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Semestrul I, 2016 

 

 
Nr. 

crt. 
Acţiuni/subacţiuni 

Instituţia 

responsabilă 

Termene de 

realizare 
Indicatori Note cu privire la realizare 

X. EDUCAŢIA 

2. Aprobarea şi implementarea unui program 

naţional pentru sporirea calităţii resursei umane în 

educaţie, inclusiv prin reconceptualizarea 

învăţământului pedagogic 

Ministerul 

Educaţiei 

Trimestrul IV, 

2017 

Program elaborat 

şi implementat 

 

2.1. Aprobarea Programului naţional pentru 

dezvoltarea resurselor umane din educaţie 

Ministerul 

Educaţiei 

Trimestrul II, 

2016 

Program aprobat În curs de realizare. 

A fost elaborat proiectul 

Programului, se află în proces de 

consultări publice. 

5. Evaluarea externă a calităţii programelor şi a 

instituţiilor de învăţămînt în vederea autorizării de 

funcţionare provizorie sau acreditării 

Ministerul 

Educaţiei, 

Institutul de Ştiinţe 

ale Educaţiei, 

Agenţia Naţională 

de Asigurare a 

Calităţii în 

Învăţămîntul 

Profesional 

Trimestrul III, 

2018 

Sistem de 

evaluare externă 

implementat 

 

5.1. Elaborarea ghidului de implementare a 

standardelor de calitate în învăţămîntul primar, 

gimnazial şi liceal din perspectiva şcolii 

prietenoase copilului 

Ministerul 

Educaţiei, 

Institutul de Ştiinţe 

ale Educaţiei 

Trimestrul II, 

2016 

Ghid elaborat Realizat. 

Ghid elaborat, editat și distribuit 

organelor locale de specialitate din 

domeniul învățămîntului. 

5.2. Elaborarea planului de acţiuni privind 

implementarea standardelor de calitate în 

învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal din 

perspectiva şcolii prietenoase copilului 

Ministerul 

Educaţiei, 

Institutul de Ştiinţe 

ale Educaţiei 

Trimestrul II, 

2016 

Plan aprobat Realizat.  

A fost aprobat Planul de acțiuni 

privind implementarea standardelor 

de calitate în învăţămîntul primar, 

gimnazial şi liceal din perspectiva 



şcolii prietenoase copilului (ordinul 

ministrului educației nr.623 din 

28.06.2016).                                                                      

6. Modernizarea curriculară pentru asigurarea 

relevanţei studiilor şi integrării socioprofesionale 

depline 

Ministerul 

Educaţiei, 

Institutul de Ştiinţe 

ale Educaţiei 

Trimestrul III, 

2018 

Curriculum 

modernizat şi 

implementat 

 

6.1. Aprobarea standardelor profesionale pentru 

cadrele didactice şi cadrele manageriale din 

învăţămîntul general 

Ministerul 

Educaţiei 

Trimestrul III, 

2016 

Standarde 

profesionale 

aprobate 

Realizat. 

Au fost aprobate Standardele de 

competență profesională ale cadrelor 

manageriale din învățămîntul general 

și Standarde de competență 

profesională ale cadrelor didactice 

din învățămîntul general (ordinul 

ministrului educației nr.623 din 

28.06.2016). 

7. Implementarea tehnologiilor informaţionale în 

managementul instituţiilor şi în procesul 

educaţional la toate treptele de învăţămînt 

Ministerul 

Educaţiei 

Trimestrul IV, 

2017 

Tehnologii 

informaţionale 

implementate 

 

7.1. Implementarea platformei de comunicare şi 

schimb de bune practici între cadrele didactice 

Ministerul 

Educaţiei 

Trimestrul II, 

2016 

Platformă 

educaţională 

funcţională 

În curs de realizare.  
A fost creată platforma, urmează a fi 

lansată în luna august a anului în 

curs.  

Motivul nerealizării: imposibilitatea 

migrării pe platforma 

guvernamentală M-Cloud 

7.2. Elaborarea şi aprobarea Planului de acţiuni e-

Educaţie 2016-2020 

Ministerul 

Educaţiei 

Trimestrul II, 

2016 

Plan aprobat Realizat. 

A fost aprobat Planul de acțiuni 

privind informatizarea învățămîntului 

general (ordinul ministrului educației 

nr.541 din 07.06.2016). 

7.3. Elaborarea şi aprobarea metodologiilor de 

organizare şi desfăşurare a evaluării competenţelor 

digitale ale elevilor şi cadrelor didactice 

Ministerul 

Educaţiei 

Trimestrul II, 

2016 

Metodologii 

aprobate 
Realizat.  

Au fost aprobate Metodologiile de 

organizare și desfășurare a evaluării 

competențelor digitale ale elevilor și 

cadrelor didactice (ordinul 



ministrului educației nr.428 din 

10.05.2016).  

9. Elaborarea şi implementarea mecanismelor de 

asigurare a transparenţei şi a participării 

comunităţii la procesele decizionale privind 

dezvoltarea şi administrarea eficientă a instituţiilor 

de învăţămînt şi formarea competenţelor pentru 

participare 

Ministerul 

Educaţiei 

Trimestrul III, 

2018 

Mecanisme 

implementate 

 

9.1. Elaborarea şi publicarea fişelor şcolii pentru toate 

instituţiile de învăţămînt general 

Ministerul 

Educaţiei 

Trimestrul I al 

anului următor 

celui de 

referinţă 

Fişe elaborate şi 

publicate 
Realizat. 

Fișe ale școlilor elaborate și publicate 

pe sime.ctice.md. 

9.2. Publicarea bugetelor tuturor instituţiilor de 

învăţămînt general 

Ministerul 

Educaţiei 

Trimestrul I al 

anului următor 

celui de 

referinţă 

Bugete publicate Realizat. 

Bugete ale școlilor elaborate și 

publicate pe sime.ctice.md. 

10. Perfecţionarea cadrului normativ şi elaborarea 

programului naţional privind promovarea formării 

profesionale pe parcursul întregii vieţi 

Ministerul 

Educaţiei 

Trimestrul II, 

2017 

Cadru normativ 

aprobat 

 

10.1. Aprobarea Regulamentului de formare continuă a 

adulţilor 

Ministerul 

Educaţiei 

Trimestrul II, 

2016 

Regulament 

aprobat 
În curs de realizare. 

A fost elaborat proiectul de hotărîre 

de Guvern și avizat la toate 

autoritățile publice interesate, 

inclusiv la CNA și MJ. 

Urmează a fi expediat Guvernului 

pentru aprobare.  

10.2. Aprobarea Regulamentului privind organizarea 

activităţii didactice în cadrul unităţilor de instruire 

a conducătorilor de autovehicule 

Ministerul 

Educaţiei 

Trimestrul II, 

2016 

Regulament 

aprobat 
În curs de realizare. 

A fost elaborat proiectul 

Regulamentului. 

Urmează a fi ajustată legea nr.131 

din 07.06.2007 privind siguranța 

traficului rutier la prevederile 

Codului Educației, ulterior 

Regulamentul va fi promovat pentru 

aprobare.  



10.3. Elaborarea şi aprobarea Metodologiei de evaluare 

externă a calităţii în vederea autorizării provizorie 

şi acreditare a programelor de studii pentru adulţi 

Ministerul 

Educaţiei 

Trimestrul III, 

2016 

Metodologie 

aprobată 
Realizat.  
A fost aprobată hotărîrea Guvernului 

nr.616 din 18.05.2016 pentru 

aprobarea Metodologiei de evaluare 

externă a calității în vederea 

autorizării de funcționare provizorie 

și acreditării programelor de studii și 

a instituțiilor de învățămînt 

profesional tehnic, superior și de 

formare continuă și a Regulamentului 

de calcul al taxelor la serviciile 

prestate în cadrul evaluării externe a 

calității în vederea autorizării de 

funcționare provizorie și acreditării 

programelor de studii și a instituțiilor 

de învățămînt profesional tehnic, 

superior și de formare continuă. 

11. Dezvoltarea cadrului naţional al calificărilor şi a 

instrumentelor pentru recunoaşterea şi validarea 

competenţelor şi a calificărilor obţinute în diferite 

contexte educaţionale, eliminarea barierelor pentru 

dezvoltarea şi mobilitatea profesională 

Ministerul 

Educaţiei 

Trimestrul II, 

2016 

Cadru normativ 

aprobat 

 

11.1. Aprobarea Regulamentului pentru certificarea 

cunoştinţelor şi competenţelor dobîndite în 

contexte de educaţie nonformală şi informală 

Ministerul 

Educaţiei 

Trimestrul II, 

2016 

Regulament 

aprobat 
În curs de realizare. 

A fost elaborat proiectul 

Regulamentului și avizat la toate 

autoritățile interesate.  

Urmează a fi aprobat prin ordinul 

ministrului. 

11.2. Elaborarea Metodologiei pentru recunoaşterea 

competenţelor dobîndite în contexte de educaţie 

nonformală şi informală, inclusiv cele dobîndite 

peste hotare 

Ministerul 

Educaţiei, 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi 

Familiei, 

Cancelaria de Stat 

(Biroul pentru 

relaţii cu diaspora) 

Trimestrul II, 

2016 

Metodologie 

aprobată 
În curs de realizare. 

A fost elaborat proiectul 

Regulamentului și avizat la toate 

autoritățile interesate.  

Urmează a fi aprobat prin ordinul 

ministrului. 



12. Dezvoltarea reţelei serviciilor de educaţie 

antepreşcolară şi preşcolară şi perfecţionarea 

cadrului normativ privind funcţionarea acestor 

servicii 

Ministerul 

Educaţiei 

Trimestrul IV, 

2016 

Reţea a serviciilor 

de educaţie 

antepreşcolară şi 

preşcolară 

dezvoltată Cadru 

normativ 

perfecţionat 

 

12.1. Realizarea unui studiu comparativ privind 

organizarea educaţiei timpurii în ţările UE 

Ministerul 

Educaţiei 

Trimestrul II, 

2016 

Studiu elaborat 

Raport aprobat 
Realizat. 

A fost elaborat și aprobat studiul 

privind analiza organizării și 

funcționării serviciilor educaționale 

antepreșcolare din țările OECD. 

13. Implementarea programului naţional de dezvoltare 

a educaţiei incluzive şi cultivarea toleranţei şi 

tratamentului non-discriminator în mediul 

educaţional şi în societate 

Ministerul 

Educaţiei 

Trimestrul I, 

2017 

Program naţional 

implementat 

 

13.4. Aprobarea Regulamentului-tip de organizare şi 

funcţionare a instituţiei de învăţămînt special 

Ministerul 

Educaţiei 

Trimestrul I, 

2017 

Regulament-tip 

aprobat 

Realizat.  

Ordinul ministrului educației nr.58 

din 29.01.2016 cu privire la 

aprobarea Regulamentului-cadru 

privind organizarea și funcționarea 

instituției de învățămînt special. 

20. Elaborarea şi implementarea programului naţional 

pentru educaţia extracurriculară orientată spre 

realizarea funcţiei de dezvoltare a vocaţiei, 

creativităţii şi spiritului antreprenorial 

Ministerul 

Educaţiei 

Trimestrul III, 

2017 

Program 

implementat 

 

20.1. Elaborarea conceptului privind consilierea şi 

ghidarea în carieră a elevilor 

Ministerul 

Educaţiei 

Trimestrul II, 

2016 

Concept aprobat În curs de realizare. 

1) A fost elaborat conceptul. 

2) Prin dispoziția ministrului 

educației nr.114 din 23.03.2016 au 

fost aprobate pentru pilotare 

materialele didactice la Educația 

civică, modulul „Dezvoltarea 

personală și proiectarea carierei” 

pentru clasele V-XII și același modul 

în cadrul orelor de Dirigenție. 



Materialele au fost pilotate în 9 

instituții de învățămînt gimnazial și 

liceal din 3 raioane și 2 municipii. 

3) Conceptul urmează a fi propus 

pentru aprobare după analiza și 

elaboarea raportului privind 

rezultatele atestate ca urmare a 

pilotării. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


