenați membrii
Grupurilor de lucru în activitatea de
elaborare a competențelor generale și
a descrierii ariilor curriculare.
Realizat.
1) Disciplinele opționale pentru care
există suportul curricular au fost
introduse în Planul-cadru pentru
învățămîntul primar, gimnazial și
liceal pentru anul de studii 2015-2016
și aprobate prin Ordinul nr.312 din
11.05.2015.
2) În cadrul ședințelor CNC au fost
aprobate alte 31 documente (curricula
opționale, ghiduri pentru profesori).
3) Toate documentele au fost plasate
pe pagina web a ME.
Realizat.
Instrucțiunea cu privire la
personalizarea automatizată,
eliberarea, evidența și păstrarea
actelor de studii din învățămîntul
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2.2.4. Consolidarea şi
dezvoltarea sistemului de
evaluare finală în învăţămîntul
primar şi secundar general

disciplinele opționale studiate
de elevi
1) Organizarea şi desfăşurarea
testării internaţionale PISA2015 în domeniile Citire/
Lectură, Matematică şi Ştiinţe

general aprobată (Ordinul nr.261 din
28.04.2015).
Realizat.
1) Materiale pentru testare au fost
traduse şi adaptate la contextul
naţional, tipărite şi aplicate în testare.
2) Testare PISA-2015 a fost
desfăşurată în perioada 31 martie - 03
aprilie.
3) Testele elevilor au fost verificate și
datele din testare au fost transmise
organizatorilor internaţionali pentru
pregătirea raportului pe ţară.

Semestrul I

-

ANCE

Materiale
pentru testare
traduse şi
adaptate la
contextul
naţional,
tipărite şi
aplicate în
testare
Testare
desfăşurată
Date din
testare
transmise
organizatorilor
internaţionali
pentru
pregătirea
raportului pe
ţară

2) Coordonarea elaborării şi
perfecţionării programelor de
examen şi a testelor de
examen pentru testarea pe
eşantion reprezentativ,
simularea examenelor, pentru
examenul din sesiunea de bază
şi pentru examenul din
sesiunea suplimentară

Semestrul I

-

ANCE

Teste de
examen
elaborate şi
administrate în
sesiunea de bază
şi în sesiunea
suplimentară
Programe de
examen
aprobate

Realizat.
În baza programelor de examen
aprobate, au fost elaborate peste 100
de teste de examen, administrate în
sesiunea de bază şi în sesiunea
suplimentară în cadrul evaluărilor
finale din învățămîntul primar,
gimnazial și liceal.

3) Perfecţionarea sistemului
de constituire a bazei de date a

Semestrul I

-

ANCE

Instrucţiune
privind
modalitatea de

Realizat.
1) A fost elaborată și aprobată
Instrucţiunea privind procedurile de

21

candidaţilor la examenul de
bacalaureat, sesiunea 2015

constituire a
bazei de date
aprobată
Bază de date
privind
candidaţii la
examenul de
bacalaureat
constituită

administrare a Sistemului
Automatizat de Prelucrare a Datelor
(Ordin nr.35 din 28.01.2015).
2) A fost constituită Bază de date cu
referire la 25952 de candidaţii la
examenul de bacalaureat.

Obiectivul specific nr. 2.3: Asigurarea curriculară şi metodologică a învăţămîntului profesional tehnic, în conformitate cu
Cadrul Naţional al Calificărilor
2.3.1. Revizuirea cadrului
Aprilie
DÎSPMS
Cadru de
Realizat.
Elaborarea Cadrului de
normativ cu privire la
referință și ghid OME nr.1128 din 26.11.2015
referinţă şi a Ghidului de
proiectarea curriculară şi
elaborat
elaborare a Curriculumului în
dezvoltarea competenţelor
învățămîntul profesional
cadrelor didactice în materie de
tehnic secundar
proiectare curriculară
2.3.2. Modernizarea
curriculumului din învăţămîntul
profesional tehnic în
conformitate cu necesităţile
pieţei muncii

Elaborarea Curricula
modulare/pe discipline la
programe de formare
profesională
(meserii/specialități)

Decembrie

600 mii lei

DÎSPMS

12 curricula
elaborate și
aprobate
pentru pilotare

2.3.3. Elaborarea şi
implementarea Sistemului de
Credite de Studii Transferabile
în învăţămîntul profesional
tehnic postsecundar

Monitorizarea implementării
Sistemului de Credite de
Studii Transferabile în
învăţămîntul profesional
tehnic postsecundar

Decembrie

-

DÎSPMS

Raport de
monitorizare
elaborat

2.3.4. Crearea condiţiilor de
implementare a învăţămîntului
dual cu implicarea efectivă a
agenţilor economici

Implementarea programelor
de formare profesională duală
în învățămîntul profesional
tehnic secundar

Septembriedecembrie

-

DÎSPMS,
în colaborare cu
ministerele de
resort

Programe de
formare
profesionala
duală
implementate
în 3 instituții

Realizat parțial.
OME nr.869 din 07.09.2015
OME nr.402 din 11.09.2015
OME nr.1065 din 03.11.2015

Realizat.
Raport elaborat.

Realizat.
Formarea profesională prin sistem
dual se implementează în cadrul:
Școlii profesionale nr. 1, or. Cahul;
Școlii profesionale or. Hîncești;
Școlii profesionale nr.1, mun

22

2.3.5. Actualizarea
nomenclatorului de meserii şi a
nomenclatorului specialităţilor
(specialităţi mixte), în
conformitate cu necesităţile
economice ale ţării şi cu
standardele europene (Eurostat)
2.3.6. Elaborarea şi
implementarea Cadrului
Naţional al Calificărilor pentru
învăţămîntul profesional tehnic

Revizuirea și aprobarea
proiectului Nomenclatorului
domeniilor de formare
profesională, al specialităţilor
şi calificărilor pentru
pregătirea cadrelor în
instituţiile de învăţămînt
profesional tehnic
postsecundar
Elaborarea calificărilor la 40
de programe de formare
profesională tehnică

Aprilie

-

DÎSPMS

August

5 mln lei

DÎSPMS,
în colaborare cu
PAT

de învățămînt
profesional
tehnic
Plan-cadru
aprobat

Chișinău;
Școlii profesionale nr. 3, mun. Bălți.

40 de calificări
elaborate și
aprobate

Realizat.
OME nr.1230 din 24.12.2015

Realizat.
HG nr.853 din 14.12.2015

Obiectivul specific 2.4: Modernizarea curriculumului universitar din perspectiva centrării pe competenţe, pe cel ce învaţă şi pe necesităţile mediului economic
2.4.1. Schimbarea paradigmei
Monitorizarea procesului de
Pe parcursul
DÎSDŞ
Nr. de curricula Realizat.
curriculumului universitar, în
ajustare a curriculumului
În baza Recomandărilor experților
anului
revizuite
corespundere cu noile tendinţe
universitar pentru programele
europeni pentru actualizarea
şi concepte curriculare: centrare de drept în conformitate cu
curriculum-ului și incorporarea unor
pe tematica cross-curriculară,
recomandările evaluărilor
noi metode de predare în
centrare pe competenţe, centrare externe
învățămîntul juridic superior, a fost
monitorizat procesul de ajustare a
pe cel ce învaţă
curriculumului universitar la Drept pentru Ciclul I, în 17 universități
(Dispoziția Ministrului nr. 396 din
07.09.2015).

2.4.2. Implicarea mediului de
afaceri în procesul de dezvoltare
curriculară şi a Cadrului
Naţional al Calificărilor

Asigurarea participării
mediului de afaceri în
definitivarea CNC pe domenii
de formare profesională

Pe parcursul
anului

-

DÎSDŞ

Nr. de
participanţi ai
mediului de
afaceri

Realizat.
Reprezentanții mediului de afaceri
participă în proporție de 5% la
definitivarea CNC, semnăturile
confirmative sînt pe CNC. Pentru
volumul IV - 29 CNC ÎS pentru dom.
de formare profesională: 22, 31, 32,
33, 34, 38, 42, 44, 55, 85 (38 de
specialități) au fost consultate/avizate
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2.4.3. Fundamentarea şi
promovarea unui management
curricular la nivel naţional, local
şi instituţional

Elaborarea cadrului de
referinţă al curriculumului
universitar şi al
managementului curricular

Trimestrul IV

-

DÎSDŞ

Cadru de
referinţă
elaborat

2.4.4. Modernizarea
curriculumului universitar din
perspectiva tehnologiilor
didactice moderne, inclusiv a
celor informaţionale şi
comunicaţionale, a centrării pe
student, a formării de
competenţe necesare pentru
calificare profesională

Modernizarea curriculumului
universitar din perspectiva
tehnologiilor didactice
moderne, inclusiv a celor
informaţionale şi
comunicaţionale, a centrării pe
student, a formării de
competenţe necesare pentru
calificare profesională

Pe parcursul
anului

Resurse
externe

DÎSDŞ

Nr. de curricula
modernizate

de reprezentanții mediului de afaceri
CNCÎS – 58 de agenți economici.
Realizat.
A fost editat Cadrul de referință al
curriculumului universitar și al
managementului curricular (un grup
de autori) și repartizat instituțiilor de
învățămînt pentru consultare și
implementare (3 noiembrie 2015).
Realizat.
Dezvoltare continuă a procesului de
modernizare a curricula universitare
în conformitate cu prevederile actelor
normative în vigoare și cu
recomandările Comisiei Europene de
realizare a obiectivelor procesului
Bologna.

Corelarea curriculumului
Pe parcursul
Realizat.
DÎSDŞ
Nr. de planuri
universitar cu Cadrul Naţional
anului
Sînt aprobate și autorizate noi
corelate
al Calificărilor pentru
programe de licență (54) și de master
inginerie, economie şi ştiinţe
(7).
agricole
Obiectivul specific 2.5: Promovarea cercetării ca instrument de formare profesională avansată şi vector de susţinere a performanţei şi calităţii în învăţămîntul superior
2.5.1. Impunerea performanţei
1) Elaborarea criteriilor de
Trimestrul I
DÎSDŞ,
Realizat.
Criterii
în cercetare drept criteriu de
autorizare provizorie și de
ANACIP
aprobate prin Aprobate regulamente instituționale
evaluare şi promovare a calităţii înființare a școlilor doctorale
în 19 universități
ordinul
programelor de formare
Aprobată Metodologia d e organizare
ministrului
profesională şi a personalului
a competiției granturilor doctorale
(Ordinul nr. 936 din 29 septembrie
din învăţămîntul superior
2015 )
HG nr. privind autorizarea școlilor
doctorale
Hotărârea Guvernului Nr. 855 din 26
decembrie 2015 Cu privire la
modificarea Regulamentului privind
organizarea studiilor superioare de
doctorat, ciclul III, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr.1007 din 10
decembrie 2014; HG nr. 816 din 11
2.4.5. Corelarea curriculumului
universitar cu Cadrul Naţional
al Calificărilor
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2) Coordonarea procesului de
elaborare a standardelor
minimale de performanță
științifică pentru conducătorii
de doctorat

Trimestrul III

-

DÎSDŞ,
CNAA

Criterii şi
indicatori de
performanţă,
aprobaţi prin
ordinul
ministrului

3) Coordonarea procesului de
elaborare a metodologiei de
evaluare externă și acreditare a
programelor de doctorat

Trimestrul IV

-

DÎSDŞ

Metodologie
aprobată

1) Elaborarea Regulamentului
de conferire a titlurilor
științifico-didactice

Trimestrul IV

-

DÎSDŞ,

Regulament
aprobat

2) Revizuirea Regulamentului
ocupării prin concurs a
funcțiilor didactice, știinţificodidactice și științifice

Trimestrul IV

-

DÎSDŞ

Regulament
revizuit şi
aprobat

2.5.3. Susţinerea finanţării
distincte a programelor de
doctorat

Elaborarea și dezvoltarea
planului de admitere la
programe de doctorat

Trimestrul IV

-

DÎSDŞ

Plan de
admitere
elaborat şi
dezvoltat

2.5.4. Instituirea de mecanisme
de atragere a tinerilor cu

Implementarea
Regulamentului de organizare

Pe parcursul
anului

-

DÎSDŞ

Nr. de
regulamente

2.5.2. Elaborarea standardelor
de performanţă în cercetare
necesare pentru obţinerea
titlurilor ştiinţifice

noiembrie 2015 Cu privire la
acordarea dreptului de organizare a
studiilor superioare de doctorat
instituțiilor de învățământ superior,
consorțiilor, parteneriatelor naționale
și internaționale.
Realizat.
Înregistrat la ministerul justiției cu
nr. 1072 din 17.11.15 si aprobat prin
ord. ministrului educației nr.848 din
24 08.15
Realizat parţial.
Metodologie elaborată și plasată la
transparență decizională
(www.particip.gov.md). Urmează a fi
supusă dezbaterilor publice şi
aprobată de Guvern.
Realizat.
HG nr.586 din 24.08.15

CNAA

Realizat parțial.
Proiectul Regulamentului este
elaborat, avizat la ministere, la
universități și a fost plasat la
transparență deciziolală pe
www.particip.gov.md. Va fi înnaintat
spre aprobare în conformitate cu
modul stabilit.
Realizat.
H.G 453 din 24.07.2015 cu privire la
aprobarea planului de admitere la
studii superioare de doctorat-Ciclul
pentru anul de studii 2015-2016.
Realizat.
Regulamente instituţionale elaborate
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performanţe în cercetare către
cariera universitară

a programelor de studii de
doctorat, ciclul III

2.5.5. Instituirea de mecanisme
transparente şi competitive de
susţinere financiară a cercetării
cadrelor didactice universitare
cu performanţe dovedite în
activitate

Promovarea bunelor practici
privind mecanismele de
susținere financiară a
cercetării cadrelor didactice
universitare cu performanţe
dovedite în activitate

Pe parcursul
anului

-

DÎSDŞ

instituționale
aprobate

și aprobate. Au fost aprobate 13 școli
și consorții doctorale.

Nr. de inițiative
în universități

Realizat.
Cu contribuția Ministerului Educației
și Ministerului Agriculturii și
Industriei Alimentare (1,3 mln de
euro), s-a deschis noul Centru de
excelență de vinificație a UTM, dotat
cu echipamente și 10 laboratoare
performante pentru tehnologia
vinului. A fost deschise în cadrul
UTM 2 center de excelență: 1)
Centrul de excelență în domeniul TIC
și 2) Centrul de excelență în
domeniul Dizainului vestimentar.

Obiectivul specific 2.6: Dezvoltarea relațiilor de colaborare cu statele lumii si partenerii de cooperare
2.6.1. Negocierea şi semnarea
tratelor internaționale în
domeniul educației

1) Negocierea și pregătirea
pentru semnare a Acordului
între Guvernul Republicii
Moldova și Guvernul
Regatului Spaniei, privind
recunoaşterea diplomelor,
titlurilor academice,
calificărilor şi competenţelor

Trimestrul IV

-

DRIIE

HG privind
inițierea
negocierilor

2) Inițierea negocierilor și
pregătirea pentru semnare a
Programului de cooperare
între Guvernul Republicii
Moldova și Guvernul
Republicii Portugheze în
domeniul limbii, educației,
științei, culturii, tineretului,
sportului și mass-media

Trimestrul III

-

DRIIE

HG privind
inițierea
negocierilor

Realizat.
HG nr. 364 din 12.06.2015 „Pentru
inițierea negocierilor asupra
proiectului Acordului dintre
Guvernul Republicii Moldova și
Guvernul Regatului Spaniei privind
recunoașterea diplomelor, titlurilor
științifice, calificărilor și
competențelor”. La moment este
prezentat la Guvern setul de materiale
pentru aprobarea semnarii Acordului,
urmare definitivării procesului de
negociere cu partea spaniolă.
Realizat.
Decretul Președintelui RM nr. 1679
din 13.07.2015 pentru aprobarea
negocierilor asupra Acordului
menționat.
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3) Negocierea și semnarea
Programului de cooperare în
domeniul educației între
Ministerul Educației al
Republicii Moldova și
Ministerul Educației, Științei
și Sportului al Republicii
Slovace
4) Inițierea negocierilor și
pregătirea pentru semnare a
Protocolului de cooperare
între Ministerul Educației al
Republicii Moldova și
Ministerul Educației Naționale
a României
5) Negocierea și semnarea
Acordului de cooperare între
Guvernul Republicii Moldova
și Guvernul Republicii
Macedonia în domeniul
educației, științei și inovării
6) Negocierea și semnarea
Acordului de cooperare între
Guvernul Republicii Moldova
și Guvernul Republicii Serbia
în domeniul educației, științei
și inovării

7) Negocierea și semnarea
Acordului de cooperare între
Guvernul Republicii Moldova
și Guvernul Republicii Croația
în domeniul educației, științei
și inovării
8) Negocierea și semnarea
Protocolului dintre Ministerul
Educaţiei al Republicii

Trimestrul II

-

DRIIE

Program
negociat şi
semnat

Parțial realizat.
Proiectul Programului a fost reavizat
la ministerele de resort și transmis
spre consultare părții slovace. Partea
Slovaca nu manifesta interes pentru
semnarea acestui tratat.

Trimestrul III

-

DRIIE

HG privind
inițierea
negocierilor
Protocol
negociat şi
semnat

Trimestrul II

-

DRIIE

Acord negociat
şi semnat

Realizat parțial.
Ministerul Educației a inițiat
procedurile interne de avizare a
proiectului Protocolului remis de
către Partea română. Din cauza
Guvernului în exercițiu nu poate fi
aprobată HG privind ințierea
negocierilor.
Realizat.
HG nr. 549 din 14.08.2015 privind
aprobarea semnării Acordului.

Trimestrul IV

-

DRIIE

Acord negociat
şi semnat

Trimestrul IV

-

DRIIE

Acord negociat
şi semnat

Trimestrul III

-

DRIIE

Protocol
negociat şi
semnat

Realizat parțial.
Prin canale diplomatice, a fost
sensibilizat ministerul de resort al
Republicii Serbia privind
disponibilitatea părții moldave de
semnare a Acordului. Spre regret,
partea sîrbă nu a revent cu comentarii
și propuneri privind semnarea
tratatului.
Realizat parțial.
Transmis părții croate spre
consultare. Partea croată nu a
manifestat interes pentru a semna
acest tratat.
Realizat.
HG nr. 548 din 14.08.2015 privind
aprobarea semnării Protocolului.
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Moldova şi Ministerul
Învăţămîntului şi Ştiinţei din
Ucraina, privind colaborarea
în domeniul învăţămîntului
pentru anii de studii 20142017
9) Inițierea negocierilor și
pregătirea pentru semnare a
Acordului între Guvernul
Republicii Moldova și
Guvernul Republicii Armenia
în domeniul educației și
științei

Trimestrul III

-

DRIIE

HG privind
inițierea
negocierilor

Realizat.
HG nr. 232 din 05.05.2015 pentru
inițierea negocierilor și aprobarea
semnării. Este transmis Părții armene
spre aprobare. Documentul va fi
semnat cu ocazia primei vizite
oficiale ale Partilor.

10) Inițierea negocierilor și
pregătirea pentru semnare a
Acordului între Guvernul
Republicii Moldova și
Guvernul Federației Ruse,
privind recunoașterea
reciprocă a studiilor,
calificărilor și titlurilor
științifice

Trimestrul IV

-

DRIIE

HG privind
inițierea
negocierilor

Realizat.
HG nr. 550 din 14.08.2015 privind
aprobarea negocierilor asupra
Acordului.

11) Inițierea negocierilor și
pregătirea pentru semnare a
Acordului între Guvernul
Republicii Moldova și
Guvernul Republicii Populare
Chineze privind recunoașterea
actelor de studii, titlurilor
academice și calificărilor

Trimestrul III

-

DRIIE

HG privind
inițierea
negocierilor

Realizat parțial.
Proiectul Acordului a fost avizat la
ministerele de resort. Va fi înaintat
Guvernului spre aprobare la
desemnarea unui nou Guvern.
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2.6.2. Cooperarea cu Uniunea
Europeană

1) Monitorizarea
implementării Planului de
Acțiuni privind realizarea
Acordului de Asociere

Pe parcursul
anului

2) Promovarea în Republica
Moldova a Programului UE
Erasmus +

Pe parcursul
anului

-

DRIIE,
subdiviziunile
de profil

-

DRIIE

Raport de
progres
prezentat
MAEIE

Nr. de proiecte
realizate
Nr. de
participanți în
programe

Realizat.
1) Monitorizarea implementării
PNAA se realizează, semestrial, pe
platformă electronică (Plan PRO).
Ministerul Educației a Prezentat
raportul de Progres în cadrul Primului
Comitet de asociere RM-UE pe 19
octombrie curent.
2) Raport de progres privind
implementarea PNAA în semestrul I,
2015 realizat și prezentat MAEIE
(scrisoare nr.IE/1-2/353-8594 din
26.06.2015).
Realizat.
1) Publicate anunturi pe site-ul ME
privind apelurile de prezentare a
proiectelor.
2) Ședință comună cu Oficiul
Național Erasmus+ și Ministerul
Tineretului și Sportului privind
valorificarea oportunităților oferite de
Program.
3) la 31.03.2015 s-a organizat un
seminar instructiv cu reprezentanții
instituțiilor de învățămînt profesional
tehnic privind oportunitățile de
participare în Program.
4) Continuă implementarea a 4
proiecte Jean Monet; 15 proiecte
TEMPUS.
5) Pentru primul apel al Acțiunii
Capacity Building Projects for Higher
Education al Programului Erasmus+,
Comisia Europeană a selectat în
Short List, 9 proiecte în care se
regăsesc instituții de învățămînt din
R. Moldova.
6) Participanți: Erasmus Mundus
Joint Master Degree – 8 burse;
Erasmus Mundus Action 2

29

3) Implementarea Proiectului
eTwinning în Republica
Moldova

Pe parcursul
anului

-

DRIIE

Nr. de proiecte
active
Nr. de profesori
înregistrați
Nr. de școli
înregistrate

(scholarships/mobilities) – total 314
mobilităţi, din care: 101 – Licență; 93
– Masterat; 55 – Doctorat; 40 –
Postdoctorat; 25 - cadre didactice.
7) Pentru apelul din 2015 a
Proiectelor Capacity Building,
instituțiile de învățămînt din RM au
cîștigat 3 proiecte, dintre care 2
proiecte naționale.
Pe 15 octombrie curent, ME, în
comun cu Oficiul Național Erasmus+,
a organizat Erasmus+ Information
Day.
Realizat.
1) S-au desfășurat activități de
promovare a Programului:
organizarea și monitorizarea Zilei
eTwinning în 18 școli; prezentarea și
distribuirea materialelor promoționale
în cadrul Zilei Europei (Chișinău și
Soroca).
2) Organizate, în comun cu Agenția
de suport pentru Programul
eTwinning, a 3 seminare de
instruire/informare pentru
reprezentanții școlilor profesionale și
colegiilor.
3) Date statistice:
Nr. de școli – 89 total (13 înregistrate
în anul 2015);
Profesori înregistrați -170 total (38
înregistrați în anul 2015);
Proiecte – 242.
Activități de instruire realizate:
Programul eTwinning a avut o
contribuție substanțială pentru
formarea continuă a cadrelor
didactice din țară, astfel pe parcursul
anului 2015, circa 300 de profesori
din învățămîntul general au beneficat
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4) Monitorizarea
implementării platformelor de
cooperare cu UE: Platforma
Parteneriatului de Mobilitate
RM-UE, Inițiativele UE
pentru PaE, Strategia UE
pentru Regiunea Dunării

Pe parcursul
anului

-

DRIIE

Nr. de
participanți în
proiecte/activități

de cursuri de formare în cadrul a
diverse evenimente naționale și
internaționale, precum și în cadrul
cursurilor on-line.
În acest an școlile din Republica
Moldova au fost eligibile pentru
inițierea de proiecte, ori pîna acum
puteau doar să adere la proiecte
inițiate de parteneri. Astfel,
instituțiile de învățămînt din
Republica Moldova au înaintat 25 de
proiecte pentru implementare. De
asemenea, pentru prima data în anul
2015, 3 profesori/proiecte au primit
Premiul european de calitate pentru
proiectele înaintate la concurs, iar
alții 6 profesori au primit Premiul
Național de calitate. Pentru prima
data în 2015, 3 profesori din
Republica Moldova au fost decernați
de către Comisia Europeană cu titlul
de Ambasador eTwinning.
Realizat.
1) A fost prezentat Raport de Progres
privind implementarea PaE.
Pregatirea materialelor și participare
la Ședinta de Înalt nivel a PaM (9
iulie). Începînd cu luna mai 2015,
Ministerul Educației a devenit
instituție coordonatoare a Ariei
Prioritare 9, Investiția în oameni și
capacități, de comun cu Ministerul
Federal al Educației și pentru Femei
și Ministerul Muncii, Protecției
Sociale și Protecției Consumatorilor
din Austria.
2) Participarea la Grupul de lucru,
Creativity and Entrepreneurship (18
mai 2015).
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2.6.3. Dezvoltarea relațiilor de
colaborare cu organizațiile
internaționale și partenerii de
dezvoltare

1) Conlucrarea cu
organizațiile internaționale și
regionale: ONU, CoE, OIF,
CRC, ICE, OCEMN, CSI etc.

Pe parcursul
anului

-

DRIIE

Nr. de
iniţiative,
proiecte/
programe
implementate
Nr. de
participanți în
programe de
mobilitate

3) Participarea coordonatorului
domeniului prioritar (PAC) Investiția
în oameni și capacități, la cea de-a 9a ședință a Steering group, 28-29 mai
2015, Podgorica.
4) inițierea participării ME la Grupul
de lucru, Green Competences for
Ecotourism in the Danube Region prima ședință a grupului organizată
pe 8-9 iunie 2015, la București.
5) Participarea la Conferința de lucru
a Coordonatorilor domeniiilor
prioritare (PAC), 24-25 iunie 2015,
Viena.
6) Rapoarte de progres pe proiectele
din Planul de acțiuni (mai 2015).
7) Diseminate informații despre
oportunități de aplicare la proiecte. Pe
14 decembrie s-a participat la sedința
celei de-a 14-a Platforme a PaE
Contacte interumane, în cadrul căreia
a fost prezentat un raport privind
impactul Programelor UE asupra
sistemului educațional național.
Realizat.
1) S-au mediatizat pe site-ul ME
propuneri de proiecte, programe de
mobilitate oferite de organizațiile
respective.
2) A fost acordat suport logistic și de
conținut pentru:
a) participarea conducerii ME la
Forumul Mondial al Educației,
organizat de UNESCO, la Paris și în
Coreea;
b) participarea RM la Inițiativa
UNESCO - Cea mai mare lecție din
lume privind cunoasterea celor 17
obiective Globale adoptate de către
ONU;
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c) vizita în RM a Înaltului Comisar
pentru persoanele cu dizabilități.
3) În contextul cooperării cu agențiile
specializate ale ONU au fost
semnate:
a) Memorandum de Înțelegere între
Ministerul Educației al Republicii
Moldova, Centrul Republican de
Asistență Psihopedagogică și
UNICEF Moldova privind finanțarea
și implementarea unui proect pentru
promovarea educației inclusive în
Republica Moldova, semnat la 6
octombrie 2015;
b) Memorandum de înțelegere între
Ministerul Educației și Programul
Națiunilor Unite pentru Dezvoltare,
13 octombrie 2015.
4) A fost asigurată participarea
conducerii ME la Conferința
ministerială în contextul Procesului
Bologna (Erevan, Armenia) și la
ședințele de lucru ale Bologna
Folow-up group (două ședințe la
Vaduz și Luxembourg) . Se
realizează activități logistice pentru
preluarea Președinției Bologna
Folow-up Group, începînd cu 1
ianuarie 2016, de comun cu Olanda.
5) S-a asigurat suport pentru
realizarea activităților în domeniul
educației în contextul Președinției
RM la OCMN, inclusiv moderarea
Grupului de lucru în domeniul
educației a OCMN (9-10 martie,
Istanbul). Completarea chestionarului
BSEC privind colaborarea
internațională a instituțiilor de
învățămînt și mobilitatea academică a
studenților.

33

2) Acordarea spijinului
necesar în cooperarea cu
donatorii și agențiile
implementatoare de proiecte:
GOPA, GIZ
/LED/ADA/Kulturkontakt/

Pe parcursul
anului

-

DRIIE

Proiecte/
investiții
atrase/
implementate

6) Participarea la Ședința ordinară a
Bordului de conducere a CRC și
acordat suport logistic în delegarea
reprezentanților ME în participarea la
conferințele organizate în contextul a
ERI SEE.
7) În contextul cooperarii cu CoE
Programul Pestalozzi a fost realizat la
Chișinău seminarul Național pentru
manageri școlari (11-13 mai 2015, la
Chișinău) cu genericul How to
support leadership for eguity and
learning. Se acordă suport în aplicare
și se recomandă cadrele didactice din
RM pentru diverse seminare în cadrul
Programului Pestalozzi. S-a realizat o
nouă aplicație pentru un Seminar
European în cadrul Programului
Pestalozzi pentru anul 2016.
8) Pe dimensiunea cooperării cu OIF
au fost organizate mai multe
întrevederi cu Ambasada Franției la
Chișinău, Alianța Franceză privind
optimizarea implementării Proiectului
Claselor Bilingve. În cooperare cu
AUF a fost semnat Memorandum de
cooperare privind participarea
instituțiilor de învățămînt superior din
țară în proiecte de cercetare
științifică. S-a elaborat în acest
context și un plan de acțiuni pentru
realizarea Memorandumului.
Realizat.
1) Promovare pentru semnare și
aprobare a Acordului de Grant între
Guvernul Republicii Moldova și
Guvernul Japoniei în vederea
realizării Programului de granturi
nonproiect în domeniul educației,
semnat la Chișinău, la 15 aprilie
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KOIKA

2.6.4. Coordonarea programelor
de mobilitate academică

3) Implementarea în
Republica Moldova a
Programului ACES

Pe parcursul
anului

-

DRIIE

Proiectele
implementate

4) Participarea în programul
UE privind reforma justiţiei

Pe parcursul
anului

Resurse
externe

DÎSDŞ

Raport privind
rezultatele
evaluărilor
externe la
programele de
licență la Drept

5) Participarea în proiectele
TEMPUS QUAEM , EuniAM,
LMPH

Pe parcursul
anului

Resurse
externe

DÎSDŞ

Activitățile
realizate

Ianuarieaprilie

-

DRIIE

Programele/
proiectele
identificate
Nr. de
participanți în

1) Identificarea de noi
oportunități și mediatizarea
programelor de mobilitate
academică internațională
pentru tineri, cercetători și
cadre didactice

2015. Prezentarea la MAE și IE a
raportului de progres și propunerile
de perspectivă privind cooperarea cu
LED.
2) A fost promovat spre semnare un
Memorandum de Înțelegere finanțat
de ADA privind implementarea
proiectului de Reconceptualizare a
orientării profesionale și concilierea
în carieră (semnat în ianuarie 2015).
Realizat.
1) A fost mediatizat Programul pe
site-ul ME.
2) S-au organizat 3 seminare
informative pentru aplicare la
Program. Se acordă suport
metodologic aplicanților. Instituțiile
de învățămînt din Republica Moldova
au cîștigat 3 Proiecte ACES .
Realizat.
1) Raportul final este prezentat ME şi
MJ și este plasat pe pagina web a
ME.
2) În baza raportului, sînt formulate
propuneri de îmbunătăţire a curricula
pentru programele de învăţămînt în
Drept de către experţii UE.
Realizat.
Se implementează cîteva proiecte: ce
ţin de autonomia universitară
(ATHENA, EUNIaM), pentru
asigurarea calităţii (QUAEM), pentru
dezvoltarea de noi programe în
Turism (LHPH).
Realizat.
În cooperare cu MAE și IE, dar și cu
alti parteneri de cooperare au fost
identificate noi oportunități,
proiecte/programe pentru mobilitate
academică. Plasate pe site-ul ME
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programe de
mobilitate
2) Promovarea mobilităților
academice în cadrul tratatelor
internaționale semnate de
Republica Moldova

Ianuarie-iulie

-

DRIIE

Nr. de
participanți în
programe de
mobilitate

3) Implementarea Programului
de mobilități academice
CEEPUS

Pe parcursul
anului

-

DRIIE

Nr. de
participanți în
Program
Nr. de rețele
create

circa 40 de avize în acest sens. În
special programe proiecte oferite de
Guvernele Austriei, Germaniei,
Franței, Olanda și alte state.
Realizat.
Mediatizate ofertele de burse și
acordat suport logistic pentru aplicare
în contextul tratatelor internaționale
implementate cu Bulgaria, Cehia,
Slovacia, China, România, Turcia,
Țările Baltice, Germania, Franța,
SUA, Federația Rusă. Promovarea
oportunităților de mobilitate în cadrul
Programului UE Erasmus+.
Realizat.
1) Prezentarea și promovarea
Programului în cadrul Ședinței
Consiliului Rectorilor, (30 aprilie
2015) (ASEM).
2) Selecția anuală a rețelelor
CEEPUS (martie 2015), punctaj
acordat la 102 rețele.
3) Managementul mobilităților
CEEPUS (outgoing) pentru anul
academic 2015-2016, semestrul I (53
mobilități accepate), mobilitățile
incaming vor fi acceptate la sfîrșitul
lunii iunie, începutul lunii iulie.
4) Participarea domnului
Viceministru, Igor Grosu, la cea de-a
19-a Adunare Generală a Comitetului
Mixt al Miniștrilor statelor
participante în Programul CEEPUS,
(09 aprilie 2015); În decembrie 2015
s-a participat la Senior Official
Meeting și ședința de totalizare a
Programului.
5) Plasate informaţii pe site-ul oficial
al programului, pe site-ul ME precum
și pe reţeaua de socializare
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4) Elaborarea bazei de date
privind mobilitatea academică

Decembrie

-

DRIIE

Bază de date
elaborată

www.civic.md. Organizate mai multe
sesiuni de informare în rîndul
studenților și profesorilor.
Total în cadrul programului în anul
academic au beneficiat de burse de
formare și mobilitate 54 de studenți,
profesori, iar în Republica Moldova,
prin programe de mobilitate au sosit
36 de persoane (profesori, studenți)
din statele Programului.
Realizat.
În conlucrare cu instituțiile de
învățămînt au fost definitivate
următoarele informații:
1. Mobilitatea academică a
studenților (pe cicluri de studii, /țară,
program, durată), anul 2014;
2. Mobilitatea academică a cadrelor
didactice din învațămîntul superior și
profesional- ethnic (țară, program,
durată).
3. Colaborarea internațională a
instituțiilor de învățămînt superior în
cadrul proiectelor internaționale;
4. Colaborarea internațională a
instituțiilor de învățămînt
profesional-tehnic și mediu de
specialitate în cadrul proiectelor
internaționale;
5. Baza de date privind acordurile
internaționale a intituțiilor de
învățămînt superior;
6. Bază de date privind acordurile
internaționale a instituțiilor de
învățămînt profesional-tehnic și
mediu de specialitate;
7. Completarea chestionarului BSEC
privind colaborarea internațională a
instituțiilor de învățămînt și
mobilitatea academică a studenților.
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2.6.5. Prestarea serviciilor
educaționale pentru străini în
Republica Moldova

1) Conlucrarea cu instituțiile
de învățămînt privind invitarea
la studii și activitate didactică
în Republica Moldova a
străinilor

2) Inspectarea tematică şi
acordarea asistenţei
metodice instituţiilor de
învăţămînt privind oferirea
serviciilor educaționale
străinilor și documentarea
acestora
3) Generalizarea informaţiei
și actualizarea bazei de date
cu privire la numărul

Maidecembrie

-

DRIIE

Nr. de străini
încadrați în
sistemul
educațional
național

-

DRIIE

Inspecţiile
realizate

-

DRIIE

Bază de date
actualizată

Februarieaprilie

Decembrie

Realizat.
1) Ianuarie 2015 - realizate totalurile
admiterii la studii a străinilor în RM
și actualizată baza de date.
2) Statistici: În a.ac. 2015-2016
realizează studii în RM : 3970
studenți internaționali, inclusiv 1299,
admiși la studii în anul academic
2014-2015. În Programe de
mobilitate precum Erasmus-Mundus 43.
3) A fost elaborat, la solicitarea
Băncii Naționale, raportul privind
studenții internaționali înmatriculați
la studii în RM.
4) A fost acordat suport logistic și
metodologic instituțiilor de
învățămînt din țară (privind
procedura de documentare a
studenților internaționali).
În vederea pregătirii procesului de
admitere pentru anul academic 20152016 în mai a fost organizat
Seminarul metodic cu responsabilii
de studenții străini din instituțiile de
învațămînt superior, la care au
participat reprezentanți ai MAE și IE,
BMA și SIS.
Realizat.
La solicitare, ME a acordat asistență
metodică în completarea dosarelor
pentru admitere și prefectarea actelor
de ședere pe teritoriul RM,
soluționarea unor aspecte ce țin de
obținerea vizelor de intrare în țară.

Realizat.
Baza de date este elaborată - pe
cicluri de studii/țări/instituții de
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învățămînt. In contextul solicitării
BNA a fost prezentată informația
respectivă.

studenţilor străini,
înmatriculaţi la studii în
Republica Moldova în baza
Protocoalelor de colaborare
şi a contractelor individuale
2.6.6. Acordarea suportului în
promovarea politicilor de
conlucrare cu diaspora
moldovenească de peste hotare

1) Oferirea sprijinului în
elaborarea politicilor de
conlucrare cu diaspora
moldovenească de peste
hotare

Pe parcursul
anului

-

DRIIE

Actele
normative/
legislative
elaborate

2) Oferirea sprijinului în
implementarea proiectelor ce
cooperare cu diaspora
moldovenească de peste
hotare
3) Oferirea suporturilor
didactice și metodice pentru
diaspora moldovenească de
peste hotare în scopul studierii
limbii române

Pe parcursul
anului

-

DRIIE

Proiectele
implementate

Realizat.
Suport BRD pentru elaborarea
Strategiei privind Diaspora și
Planului de Acțiuni pentru susținerea
Diasporei moldovenești de peste
hotare.
Realizat.
Participare în Proiectele BRD și OIM
ce țin de diaspora și Migrație.

Realizat.
Au fost repartizate materiale
informative referitoare la
Proiectele/programele ME. Solicitări
de manuale și materiale didactice din
partea Diasporei nu au fost.
Obiectivul general nr. 3: Dezvoltarea, sprijinirea şi motivarea cadrelor didactice pentru asigurarea educaţiei de calitate
Obiectivul specific nr. 3.1: Sporirea atractivităţii profesiei de pedagog şi atragerea şi menţinerea cadrelor performante în sistem
3.1.1. Monitorizarea,
DRUFCA,
Elaborarea unei noi legi a
Trimestrul IV
Proiect de lege Nerealizat.
ameliorarea şi susţinerea
DGEPF,
salarizării în educație
elaborat
motivaţiei cadrelor didactice
subdiviziunile
prin corelarea salarizării cu
de profil
performanţa profesională
3.1.2. Elaborarea şi
Elaborarea Metodologiei de
Trimestrul IV
DRUFCA,
Nerealizat.
Metodologie
implementarea unui sistem
evaluare anuală a personalului
cu sprijinul
elaborată şi
eficient şi transparent de
didactic
proiectului OSF
aprobată
promovare în carieră a cadrelor
didactice, bazat pe rezultate şi
performanţe profesionale
3.1.3. Modernizarea sistemului
Revizuirea sistemului de
DRUFCA,
Nerealizat.
Septembrie
Sistem de
de promovare în carieră a
atestare a cadrelor didactice
DÎP,
atestare revizuit
cadrelor didactice pe baza
DÎSPMS,
Pe parcursul
anului

-

DRIIE

Nr. de
titluri/donații
oferite
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performanţelor profesionale şi
DÎSDŞ
de cercetare
Obiectivul specific nr. 3.2: Asigurarea unui echilibru cantitativ şi structural al ofertei şi cererii de cadre didactice pentru toate nivelurile sistemului educaţional, astfel
încît procesul de studii în toate instituţiile sistemului să fie asigurat integral cu cadre didactice calificate pe discipline
3.2.1. Sporirea atractivităţii
DRUFCA,
Realizat parțial.
1) Elaborarea și
Trimestrul IV
Resurse
Program
profesiei de pedagog şi
în
claborare
cu
Program elaborat și lansat pentru
implementarea unui program
externe (ETF)
elaborat şi
atragerea şi menţinerea cadrelor național pentru sporirea
ETF
dezbateri publice de către proiectul
aprobat
ETF și DÎP.
performante în sistem
calității resursei umane în
educație

3.2.2. Deschiderea accesului
persoanelor cu experienţă
profesională din afara
sistemului educaţional pentru
angajare în învăţămîntul
profesional tehnic şi superior

2) Elaborarea Regulamentului
cu privire la modul de calcul,
repartizare, utilizare și
evidență a transferurilor cu
destinație specială pentru
susținerea cadrelor didactice
tinere
Revizuirea Regulamentului de
organizare a programelor de
studii la toate ciclurile de
studii – licenţă, master şi
doctorat – prin deschiderea
accesului persoanelor cu
experienţă profesională din
afara sistemului educaţional
pentru angajare în
învăţămîntul superior

Trimestrul II

-

DRUFCA

Regulament
elaborat și
aprobat

DÎSDŞ

Regulamente
revizuite şi
aprobate

Realizat.
Regulament elaborat și aprobat (HG
nr.802 din 29.10.2015).

Realizat.
Au fost revizuite și ajustate în
conformitate cu obiectivul trasat un
șir de regulamente:
1) Regulamentul de organizare a
studiilor în învăţământul superior în
baza Sistemului Naţional de Credite
de Studiu, aprobat prin Ordinul nr.
1046 din 29.10.2015.
2) Regulamentul-cadru privind
organizarea examenului de finalizare
a studiilor superioare de licenţă
(aprobat prin Ordinul nr. 1047 din
29.10.2015).
3) HG Regulamentul de organizare a
ciclului II, studii superioare de
master, nr. 464 din 28.07.15.
Obiectivul specific nr. 3.3: Reconceptualizarea formării iniţiale a cadrelor didactice prin dezvoltarea competenţelor acestora, necesare pentru realizarea noului parcurs
educaţional caracteristic unui mediu complex, unei societăţi globale a cunoaşterii şi în continuă schimbare
3.3.1. Dezvoltarea Cadrului
Dezvoltarea CNC pentru
Trimestrul IV
DÎSDŞ
CNC dezvoltat Realizat.
Naţional al Calificărilor şi a
domeniul „Ştiinţe ale
Au fost perfectate, drept model, 4
standardelor profesionale pentru Educaţiei”
CNC pentru Domeniul 14. Proiectele
Trimestrul IV

-
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cadrele didactice, specifice
etapelor carierei profesionale şi
nivelurilor sistemului
educaţional
3.3.2. Modernizarea planuluicadru pentru formarea
profesională iniţială a cadrelor
didactice, din perspectiva
formării competenţelor generale
şi specifice

1) Revizuirea
Nomenclatorului domeniilor
de formare profesională şi a
specialităţilor
2) Revizuirea Planului-cadru
pentru învăţămîntul superior
în corelare cu CNC

Trimestrul IV

-

DÎSDŞ

Nomenclator
revizuit

Trimestrul IV

-

DÎSDŞ

Plan-cadru
revizuit

CNC pentru domeniul 14, urmează să
fie perfectate după aprobarea noului
Nomenclator al domeniilor de
formare profesională.
Realizat parțial.
Grup de lucru instituit, draft elaborat
pentru a fi dezvoltat.
Realizat.
A fost revizuit și aprobat prin Ordinul
Ministrului Educației nr.1045 din 29
octombrie 2015
Realizat.
A fost revizuit și aprobat prin Ordinul
Ministrului Educației nr.1045 din 29
octombrie 2015.

3) Reconceptualizarea
Trimestrul IV
DÎSDŞ
Regulament
procesului de organizare a
aprobat
specialităţilor duble, a
studiilor integrate, a
programelor comune
Obiectivul specific nr. 3.4: Eficientizarea şi flexibilizarea sistemului de formare continuă a cadrelor didactice şi manageriale
3.4.1. Perfecţionarea cadrului
normativ privind formarea
continuă a cadrelor didactice şi
manageriale

Elaborarea metodologiei
privind formarea continuă a
personalului didactic

Semestrul II

-

DRUFCA,
cu sprijinul
proiectului OSF

Metodologie
elaborată și
aprobată

3.4.2. Crearea unei pieţe libere a
serviciilor de formare continuă
în conformitate cu standardele
profesionale

1) Monitorizarea perfecționării
competențelor profesionale ale
personalului didactic la
specialitate, psihopedagogie și
metodici
2) Elaborarea Registrului cu
privire la aprobarea
planurilor/programelor de
formare/dezvoltare
profesională continuă a
cadrelor didactice/manageriale
pentru anul 2016
3) Implementarea sistemului
de e-learning în formarea
continuă a personalului
didactic

Trimestrial

-

DRUFCA

Rapoarte
trimestriale de
monitorizare

Decembrie

-

DRUFCA,
în colaborare cu
CFC

Registru
elaborat şi
aprobat

Pe parcursul
anului

-

DTI,
DRUFCA,
în colaborare cu
CFC

Nr.
beneficiarilor

Nerealizat.

Realizat parțial.
Raport semestrul I întocmit.

Nerealizat.

Realizat parțial.
10% din cadre didactice
implementează sistemul e-learning.
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3.4.3. Orientarea sistemului de
perfecţionare a cadrelor în
conformitate cu cererea şi
necesarul de noi competenţe

3.4.4. Dezvoltarea cadrului
normativ pentru
instituţionalizarea mentoratului

4) Dezvoltarea unui set de
programe bazate pe un sistem
concurențial loial, prin
intermediul cărora personalul
didactic ar beneficia de o
ofertă diversificată a
furnizorilor de formare
continuă
Monitorizarea perfecționării
competențelor profesionale a
personalului didactic pe
categorii de discipline:
obligatorii, opționale,
facultative și de mentorat
Elaborarea Regulamentului cu
privire la mentorat

Semestrul II

-

DRUFCA,
în colaborare cu
CFC

Set de
programe
aprobate
Nr. de
furnizori de
programe

Nerealizat.

Semestrial

-

DRUFCA

Rapoarte
semestriale de
monitorizare

Trimestrul IV

-

DRUFCA,
cu sprijinul
proiectului OSF

Regulament
elaborat şi
aprobat

Nerealizat.

Pe parcursul
anului

-

DRUFCA,
în colaborare cu
CFC

Programele
elaborate și
aprobate

Nerealizat.

Realizat parțial.
Raport pentru semestrul I întocmit.

3.4.5. Dezvoltarea de programe
de formare profesională
continuă şi la nivel de masterat
în management educaţional

Elaborarea programelor
speciale pentru formarea
continuă a personalul de
conducere

3.4.6. Dezvoltarea modelelor de
formare profesională continuă a
maiştrilor/ instructorilor din
învăţămîntul profesional tehnic
din perspectiva principiului
„învăţare pe parcursul întregii
vieţi” şi a sistemului de credite
profesionale cumulative
3.4.7. Crearea sistemului de
formare profesională continuă a
cadrelor didactice din
învăţămîntul superior, centrat pe
acumularea de credite
profesionale şi autoformare

Monitorizarea perfecționării
periodice a competențelor
profesionale în
domeniul/domeniile de
specializare continuă a
maiștrilor din învățămîntul
profesional tehnic

Semestrial

-

DRUFCA,
în colaborare cu
CFC a UTM

Rapoarte
semestriale de
monitorizare

Realizat parțial.
Raport pentru semestrul I întocmit.

Monitorizarea perfecționării
periodice a competențelor
profesionale în
domeniul/domeniile de
specializare continuă a
personalului didactic din
învățămîntul universitar

Semestrial

-

DRUFCA

Rapoarte
semestriale de
monitorizare

Realizat parțial.
Raport pentru semestrul I întocmit.
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Monitorizarea organizării
Realizat parțial.
Trimestrul III
DRUFCA
Raport de
stagiilor de formare continuă
Raport pentru semestrul I întocmit.
monitorizare
cu acordarea creditelor
profesionale pentru obținerea
gradelor didactice
Obiectivul general nr. 4: Proiectarea şi instituţionalizarea unui sistem eficient de evaluare, monitorizare şi de asigurare
a calităţii în educaţie
Obiectivul specific nr. 4.1: Dezvoltarea sistemului naţional de standarde în educaţie
4.1.1. Elaborarea şi
1) Elaborarea PachetuluiNoiembrie
Nerealizat.
Resurse
DÎP
Pachetimplementarea standardelor şi
standard de servicii
externe
standard
indicatorilor de performanţă
educaționale pentru
elaborat și
pentru evaluarea şi asigurarea
învățămîntul general
aprobat prin
calităţii în învăţămîntul secundar
3.4.8. Implementarea creditelor
profesionale în raport cu gradul
didactic

2) Monitorizarea
implementării Standardelor de
calitate pentru instituțiile de
învățămînt primar și secundar
general din perspectiva școlii
prietenoase copilului

3) Elaborarea Standardelor
minime de competență
digitală pentru elevi
4) Elaborarea metodologiei de
evaluare a competențelor TIC

HG
Instrumente de
monitorizare
aprobate
Proceduri de
colectare a
datelor
instituționaliza
te
Raport aprobat

Decembrie

Resurse
interne și
externe

DÎP,
în colaborare cu
IȘE şi
UNICEF

Martie

Buget – 6000
lei (grup de
lucru)

DTI,
DÎP,
ANCE

Standarde
elaborate și
aprobate

Decembrie

Buget –
12 000 lei
(grup de lucru)

DÎP,
DTI,
ANCE

Metodologie
elaborată și
aprobată

Realizat.
1) Au fost elaborate Standardele
minime de calitate ale instituțiilor de
învățămînt preuniversitar, aprobate
prin Ordinul Ministerului Educației
nr. 61 din 10.02.2015.
2) 270 de instituții au completat un
chestionar privind standardele de
asigurare a calităţii pentru şcolile de
circumscripţie. Raportul a fost
generalizat.
3) Au fost vizitate 15 școli de
circumscripție care au fost evaluate
privind aplicarea standardelor
minime de calitate ale instituțiilor de
învățămînt preuniversitar.
Realizat.
Standardele au fost elaborate și
aprobate la şedinţa CNC din 03.06
2015. Aprobate prin Ordinul ME
nr.862 din 08.09.2015.
Realizat parțial.
1) A fost elaborat proiectul
Metodologiei de evaluare a
competențelor TIC ale elevilor.
2) A fost plasat proiectul pe pagina
ME pentru discuții publice.
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3) Urmează a fi propusă Metodologia
pentru aprobare la şedinţa CNC din
semestrul I al anului 2016.
Realizat.
Standardele au fost elaborate și
aprobate la şedinţa CNC din 3.06
2015. Aprobate prin Ordinul ME
nr.862 din 08.09.2015
Realizat parţial.
1) A fost elaborat proiectul
Metodologiei de evaluare a
competențelor TIC ale cadrelor
didactice;
2) A fost plasat proiectul pe pagina
Particip.gov.md pentru dicuţii
publice, vor fi colectate propuneri de
îmbunătățire, pînă la 08.01.2016;
3) Urmează a fi propusă Metodologia
pentru aprobare la şedinţa CNC din
semestrul I al anului 2016.
Realizat.
Standarde elaborate şi aprobate
(Ordinul nr.581 din 24.06.2015).

Martie

Buget – 6000
lei

DTI,
DÎP,
ANCE

Standarde
elaborate și
aprobate

6) Elaborarea metodologiei de
evaluare a competențelor TIC
pentru profesori

Decembrie

Buget –
12 000 lei

DÎP,
DTI,
ANCE

Metodologie
elaborată și
aprobată

7) Elaborarea și aprobarea
standardelor minime de dotare
cu TIC

Februarie

-

DTI

Standarde
elaborate și
aprobate

8) Analiza dotărilor actuale cu
tehnică de calcul a instituțiilor
de învățămînt profesional
tehnic

Iulie

-

DÎSPMS,
DTI

Raport de
analiză

Realizat.
Raport elaborat.

9) Elaborarea și aprobarea
standardelor minime de dotare
cu tehnologii informaţionale şi
comunicaţionale

Noiembrie

-

DÎSPMS,
DTI

Standarde
aprobate

Realizat.
OME nr.1043 din 29 octombrie 2015

5) Elaborarea standardelor
minime de competență
digitală pentru profesori

Obiectivul specific nr. 4.2: Elaborarea și dezvoltarea cadrului regulatoriu instituţional de asigurare a calităţii în educaţie
4.2.1. Asigurarea cadrului
1) Elaborarea Regulamentului
Februarie
DRUFCA, DÎP
Regulament și Realizat parţial.
normativ de reglementare
și a instrumentelor de evaluare
1) Regulament aprobat (Ordinul
instrumente
necesar pentru funcţionarea
a managerilor școlari
nr.163 din 23.03.2015).
aprobate
structurilor independente de
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audit educaţional, monitorizare
şi evaluare externă a calităţii în
învăţămîntul general

2) Elaborarea instrumentului
de autoevaluare și evaluare
externă a instituției de
învățămînt

August

-

DÎP,
în colaborare cu

Instrument de
evaluare
aprobat

IȘN
3) Actualizarea
Regulamentului de evaluare și
acreditare a instituțiilor de
învățămînt

Noiembrie

-

DÎP,
în colaborare cu

Regulament
actualizat şi
aprobat

IȘN
4) Elaborarea structurii și
procedurii de publicare a
raportului anual de activitate a
instituției de învățămînt
general

Noiembrie

5) Elaborarea procedurii de
preluare a managementului
instituției de învățămînt în
situațiile prevăzute în Codul
educației

Noiembrie

-

DÎP,
în colaborare cu
IȘN

-

DÎP,
în colaborare cu
IȘN şi

Structură
aprobată,
Procedură
instituționaliza
tă
Procedura
elaborată și
instituționalizată

DRUFCA
6) Elaborarea şi aprobarea
actelor normative privind
organizarea şi desfăşurarea
evaluărilor naţionale

Trimestrul IV

-

ANCE

Acte normative
aprobate

2) Instrumentele de monitorizare sînt
în proces de elaborare.
Nerealizat.
Planificat spre realizare Martie 2016,
conform PA al ME aprobat prin ord.
nr.775 din 28.07.2015. Cauza
nerealizării: angajarea directorului
IŞN la 26.06.2015
Nerealizat.
Planificat spre realizare Martie 2016,
conform PA al ME aprobat prin ord.
nr.775 din 28.07.2015. Cauza
nerealizării: angajarea directorului
IŞN la 26.06.2015
Nerealizat.
Planificat spre realizare Martie 2016,
conform PA al ME aprobat prin ord.
nr.775 din 28.07.2015. Cauza
nerealizării: angajarea directorului
IŞN la 26.06.2015
Nerealizat.
Planificat spre realizare Martie 2016,
conform PA al ME aprobat prin ord.
nr.775 din 28.07.2015. Cauza
nerealizării: angajarea directorului
IŞN la 26.06.2015
Realizat.
Au fost aprobate:
a) Metodologia de organizare şi
desfăşurare a examenelor naţionale
de absolvire a gimnaziului,
b) Metodologia de organizare şi
desfăşurare a testării naţionale în
învăţămîntul primar,
c) Metodologia de organizare şi
desfăşurare a examenului de
absolvire în regim extern a nivelurilor
de învăţămînt,
d) Metodologia de organizare şi
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4.2.2. Crearea Inspectoratului
Şcolar Naţional pentru
învăţămîntul general

1) Instituirea Inspectoratului
Școlar Național (IȘN)

Trimestrul IV

-

DÎP

IŞN instituit

2) Organizarea formării
profesionale a angajaților IȘN

Trimestrul IV

Resurse
externe

DÎP,
în colaborare cu
DRUFCA

Nr. de zile de
formare
organizate
pentru toți
angajații IȘN

4.2.3. Crearea Agenţiei
Naţionale pentru Curriculum şi
Evaluare

Reorganizarea Agenţiei de
Asigurare a Calităţii

Semestrul I

-

ANCE

HG aprobată
Agenţie
reorganizată

4.2.4. Organizarea activităţii
Agenţiei de Asigurare a Calităţii
în Învăţămîntul Profesional

1) Aprobarea Regulamentului
ANACIP

Trimestrul I

-

DÎSDŞ,
ANACIP

Regulament
aprobat

desfăşurare a examenului de
bacalaureat (MO al Republicii
Moldova, 2014, nr.372-384 art.1854),
e) Instrucţiunea privind procedurile
specifice de examinare a elevilor cu
cerinţe educaţionale speciale (Ordinul
nr.156 din 20.03.2015),
f) Metodologia privind acordarea
note "10" (zece), din oficiu, la proba
de examen la limba străină din cadrul
examenului de Bacalaureat pe baza
certificatelor cu recunoaştere
internaţională (Ordinul nr.157 din
20.03.2015).
Realizat.
A fost creat Inspectoratul Școlar
Național (IȘN) în subordinea ME,
prin HG nr.898 din 27 octombrie
2014.
Realizat.
1) Au fost organizate parțial formări
profesionale, doar pentru persoanele
angajate în cadrul IȘN.
2) Conform comenzii de stat, AAP 2 angajaţi ( dir. şi dir.adjunct) - 20
zile total.
Realizat.
A fost aprobată Hotărîrea Guvernului
nr.72 din 10.03.2015 pentru
aprobarea Regulamentului privind
organizarea și funcționarea Agenției
Naționale pentru Curriculum și
Evaluare, structurii și efectivuluilimită ale acesteia (Monitorul Oficial
nr.59-66 din 13.03.2015).
Realizat.
HG nr.191 din 22.04.2015 cu privire
la Agenția Națională de Asigurare a
Calității în Învățămîntul Profesional.
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4.2.5. Evaluarea externă şi
acreditarea programelor de
studii

2) Elaborarea şi aprobarea
metodologiilor de evaluare
externă/acreditare, inclusiv
criteriile și indicatorii de
performanţă pentru programe
de studii (licență, master,
doctorat) şi acreditare
instituţională
3) Elaborarea şi aprobarea
metodologiilor de evaluare
externă/acreditare, inclusiv
criteriile și indicatorii de
performanţă pentru programe
de studii profesional tehnice
secundare şi postsecundare
4) Participarea în programul
Ministerului de Externe al
Estoniei de consolidare a
capacităților ANACIP și a
sistemului de asigurare a
calității în învățămîntul
superior și profesional tehnic

Trimestrul IV

-

DÎSDŞ,
ANACIP

Metodologii
aprobate

Realizat parțial.
Au fost elaborate proiectele
metodologiilor și plasate la
transparență decizională pe
www.particip.gov.md (14.12.2015).

Trimestrul IV

-

DÎSPMS,
ANACIP

Metodologii
aprobate

Realizat parțial.
Au fost elaborate proiectele
metodologiilor și plasate la
transparență decizională pe
www.particip.gov.md (14.12.2015).

Pe parcursul
anului

Resurse
externe

DÎSDŞ

Nr. de sesiuni
de formare
pentru ANACIP

Realizat.
2 sesiuni de formare pentru membrii
Consiliului interimar ANACIP.
Metodologii elaborate în
conformitate cu cerințele europene
privind asigurarea calității în
învățămîntul profesional.

5) Demararea activităţilor de
evaluare externă şi acreditare

Pe parcursul
anului

-

DÎSDŞ

Nr. de activități
realizate

1) Asigurarea procesului de
evaluare externă şi acreditare a
programelor de studii la
nivelul internaţional asigurat
de AQAS, EKKA, ARACIS

Pe parcursul
anului

-

DÎSDŞ

Nr. de programe
evaluate

Actele
normative
elaborate

Realizat.
2 activități de evaluare externă:
1. Ciclul I, Licență, programele în
Drept;
2. Ciclul II, master în Drept.
Realizat.
Au fost evaluate de EKKA 25 de
programe de master în Drept în 13
universități.
2 programe evaluate de AQAS.
18 rapoarte de evaluare externă în
Drept realizate de ARACIS. A fost
acreditat programul pentru Ciclul I în
domeniul Drept în 15 instituții de
învățămînt superior; retras dreptul
pentru programul Drept - de la 3
instituții.
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5.1.1. Dezvoltarea şi
implementarea mecanismelor de
finanţare a învăţămîntului
preşcolar, primar şi secundar
general

2) Organizarea procesului de
instruire a cadrelor didactice
pentru elaborarea rapoartelor
de autoevaluare

Pe parcursul
anului

-

DÎSDŞ

Nr. de cadre
instruite

3) Ajustarea Metodologiilor
de evaluare externă şi
acreditare

Pe parcursul
anului

-

DÎSDŞ

Metodologii
ajustate

Obiectivul general nr. 5: Îmbunătăţirea managementului resurselor în educaţie
Obiectivul specific nr. 5.1: Eficientizarea finanţării educaţiei
Efectuarea unui studiu de costMartieUNICEF
DÎP
Raport aprobat
eficacitate a serviciilor
octombrie
educaționale și de îngrijire
oferite de instituțiile de
educație timpurie

Realizat.
1) 50 de persoane de la 13
universităţi instruite de EKKA pentru
programe de master în Drept.
2) 12 persoane de la 5 universităţi
instruite de către AQAS la Leipzig
pentru porgrame de licenţă.
Realizat.
Metodologii ajustate, aprobate și
implementate în procesul de evaluare
externă și acreditare.

Realizat.
UNICEF a contractat compania
PriceWaterHouse pentru realizarea
studiului.
1) Au fost elaborate metodologia
studiului și chestionarul de colectare
a datelor.
2) Au fost organizate 3 ședințe de
lucru cu participarea ME și MF,
UNICEF, agenția de implementare.
3) A fost constituită echipa de
operatori de colectare a datelor,
organizat seminarul de instruire a
acestora privind aplicarea
instrumentului/chestionarului, realizat
stidiul de colectare a datelor în toate
instituțiile de educație timpurie.
4) Datele au fost analizate și elaborat
raportul (preliminar) referitor la
costurile serviciilor educaționale și de
îngrijire oferite de IET.
5) A fost definitivat și aprobat
raportul.
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5.1.2. Dezvoltarea şi
implementarea mecanismului de
finanţare a învăţămîntului
profesional tehnic

1) Pilotarea mecanismului de
finanțare per elev/per program
în învăţămîntul profesional
tehnic

Pe parcursul
anului

-

DGEPF,
DÎSPMS,
în colaborare cu
PAT

Mecanism de
finanțare pilotat

2) Elaborarea Proiectului
actului normativ privind
aplicarea noului mecanism de
finanțare a instituțiilor din
învățămîntul profesional
tehnic

Decembrie

-

DGEPF,
DÎSPMS

Proiect de act
normativ
elaborat

Realizat.
Mecanism de finanţare pilotat.

Realizat.
Proiectul HG plasat la transparenţă
decizională.

Obiectivul specific nr. 5.2: Modernizarea infrastructurii şi a bazei tehnico-materiale a instituţiilor de învăţămînt
5.2.1. Definirea standardelor de Elaborarea și aprobarea
Realizat.
Iulie
Resurse
DÎP
Normative
calitate ale infrastructurii în
normativelor funcționale,
1) Au fost revizuite regulile și
externe
aprobate
educaţie pe niveluri şi
sanitaro-igienice și de
normativele sanitaro - epidemiologice
(MERP)
actualizarea normativelor
securitate pentru instituțiile de
de stat „Igiena instituțiilor de
funcţionale, sanitaro-igienice şi
învățămînt primar, gimnazial,
învățămînt primar, gimnazial și
liceal și pentru complexele
liceal”, în conformitate cu Legea nr.
de securitate
educaționale
424 – XV din 16.12.2004.
2) Au fost aprobate de către medicul
șef sanitar de stat al RM la
29.12.2005 și plasate pe
www.cnsp.md.
5.2.2. Inventarierea tuturor
Elaborarea Metodologiei de
Realizat partial.
Decembrie
DGEPF
Metodologie
realizare a raportului de
Proiectul metodologiei a fost
spaţiilor
elaborată
expertiză pentru transferul
prezentat conducerii ministerului.
bunurilor din domeniul public
Proiectul de asistență tehnică a
în domeniul privat al statului
anunțat concursul pentru selectarea
expertului cu privire la art.146 Codul
educatiei.
5.2.3. Elaborarea şi
1) Renovarea și modernizarea
Realizat.
Ianuarie –
Resurse
DÎP
10 instituții
implementarea programelor şi
instituțiilor de învățămînt
1) A fost monitorizat și evaluat
decembrie
externe
renovate
proiectelor de reconstrucţie şi
procesul de renovare a școlilor de
(MERP)
modernizare a edificiilor
circumscripție (35 instituții).
Rapoarte
2) Au fost completate fișele de
instituţiilor de învăţămînt
semestriale
evaluare și elaborate rapoarte pentru
fiecare instituție (decembrie 2015).

49

2) Renovarea sistemelor de
sanitație ale instituțiilor de
educație timpurie

Martie –
decembrie

Ambasada
Cehiei

DÎP

2 instituții
renovate

3) Realizarea studiului privind
asigurarea accesului la apă și
sanitație în instituțiile de
educație timpurie

Iulie –
noiembrie

UNICEF

DÎP

Raport aprobat

Realizat.
1) În 9 instituții de educație timpurie
din r-nele Căușeni, Leova și Hincești
s-a reparat încaperea unde trebuie sa
fie instalat sistemul de filtrare a apei,
echipamentul deja este procurat și se
instalează.
2) S-au facut 7 proiecte tehnice
pentru statiile de epurare a apelor
uzate si s-a inceput lucrul pentru ca
ele sa fie instalate.
3) In 3 gradinite s-a finalizat partea
cu activitatile educationale pentru
copii in domeniul apei si sanitatiei,
intilniri cu parintii în aceeași
problematică.
Proiectul derulează cu sprijinul
Ambasadei Republici Cehia și se
implementează de către ADRA
Moldova.
Realizat parțial.
Studiul se implementează de către
Centrul Național de sănătate publică
cu sprijinul UNICEF în toate
instituțiile de educație timpurie din
țară.
1) Metodologia de colectare a datelor
a fost elaborată, discutată cu
Ministerul Educației și aprobată de
către Ministerul Sănătății.
2) A fost constituită și instruită
echipa de operatori de teren din
specialiștii centrelor
raionale/municipale de sănătate
publică și OLSDÎ.
3) A fost realizat studiul propriul zis
în 1453 instituții de educație
timpurie.
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5.2.4. Asigurarea cu transport
şcolar a elevilor care merg la
şcolile de circumscripţie din alte
localităţi şi îmbunătăţirea
infrastructurii de acces

5.3.1. Asigurarea gratuită cu
manuale de calitate a elevilor
claselor V-XII din familiile
social-vulnerabile (pînă la 20%)

Analiza infrastructurii de acces
în instituțiile de învățămînt cu
districtele școlare extinse

Trimestrul III

Resurse
externe
(MERP)

DÎP

Raport aprobat
Demersuri
expediate
organelor
abilitate

Obiectivul specific nr. 5.3: Asigurarea cu manuale şi materiale didactice
Monitorizarea procesului de
Septembrie
Raport aprobat
DÎP,
asigurare gratuită cu manuale
în colaborare
a elevilor din familii socialcu
vulnerabile
FSM

5.3.2. Asigurarea cu manuale,
materiale didactice și eliberarea
actelor de studii

Revizuirea Hotărîrii de Guvern
nr. 448 din 09.04.1998 cu
privire la asigurarea cu
manuale a elevilor din
învăţămîntul primar şi
gimnazial

Septembrie

-

DTI

HG revizuită

5.3.3. Dotarea instituţiilor
educaţionale cu echipamente
şcolare la disciplinele exacte:
biologie, chimie şi fizică

1) Identificarea necesităților
de asigurare cu echipamente
școlare la disciplinele
biologie, chimie şi fizică

Trimestrul II

-

DÎP

Listă de
necesități
aprobată

2) Estimarea costurilor și
identificarea resurselor
financiare pentru procurarea
echipamentelor școlare la
disciplinele școlare biologie,
chimie şi fizică

Trimestrul IV

-

DÎP

Resurse
identificate

4) Studiul este la etapa de analiză a
datelor colectate și elaborarea
raportului.
Raportul final va fi prezentat către
luna mai 2016.
Realizat.
1) ME, în comun cu MTID și APL,
au analizat infrastructura de acces în
instituţiile de învăţămînt cu districtele
şcolare extinse (au fost expediate
demersuri către MTID şi OLSDÎ
privind reparaţia drumurilor de acces
către instituţiile de învăţămînt).
2) Au fost elaborate și prezentate
rapoarte informative despre situația
transportării elevilor la ședințele cu
șefii OLSDÎ.
Realizat.
Raport elaborat și aprobat în ședința
DÎP.
Realizat.
HG nr. 876 din 09.12.2015

Realizat.
Au fost identificate necesități de
asigurare cu planşe didactice și
softuri educaţionale.
Realizat parţial.
Au fost identificate resurse în cadrul
proiectului USAID pentru
echipament de laborator la fizică. Vor
fi dotate 10 instituţii cu seturi pentru
laboratorul de fizică. Pentru
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disciplinele biologie și chimie nu au
fost propuneri de proiecte pentru
acoperirea financiară.
Obiectivul general nr. 6: Integrarea TIC în educaţie
Obiectivul specific nr. 6.1: Sporirea accesului la educaţie de calitate prin dotarea instituţiilor de învăţămînt cu echipamente moderne, utile procesului de studii
6.1.1. Pilotarea proiectului „Un
Elaborarea raportului de
Iunie
Buget – 4000
Raport elaborat Realizat.
DTI,
calculator pentru fiecare elev”
analiză în baza obiectivelor
Raport elaborat.
lei (deplasări
DÎP
în 15 şcoli
în școli)
6.1.2. Dotarea instituțiilor de
învățământ general cu tehnică
de calcul

6.1.3. Asigurarea accesului la
educaţie de calitate pentru elevii
din şcolile mici care nu pot fi
închise prin implementarea
modelelor de învăţămînt la
distanţă

1) Analiza dotărilor actuale cu
tehnică de calcul a instituțiilor
de învățămînt

Realizat.
Raportul este realizat și prezentat
conducerii.

Februarie

-

DTI

Raport elaborat

2) Elaborarea Planului
național de dotare cu tehnică
de calcul

Septembrie

-

DTI

Plan elaborat

Realizat parțial.
A fost elaborat proiectul planului de
acțiuni e-Educație 2020.

3) Dezvoltarea instrumentelor
de creditare preferențială a
procurărilor de tehnică de
calcul de către elevi, cadre
didactice, instituții de
învățămînt

Iunie

Buget –
12 000 lei
(consultant)

DTI

Studiu de
fezabilitate cu
propuneri de
implementare
elaborat

4) Elaborarea Regulamentului
de întreținere și deservire a
tehnicii de calcul din dotarea
instituțiilor de învățămînt

August

-

DTI

Regulament
elaborat

Realizat parțial.
Au fost inițiate discuții cu Intel,
Matrix, Microsoft, Moldtelecom,
Agroindbank. Modelul propus
presupune acordarea unui credit fără
dobîndă profesorilor pentru
procurarea laptopurilor la prețuri
preferențiale.
Realizat parțial.
Au fost colectate informații de la
Instituțiile de învăţămînt superior cu
privire situaţia reală.

Elaborarea metodologiei de
instruire la distanţă pentru
elevii din
învăţămîntulgimnazial și liceal

Trimestrul IV

-

DTI,
în colaborare
cu
DÎP

Metodologie
aprobată

Realizat parțial.
Au fost colectate sugestii și propuneri
cu privire la metodologia de instruire
la distanţă pentru elevii din
învăţămîntul gimnazial și liceal.
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6.1.4. Facilitarea creării
reţelelor de comunicare şi de
schimb de bune practici între
cadrele didactice

6.1.5. Implementarea
tehnologiilor informaționale în
gestiunea bibliotecilor școlare

1) Generalizarea pilotării
modelului de rețea de schimb
de bune practici în domeniul
educației incluzive în perioada
2013-2014

Realizat.
Prezentarea Raportului-sinteză cu
recomandările metodice în cadrul
Conferinței Naționale ,,Educația
incluzivă în contextul educațional
național" din 12 martie 2015.
Realizat.
Foaie de parcurs elaborată. Așteptăm
acceptul oficial al Centrului pentru
protecția datelor cu caracter personal
pentru a implementa sistemul.
Nerealizat.
Transferat pentru 2016.

Trimestrul III

Kulturkon-tact

DÎP

Raport-sinteză
și recomandări
metodice

2) Elaborarea foii de parcurs
pentru implementarea Office
365

Martie

-

DTI

Foaie de parcurs
elaborată

3) Implementarea sistemului
Office 365

Decembrie

-

DTI

4) Dezvoltarea portalului
informațional despre educație

Septembrie

Grant Coreea
–
22 500 USD

DTI

Conturi create
Grad de
utilizare
Portal lansat

1) Colectarea datelor cu
privire la dotarea cu mijloace
TIC și softuri a bibliotecilor
școlare

Februarie

-

DTI

Date colectate
Raport elaborat

Realizat.
Raport realizat și prezentat
conducerii.

2) Elaborarea și aprobarea
unor standarde/criterii de
evaluare a gradului de
digitalizare a unei biblioteci

Martie

-

DTI

Criterii/Standar
de elaborare

Realizat.
Ordinul ME nr. 1213 din 21.12.2015

3) Elaborarea Planului de
acțiuni cu privire la
digitalizarea bibliotecilor

Mai

-

DTI

Plan de acțiuni
elaborat

4) Revizuirea Regulamentuluicadru cu privire la
funcționarea bibliotecilor în
școli

Mai

-

DTI

Regulament
revizuit

Realizat parţial.
S-a creat consiliul bibliotecilor din
învăţămînt prin ordinul nr.792 din 30
iulie 2015, vor elabora planul de
acţiuni după prezentarea raportului
6C pe 2015.
Realizat parţial.
A fost elaborat un draft şi urmează a
fi aprobat doar după modificarea
Legii cu privire la biblioteci.

Realizat
TOR aprobat, portalul va fi lansat
începînd cu ianuare 2016.
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Obiectivul specific nr. 6.2: Dezvoltarea competenţelor digitale prin elaborarea şi aplicarea conţinuturilor educaţionale digitale în procesul educaţional
6.2.1. Elaborarea şi
implementarea programelor de
instruire şi motivare a
profesorilor pentru utilizarea
TIC în educaţie, inclusiv pentru
crearea şi publicarea propriilor
conţinuturi digitale

1) Implementarea programului
MOODLE pentru publicarea
conţinuturilor digitale

Pe parcursul
anului

Resurse
externe

DÎSDŞ

Nr. de programe
implementate

2) Modificarea regulamentului
de atestare a profesorilor:
creditarea elaborării
conținuturilor digitale și
introducerea obligativității
trecerii cursurilor de formare
continuă pe TIC

Mai

-

DTI,
DÎP,
ANCE

Propuneri de
modificare a
regulamentului

3) Creșterea calității cursurilor
de formare continuă prin
actualizarea programelor de
formare continuă, reprofilare
și recalificare prin
includerea/adaptarea
modulelor TIC

Aprilie

Buget –

DTI,

30 000 lei
(elaborarea
unui curs)

DRUFCA

Raport de
analiză
Numărul
cursurilor noi
incluse în
oferta
instituțiilor de
formare
continuă

Realizat.
Continuă dezvoltarea conţinuturilor
digitale în cele 9 universităţi.
20 de cursuri elaborate şi transpuse în
sistemul MOODLE. S-au deschis în
parteneriat cu Telecom-ul, Orange,
Moldcell centre/laboratoare/internetcafe TIC în cadrul la 6 universități:
UTM, USM, US Cahul, USMF, US
Bălți, ASEM, UASM.
S-a deschis Centrul de Excelență în
TIC la UTM.
Au fost elaborate cca 310 de diverse
programe/module în sistemul
MOODLE în cadrul universităților.
13 universități au implementat și
utilizează (majoritatea din ele-parțial)
Sisteme Informaționale Integrate de
Management Universitar.
Realizat parţial.
A fost colectate propuneri, urmează
începerea formală a procesului de
revizuire a regulamentului.

Realizat parţial.
Raport cu privire la calitatea
cursurilor de formare continuă
realizat.
Actualizarea programelor va avea loc
în urma elaborării metodologiei de
evaluare a competențelor digitale.
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Proceduri de
avizare a
cursurilor
modificate
6.2.2. Stimularea inovației în
școli

Elaborarea unui curriculum la
robotică

6.2.3. Elaborarea standardelor
pentru manuale digitale şi
aplicarea lor la licitaţiile de
manuale

Elaborarea conceptului
manualului digital

6.2.4. Crearea unei platforme
educaţionale unice, care să
cumuleze conţinuturile
educaţionale digitale din
Moldova şi care să poată fi
accesată de elevi, profesori şi
părinţi
6.2.5. Promovarea utilizării
conţinuturilor educaţionale
digitale existente (Şcoala
Discovery, Khan Academy ş. a.)

Dezvoltarea platformei
digitale pentru distribuirea
conţinuturilor educaţionale
dezvoltate de către profesori

Septembrie

Elaborarea recomandărilor
metodice privind utilizarea
conținuturilor educaționale
digitale existente

6.2.6. Sporirea calităţii
învăţămîntului universitar prin
promovarea integrării cursurilor
online (Massive Open Online
Courses– MOOC) în curricula
universitare

Promovarea MOOC în
curricula universitară şi
asigurarea legalităţii prin
regulamentele instituţionale

Realizat
Curriculum elaborat și aprobat prin
Ordinul ME nr. 874 din 08
septembrie 2015.

August

Buget,
parteneri
externi
(StarNet) – 30
000 lei

DÎP,
DTI

Curriculum
elaborat

Mai

Grant Coreea
–
10 000 USD
(consultant)
Grant Coreea
–
22 500 USD

DTI

Concept
elaborat

Realizat
Conceptia aprobata la ședința
colegiului 22 octombrie 2015, pusă in
aplicare prin ordinul ME.

DTI

Platformă
dezvoltată

Trimestrul II

-

DÎP

Recomandări
metodice
elaborate,
aprobate,
plasate pe
pagina web a
ME

Pe parcursul
anului

-

DÎSDŞ

Nr. de persoane
participante

Realizat parţial.
Sunt aprobaţi termenii de referinţă
pentru platforma educațională. S-a
încheiat contract cu o persoană
specializată care va dezvolta
platforma, se preconizează pentru
ianuarie 2016.
Realizat.
1) Au fost elaborate Recomandări
metodice privind utilizarea
conținuturilor educaționale digitale
existente în cadrul culegerii de
Recomandări metodologice în
organizarea procesului școlar la
disciplinele școlare.
2) Recomandările a fost distribuite și
plasate pe pagina web a Ministerului
Educației.
Realizat.
Au participat la cursuri de formare în
TIC inclusiv de elaborare și/sau
utilizare a conținuturilor educaținale
digitale cca 342 de cadre didactice
din instituții de învăţămînt superior.
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Obiectivul specific nr. 6.3: Creşterea eficacităţii şi eficientizarea managementului şcolar la nivel de sistem, şcoală şi clasă, prin intermediul tehnologiilor informaţionale
Realizat parţial.
6.3.1. Elaborarea și aprobarea
1) Realizarea raportului de
Februarie
DTI
Raport de
Planului de acțiuni e-Educație,
analiză a situației curente cu
analiză realizat Este colectată informația privind
situația existentă în învățămîntul
2015-2020
privire la implementarea
general, superior, direcțiile de
tehnologiilor informaţionale şi
învățămînt.
comunicaţionale la toate
nivelurile de învățămînt și în
cadrul ME

6.3.2. Implementarea unui
Sistem Informaţional de
Management Educaţional, care
va cuprinde registrul şcolilor,
elevilor şi al profesorilor, pe
baza recensămîntului şcolar, şi
asigurarea colectării regulate şi
corecte a datelor din şcoli

2) Aprobarea Planului de
acțiuni e-Educație, 2015-2020

Septembrie

15 000 lei
(consultanță)

DTI,
ANCE

Plan aprobat

1) Revizuirea HG nr. 270 din
13.04.2007 cu privire la
aprobarea Concepției
sistemului informațional
educațional.
Constituirea grupului de lucru
al ME

Iulie

-

DTI,
ANCE

HG revizuită şi
aprobată

Decembrie

-

DTI,
CTICE

Raport elaborat

3) Elaborarea instrucțiunilor
de introducere a datelor în
Sistemul de Cartografiere

Decembrie

-

DTI,
CTICE

Instrucțiuni
elaborate

August

-

DTI,
CTICE

Acte normative
modificate

Iunie

Bugetul
CTICE –

DTI,
CTICE

Numărul
semnăturilor
digitale

5) Implementarea semnăturii
digitale la nivelul organelor

Realizat parţial.
1) Cu suportul KOICA, a fost
contractat un consultant.
2) Draftul este elaborat și preavizat la
Registru.

Grup de lucru
constituit

2) Evaluarea funcționalității
Sistemului de Cartografiere

4) Introducerea
responsabilității administrative
pentru introducerea datelor în
sistemele informaționale ale
Ministerului Educației

Realizat.
Plan aprobat prin ordinul ME.

Realizat.
Raport elaborat.
Realizat.
Instrucţiuni elaborate.

Realizat.
Ordinul ME nr. 927 din 25
septembrie 2015

Nerealizat.
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locale de specialitate în
domeniul învăţămîntului

procurate și
distribuite

18 000 lei
(60 de
semnături)

6.3.3. Îmbunătăţirea
managementului şcolar prin
suplimentarea instruirii echipei
de conducere cu softuri de
management al şcolii
(contabilitate, planificare
bugetară etc.)
6.3.4. Implementarea Sistemului
informațional de gestiune
electronică a documentelor și
înregistrărilor

Implementarea softurilor de
administrare școlară

Decembrie

-

DTI

E-Școala sau
soluții similare
utilizate în 30 de
şcoli

Elaborarea instrucțiunilor de
utilizare a sistemului
SIGEDIA în Minister

Martie

-

DTI

Instrucțiuni
elaborate

6.3.5. Deschiderea datelor

1) Elaborarea și aprobarea
catalogului de date deschise

Martie

-

DTI,
CTICE

Catalog elaborat
și aprobat

2) Elaborarea și aprobarea
instrucțiunilor privind
completarea catalogului de
date deschise

Martie

-

DTI,
CTICE

Instrucțiuni
elaborate și
aprobate

Realizat parţial.
10 școli implementează proiectul eșcoala.

Realizat.
Experimentarea intensivă a
Sistemului (Dispoziție 474 din
07.11.2014; Ordin 190 din
06.04.2015); Monitorizarea activității
tuturor angajaților ME și consultanță
în utilizarea SIGEDIA;
Administrarea constantă a
Sistemului; Organizarea și
desfășurarea ședințelor de lucru cu
angajații ME utilizarea și
funționalitateea SIGEDIA;
Organizarea ședinței de lucru cu
angajații Direcțiilor Raionale de
Învățămînt privind extinderea
sistemului la nivel de raion (9
Raioane pilot); Instrucțiunea privind
funcționalitatea SIGEDIA 80%
elaborate.
Realizat.
Catalog elaborat și aprobat.
Realizat.
Instructiuni elaborate și aprobate.
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6.3.6. Reingineria serviciilor
publice

Decembrie

Banca
Mondială –
100.000 USD

DTI,
SIAASRC

Reinginerie
realizată Proces
digitalizat

Inactivă.
Suportul Băncii Mondiale a fost
sistat.

Iulie

-

SIAASRC,
DTI

Regulament
aprobat

Inactivă.
Suportul Băncii Mondiale a fost
sistat.

3) Elaborarea politicii de
securitate și aprobarea acesteia
de CNPDCP

Noiembrie

-

SIAASRC,
DTI

Politică
aprobată
Notificare
acceptată de
CNPDCP

Inactivă.
Suportul Băncii Mondiale a fost
sistat.

4) Elaborarea caietului de
reinginerie a serviciului de
eliberare a actelor de studii

Noiembrie

-

DTI

Caiet de
reinginerie
elaborat

Nerealizat.

5) Elaborarea caietului de
reinginerie a serviciului de
transfer școlar

Noiembrie

-

DTI

Caiet de
reinginerie
elaborat

Realizat.
Propunerile de reinginerie a
serviciului au fost prezentate DÎP.

1) Elaborarea raportului de
analiză a activității CTICE
(fluxurile de personal, statele
de personal, planul de
activitate)

Februarie

-

DTI,
CTICE

Raport elaborat

Realizat.
Raport elaborat.

Aprilie

Buget – 9000
lei
(consultant)

DTI,
CTICE

Studiu realizat

Realizat.
Studiul este realizat, nota informativă
prezentată conducerii.

1) Reingineria serviciului de
autentificare și echivalare a
actelor de studii, în baza
caietului de reinginerie
prezentat la Cancelaria de Stat,
și implementarea softului
procurat cu suportul Băncii
Mondiale
2) Elaborarea și aprobarea
regulamentului sistemului
informațional e-autentificare

6.3.7. Reformarea Centrului
Tehnologii Informaţionale şi
Comunicaţionale în Educaţie

2) Elaborarea studiului de
fezabilitate cu privire la
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modificarea statutului CTICE
în întreprindere de stat

6.4.1. Creșterea pregătirii în
tehnologii informaţionale şi
comunicaţionale a viitorilor
pedagogi

6.4.2. Implementarea
conținuturilor digitale

Obiectivul nr. 6.4: Implementarea tehnologiilor informaționale în învățămîntul superior
DTI,
1) Elaborarea unui curs
Octombrie
Buget –
Curs elaborat
DÎP,
standard, recomandat de către
(cca 50 de ore
CTICE
100 000 lei
Minister, pe utilizarea
de curs plus
(elaborarea
mijloacelor TIC în procesul
materialele
unui
curs)
educaţional
educaționale
adiacente)

Nerealizat.

2) Includerea cursului
„Implementarea tehnologiilor
informaţionale şi
comunicaţionale în procesul
educaţional” în oferta de
cursuri pentru viitorii pedagogi

Decembrie

-

DTI,
DÎP

Curs inclus în
grila de cursuri
a 2 instituții
pedagogice

Realizat.
În perioada 22-27 iunie 2015, la
CTICE, s-au organizat cursuri de
formare a formatorilor după
programul Intel Teach, din 4 instituţii
de învăţămînt superior cu specialităţi
pedagogice.

1) Omologarea electronică a
cursurilor existente (profesorii
vor pune la dispoziția
studenților textul cursului în
format digital)

Octombrie

-

DÎSDȘ,
DTI

Numărul de
cursuri
omologate

Realizat parţial.
A fost colecatată informația despre
cursurile omologate în MOODLE.

2) Monitorizarea
implementării Moodle

Octombrie

-

DÎSDȘ,
DTI

Numărul
cursurilor
predate prin
intermediul
Moodle Raport
de analiză a
calității utilizării
platformei
Moodle de către
universități

Realizat.
Au fost elaborate cca 310 de diverse
programe/module în sistemul
MOODLE în cadrul universităților.
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Iulie

6000 lei
(consultant)

DTI,
DÎSDȘ

Foaie de parcurs
și notă
conceptuală
elaborate

Realizat parţial.
Vizită de studiu în Slovacia
organizată cu privire la
implementarea sistemului ANTI
PLAG.

1) Elaborarea unui raport de
analiză cu privire la dotarea
instituțiilor de învățămînt cu
echipamente și softuri de
sistem și educaționale legale

Aprilie

-

DTI

Raport elaborat

Realizat.
Raport aprobat.

2) Elaborarea unui Plan de
acțiuni privind dotarea
instituțiilor de învățămînt cu
echipamente și softuri de
sistem și educaționale legale,
de comun acord cu rectorii și
Microsoft

Iulie

-

DTI

Plan de acțiuni
aprobat

Nerealizat.

1) Elaborarea soluției software
pentru sistemul informațional
e-Admitere

Octombrie

Banca
Mondială –
cca 100.000
USD

DTI,
DÎSDȘ

Soft funcțional

Inactivă.
Suportul financiar al Băncii Mondiale
a fost retras.

2) Elaborarea și aprobarea
Regulamentului sistemului
informaţional e-Admitere

Iunie-iulie

-

DTI,
DÎSDȘ

Regulament
elaborat şi
aprobat

Inactivă.
Suportul financiar al Băncii Mondiale
a fost retras.

3) Elaborarea și aprobarea
politicii de securitate pentru

Iulie

-

DTI,
DÎSDȘ

Politică de
securitate

Inactivă.
Suportul financiar al Băncii Mondiale
a fost retras.

6.4.3. Implementarea practicilor
anticorupție bazate pe utilizarea
mijloacelor TIC de evaluare a
rezultatelor învățării

Elaborarea unei foi de parcurs
și a unei note conceptuale
referitoare la fezabilitatea
implementării practicilor
anticorupție cu utilizarea
tehnologiilor informaţionale şi
comunicaţionale în instituțiile
de învățămînt superior

6.4.4. Dotarea instituțiilor de
învățămînt cu echipamente și
softuri de sistem și educaționale
legale

6.4.5. Implementarea sistemului
informațional
e-Admitere
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sistemul informațional eAdmitere

7.1.1. Diversificarea formelor
de implicare a comunităţii şi a
familiei în procesul decizional

7.1.2. Crearea mecanismelor de
motivare a comunităţii şi a
familiei pentru a participa la
procesul decizional şi la
rezolvarea problemelor şcolii

elaborată şi
aprobată

Obiectivul general nr. 7: Asigurarea coeziunii sociale pentru oferirea unei educaţii de calitate
Obiectivul specific nr. 7.1: Responsabilizarea societăţii pentru asigurarea unei educaţii de calitate
1) Elaborarea și aprobarea
SJ,
Trimestrul I
Regulament
Regulamentului de organizare
în colaborare cu
aprobat
și funcționare al Consiliului
DÎP
de administrație al instituției
de învățămînt

2) Revizuirea Statutului-tip al
instituției de învățămînt

Trimestrul I

-

SJ,
în colaborare cu
DÎP

Statut-tip
aprobat

Plasarea pe pagina web a ME
a datelor deschise (Fișa școlii)

Trimestrul I

Resurse
externe
(MERP)

DTI,
în colaborare cu
CTICE şi
DÎP

Date plasate
pe site
Rapoarte
colectate

Realizat.
Regulament-cadru de organizare și
funcționare a consiliului de
administrație din instituțiile de
învățămînt general (ordinul
Ministrului educației nr.77 din
20.02.2015).
Realizat.
Statutul-tip al instituției de învățămînt
general a fost revizuit și transmis în
adresa Direcțiilor raionale/municipale
de învățămînt, la 23.01.2015.
Realizat.
1) Fişa şcolii pentru a.s. 2013-2014 a
fost extrasă şi afişată în toate
instituţiile de învăţămînt incluse în
SIME, precum şi pe pagina web a
ME.
2) Rapoartele au fost colectate. În
perioada 4-22 iunie 2015 s-au
actualizat datele din SIME pentru
anul de studii 2014-2015.
Procesul de actualizare a datelor este
monitorizat de DÎP.
3) În luna octombrie 2015, a fost
actualizată informaţia cu privire la
rezultatele elevilor la testările
naţionale din a.s. 2014-2015. La 30
noiembrie au fost plasate public pe
site-ul ME Fisele şcolilor.
4) În luna noiembrie 2015, au fost
introduse datele pentru a.s. 20152016 (situaţia la 1 octombrie 2015).
5) Au fost colectate de DÎP scrisorile
de confirmare și Rapoartele din DÎ cu
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privire la completarea datelor pentru
anul de studii 2015-2016.
7.1.3. Dezvoltarea programelor
Elaborarea Planului de acțiuni
Trimestrul III
Resurse
DÎP
Plan de acțiuni Realizat.
de sprijinire a iniţiativelor
cu privire la sprijinirea
A fost elaborat Planul de acțiuni cu
externe
elaborat
comunitare de implicare în
parteneriatelor comunitare în
privire la sprijinirea parteneriatelor
rezolvarea problemelor
soluționarea problemelor
comunitare în soluționarea
educaţionale
educaționale
problemelor educaționale și prezentat
în cadrul ședinței DÎP.
Obiectivul specific nr. 7.2: Asigurarea educaţiei parentale eficiente, în vederea îmbunătăţirii practicilor de îngrijire şi educaţie a copiilor
7.2.1. Elaborarea şi promovarea,
la nivel naţional, local şi
instituţional, a unor politici
viabile privind educaţia
parentală

Elaborarea Strategiei de
educație parentală și a Planului
respectiv de acțiuni

Noiembrie

UNICEF

DÎP,
în colaborare cu
UNICEF

Strategie și Plan
de acțiuni
aprobate

7.2.2. Conceptualizarea şi
promovarea educaţiei parentale
la nivel de formare iniţială şi
continuă

1) Elaborarea și pilotarea
modulului de educație
parentală pentru formarea
cadrelor didactice

Martiedecembrie

-

DÎP,
în colaborare cu
IȘE şi
USM

Raport asupra
rezultatelor
pilotării

2) Consolidarea capacităților
echipelor comunitare (asistent
social, asistent medical și
cadru didactic) în oferirea de
servicii de educație parentală
și organizarea activităților de
educație parentală pentru
părinții care educă copii mici

Aprilie –
decembrie

UNICEF

DÎP,
în colaborare cu
UNICEF

Nr. de
instituții,
localități și
echipe
beneficiare
Nr.
activităților de
educație
parentală
organizate
Nr. de părinți
beneficiari

Realizat parțial.
1) Au fost elaborate proiectele
Strategiei și a Planului de acțiuni.
2) Urmează a fi luate deciziile pentru
aprobare, în semestrul I al anului
2016.
Realizat parțial.
1) Este negociat un proiect cu
UNICEF pentru perioada decembrie
2015 - mai 2017 pentru domeniul
Educației timpurii.
2) Este în proces de elaborare un
program de formare a educatorilor
parentali la nivel de formare inițială
și continuă a cadrelor didactice.
3) Urmează pilotarea programului în
2 universități și IȘE.
Realizat parțial.
1) Proiectul susținut de ADRA Cehia
și implementat de ADRA Moldova
conține o componentă privind
educația incluzivă în care vor fi
implicate și echipele comunitare, de
rînd cu cadrele didactice, manageriale
și mentorii.
2) A fost negociat un proiect cu
UNICEF (decembrie 2015-mai 2016)
cu privire la capacitarea echipelor
comunitare în lucrul cu familia în 13
raioane ale țării.
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Raport
elaborat şi
aprobat

3) Activitățile vor continua pe
parcursul anului 2016.

Obiectivul general nr. 8: Monitorizarea şi evaluarea implementării documentelor de politici naţionale, intersectoriale şi sectoriale
8.1. Documente de planificare strategică naţionale
DAMEP
Raport elaborat Realizat.
8.1.1. Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova,
Anual
şi prezentat la
1) Raportarea implementării
2015-2018
CS
Programului de guvernare pe
parcursul anului 2014 s-a realizat pe
platforma digitală
www.monitorizare.gov.md.
2) A fost elaborat Raportul privind
implementarea Programului de
activitate al Guvernului pentru anii
2015-2018 pentru primele 100 de
zile.
3) Informație cu privire la realizarea
Programului de activitate a
Guvernului RM (2015-2018) în
perioada 1 august – 12 octombrie
2015.
Raport
Realizat.
8.1.2. Planul de acţiuni al Guvernului pentru anul 2015
Trimestrial
DAMEP
completat pe
Nota informativă privind realizarea
platforma
Planului de acţiuni al Guvernului
digitală de
(2015-2016) pentru trimestrul III a
raportarewww. fost elaborat și prezentat Cancelariei
monitorizare.go de Stat.
v.md
Raport elaborat Realizat.
8.1.3. Planul de Acțiuni pentru implementarea Acordul de
Semestrial
DRIE
şi prezentat la
Se completează Platforma on-line de
Asociere RM-UE
MAEIE
monitorizare a PNAA.
8.1.4. Strategia Naţională de Dezvoltare „Moldova-2020”
Raport elaborat Realizat.
Anual
DAMEP
şi prezentat la
Raportul pentru anul 2014 a fost
CS
elaborat și prezentat la Cancelaria de
Stat.
8.1.5. Strategia Naţională de Descentralizare
Raport elaborat Realizat.
Anual
DAMEP
şi prezentat la
Raportul pentru anul 2014 a fost
CS
elaborat și prezentat la Cancelaria de
Stat
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8.1.6. Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului în Republica
Moldova pînă în anul 2015

Anual

-

DAMEP

Raport elaborat
şi prezentat la
CS

8.1.7. Cadrul bugetar pe termen mediu

Anual

-

DAMEP

Raport elaborat
şi prezentat la
MF

8.1.8. Strategia securității naționale a Republicii Moldova

Anual

-

DAMEP

Raport elaborat
şi prezentat la
CS

Semestrial

-

DAMEP

Raport elaborat
şi prezentat la
SPCNPCTFU

Anual

-

DAMEP

Raport elaborat
şi prezentat la
CS

8.1.11. Strategia naţională „Moldova digitală, 2020”

Semestrial

-

DTI

8.1.12. Programul strategic de modernizare tehnologică a
guvernării

Semestrial

-

DTI

Raport elaborat
şi prezentat la
MTIC
Raport elaborat
şi prezentat la
CS

8.1.9. Planul naţional de prevenire şi combatere a traficului de
fiinţe umane

8.1.10. Strategia de dezvoltare a societății civile

8.2.1. Politica Naţională de Sănătate

8.2. Documente de planificare strategică intersectoriale
Semestrial
DAMEP

Raport elaborat
şi prezentat la
MS

Realizat.
Raportul pentru anul 2014 a fost
elaborat și prezentat CS. Raportul
pentru anul 2015 va fi elaboratîn luna
ianuarie/februarie, 2016.
Realizat.
Raportul privind realizarea Strategiei
sectoriale de cheltuieli pentru sectorul
educaţiei în anul 2014 a fost elaborat
şi prezentat Ministerului Finanţelor
Realizat.
Raportul pentru anul 2014 a fost
elaborat și prezentat Cancelaria de
Stat.
Realizat.
Raport pentru sem. I, 2015 elaborat și
prezentat SPCNPCTFU. Raportul
pentru sem II. va fi elaborat și
prezentat în luna ianuarie/februarie
2016.
Realizat.
Raportul pentru anul 2014 a fost
elaborat și prezentat Cancelariei de
Stat la 02.03.2015 prin e-mail.
Raportul pentru 2015 va fi elaborat în
ianuarie/februarie, 2016.
Realizat.
Rapoarte semestriale elaborate și
prezentate la MTIC.
Nerealizat.

Realizat.
Rapoartele pentru sem. II, 2014 și
sem. I, 2015 au fost elaborate și
prezentate la Ministerul Sănătății.
Raportul pentru sem.II, 2015 va fi
elaborat în luna ianuarie/februarie,
2016.
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8.2.2. Strategia națională antidrog

Anual

-

DAMEP

Raport elaborat
şi prezentat la
MAI

Semestrial

-

DAMEP

8.2.4. Programul național strategic în domeniul securității
demografice a Republicii Moldova (2011-2025)

Anual

-

DAMEP

Raport elaborat
şi prezentat la
MMPSF
Raport elaborat
şi prezentat la
MMPSF

8.2.5. Programul naţional de asigurare a egalităţii de gen pe anii
2010-2015

Anual

-

DAMEP

Raport elaborat
şi prezentat la
MMPSF

8.2.6. Programul naţional de promovare a modului sănătos de
viaţă pentru anii 2007-2015

Semestrial

-

DAMEP

Raport elaborat
şi prezentat la
MS

8.2.7. Programul naţional de profilaxie şi control al infecţiei
HIV/SIDA şi al infecţiilor cu transmitere sexuală pe anii 20112015

Semestrial

-

DAMEP

Raport elaborat
şi prezentat la
MS

Anual

-

DAMEP

Raport elaborat
şi prezentat la
MEc

8.2.3. Strategia naţională privind politicile de ocupare a forţei de
muncă pe anii 2007-2015

8.2.8. Strategia şi Planul de acţiuni privind atragerea investiţiilor
şi promovarea exporturilor pentru anii 2006-2015

Realizat.
Raportul pentru anul 2014 a fost
elaborat și prezentat la MAI. Raportul
pentru anul 2015 va fi elaborat în
luna ianuarie/februarie, 2016.
Realizat.
Raport elaborat și prezentat la
MMPSF
Realizat.
Raportul pentru anul 2014 a fost
elaborat și prezentat la MMPSF.
Raportul pentru anul 2015 va fi
elaborat în luna ianuarie/februarie,
2016.
Realizat.
Raportul pentru anul 2014 a fost
elaborat și prezentat la MMPSF.
Raportul pentru anul 2015 va fi
elaborat în luna ianuarie/februarie,
2016.
Realizat.
Raportul pentru semestrul I, 2015, a
fost elaborat și prezentat la Ministerul
Sănătății.
Raportul pentru sem.II, 2015 va fi
elaborat în luna ianuarie/februarie,
2016.
Realizat.
Raportul pentru semestrul I, 2015, a
fost elaborat și prezentat la Ministerul
Sănătății.
Raportul pentru sem.II, 2015 va fi
elaborat în luna ianuarie/februarie,
2016.
Realizat.
Raportul pentru 2014 a fost elaborat
și prezentat Ministerului Economiei.
Raportul pentru anul 2015 va fi
elaborat în luna ianuarie/februarie,
2016.
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8.2.9. Programul național privind controlul alcoolului pe anii
2012-2020

Anual

-

DAMEP

Raport elaborat
şi prezentat la
MS

8.2.10. Programul național privind controlul tutunului pentru anii
2012-2016

Anual

-

DAMEP

Raport elaborat
şi prezentat la
MS

8.2.11. Programul de stat de susţinere a dezvoltării
întreprinderilor mici şi mijlocii

Anual

-

DAMEP

Raport elaborat
şi prezentat la
MEc

8.2.12. Planul de acțiuni pentru implementarea Observațiile
finale ale Comitetului pentru Drepturile Economice, Sociale și
Culturale, adoptate la Geneva la 20 mai 2011, pe marginea celui
de-al doilea Raport periodic al Republicii Moldova de
implementare a Pactului internațional cu privire la drepturile
economice, sociale și culturale
8.2.13. Strategia Națională în domeniul protecției consumatorilor
pentru perioada 2013-2020

Anual

-

DAMEP

Raport elaborat
şi prezentat la
MMPSF

Semestrial

-

DAMEP

Raport elaborat
şi prezentat la
MEc

8.2.14. Matricea de politici a Foii de parcurs pentru ameliorarea
competitivității Republicii Moldova

Trimestrial

-

DAMEP

Raport elaborat
şi prezentat la
MEc

8.2.15. Programul național în domeniul nutriției și alimentației
pentru anii 2014-2020

Anual

-

DAMEP

8.2.16. Strategia pentru protecția copilului pe anii 2014-2020

Anual

-

DAMEP

8.2.17. Strategia de mediu pentru anii 2014-2023

Anual

-

DAMEP

Raport elaborat
şi prezentat la
MS
Raport elaborat
şi prezentat la
MMPSF
Raport elaborat
şi prezentat la
MM

Realizat.
Raportul pentru anul 2014 a fost
elaborat și prezentat la MS. Raportul
pentru anul 2015 va fi elaborat în
luna ianuarie/februarie, 2016.
Realizat.
Raportul pentru anul 2014 a fost
elaborat și prezentat la MS. Raportul
pentru anul 2015 va fi elaborat în
luna ianuarie/februarie, 2016.
Realizat.
Raportul pentru anul 2014 a fost
elaborat și prezentat la MEc. Raportul
pentru anul 2015 va fi elaborat în
luna ianuarie/februarie, 2016.
Realizat.
Raportul pentru anul 2014 a fost
elaborat și prezentat la MMPSF.
Raportul pentru sem.II, 2015 va fi
elaborat în luna ianuarie/februarie,
2016.
Realizat.
Raportul pentru sem. I, 2015, a fost
elaborat şi prezentat MEc. Raportul
pentru sem.II, 2015 va fi elaborat în
luna ianuarie/februarie, 2016.
Realizat.
Raportul pentru sem. I, 2015, a fost
elaborat şi prezentat MEc. Raportul
pentru sem.II, 2015 va fi elaborat în
luna ianuarie, 2016.
Acțiune inactivă.
Primul raport va fi elaborat în
ianuarie/februarie, 2016.
Acțiune inactivă.
Primul raport va fi elaborat în
ianuarie/februarie, 2016.
Acțiune inactivă.
Strategia a fost aprobată la
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8.2.18. Strategia de adaptare la schimbarea climei pînă în anul
2020

Anual

-

DAMEP

Raport elaborat
şi prezentat la
MM

8.2.19. Strategia inovațională a Republicii Moldova pentru
perioada 2013-2020 „Inovații pentru competitivitate”

Anual

-

DAMEP

Raport elaborat
şi prezentat
MEc

8.2.20. Strategia de dezvoltare a turismului „Turism 2020”

Anual

-

DAMEP

Raport elaborat
şi prezentat la
AT

8.2.21. Planul Individual de Acțiuni al Parteneriatului RMNATO, 2014-2016

Anual

-

DAMEP

8.2.22. Strategia națională de dezvoltare agricolă și rurală pentru
anii 2014-2020

Anual

-

DAMEP

8.2.23. Planul de acțiuni pentru anul 2011-2015 privind
implementarea Strategiei Naționale în domeniul Migraţiei și
Azilului

Semestrial

-

DRIE

8.2.24. Planul de Acțiuni Guvern-Diasporă, 2015-2016

Semestrial

-

DRIE

Raport elaborat
şi prezentat la
MAEIE
Raport elaborat
şi prezentat la
MAIA
Raport elaborat
şi prezentat la
BMA şi
MMPSF
Raport elaborat
şi prezentat la
MAEIE

8.2.25. Profilul Migrațional Extins al Republicii Moldova

Semestrial

-

DRIE

Raport elaborat
şi prezentat la
BMA şi
MMPSF

10.12.2014. Primul raport va fi
elaborat în ianuarie/februarie, 2016.
Acțiune inactivă.
Primul raport va fi elaborat în
ianuarie, 2016. Primul raport va fi
elaborat în ianuarie/februarie, 2016.
Realizat.
Raportul pentru anul 2014 a fost
elaborat și prezentat Ministerului
Economiei.
Raportul pentru anul 2015 va fi
elaborat în luna ianuarie, 2016.
Realizat.
Raportul pentru anul 2014 a fost
elaborat şi prezentat la Agenţia
Turismului. Raportul pentru anul
2015 va fi elaborat în luna ianuarie,
2016.
Acțiune inactivă.
Primul raport va fi elaborat în
ianuarie, 2016.
Acțiune inactivă.
Primul raport va fi elaborat în
ianuarie, 2016.
Realizat.
Raportul pentru sem.I și sem II, 2015
a fost elaborat și prezentat la BMA și
MMPSF.
Acțiune inactivă.
Planul va fi aprobat impreuna cu
Strategia Diaspora 2025. ME a avizat
Proiectul Strategiei si Planului de
Acțiuni. Raport privind susținerea
Diasporei va fi prezentat în ianuarie,
2016.
Realizat.
Prezentate semestrial date relevante,
conform competenței pentru
completarea PME. Informațiile
prezentate la BMA și MMPSF.
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8.2.26. Planul de acţiuni privind susţinerea populaţiei de etnie
rromă din Republica Moldova pentru anii 2011-2015

Raport elaborat
şi prezentat la
BRI
8.3. Documente de planificare strategică/operaţională sectoriale şi instituţionale
Decembrie
Raport elaborat
8.3.1. Strategia de dezvoltare a învăţămîntului „Educaţia-2020” şi
DAMEP
şi prezentat în
Planul respectiv de acţiuni
şedinţa
Colegiului ME
Anual

-

DAMEP, DÎP

8.3.2. Strategia de dezvoltare a învăţămîntului vocaţional/tehnic
pentru anii 2013-2020

Anual

-

DÎSPMS

8.3.3. Documentul strategic privind descentralizarea în sectorul
educaţiei

Anual

-

DAMEP

8.3.4. Programul de Dezvoltare Strategică al Ministerului
Educaţiei pentru anii 2015-2017

Anual

-

DAMEP

8.3.5. Planul de activitate al Ministerului Educaţiei pentru anul
2015

Iulie,

-

DAMEP

decembrie

Raport elaborat
şi prezentat la
CS
Raport elaborat
şi prezentat în
şedinţa
Colegiului ME
Raport elaborat
şi prezentat în
şedinţa
Colegiului ME
Rapoarte
semestriale de
monitorizare
plasate în

Realizat.
Raportul pentru anul 2014 a fost
elaborat și prezentat la BRI.
Realizat.
Monitorizarea se realizează prin
intermediul planului anual de
activitate al ME
Conform Strategiei, Raportul de
evaluare va fi elaborat la mijloc de
termen (2016).
Realizat.
Raport prezentat, HCME nr.3-6 din
09.06.2015.
Acțiune inactivă.
Documentul nu a fost elaborat.
Acțiune inactivă.
Programul de Dezvoltare Strategică
al Ministerului Educației pentru anii
2015-2017 nu a fost elaborat.
Realizat.
Raportul de monitorizare pentru
semestrul I a fost elaborat și plasat pe
Google Drive

Google Drive
8.4. Alte activităţi de elaborare/revizuire, implementare, monitorizare şi evaluare a documentelor normative/regulatorii şi de politici
8.4.1. Actualizarea Strategiei sectoriale de cheltuieli (2016-2018)
DAMEP,
FebruarieSSC actualizată Realizat.
DGEPF,
1) A fost elaborat și prezentat la MF
iunie
în colaborare cu
Raportul privind realizarea SSC
subdiviziunile
pentru sectorul educației în anul
ME
2014.
2) Prin ordinul ministrului educației
nr.73 din 19.02.2015 a fost constituit
Grupul de lucru sectorial pentru
elaborarea SSC, 2016-2018.
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8.4.2. Elaborarea Programului de Dezvoltare Strategică al ME
pentru anii 2015-2017

8.4.3. Ajustarea Regulamentelor de organizare și funcționare a
instituțiilor de învățămînt la prevederile Codului Educației:
a) revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare a
instituției de educație timpurie și învățămînt preșcolar;
b) revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare a
instituției de învățămînt primar și gimnazial;
c) revizuirea regulamentului de organizare și funcționare a
instituției de învățămînt liceal;
d) revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare a
instituțiilor de învățămînt extrașcolar;
e) revizuirea Regulamentului cu privire la angajarea
personalului de conducere în instituțiile de învăţămînt
profesional tehnic publice

Semestrul I

-

DAMEP,
în colaborare cu
subdiviziunile
ME

PDS aprobat

Aprilie

-

DÎP,
în colaborare cu
SJ

Regulamente
revizuite/elabor
ate şi aprobate

DRUFCA,
în colaborare cu
DÎSPMS

3) Prin ordinul ministrului educaţiei
nr.106 din 03.03.2015 au fost
aprobate subdiviziunile și persoanele
responsabile de subprogramele
incluse în planificarea bugetară,
precum şi Calendarul activităților
privind procesul planificării bugetare
în anul 2015.
4) Pe site-ul ME a fost iniţiat
directoriul Elaborarea SSC, 20162018.
5) SSC actualizată elaborată și
expediată MF.
Acțiune inactivă.
Conform circularei nr. 2503-366 din
26.09.2014, Cancelaria de Stat urma
să stabilească metodologia de
elaborare a PDS și să dea start
procesului de elaborare. Activitățile
respective nu au avut loc.
Realizat parțial.
Au fost revizuite, avizate de către
ministerele de resort, plasate pe siteul ME pentru discuții publice,
următoarele Regulamente:
a) de organizare și funcționare a
instituției de educație timpurie și
învățămînt preșcolar;
b) de organizare și funcționare a
instituției de învățămînt primar,
gimnazial și liceal.
A fost aprobat Regulamentul cu
privire la angajarea personalului de
conducere în instituțiile de învăţămînt
profesional tehnic publice (OME
nr.673 din 9 iulie 2015).
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8.4.4. Elaborarea şi aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare pentru Complexul educațional

Aprilie

-

DÎP,
în colaborare cu
SJ

Regulament
aprobat

8.4.5. Elaborarea și aprobarea Regulamentului-tip al organului
local de specialitate în domeniul învățămîntului

Aprilie

-

Regulament
aprobat prin HG

8.4.6. Elaborarea şi promovarea proiectului Hotărîrii Guvernului
,, Cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţămînt către noul an
şcolar şi către sezonul rece 2015-2016”

Iunie

-

DÎP,
în colaborare cu
DAMEP şi
SJ
DÎP

8.4.7. Elaborarea şi promovarea proiectului Hotărîrii Guvernului
„Cu privire la organizarea odihnei și întremării sănătății copiilor
și adolescenților în sezonul estival ”

Trimestrul II

-

DÎP,
în colaborare cu
DGEPF

Proiectul HG
elaborat și
prezentat pentru
aprobare

8.4.8. Revizuirea Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea
Regulamentului de funcţionare a taberelor de odihnă şi întremare
a sănătăţii copiilor şi adolescenţilor”

Trimestrul II

-

DÎP,
în colaborare cu
SJ

Regulament
aprobat prin HG

Proiectul HG
elaborat şi
prezentat pentru
aprobare

Realizat parțial.
Au fost incluse prevederi ale
organizării și funcționării
complexului educațional, în proiectul
Regulamentului de organizare și
funcționare a instituției de educație
timpurie.
Realizat.
Regulamentul-cadru a fost elaborat şi
aprobat (HG nr.404 din 16.06.2015).
Realizat.
1) Proiectul HG „Cu privire la
pregătirea instituţiilor de învăţămînt
către noul an şcolar 2015-2016” a
fost elaborat și expediat spre avizare
Ministerului Finanţelor.
2) A fost perfectată şi expediată către
OLSDÎ scrisoarea nr.02/13-595 din
17.06.2015 cu privire la demararea
lucrărilor de pregătire a instituţiilor
de învăţămînt către noul an de studii
2015-2016 şi către perioada rece a
anului.
Realizat.
HG elaborată și aprobată (nr.257 din
15.05.2015).

Realizat parțial.
1) HG a fost revizuită, sînt colectate
propunerile privind operarea
modificărilor.
2) HG nr.257 din 15.05.2015 privind
organizarea odihnei de vară a copiilor
și adolescenților în sezonul estival
2015.
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8.4.9. Modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 74 din 25 ianuarie
2007 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind
funcționarea căminelor din subordinea instituțiilor de învățămînt
de stat

Trimestrul III

-

8.4.10. Modificarea Hotărîrii Guvernului nr.1009 din 01.09.2006
cu privire la cuantumurile burselor, altor forme de ajutoare sociale
pentru studenții din instituțiile de învățămînt mediu de
specialitate, secundar profesional și persoanele care studiază în
învățămîntul postuniversitar
8.4.11. Modificarea Hotărîrii Guvernului nr.196 din 22.02.2007
cu privire la mijloacele speciale ale instituțiilor subordonate
Ministerului Educației
8.4.12. Revizuirea Statelor-tip din instituțiile de învățămînt
profesional tehnic publice

Trimestrul III

-

Nerealizat.

Trimestrul III

-

Realizat.
HG aprobată.

DÎSPMS,
în colaborare cu
DGEPF,
DRUFCA

HG revizuite

Nerealizat.

DÎSPMS,
State de
Realizat parţial.
în colaborare cu
personal
Proiect elaborat.
DGEPF,
revizuite
DRUFCA
DÎSPMS,
3 planuri
Realizat.
8.4.13. Elaborarea și aprobarea planurilor strategice de dezvoltare Trimestrul IV
în colaborare cu
elaborate și
Planuri aprobate.
pentru 3 centre de excelență
PAT
aprobate
Obiectivul general nr. 9: Consolidarea capacităţilor Ministerului Educaţiei în vederea elaborării, implementării, monitorizării
şi evaluării politicilor sectoriale
9.1. Elaborarea Programului de Dezvoltare Strategică al ME
DAMEP,
Semestrul I
PDS elaborat şi Acțiune inactivă.
pentru 2015-2017
în colaborare cu
Conform circularei nr. 2503-366 din
aprobat
subdiviziunile
26.09.2014, Cancelaria de Stat urma
ME
să stabilească metodologia de
elaborare a PDS și să dea start
procesului de elaborare. Activitățile
respective nu au avut încă loc.
9.2. Implementarea Cadrului de monitorizare a politicilor în
DAMEP,
Realizat.
Semestrul II
Cadru de
educaţie bazat pe indicatori
în colaborare cu
1) Au fost identificaţi primii 20 de
monitorizare
DTI
indicatori din totalul celor 70 plasaţi
implementat
pe Google Drive.
2) Formulele de calcul au fost
elaborate în colaborare cu Direcția etransformare și informatizare în
EXCEL.
3) 20 de indicatori au fost calculați și
plasați în Google Drive.
Trimestrul IV

-
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9.3. Elaborarea/ajustarea Metodologieide aplicare a Analizei
Impactului de Reglementare asupra documentelor de politici în
domeniul educației

Februarieaprilie

-

DAMEP,
în colaborare cu
FDRM

Metodologie
aprobată prin
ordinul
ministrului

9.4. Organizarea instruirilor interne:
a) cu privire la evaluarea impactului implementării politicilor;
b) cu privire la aplicarea Metodologiei de aplicare a Analizei
Impactului de Reglementare asupra documentelor de politici în
domeniul educației;
c) cu privire la aplicarea in sectorul educaţional a Instrucțiunilor
privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru
identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea
copiilor victime/potenţiale victime ale violenţei, neglijării,
exploatării și a traficului

Trimestrul II

-

DAMEP

Instruiri
realizate

Realizat.
Prin coordonare cu FDRM, acțiunea a
fost modificată în „Elaborarea
Ghidului cu privire la elaborarea
notelor informative/de argumentare la
proiectele de acte normative elaborate
în cadrul ME". Ghidul a fost elaborat,
discutat, cu participarea șefilor
subdiviziunilor ministerului și
aprobat (ordin ME nr.793 din
30.07.2015).
Realizat.
1) Seminarul cu privire la evaluarea
impactului implementării politicilor
urma să fie organizat cu sprijinul
experților din România, care, însă, nu
au venit în termenele asupra cărora sa convenit inițial (trimestrul II).
Recent, au fost purtate discuții cu Ian
Grant, expert independent în
elaborarea , monitorizarea si
evaluarea politicilor, care urmează să
dea un răspuns privind organizarea
seminarului în trimestrul III.
2) 01 iunie 2015 - seminar intern, cu
participarea şefilor de subdiviziuni
ale ministerului și în colaborare cu
FDRM, cu privire la metodologia
elaborării notelor informative/de
argumentare la proiectele de acte
normative (Prin coordonare cu
FDRM, subiectul referitor la
Metodologia de aplicare a Analizei
Impactului de Reglementare asupra
documentelor de politici în domeniul
educației a fost schimbat în
Elaborarea Ghidului privind
elaborarea notelor informative/de
argumentare la proiectele de acte
normative).
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3) 18 martie 2015 - instruire internă
cu privire la aplicarea in sectorul
educaţional a Instrucțiunilor privind
mecanismul intersectorial de
cooperare pentru identificarea,
evaluarea, referirea, asistenţa şi
monitorizarea copiilor
victime/potenţiale victime ale
violenţei, neglijării, exploatării și a
traficului (în colaborare cu SJ și
consultantul naţional Iosif
Moldovanu).
Obiectivul general nr. 10: Asigurarea managerială şi metodică a sistemului educaţional
10.1. Activităţi organizatorice ( instructive)
1) Ședințe cu șefii organelor locale de specialitate în domeniul
DÎP
Ședințe realizate
Februarie,
învăţămîntului
aprilie,

octombrie,
noiembrie
2) Ședințe cu șefii adjuncți ai organelor locale de specialitate în
domeniul învăţămîntului

Mai,
august

DÎP

Ședințe realizate

3) Şedinţe cu caracter organizatoric sau instructiv (după caz):
a) privind modernizarea Planului-cadru pentru învăţămîntul
superior, ciclul I şi II;
b) privind organizarea structurilor de autoguvernanță
studențească;
c) privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere.
4) Şedinţe de lucru privind sistemul de management al calităţii în
instituțiile de învățămînt superior

Pe parcursul
anului

-

DÎSDŞ

Ședințe realizate

Pe parcursul
anului

-

DÎSDŞ

Notă
informativă

5) Seminar instructiv privind organizarea programelor de
doctorat

Pe parcursul
anului

-

DÎSDŞ

Seminar realizat

6) Ședințe de informare/totalizare privind organizarea concursului
locurilor bugetare în instituțiile de învățămînt superior publice

Pe parcursul
anului

-

DÎSDŞ

Ședințe realizate

Realizat.
Au fost desfășurate 4 ședințe
planificate cu șefii organelor locale
de specialitate în domeniul
învăţămîntului.
Realizat.
Au fost desfășurate ședințe cu șefii
adjuncți ai organelor locale de
specialitate în domeniul
învăţămîntului.
Realizat.
1) 1 şedinţă privind modernizarea
Planului-cadru.
2) 2 şedinţe privind organizarea
structurilor de autoguvernanţă
studenţească (USM, US „I.Creangă").
Realizat.
1 şedinţă de lucru privind sistemul de
asigurarea calităţii.
Realizat.
Seminar organizat cu prorectorii pe
ştiinţă, în martie, 2015.
Realizat.
Şedinţe realizate.
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7) Şedinţă cu şefii şi şefii adjuncţi ai organelor locale de
specialitate în domeniul învăţămîntului şi cu responsabilii de
examenul de bacalaureat din instituţiile de învăţămînt profesional
tehnic postsecundar şi instituţiile de învăţămînt superior cu
genericul „Procedura de organizare şi desfăşurare a sesiunii de
examinare-2015 în învăţămîntul preuniversitar”
8) Şedinţă cu şefii organelor locale de specialitate în domeniul
învăţămîntului cu tema „Analiza rezultatelor examenelor de
absolvire a nivelurilor de şcolaritate în anul şcolar 2014-2015”

Mai

-

ANCE

Şedinţă de lucru
organizată şi
desfăşurată

Realizat.
Ședința de lucru a fost organizată şi
desfăşurată.

August

-

ANCE

Şedinţă de lucru
organizată şi
desfăşurată

Realizat.
Ședința de lucru a fost organizată şi
desfăşurată în luna septembrie.

10.2. Activităţi metodice (de consultanță): cursuri de instruire, seminare, traininguri
DÎSPMS,
1) Instruirea managerilor Centrelor de excelență din învăţămîntul
Trimestrul III
în
colaborare
cu
10 manageri
profesional tehnic
PAT
instruiți

2) Activități de instruire și activități de consultanță pentru șefii și
șefii adjuncți ai organelor locale de specialitate în domeniul
învăţămîntului în vederea elaborării Programelor de dezvoltare

Ianuarie –
septembrie

UNICEF

DÎP,
în colaborare cu
USM

150 de ore de
instruire și
consultanță
realizate
Programe de
dezvoltare
elaborate

3) Reuniuni metodice ale specialiștilor din organele locale de
specialitate în domeniul învăţămîntului

Februarie –
martie
Iunie-august

-

DÎP

Cîte 2 ședințe la
toate
disciplinele

Realizat.
Curs de instruire organizat în
perioada 20 noiembrie - 15
decembrie.
Realizat.
1) Au fost realizate consultanță și
instruire.
2) Toate OLSDÎ au elaborat
Programe de dezvoltare strategică
care au fost prezentate comisiilor de
experți.
3) Au fost organizate activități de
consultanță cu 270 de directori de
școli privind completarea
chestionarelor pentru realizarea
Standardelor minime de calitate ale
instituțiilor de învățămînt
preuniversitar.
4) Numărul de ore planificat pentru
instruire a fost realizat (150 ore).
Realizat.
1) La toate disciplinele școlare au fost
organizate cîte o ședință în cadrul
orarului olimpiadelor republicane
(perioada 25.02.-10.05.2015).
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4) Instruirea contabililor din instituțiile de învățămînt profesional
tehnic privind evidența contabilă din perspectiva noului
mecanism de finanțare
5) Seminare instructive pentru preşedinţii şi secretarii Centrelor
de bacalaureat

1) Conferința pedagogilor și maiștrilor din învățămîntul
profesional tehnic

Trimestrul II

-

DGEPF,
în colaborare cu
PAT

100 de contabili
instruiți

Mai

-

ANCE

Seminare
organizate şi
desfăşurate

DÎSPMS

Conferință
realizată

Nerealizat.

Realizat.
Au fost organizate în perioada august
- septembrie Conferințe pedagogice
în 33 de raioane și 2 municipii.
Raport elaborat.
Nerealizat (din lipsă de buget).

10.3. Conferinţe (forumuri)
August
-

2) Organizarea conferințelor pedagogice

Augustseptembrie

-

DÎP

Conferințe
organizate
Raport
elaborat

3) Organizarea Forumului Național al Cadrelor Didactice

Octombrie

-

DÎP

Trimestrul II

Resurse
externe

DÎP

Aprilie

Resurse
externe

DÎSDŞ

Forum
organizat
Raport
elaborat
Conferință
organizată
Nr. de
participanți pe
categorii
Conferinţă
realizată

4) Organizarea Conferinței Naționale „Șanse egale pentru fiecare
copil”

5) Organizarea conferinței internaționale„From Quality
Assurance to Strategy Development“

2) A doua ședință, la 5 discipline
școlare, a fost desfășurată, în
perioada 23-30 iunie 2015, iar la
celelalte 16 discipline, ședințele au
avut loc în perioada, 03-21 august
(Dispoziția ME nr.232 din 02 iunie
2015).
Realizat.
347 contabili instruiți.

Realizat.
Seminarele au fost organizate şi
desfăşurate.

Realizat.
A fost organizată Conferința la 12
mai 2015 cu 250 de participanți.

Realizat.
Conferința organizată, au participat
cîte 2 persoane de la toate
universităţile.
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6) Organizarea Forumului internaţional „Consolidarea
Triunghiului Cunoaşterii în Republica Moldova:paşi spre
integrarea europeană prin educaţie, cercetare, inovare”

Februarie

Resurse
externe

DÎSDŞ

Forum realizat

7) Organizarea conferinței naționale a profesorilor inovativi

Octombrie

-

DTI

Conferinţă
realizată

1) Organizarea concursurilor naționale pentru identificarea
talentelor, promovarea performanței în meserie etc.

2) Organizarea olimpiadelor republicane la 18 discipline școlare

10.4. Concursuri, olimpiade, expoziţii
Trimestrul II
DÎSPMS

Februarie –
mai

-

DÎP

Maidecembrie

-

DÎP

Nerealizat.

Concursuri
organizate și
desfășurate

Realizat.
Concursuri organizate în lunile mai –
iunie.

18 olimpiade
organizate

Realizat.
1) Au fost organizate și desfășurate
18 olimpiade pe discipline școlare.
2) Au fost elaborate Rapoarte pe
fiecare disciplină.
3) Materialele cu rezultatele
olimpiadelor școlare au fost plasate
pe pagina web a Ministerului
Educației.
4) A fost elaborat Raportul general și
prezentat în cadrul ședinței CCC din
17.12.2015.
Realizat.
1) A fost organizată participarea
echipelor naționale la 13 olimpiade
internaționale.

Rapoarte
elaborate

3) Organizarea participării echipelor naționale la olimpiadele și
concursurile internaționale

Realizat.
Forum organizat în aprilie, 2015.

Raport asupra
rezultatelor

Rezultatela privind numărul total de
medalii și diplome de mențiuni la
olimpiadele internaționale și
regionale, ediția 2015:
• medalie aur – 2;
• medalie argint – 4;
• medalie bronz – 25;
• diplome de menţiune – 8.
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a) Olimpiade internaţionale:
• medalie aur - 1 medalie (OI de
Chimie „D.Mendeleev”);
• medalie argint - 2 medalii (OI de
Chimie și OI de Matematică);
• medalie bronz – 16 medalii (1- OI
de Chimie „D.Mendeleev”, 1 - OI de
Chimie, 2 - OI de fizică, 2 - OI de
Informatică, 2- OI de Matematică, 2OI de Ecologie, 1- OI de Biologie, 5
– OI de Științe);
• diplome de menţiune - 5 (1 - OI de
Biologie, 3 - OI de Matematică, 1 OI de Fizică).
b) Olimpiade regionale:

4) Monitorizarea organizării olimpiadelor școlare la nivel raional

Ianuariefebruarie

-

DÎP

Raport elaborat

• medalie aur – 1 medalie (1- OB de
Matematică);
• medalie argint - 2 medalii (1 - OBJ
de Informatică, 1 - OB de
Matematică);
• medalie bronz – 9 medalii (5 - OBJ
de Matematică, 1 - OI de Limba
franceză, 2 - OB de Matematică, 1 OBJ de Informatică);
• diplome de menţiune - 3 mențiuni
(2- OI de Limba franceză, 1- OBJ de
Matematică).
Realizat.
1) A fost sistematizat Raportul în
baza informațiilor colectate din toate
Direcțiile de învățămînt.
2) Au fost elaborate Rapoarte pentru
olimpiadele cu subiecte unice la nivel
raional/municipal, la disciplinele:
biologie, matematică, geografie,
istorie, economie.
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5) Organizarea și desfășurarea Concursului Republican
„Pedagogul anului, 2015”

Februarieaprilie,
octombrie

500 000 lei

DRUFCA

Concurs
republican
realizat

Realizat.
Concurs organizat.

6) Concursul republican de eseuri cu tema „Моите български
корени” (от историята на моето семейство)

Februarie Mai

-

ANCE

Concurs
organizat şi
desfăşurat

Realizat.
Concursul a fost organizat şi
desfăşurat.

1) Evaluarea respectării prevederilor Regulamentelor:
a) de organizare şi desfăşurare a admiterii în instituţiile de
învăţămînt superior;
b) de organizare şi desfăşurare a concursului locurilor bugetare în
instituțiile de învățămînt superior de stat;
c) de organizare şi desfăşurare a admiterii în instituţiile de
învăţămînt profesional tehnic
2) Evaluarea implementării proiectelor de cercetare, de
consolidare a capacității de cercetare în universități

3) Evaluarea dosarelor de creare a școlilor doctorale

1) Şedinţe de lucru raionale şi municipale cu directorii
instituțiilor de învățămînt general

10.5. Activităţi de evaluare
Pe parcursul
anului

DÎSDŞ
DÎSDŞ

Note
informative și
propuneri

Realizat.
Ordinul Ministrului Educaţiei nr.554
și Ordinul nr.555 din 12.06.2015.

DÎSPMS
Pe parcursul
anului

-

DÎSDŞ

DÎSDŞ,
cu sprijinul
experților
naționali
10.6. Alte activităţi de ordin managerial
Februarie DÎP
decembrie

Pe parcursul
anului

-

Notă
informativă

Dosare
evaluate

Şedinţe realizate

Nerealizat.
Cele 2 proiecte de la USM şi US
„I.Creangă" sînt în curs de
achiziţionare a echipamentului.
Nerealizat.

Realizat.
Au fost organizate 2 ședințe
(Ungheni, Ștefan Vodă), ședințe cu
850 directori (7 grupuri) la IȘE
realizate în problematica aplicării
Standardelor de calitate a instituției
de învățămînt.
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2) Coordonarea activității Consiliului Național al Elevilor

Ianuarie –
decembrie

-

DÎP,
în colaborare cu
„ARTICO”

Plan de acţiuni
coordonat
Şedinţe
organizate

3) Constituirea Comisiilor Raionale/Municipale de Examene, a
Centrelor de bacalaureat, a Comisiilor Centrelor Republicane de
evaluare a lucrărilor, a Comisiilor Republicane de evaluare a
lucrărilor pentru disciplinele de examene

Aprilie - Mai

-

ANCE

Comisii
aprobate prin
ordinul
ministrului
educaţiei

4) Constituirea grupurilor de lucru pentru elaborarea materialelor
de examene pentru absolvirea gimnaziului, liceului şi a evaluării
finale în învăţămîntul primar

Ianuarie

-

ANCE

Grupuri de lucru
aprobate prin
ordinul
ministrului
educaţiei

Realizat.
1) Au fost desfășurate Atelierele de
lucru nr. III și IV cu CNE 2014-2015
în lunile februarie și mai.
2) În luna iunie a fost aprobată
componența nominală a CNE 20152016.
3) În lunile septembrie și noiembrie
s-au desfășurat atelierele nr. I și II cu
CNE 2015-2016.
4) A fost semnat Protocolul de
colaborare cu CNE România, la data
de 19.12.2015, la Hunedoara,
România.
Realizat.
Comisiile au fost constituite și
aprobate prin ordinul ministrului
educaţiei.

Realizat.
Grupurile de lucru au fost constituite
și aprobate prin ordinul ministrului
educaţiei.

Rapoarte
5) Monitorizarea organizării și desfășurării odihnei copiilor
Mai,
DÎP
elaborate și
(pregătirea taberelor către noul sezon estival, totalurile la fine de
septembrie
aprobate
sezon estival)
Obiectiv general nr. 11: Organizarea activităţii Colegiului Ministerului Educaţiei
(Chestiuni pentru examinare în cadrul şedinţelor Colegiului Ministerului Educaţiei)
Trimestrul I
1) Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și
DÎP
Regulament
funcționare al Consiliului de administrație a instituției de
aprobat
învățămînt general

Realizat.
Raportul pentru 2015 a fost elaborat
și aprobat.

2) Cu privire la aprobarea criteriilor de autorizare provizorie și de
înființare a școlilor doctorale

Realizat.
Criterii aprobate (Ordinul nr.118 din
03.2015).

Trimestrul I

-

DÎSDŞ

Criterii aprobate

Realizat.
Regulament aprobat (Ordinul nr.77
din 20.02.2015).
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3) Cu privire la aprobarea Programului de Dezvoltare Strategică
al ME pentru anii 2015-2017

Trimestrul II

-

DAMEP

PDS aprobat

4) Cu privire la aprobarea Planului-cadru pentru învățămîntul
profesional tehnic secundar

Trimestrul II

-

DÎSPMS

Plan-cadru
aprobat

5) Cu privire la aprobarea Regulamentului-tip de organizare și
funcționare a instituției de învățămînt special

Trimestrul II

-

DÎP

Regulament-tip
aprobat

6) Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare a instituției de educație timpurie

Trimestrul II

-

DÎP

Regulament
aprobat

7) Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare a instituției de învățămînt primar și gimnazial

Trimestrul II

-

DÎP

Regulament
aprobat

8) Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare a instituției de învățămînt liceal

Trimestrul II

-

DÎP

Regulament
aprobat

9) Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare pentru Complexul educațional

Trimestrul II

-

DÎP

Regulament
aprobat

Inactivă.
Conform circularei nr. 2503-366 din
26.09.2014, Cancelaria de Stat urma
să stabilească metodologia de
elaborare a PDS și să dea start
procesului de elaborare. Activitățile
respective nu au avut încă loc.
Realizat.
OME nr.531 din 2 iunie 2015 pentru
aprobarea Planului cadru cu durata de
2 ani
OME nr. 595 din 29 iunie 2015
pentru aprobarea Planului cadru cu
durata de 3 ani
OME nr. 596 din 29 iunie 2015
pentru aprobarea Planului cadru cu
durata de 1 ani
Realizat parțial.
Proiectul Regulamentului-tip
elaborat.
Realizat parțial.
Proiectul Regulamentului-tip
elaborat. Urmează a fi propus pentru
aprobare la următoarea ședință a
Colegiului.
Realizat parțial.
Proiectul Regulamentului-tip
elaborat. Urmează a fi propus pentru
aprobare la următoarea ședință a
Colegiului.
Realizat parțial.
Proiectul Regulamentului-tip
elaborat. Urmează a fi propus pentru
aprobare la următoarea ședință a
Colegiului.
Realizat parțial.
Funcționarea Complexului
educațuional se va desfășura în baza
Regulamentelor de organizare și
funcționare a instituției de educație
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10) Cu privire la aprobarea Planului-cadru de învățămînt pentru
anul 2015-2016 în învățămîntul general

Trimestrul II

-

DÎP

Plan-cadru
aprobat

11) Cu privire la aprobarea Regulamentului de evaluare,
promovare și transfer al elevilor din învățămîntul primar și
secundar general

Trimestrul II

-

DÎP

Regulament
aprobat

12) Cu privire la aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării
criteriale (prin descriptori) în învăţămîntul primar

Trimestrul II

-

DÎP

Metodologie
aprobată

13) Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și
desfășurare a admiterii-2015

Trimestrul II

-

DÎSDŞ

Regulament
aprobat

14) Cu privire la aprobarea Regulamentului instruirii la distanţă

Trimestrul III

-

DÎSDŞ

Regulament
aprobat

15) Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind completarea,
păstrarea și eliberarea actelor de studii

Trimestrul III

-

DÎP

Instrucţiune
aprobată

16) Cu privire la aprobarea Standardelor de dotare minimă
(didactico-metodică) a serviciilor de educație timpurie pentru
copiii de 1,5 -3 ani și 3-6(7) ani (cărți, jucării, materiale didactice,
echipamente)

Trimestrul III

-

DÎP

Standarde
aprobate

timpurie și de organizare și
funcționare a instituțiilor de
învățămînt primar și secundar, ciclul I
și II.
Realizat.
Plan-cadru elaborat și aprobat
(Ordinul nr.312 din 11.05.2015).
Realizat parțial.
Proiectul Regulamentului elaborat.
Urmează a fi propus pentru aprobare
la următoarea ședință a Colegiului
ME.
Realizat.
Metodologie aprobată la ședința
CNC, proces verbal nr.3 din 27 mai
2015.
Metodologia privind implementarea
evaluării criteriale prin descriptori în
clasa I. Instrucțiune metodică.
Evaluarea crirterială prin descriptori
în învățămîntul primar. Ghid
metodologic. Au fost aprobate la
CNC (Ordinul ME nr. 862 din
07.09.2015).
Realizat.
Regulament aprobat (Ordin nr.307
din 04.05.2015).
Realizat.
Regulament aprobat prin hotărîrea
Colegiului ME nr.5.3 din 15.12.2015
Realizat.
Aprobat prin Ordinul ME nr. 261 din
28.04.2015
Nerealizat.
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17) Cu privire la aprobarea Regulamentului de evaluare și
acreditare a instituțiilor de învățămînt

Trimestrul III

-

DÎP

Regulament
aprobat

Nerealizat.

18) Cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de funcționare
a instituțiilor de învățămînt profesional tehnic

Trimestrul III

-

DÎSPMS

Regulament
aprobat

Realizat.
Regulamente aprobate în cadrul CME
din 30.04.2015.

19) Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea
procesului educațional în instituțiile de învățămînt profesional
tehnic

Trimestrul III

-

DÎSPMS

Regulament
aprobat

Realizat parțial.
Proiect elaborat.

20) Cu privire la aprobarea Regulamentului, instrumentelor și
metodologiei de evaluare a performanței cadrelor didactice

Trimestrul IV

-

DÎP

Regulament,
instrumente şi
metodologie
aprobate

Nerealizat.

21) Cu privire la aprobarea formularului-tip pentru certificatul de
calificare

Trimestrul IV

-

DÎSPMS

Formular-tip
aprobat

Realizat.
Ordinul ME nr.1203 şi Ordinul nr.
1204 din 16.12.2015

22) Cu privire la aprobarea Procedurii de preluare a
managementului instituției de învățămînt

Trimestrul IV

-

DÎP

Procedură
aprobată

23) Cu privire la aprobarea Metodologiei de instruire la distanţă
pentru elevii din învăţămîntul gimnazial și liceal

Trimestrul IV

-

DÎP

Metodologie
aprobată

24) Cu privire la aprobarea Nomenclatorului domeniilor de
formare profesională și al specialităților

Trimestrul IV

-

DÎSDŞ

Nomenclator
aprobat

25) Cu privire la aprobarea Metodologiei de înscriere în clasa I-a

Trimestrul II

-

DÎP

Metodologie
aprobată

Nerealizat.

Realizat parțial.
Au fost colectate sugestiile cu privire
la elaborarea Metodologiei de
instruire la distanţă pentru elevii din
învăţămîntul gimnazial și liceal.
Realizat parțial.
Grup de lucru instituit. Un Draft
elaborat și propus pentru dezvoltare.
Realizat.
Metodologie aprobată (Ordin nr.202
din 09.04.2015).

Implicații asupra Programului de Dezvoltare Strategică
Noul PDS urmează a fi elaborat în condițiile unei noi Metodologii, care va include direcțiile strategice de planificare a organizării structural-funcționale a ministerului, propusă de
Cancelaria de Stat tuturor autorităților publice centrale.
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Abrevieri:
ME

– Ministerul Educaţiei

CTICE – Centrul tehnologii informaţionale şi comunicaţionale în educaţie

DÎP

– Direcţia învăţămînt preuniversitar

FSM

– Fondul special de manuale

DÎSPMS

– Direcţia învăţămînt secundar profesional şi mediu de specialitate

CFC

– Centre de formare continuă

DÎSDŞ

–

Direcţia învăţămînt superior şi dezvoltare a ştiinţei

CRDÎP

– Centrul republican de dezvoltare a învăţămîntului Profesional

DAMEP

–

Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor

CIDDC

– Centrulde Informare în Domeniul Drepturilor Copilului

DRIIE

–

Direcţia relaţii internaţionale şi integrare europeană

ANACIP – Agenţia de Asigurare a Calităţii în

DTI

–

Direcţia e-transformare şi informatizare

DGEPF

–

Direcţia generală economie, patrimoniu şi finanţe

AQAS
– Agency for Quality Assurance through Accreditation of Study
Programme

DRUFCA

–

Direcţia resurse umane, formare continuă şi atestare

SJ

–

Secţia juridică

SSPÎPV

–

Secţia studii postuniversitare şi învăţare pe tot parcursul vieţii

SIAASRC

– Serviciul informare, autentificare a actelor de studii şi recunoaştere a
calificărilor

Învăţămîntul Profesional

ARACIS – Agenţia română de asigurare a calităţii în învăţămîntul superior
EKKA

– Agenţia Estoniană de Asigurare aCalităţii în Învăţămîntul Superior

CRAP

– Centru republican de asistenţă psihopedagogică

USM

– Universitatea de Stat a Moldovei

CNAA

– Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare

AAC

– Agenţia de Asigurare a Calităţii

CNRT

– Centrul Naţional de Resurse pentru Tineri

ANCE

– Agenţia Naţională pentru Curriculum şi Evaluare

CNC

–

Cadrul Naţional al Calificărilor

IŞE

– Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

FISM

–

Fondul de Investiţii Sociale din Moldova

IŞN

– Inspectoratul Şcolar Naţional

PAT

– Proiect de asistenţă tehnică

CS

– Cancelaria de Stat

MERP

– Moldova EducationReform Project
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MMPSF

– Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei

FDRM

– Fondul pentru Dezvoltare din Republica Moldova

MAEIE

– Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene

CEPD

– Centrul Educaţional Prodidactica

MAIA

– Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare

ONG

– Organizaţii neguvernamentale

MAI

– Ministerul Afacerilor Interne

MS

– Ministerul Sănătăţii

GOPA
– Proiect de asistenţă tehnică pentru domeniul învăţămînt şi formare
profesională în Republica Moldova

MEc

– Ministerul Economiei

MTIC

– Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor

MF

– Ministerul Finanţelor

MJ

– Ministerul Justiţiei

MM

– Ministerul Mediului

AT

– Agenţia Turismului

ANOFM

– Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă

SIGEDIA – Sistem informațional de gestiune electronică a documentelor și
înregistrărilor

BMA

– Biroul de Migraţiune şi Azil

MOOC

– Massive Open Online Courses

BRI

– Biroul Relaţii Interetnice

CLIL

– Content andLearningIntegratedLearning

OSF

– Open Society Fundation

SPCNPCTFU– Secretariatul Permanent al Comitetului Naţional de Prevenire şi
Combatere a Traficului de Fiinţe Umane
CNPDCP

– Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal

HG

– Hotărîre de Guvern

GIZ

– Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei

ADA

– Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare

UNICEF

– Fondul Internațional pentru Urgențe ale Copiilor al Națiunilor Unite

TIC

– Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale

SSC

– Strategia Sectorială de Cheltuieli

PDS

– Programul de Dezvoltare Strategică

Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor
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