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Raportul 

privind realizarea Strategiei sectoriale de cheltuieli pentru sectorul educaţiei în anul 2016 

 

(Programul Învăţământ) 

                                           (mii lei)  

Obiective de 

politică 

pe termen mediu 

Acţiuni de politică, 2016 Cheltuieli bugetare în 

anul 2016  (mii lei ) 

Rezultate /indicatori de monitorizare,  2016 Acțiuni 

pe viitor 

 Planificat Realizat Plan 

precizat 
Executat Planificat Realizat 

Devieri 

(explicații) 

Subprogramul 01  „Politici şi management în domeniul educației” 

- Consolidarea 

capacităţilor 

administrative, 

privind elaborarea 

şi monitorizarea 

politicilor strategice 

în sector 

 

- Administrarea 

activităților de 

evaluare a 

randamentului 

școlar (PISA-

testarea 

internațională a 

elevilor) în anul 

2018 

 

- Elaborarea 

planului de 

reformare/restructur

are a instituţiilor de 

învăţământ artistic 

 

- Reorganizarea 

învăţământului 

artistic pentru 

asigurarea calităţii 

formării 

A. Acţiuni curente        

-Asigurarea ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

nagementului în 

domeniul 

învăţământului 

- În anul 2016 

managementul în 

domeniul 

învățământului a fost 

asigurat. 

71 354,8 

  

 

 

 

 

66 174,0 -Managementul 

în domeniul 

învățământului a 

fost asigurat. 

- Realizat 

 

 

  

- Asigurarea 

managementului 

Proiectului Reforma 

învățământului în 

Moldova (PRIM-WB) 

- În anul 2016, 

Proiectul Reforma 

Învățământului în 

Moldova (PRIM-WB) 

și-a continuat 

activitatea. 

Au fost realizați trei 

indicatori aferenți 

debursărilor:  

1) DLI 5 ”Programul 

actualizat de formare a 

directorilor de școală și 

cadrelor didactice 

aprobat în mod oficial 

și implementarea 

acestuia inițiată”;  

2) DLI 10 ”Testarea 

națională revizuită a 

tuturor elevilor din 

clasele a 4-a și a 9-a 

finalizată  și rezultatele 

acesteia analizate, 

diseminate și utilizate 

10 435,8 4 952,4 - Raportarea 

indicatorilor 

aferenți 

debursărilor: 

3 indicatori în 

anul 2016. 

 

- Au fost realizați 3 

indicatori aferenți 

debursărilor:  

1) DLI 

5 ”Programul 

actualizat de 

formare a 

directorilor de 

școală și cadrelor 

didactice aprobat în 

mod oficial și 

implementarea 

acestuia inițiată”; 

2) DLI 10 ”Testarea 

națională revizuită a 

tuturor elevilor din 

clasele a 4-a și a 9-a 

finalizată și 

rezultatele acesteia 

analizate, 

diseminate și 

utilizate de ME;                                                                                                                 

3) DLI 15 ”Raportul 

 În baza 

programu

lui 

actualizat 

de 

formare a 

directoril

or de 

școală și 

cadrelor 

didactice, 

în anul 

2017 se 

preconize

ază 

formarea 

a 2090 

cadre 

didactice 

și 410 

directori 

de școală 
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profesioniştilor în 
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de Ministerul 

Educației;  

3) DLI 15 ”Raportul 

elev-cadru didactic 

pentru clasele I-XII 

majorat de la 10,5:1 

până la 11,5:1. 

elev-cadru didactic 

pentru clasele I-XII 

majorat de la 10,5:1 

până la 11,5:1. 

- Elaborarea cadrului 

normativ corespunzător 

reformei 

învăţământului artistic 

- Cadrul normativ 

corespunzător reformei 

învățământului artistic 

urmează a fi elaborat în 

anul 2017. 

  -Cadru normativ 

elaborat până în 

anul 2016. 

Nerealizat. 

 
 Cadrul 

normativ 

corespunz

ător 

reformei 

învățămâ

ntului 

artistic 

urmează a 

fi elaborat 

în anul 

2017 

- Evaluarea 

capacităţilor de 

management şi 

marketing cultural ale 

administratorilor 

instituţiilor de 

învăţământ artistic 

- În 7 instituții de 

învățământ artistic au 

fost desfășurate 

concursurile pentru 

ocuparea funcțiilor 

manageriale. 

Pentru anul 2017, se 

preconizează evaluarea 

capacităților 

manageriale a noilor 

administratori angajați.   

  - 9 instituţii de 

învăţământ 

artistic evaluate 

din punct de 

vedere 

managerial în 

anul 2016 

- În proces de 

realizare. În 7 

instituții de 

învățământ artistic 

au fost desfășurate 

concursurile pentru 

ocuparea funcțiilor 

manageriale. 

 

 -Evaluar 

ea 

capacități

lor 

manageri

ale a 

noilor 

administr

atori se 

preconi 

zează 

pentru 

anul 

2017. 

- Acțiuni de pregătire a 

raportului privind 

rezultatele PISA 2015 

(PRIM-WB) 

- În decembrie, 2016 a 

fost recepționat 

raportul internațional 

privind rezultatele 

PISA 2015. De 

asemenea, în 

decembrie 2016 au fost 

diseminate principalele 

date cu referire la 

rezultatele participării 

Republicii Moldova la 

  - Raport final 

către sfârsitul 

anului 2016 

- Raportul 

internațional 

recepționat în 

decembrie 2016; 

- Principalele date 

cu referire la 

rezultatele 

participării 

Republicii Moldova 

la testarea PISA 
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testarea PISA 2015. A 

fost elaborat un raport 

național privind 

participarea Republicii 

Moldova la PISA 2015, 

care va fi făcut public 

la începutul lunii 

februarie 2017. 

2015 au fost 

diseminate; 

- A fost elaborat un 

raport național 

privind participarea 

Republicii Moldova 

la PISA 2015 care 

va fi făcut public la 

începutul lunii 

februarie 2017. 

B. Acţiuni ce duc la o 

utilizare mai eficientă 

a resurselor 

       

- Estimarea costurilor 

şi beneficiilor reformei 

precum şi pregătirea 

planului de reformare a 

instituţiilor de 

învăţământ artistic în 

baza acestora 

- Pe parcursul perioadei 

de referință, în 

conformitate cu Planul 

de acţiuni pentru 

restructurarea reţelei 

instituţiilor de 

învăţământ profesional 

tehnic pe anii 2015-

2020, au fost 

reorganizate mai multe 

instituții de învățământ 

profesional tehnic, 

inclusiv 

și  crearea Centrului de 

excelență în educație 

artistică „Ștefan 

Neaga”. Crearea 

acestuia  și arondarea 

instituțiilor de 

învățământ profesional 

tehnic substituie 

necesitatea unui plan 

de reformare a 

sistemului, eventual 

până la rezultatele 

acreditării instituțiilor. 

A fost elaborat Planul 

de dezvoltare strategică 

pentru Centrul de 

excelenţă în educație 

  - Plan de 

reformare 

elaborat 

- În derulare. 

 A fost creat Centrul 

de excelență în 

educație artistică. 

Crearea 

Centrului de 

excelență în 

educație 

artistică și 

arondarea 

instituțiilor 

de 

învățământ 

profesional 

tehnic 

substituie 

necesitatea 

unui plan de 

reformare a 

sistemului, 

eventual 

până la 

rezultatele 

acreditării 

instituțiilor. 
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artistică „Ștefan 

Neaga”. 

 

 

C. Acţiuni noi 

identificate pentru 

anii 2016-2018 

       

- Elaborarea proiectelor 

pentru modificarea 

cadrului legal de 

remunerare a cadrelor 

didactice şi de 

conducere din școli 

(PRIM - BM) 

- În anul 2016, în 

cadrul proiectului 

PRIM-BM a fost 

selectată Compania 

Civitta din Estonia care 

va propune o nouă 

formulă de salarizare 

pentru cadrele didactice 

și directorii de școală, 

în bază de performanță. 

 

 

  - Proiect de lege, 

Hotărâre de 

Guvern 

prezentate 

Guvernului în 

anul 2016 

- În derulare.  

A fost selectată 

Compania, în cadrul 

proiectului PRIM-

BM , care va 

propune o nouă 

formulă de 

salarizare pentru 

cadrele didactice și 

directorii de școală, 

în baza 

performanțelor. 

  

- Acțiuni de pregătire 

pentru evaluarea PISA  

pe anul 2018 

- A fost semnat acordul 

de participare a 

Republicii Moldova la 

PISA 2018. Se 

realizează pregătirea 

pentru testarea PISA 

2018 în conformitate 

cu cerințele 

organizatorului. 

  - Acord de 

participare la 

PISA 2018 

semnat 

- Realizat. A fost 

semnat acordul de 

participare a 

Republicii Moldova 

la PISA 2018. Se 

realizează pregătirea 

pentru testarea PISA 

2018 în 

conformitate cu 

cerințele 

organizatorului. 

  

- Managementul 

lucrărilor civile de 

reconstrucţie a şcolilor 

de circumscripţie  

- În anul 2016 a fost 

asigurat managementul 

lucrărilor civile de 

reconstrucție a școlilor 

de circumscripție. 

Astfel, au fost 

finalizate 19 contracte 

de proiectare pentru 

lucrări de reparație 

capitală, 2  contracte 

pentru lucrări de 

renovare (LT ”M. 

Manole” din s. Sălcuța, 

r-nul Căușeni, 

  - Pentru anul 

2016: 

- administrarea a 

circa 19 contracte 

de proiectare 

pentru lucrări de 

renovare și 6 

contracte pentru 

lucrări de 

construcție, 6 

contracte de 

supraveghere 

tehnică. 

 

- În anul 2016 au 

fost finalizate:  

 - 19 contracte de 

proiectare pentru 

lucrări de reparație 

capitală; 

- 2  contracte pentru 

lucrări de renovare.  

De asemenea, au 

fost încheiate: 

- 3 contracte pentru 

lucrări de renovare; 

 - 6 contracte pentru 

servicii de 

 În anul 

2017 se 

preconize

ază 

executare

a 

lucrărilor 

de 

renovare 

în 6 

instituții 

de 

învățămâ

nt.  
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Gimnaziul ”Al. Cel 

Bun” din com. 

Vărzărești, r-nul 

Nisporeni, etapa I)  și 

au fost încheiate 3 

contracte pentru lucrări 

de renovare, 6 

contracte pentru 

servicii de 

supraveghere tehnică și 

3 contracte pentru 

control de autor. Au 

fost inițiate lucrările de 

renovare pentru 3 

instituții de învățământ 

(LT ”L. Blaga” din .or. 

Iargara, LT ”S. Lucaci” 

din or. Costești, r-nul 

Râșcani și LT ”M. 

Manole” din s. Sălcuța, 

etapa II).   

supraveghere 

tehnică;  

- 3 contracte pentru 

control de autor. 

 Totodată, au fost 

inițiate lucrările de 

renovare pentru 3 

instituții de 

învățământ.  

- Securizarea datelor cu 

caracter personal, 

necesitatea de a crea 

condiții mai bune 

elevilor și de a asigura 

o evaluare corectă și 

obiectivă în cadrul 

examenelor de 

bacalaureat 

- În anul 2016, a fost 

asigurată o evaluare 

corectă și obiectivă în 

cadrul examenelor de 

bacalaureat. 

  - Date cu caracter 

personal 

securizate; 

- Condiții pentru 

susținerea 

examenelor și 

evaluarea corectă 

și obiectivă 

asigurate. 

- Date cu caracter 

personal securizate; 

 

- Condiții pentru 

susținerea 

examenelor și 

evaluarea corectă și 

obiectivă asigurate. 

  

- Extinderea 

Sistemului 

Informațional al 

Ministerului Educației 

pentru a asigura 

colectarea datelor din 

învățământul preșcolar, 

profesional tehnic și 

superior  

- În conformitate cu 

Decretul Preşedintelui 

Republicii Moldova nr. 

16 din  03.03.2016 

pentru ratificarea 

Acordului de grant nr. 

TF019354 dintre 

Republica Moldova şi 

Asociaţia 

Internaţională pentru 

Dezvoltare în vederea 

realizării Proiectului 

„Fortificarea 

capacităţilor SIME”, 

6 750,0 27,8 - Numărul 

instituțiilor 

cartografiate la 

fiecare treaptă de 

învățământ 

 

- Sistem integrat 

cu Registrul de 

Stat al Populației 

și alte baze de 

date relevante 

- Au fost 

cartografiate 100 % 

instituții din 

învățământul primar 

și secundar general. 

 

- În cadrul 

activităților noi 

preconizate pentru 

realizare privind 

Sistemului 

Informațional al 

Ministerului 

Educației este 
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publicat la 01.04.2016 

în Monitorul Oficial 

Nr. 79-89, art. Nr. 148 

și Ordinul  nr.425 din 

06 mai 2016 a fost 

aprobat Planul de lucru 

în vederea realizări 

Proiectului menționat, 

cât și Grupul de 

coordonare a 

activităţilor. 

În cadrul Proiectului au 

fost realizate 

următoarele acțiuni 

conform planului de 

lucru: 

1)Au fost elaborați și 

aprobați Termenii de 

referință pentru 

angajarea: 

-Expertului- IT pentru 

evaluarea funcționarii 

sistemului; 

-Consultantului 

național pentru  

actualizarea cadrului 

juridic actual privind 

procesele de colectare a 

datelor; 

-Companiei sociologice 

care va efectua un 

studiu în baza opiniilor 

părților interesate 

(părinți, elevi, cadre 

didactice etc.); 

-Companei IT pentru 

realizarea modificărilor 

tehnice în SIME; 

-Companiei IT pentru 

elaborarea portalului 

web pentru diseminarea 

și vizualizarea datelor 

din domeniul educației; 

prevăzută și 

integrarea cu 

Registrul de Stat al 

populației. 
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-Companiei PR pentru 

informarea persoanelor 

interesante din sectorul 

educației despre 

disponibilitatea datelor 

deschise; 

La 15.12.2016 au fost  

semnate contractele cu 

Expertul- IT, 

Compania sociologică. 

Totodata, contractele 

au fost prelungite până 

pe data 28.02.2017. 

Conform notei de la 

Banca Mondială din 

29.12.2016 a fost 

primită extinderea 

proiectului pentru 6 

luni până pe data de 31 

iulie 2017. 

Costul 

subprogramului 

   
88 540,6 

71 154,2 
 

    

Subprogramul 02 „Educaţie timpurie” 

- Majorarea în anul 

2016 a ratei de 

înrolare în 

programele 

preşcolare până la 

78% pentru copiii 

cu vârsta de 3-5 ani 

şi până la 98% 

pentru copiii de 5-7 

ani 

 

 

- Sporirea calităţii 

educaţiei preşcolare 

prin activităţi de 

mentorat 

 

- Elaborarea şi 

pilotarea unei 

formule de 

finanţare noi în anul 

A. Acţiuni curente        

- Susţinerea 

învăţământului 

preşcolar, inclusiv prin: 

-asigurarea cu 

materiale didactice; 

modernizarea bazei 

tehnico-materiale a 

instituţiilor, 

dezvoltarea reţelei de 

instituţii etc. 

- asigurarea 

programelor de 

alimentare a copiilor 

- La situația din 01.01. 

2016, în republică au 

activat 1461 de 

instituții de educație 

timpurie cu un număr 

de 12, 6 mii de cadre 

didactice și un 

contingent de circa 

149,9 mii copii. Rata 

de înrolare în educația 

preșcolară  constituie 

85,1 la sută din 

numărul total de copii 

cu vârsta  3-6 (7) ani, 

cuprinși în programe 

preșcolare, dintre care 

1,9 mii copii cu cerințe 

educaționale speciale.  

Pe parcursul anului de 

referință, cu sprijinul 

97 5938,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84 3305,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 98 la sută de 

copii de vârsta 5-

6 (7) ani, 

încadraţi în 

programe 

educaţionale în 

anul 2016; 

 

- 78 la sută de 

copii de vârsta 3-

5 ani, încadraţi în 

programe 

educaționale în 

anul 2016; 

 

- Circa 200 de 

instituţii 

preşcolare 

asigurate cu baza 

tehnico-materială 

- 94,6 la sută  

de copii de vârstă 5-

6(7) au fost încadrați 

în programe 

educaționale în anul 

2016; 

 

 

- 85,1 la sută din 

numărul total de 

copii cu vârsta  3-6 

(7) ani, cuprinși în 

programe preșcolare 

în anul 2016; 

  

- 832 de instituții de 

educație timpurie au 

fost  dotate cu 

materiale metódico-
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2016, inclusiv 

coeficienții 

grupurilor cu CES 

pentru facilitarea 

educaţiei incluzive 

 

- Promovarea şi 

asigurarea educaţiei 

incluzive în 

instituţiile 

preşcolare prin 

dezvoltarea 

serviciilor de 

educaţie incluzivă 

 

- Armonizarea 

cadrului normativ 

naţional de 

dezvoltare a 

educaţiei incluzive 

în vederea 

asigurării accesului 

la o educaţie de 

calitate pentru 

fiecare copil, 

inclusiv pentru 

persoanele cu 

cerinţe educaţionale 

speciale 

Guvernului României, 

a fost îmbunătățită baza  

tehnico-materială în 

832 de instituții de 

educație timpurie din 

țară, cu preponderență 

din mediul rural.  

 

 - Alimentația copiilor 

în instituțiile de 

educație timpurie din 

republică se 

organizează în baza 

Hotărârii Guvernului 

nr. 234 din 25.02.2005 

Cu privire la 

alimentarea elevilor și 

a Ordinului 

Ministerului Educației 

nr. 759 din 18.08.2016 

Cu privire la normele 

financiare pentru 

alimentarea 

copiilor/elevilor în 

instituțiile de 

învățământ, înregistrat 

la Ministerul Justiției și 

coordonat de 

Ministerul Finanțelor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

427 443,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

370 464,3 

şi materiale 

didactice 

 

 

 

 

 

 

- 100 % de copii 

alimentaţi anual 

 

 

didactice și tehnico-

materiale; 

 

 

 

 

 

 

- 100 % de copii 

alimentaţi în anul 

2016. 

 

 

 

- Dezvoltarea 

serviciilor de educaţie 

incluzivă în instituţiile 

preşcolare 

- În cadrul  a 28 de 

instituţii de educație 

timpurie funcţionează 

109 grupe specializate 

pentru copiii cu cerințe 

educaționale speciale, 

majoritatea fiind pentru 

copii cu deficienţe sau 

dereglări ale vorbirii. În 

anul de referință, 

grupele specializate au 

fost frecventate de 

către 1864 de copii.  

 

  - 30 la sută de 

copii din numărul 

total evaluaţi 

anual 

- Numărul 

dosarelor 

evaluate depuse 

în termen real cu 

acordarea 

categoriei CES 

corespunzătoare 

- 10 la sută din 

copii cu CES 

încadraţi anual în 

- 30 la sută de copii 

din numărul total au 

fost evaluaţi;  

 

-Toate dosarele 

pentru acordarea 

categoriei CES 

evaluate; 

 

 

 

- circa 10 la sută din 

copii cu CES au fost  

încadraţi în 
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învăţământul 

preşcolar 

învăţământul 

preşcolar. 

- Renovarea și dotarea 

instituţiilor preşcolare 

- Pe parcursul anului de 

studii 2015-2016, cu 

suportul Guvernului 

României, au fost 

renovate și  dotate  480 

de instituții de educație 

timpurie. 

70 727,8 70 593,9 - Circa 300 de 

instituţii 

preşcolare 

renovate către 

anul 2018 

- Circa 480 de 

instituții preșcolare 

renovate și dotate în 

2016. 

  

B. Acţiuni ce duc la o 

utilizare mai eficace şi 

eficientă a resurselor 

       

- Elaborarea şi 

pilotarea mecanismelor 

noi de finanţare a 

instituţiilor preşcolare 

(UNICEF) 

- Cu suportul UNICEF, 

a fost efectuat studiul 

„Evaluarea sistemului 

de învățământ preșcolar 

și definirea 

metodologiei de 

determinare a costului 

pentru serviciile 

educaționale și de 

îngrijire a copilului în 

Republica Moldova”. 

Studiul a fost realizat în 

baza informațiilor 

colectate de pe un 

eșantion reprezentativ 

de 1.453 de grădinițe și 

va sta la baza elaborării 

unei noi formule de 

finanțare a instituțiilor 

de educație timpurie. 

Printre recomandările 

studiului se numără 

facilitarea dezvoltării 

sectorului privat de 

învățământ preșcolar, 

în special în mun. 

Chișinău, atragerea 

surselor financiare 

adiționale, mărirea 

salariilor cadrelor 

didactice, instruirea și 

evaluarea 

  - Mecanism nou 

şi eficient de 

finanţare a 

instituţiilor 

preşcolare 

elaborat şi pilotat 

în anul 2016-

2017 

- În derulare. 

 La etapa actuală a 

fost realizat studiul 

„Evaluarea 

sistemului de 

învățământ preșcolar 

și definirea 

metodologiei de 

determinare a 

costului pentru 

serviciile 

educaționale și de 

îngrijire a copilului 

în Republica 

Moldova”. 
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performanțelor 

educatorilor etc. 

 

C. Acţiuni noi 

identificate pentru 

anii 2016-2018 

       

- Instruirea mentorilor 

locali de a presta 

servicii de mentorat de 

calitate 

-A fost organizată 

instruirea a 15 

formatori/educatori 

parentali naționali în 

aplicarea 

Curriculumului, a 

Metodologiei de 

organizare a 

programelor de 

educație parentală și de 

lucru cu părinții și a 

programelor parentale.  

 

  - 260 mentori 

locali instruiți 

-15 formatori- 

mentori naționali 

instruiți. 

 Urmează, 

formatorii 

– mentori 

naționali 

vor 

instrui 

mentorii 

locali. 

- Prestarea serviciilor 

de dezvoltare 

profesională la locul de 

muncă (servicii de 

mentorat) 

 

-Instruirea cadrelor 

didactice pentru lucrul 

cu copiii cu dizabilități 

- În colaborare cu 

CRAP și Ambasada 

Cehiei în Republica 

Moldova au fost 

formate 980 de cadre 

didactice și 

manageriale, specialiști 

din cadrul CRAP, 

OLSDÎ, inclusiv SAP 

și 188 asistenți sociali 

în problematica 

educației incluzive. A 

fost elaborat și testat un 

modul axat pe 

comunicarea eficientă 

cu familia și implicarea 

părinților în 

incluziunea socio-

educațională a copiilor 

cu dizabilități 

 

  - 2000 de cadre 

didactice 

mentorate anual 

 

 

- 1000 de cadre 

didactice instruite 

anual 

- Au fost formate 

980 de cadre 

didactice și 

manageriale. 

 

 

-Au fost formați 188 

asistenți sociali în 

problematica 

educației incluzive. 

  

- Formarea cadrelor 

didactice, din 

comunitate în lucrul cu 

familia privind 

- A fost organizată 

instruirea a 15 

formatori/educatori 

parentali naționali în 

  - 1000 de cadre 

didactice formate 

anual 

-Au fost instruiți 15 

formatori, care 

urmează să formeze 

cadrele didactice din 
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educaţia timpurie a 

copilului 

aplicarea 

Curriculumului, a 

Metodologiei de 

organizare a 

programelor de 

educație parentală și de 

lucru cu părinții și a 

programelor parentale 

(4).  

 

 

instituții în lucrul cu 

familia privind 

educaţia timpurie a 

copilului. 

- Cheltuielile de 

personal, conform 

politicilor noi salariale 

- A fost aprobată 

Hotărârea Guvernului 

Republicii Moldova  

nr. 1028 din 

07.09.2016 privind 

modificarea unor 

hotărâri ale 

Guvernului Republicii 

Moldova  în care este 

stipulată majorarea 

salariului cadrelor 

didactice din 

învățământ  

1 039 610,6 1 003 611,9 - Proiect de lege, 

Hotărâre de 

Guvern 

prezentate 

Guvernului în 

anul 2016 

-A fost aprobată 

Hotărârea 

Guvernului 

Republicii Moldova  

nr. 1028 din 

07.09.2016 privind 

modificarea unor 

hotărâri ale 

Guvernului 

Republicii Moldova. 

  

Costul 

subprogramului 

   
2 513720,3 2 287 976,0  

   

Subprogramul 03 „Învăţământ primar” 

- Armonizarea 

cadrului normativ 

naţional de 

dezvoltare a 

educaţiei incluzive 

în vederea 

asigurării accesului 

la o educaţie de 

calitate pentru 

fiecare copil, 

inclusiv pentru 

persoanele cu 

cerinţe educaţionale 

speciale 

- Promovarea şi 

asigurarea educaţiei 

incluzive la nivel de 

A. Acţiuni curente        

- Asigurarea activităţii 

continue a şcolilor 

primare şi școlilor 

primare – grădinițe, 

gimnaziilor-grădinițe, 

claselor primare din 

cadrul gimnaziilor și 

liceelor, inclusiv: 

- În anul 2016 au 

activat 122 instituții de 

învățământ primar cu 

efectivul de 11,5 mii 

elevi. În anul de 

referință şi-au sistat 

activitatea 20 de şcoli 

primare. Totodată, 24 

de unități au fost 

reorganizate din 

gimnazii în școli 

primare. 

71 273,9 60 738,0 - 94,0 la sută de 

elevi încadraţi 

anual în 

învăţământul 

primar  

- Rata de înrolare în 

învățământul primar 

este de 91,8 la sută. 

  

- consolidarea bazei 

tehnico-materiale a 

școlilor primare, 

școlilor primare - 

-Toate instituțiile din 

învățământul primar au 

fost asigurate cu 

  - 10 la sută din 

şcoli cu baza 

tehnico-materială 

renovată 

-10 la sută din 

instituții de 

învățământ primar 

cu baza  tehnico-
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sistem educaţional 

prin creşterea 

anuală cu cel puţin 

10% a accesului 

elevilor cu CES la 

învăţământul 

primar 

- Ajustarea formulei 

de finanţare per 

elev, inclusiv 

coeficienţii 

grupurilor cu CES 

pentru facilitarea 

educaţiei incluzive 

grădinițe, gimnaziilor-

grădinițe, claselor 

primare din cadrul 

gimnaziilor și liceelor; 

materiale didactice 

pentru elevi.  

51 la sută din școli sunt 

dotate cu săli sportive, 

85 la sută de cantine,  

46,0 la sută cu punct 

medical, 75 la sută  

dispun de biblioteci, iar 

43 la sută de săli de 

lectură. De asemenea, 

în anul 2016 au activat 

9 ateliere de studii și 19 

Centre de resurse 

pentru educația 

incluzivă. 

 

materială renovată 

în anul 2016. 

- asigurarea 

programelor de 

alimentare; 

- Alimentația elevilor 

în instituțiile de 

învățământ din 

republică se 

organizează în baza 

Hotărârii Guvernului 

nr. 234 din 25.02.2005 

Cu privire la 

alimentarea elevilor, 

cu modificările și 

completările ulterioare 

și a Ordinului 

Ministerului Educației 

nr. 759 din 18 august 

2016 „Cu privire la 

normele financiare 

pentru alimentarea 

copiilor/elevilor din 

instituțiile de 

învățământ”, înregistra

t la Ministerul Justiției 

și coordonat de 

Ministerul 

Finanțelor.  Pentru 

alimentarea gratuită a 

elevilor claselor I-

IV din instituțiile de 

învățământ publice și 

10 036,7 8 711,8 - 100% de elevi 

din clasele I-IV, 

incluşi în 

programele de 

alimentare 

-100 % de elevi din 

clasele I-IV au fost 

alimentați gratuit. 
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private, precum și a 

elevilor claselor V-XII 

din instituțiile de 

învățământ din 

raioanele de est ale 

Republicii Moldova, 

subordonate 

Ministerului Educației, 

și din raioanele 

Dubăsari, Căușeni și 

Anenii Noi amplasate 

în zona de 

securitate,  norma 

financiară constituie 

7,45 lei/zi.  

- dezvoltarea serviciilor 

de educaţie incluzivă în 

instituţiile din 

învăţământul primar; 

- În scopul asigurării la 

nivel republican a 

asistenței 

psihopedagogogice și a 

educației incluzive, în 

anul 2016, și-a 

continuat activitatea 

Centrul Republican de 

Asistență 

Psihopedagogică, 

insitiuție subordonată 

Ministerului Educației, 

care a coordonat și 

monitorizat activitatea 

a 35 de Servicii de 

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 2016, toate 

instituțiile de 

  - 30 la sută din 

numărul de elevi 

cl. I-IV evaluaţi; 

 

- Numărul 

dosarelor 

evaluate depuse 

în termen real cu 

acordarea 

categoriei CES 

corespunzătoare; 

- 50 de servicii de 

suport  create; 

  

- 10 la sută din 

copii cu CES 

încadraţi în 

învăţământul 

primar anual 

-30 la sută din 

numărul de elevi din 

clasele I-IV au fost 

evaluați; 

 - 100 % de dosare 

evaluate pentru 

acordarea categoriei 

CES 

corespunzătoare; 

 

 

- 50 de servicii de 

suport create și 

dotate; 

- În anul 2016, 10 la 

sută din copiii cu 

CES au fost 

încadrați în 

învățământul 

primar. 
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învățământ primar (122 

de  instituții) au 

asigurat un proces 

educațional incluziv 

pentru copiii cu cerințe 

educaționale speciale. 

Dezvoltarea 

capacităților, precum 

implementarea 

serviciilor de asistență 

și suport au condiționat 

un impact pozitiv la 

nivel de accesibilizare 

a educației pentru toți 

copii. Astfel, numărul 

de copii cu cerințe 

educaționale speciale, 

incluși în învățământul 

general, a crescut de la 

1604, în anul de studii 

2011-2012, până la 

10130 persoane 

inclusiv 1455 - cu 

dizabilităţi     

  În instituțiile de 

învățământ primar 

funcționează 19 Centre 

de Resurse pentru 

educație incluzivă. 

- asigurarea continuă 

cu echipament TIC a 

instituțiilor de 

învățământ primar 

- 113 de instituții de 

învățământ primar sunt 

echipate cu 501 de 

calculatoare, din ele 

241 sunt conectate la 

internet  

  - 16 elevi per 

computer, 

corespunzător în 

anul 2016  

- Circa 20 de elevi 

per computer în anul 

2016 

  

-Perfecţionarea actelor 

normative privind 

implementarea 

educaţiei incluzive 

-Au fost actualizate 3 

concepte: Conceptul 

general al educației 

incluzive, Conceptul 

incluziunii 

educaționale a copiilor 

cu dizabilități severe și 

Conceptul incluziunii 

educaționale a copiilor 

                       - Cadru normativ 

privind copii cu 

CES elaborat 

-3 concepte privind 

educația incluzivă 

actualizate; 
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cu dizabilități 

senzoriale. 

-au fost 

revizuite/elaborate: 

Regulamentul 

serviciului 

psihopedagogic, 

Regulamentul 

serviciului logopedic, 

Regulamentul 

serviciului psihilogic și 

Regulamentul cadrului 

didactic de sprijin. 

 

 

-4 regulamente  

revizuite/elaborate. 

B. Acţiuni ce duc la o 

utilizare mai eficace şi 

eficientă a resurselor 

       

- Reorganizarea 

școlilor primare 

-Pentru eficientizarea 

cheltuielilor și pentru 

îmbunătățirea 

procesului educațional 

în anul 2016, au sistat 

activitatea 20 de școli 

primare, iar 24 de 

gimnazii au fost 

reorganizate în școli 

primare. 

 

  - 5 la sută anual 

din instituţii de 

învăţământ 

primar, 

optimizate şi 

reorganizate 

- 17 la sută din 

instituții de 

învățământ primar 

și-au sistat 

activitatea. 

Totodată, 24 de  

gimnazii au fost 

reorganizate în școli 

primare. 

 

  

 

-Elaborarea 

coeficienților de 

finanțare pentru tipurile 

de grupuri CES 

- În scopul 

monitorizării 

implementării Hotărârii 

Guvernului nr. 868 din 

08.10.2014 privind 

finanţarea în bază de 

cost standard per elev a 

instituțiilor de 

învățământ primar și 

secundar general din 

subordinea autorităților 

publice locale de 

nivelul al doilea, au 

fost colectate și 

sistematizate 

informațiile din 

raioane, prezentate de 

  - Coeficienți 

elaborați la 

sfârșitul anului 

2016 

În derulare.   
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către OLSDÎ/SAP. S-

au analizat datele și s-

au stabilit intervențiile 

necesare pentru 

asigurarea eficienței 

alocării banilor pentru 

educația incluzivă. 

 

C. Acţiuni noi 

identificate pentru 

anii 2016-2018 

       

- Cheltuielile de 

personal, conform 

politicilor noi salariale 

- A fost aprobată 

Hotărârea Guvernului 

Republicii Moldova nr. 

1028 din 07.09.2016 

privind modificarea 

unor hotărâri ale 

Guvernului Republicii 

Moldova  în care este 

stipulată majorarea 

salariului cadrelor 

didactice din 

învățământ.  

72 926,5 71 125,8 - Proiect de lege, 

Hotărâre de 

Guvern 

prezentate 

Guvernului în 

anul 2016 

- A fost aprobată 

Hotărârea 

Guvernului 

Republicii Moldova  

nr. 1028 din 

07.09.2016 privind 

modificarea unor 

hotărâri ale 

Guvernului 

Republicii Moldova. 

  

Costul 

subprogramului 
  154 237,1 140 575,6  

 
  

Subprogramul 04 „Învăţământ gimnazial” 

- Armonizarea 

cadrului normativ 

naţional de 

dezvoltare a 

educaţiei incluzive 

în vederea 

asigurării accesului 

la o educaţie de 

calitate pentru 

fiecare copil, 

inclusiv pentru 

persoanele cu 

cerinţe educaţionale 

speciale 

- Ajustarea reţelei 

şcolare la 

A. Acţiuni curente        

Asigurarea activităţii 

continue a gimnaziilor, 

inclusiv: 

-În anul 2016 în 

republică au activat 

788 de gimnazii. Toate 

instituțiile din 

învățământul gimnazial 

au fost asigurate cu 

materiale didactice 

pentru elevi. De 

asemenea:  

-85,4 la sută din 

gimnazii sunt dotate cu 

sali sportive; -82,6 la 

sută - cu punct medical; 

- 99,2 la sută -cu 

biblioteci; -în 64 la sută 

de gimnazii 

723 540,3 844 290,4 - 89,0 la sută de 

elevi încadraţi în 

învăţământul 

gimnazial anual 

 - 86,7 la sută de 

elevi încadraţi în 

învăţământul 

gimnazial în anul 

2016. 
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schimbările 

demografice 

- Asigurarea 

transportării tuturor 

elevilor care învaţă 

în altă localitate 

- Dotarea cu 

echipament TIC şi 

implementarea soft-

urilor educaţionale 

în procesul predării 

-învățării -evaluării 

la 50% discipline în 

15 instituții  la 

nivelul unei clase 

anual 

- Promovarea şi 

asigurarea educaţiei 

incluzive la nivel de 

sistem educaţional 

- Creşterea anuală 

cu cel puţin 10% a 

accesului copiilor 

cu cerinţe 

educaţionale 

speciale (CES) la 

învăţământul 

gimnazial 

- Ajustarea formulei 

de finanţare per 

elev, inclusiv 

coeficienţii 

grupurilor cu CES 

pentru facilitarea 

educaţiei incluzive 

 

funcționează ateliere de 

studii; 

- 60 la sută din 

gimnazii dispun de săli 

de lectură cu 7627 de 

locuri; 

- în 95 la sută din 

instituții funcționează 

cantine cu 70872 de 

locuri; 

- în 59 la sută din 

gimnazii activează 

Centre de resurse 

pentru Educație 

incluzivă. 

-asigurarea cu transport 

școlar a elevilor; 

- Pe parcursul anului, a 

fost monitorizată 

aplicarea 

Regulamentului cu 

privire la transportarea 

elevilor și conform 

datelor OLSDÎ. În anul 

curent de studii sunt 

transportați la și de la 

școală 18088 de elevi. 

Elevii au fost 

transportați cu 310 de 

autobuze școlare și cu 

118 de unități de 

transport arendate. 

  - 99,0 la sută de 

elevi care 

necesită 

transportare, 

asiguraţi cu 

transport şcolar 

anual 

-100 % de elevi, 

care necesită 

transportare, au fost 

asigurați cu 

transport școlar. 

  

-consolidarea şi 

dezvoltarea bazei 

tehnico-materiale a 

instituţiilor; 

-Verificarea de 

conformitate a 

instituțiilor va fi 

efectuată după 

finalizarea reparațiilor 

  - Numărul de 

instituții cu baza 

tehnico-materiala 

consolidată și 

dezvoltată 

-Verificarea de 

conformitate a 

instituțiilor va fi 

efectuată după 

finalizarea reparațiilor. 

  

-asigurarea 

programelor de 

alimentare; 

- Alimentația elevilor 

în instituțiile de 

învățământ din 

republică se 

organizează în baza 

Hotărârii Guvernului 

nr. 234 din 25.02.2005 

Cu privire la 

alimentarea elevilor, 

76 432,1 70 394,1 - 100 % de elevi 

din nivelul 

învățământului 

primar din cadrul 

gimnaziilor, 

incluşi în 

programele 

anuale de 

alimentare 

-100 % de elevi din 

din nivelul 

învățământului 

primar din gimnazii 

au fost asigurați cu 

alimentare gratuită. 
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cu modificările și 

completările ulterioare 

și a Ordinului 

Ministerului Educației 

nr. 759 din 18 august 

2016 „Cu privire la 

normele financiare 

pentru alimentarea 

copiilor/elevilor din 

instituțiile de 

învățământ”, înregistra

t la Ministerul Justiției 

și coordonat de 

Ministerul 

Finanțelor.  Pentru 

alimentarea gratuită a 

elevilor claselor I-

IV din instituțiile de 

învățământ publice și 

private, precum și a 

elevilor claselor V-XII 

din instituțiile de 

învățământ din 

raioanele de est ale 

Republicii Moldova, 

subordonate 

Ministerului Educației, 

și din raioanele 

Dubăsari, Căușeni și 

Anenii Noi amplasate 

în zona de 

securitate,  norma 

financiară constituie 

7,45 lei/zi.  

-dezvoltarea serviciilor 

de educaţie incluzivă în 

gimnazii 

- Pe parcursul anului 

2016, toate instituțiile 

de învățământ 

gimnazial (788 de  

instituții) au asigurat un 

proces educațional 

incluziv pentru copiii 

cu cerințe educaționale 

speciale. În gimnazii au 

fost créate și dotate 

  - 30 la sută de 

elevi evaluaţi  

- Numărul 

dosarelor 

evaluate depuse 

în termen real cu 

acordarea 

categoriei CES 

corespunzătoare 

- 30 la sută de elevi 

au fost evaluaţi;  

- Toate dosarele 

depuse în termen 

real cu acordarea 

categoriei CES 

corespunzătoare au 

fost evaluate; 
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peste 30 de servicii de 

suport.  

În 462 de gimnazii 

funcționează Centre de 

Resurse pentru 

Educație incluzivă. 

- 30 de servicii de 

suport create  

- 10 la sută din 

copii cu CES în 

cadraţi anual în 

învăţământul 

gimnazial 

- 30 de servicii de 

suport create și 

dotate;  

- 10 la sută din copii 

cu CES au fost în 

cadraţi în 

învăţământul 

gimnazial. 

-fortificarea școlilor de 

circumscripție conform 

standardelor școlare 

etc. 

- Din 276 de școli de 

circumscripție au fost 

selectate 135 de 

instituții care 

corespund standardelor 

școlare 

 

  - 30  la sută de 

instituții de 

circumscripție 

care corespund 

standardelor de 

calitate 

corespunzător în  

2016  

- Standardele 
operaționale minime 

de asigurare a 

calității pentru 

școlile de 

circumscripția au 

fost aprobate prin 

Ordinul Ministerului 

Educației nr. 61 din 

10 februarie 2015. 

Îndeplinirea acestor 

standarde este o 

precondiție pentru 

Ministerul Educației 

de a atinge 

indicatorii de 

debursare DLI 2, 3 

și 4 în cadrul PRIM. 

 

  

- Perfecţionarea actelor 

normative privind 

implementarea 

educaţiei incluzive 

- Au fost actualizate 3 

concepte: Conceptul 

general al educației 

incluzive, Conceptul 

incluziunii 

educaționale a copiilor 

cu dizabilități severe și 

Conceptul incluziunii 

educaționale a copiilor 

cu dizabilități 

senzoriale. 

-Au fost 

revizuite/elaborate: 

Regulamentul 

serviciului 

psihopedagogic, 

Regulamentul 

  - Cadru normativ 

privind copii cu 

CES elaborat în 

anii 2016-2018 

- 3 concepte privind 

educația incluzivă 

actualizate; 

 

 

 

 

 

 

 

-4 regulamente 

revizuite/elaborate. 
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serviciului logopedic, 

Regulamentul 

serviciului psihilogic și 

Regulamentul cadrului 

didactic de sprijin. 

 

- Fortificarea şi dotarea 

şcolilor de 

circumscripție, 

conform standardelor 

aprobate (PREM - BM) 

- În anul 2016, în  

instituțiile de 

învățământ gimnazial 

în medie la un 

calculator au revenit  

11 elevi. 

  - 16 elevi per 

computer, 

corespunzător în 

anul 2016 

- În medie la un 

calculator au revenit  

11 elevi. 

  

B. Acţiuni ce duc la o 

utilizare mai eficace şi 

eficientă a resurselor 

       

-Elaborarea 

coeficienților de 

finanțare pentru tipurile 

de grupuri CES 

- În scopul 

monitorizării 

implementării Hotărârii 

Guvernului nr. 868 din 

08.10.2014 privind 

finanţarea în bază de 

cost standard per elev a 

instituțiilor de 

învățământ 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. 

 

  - Coeficienți 

elaborați la 

sfârșitul anului 

2016 

Nerealizat.   

- Reorganizarea și 

optimizarea instituțiilor 

de învățământ 

-În anul de studii 2016-

2017 și-au sistat 

activitatea  8 gimnazii 

Totodată, 24 de 

  - Numărul de 

instituţii de 

învăţământ 

gimnazial, 

- 8 gimnazii și-au 

sistat activitatea; 24 

de instituții au fost 

reorganizate din 
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instituții au fost 

transformate din 

gimnazii în şcoli 

primare, iar 26 licee au 

devenit gimnazii. 

optimizate şi 

reorganizate 

gimnazii în școli 

primare și 26 de 

licee au devenit 

gimnazii. 

C. Acţiuni noi 

identificate pentru 

anii 2016-2018 

       

-Pilotarea programului 

„1:1 e-learning” în 15 

instituții de învățământ 

-Programului „1:1 e-

learning” a fost pilotat  

în 10 instituții de 

învățământ 

  - 100 % de 

instituții asigurate 

cu computere  

 

-100 % de instituții 

sunt asigurate cu 

computere. 

  

-Renovarea instituțiilor 

de învățământ 

gimnazial 

-În curs de desfășurare 

sunt lucrările de 

renovare începute în 

anul 2015 în Gimnaziul 

„Alexandru cel Bun” 

din com. Vărzărești, r-

nul Nisporeni 

  - 2 gimnazii 

renovate până la 

sfârșitul anului 

2016 

-1 gimnaziu în 

proces de renovare 
  

- Cheltuielile de 

personal, conform 

politicilor noi salariale 

-A fost aprobată 

Hotărârea Guvernului 

Republicii Moldova nr. 

1028 din 07.09.2016 

privind modificarea 

unor hotărâri ale 

Guvernului Republicii 

Moldova  în care este 

stipulată majorarea 

salariului cadrelor 

didactice din 

învățământ 

923 096,2 717 223,3 - Proiect de lege, 

Hotărâre de 

Guvern 

prezentate 

Guvernului în 

anul 2016 

- A fost aprobată 

Hotărârea 

Guvernului 

Republicii Moldova  

nr. 1028 din 

07.09.2016 privind 

modificarea unor 

hotărâri ale 

Guvernului 

Republicii Moldova. 

  

Costul 

subprogramului 
  1 723 068,6 1 631 907,8  
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Subprogramul 05 „Învăţământ special” 

- Reintegrarea 

socio-educaţională a 

copiilor aflaţi în 

instituţiile de tip 

rezidenţial 

 

- Reducerea 

numărului de copii 

aflaţi în instituţiile 

rezidenţiale şi 

speciale cu 35% 

până în anul 2017 

 

- Transformarea, 

către anul 2017 – a 

cel puţin 15% din 

instituţiile de 

învăţământ de tip 

rezidenţial 

 

- Redirecţionarea 

resurselor financiare 

în procesul de 

reorganizare a 

sistemului 

rezidenţial pentru 

dezvoltarea 

serviciilor de 

educaţie incluzivă. 

 

A.Acţiuni curente        

- Menţinerea activităţii 

curente a instituţiilor de 

tip internat  

 

-Reactualizarea 

Planului-cadru de 

transformare a 

sistemului rezidenţial şi 

special de îngrijire a 

copilului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Asigurarea 

programelor de 

alimentare 

 

- În anul de studii 

2016-2017 își 

desfășoară activitatea 

15 instituții de 

învăţământ special cu 

numărul de 860 de 

elevi. Numărul elevilor 

s-a redus până la  860 

de persoane sau cu 16,7 

la sută în comparație cu 

anul  2015-2016. 

Marea majoritate a 

copiilor din cadrul 

acestor instituţii sunt 

elevi cu deficienţe în 

dezvoltarea intelectuală 

- 64, 2%. În acelaşi 

timp, numărul de copii 

cu cerințe educaționale 

speciale integraţi în 

şcolile obişnuite a 

constituit 10130 

persoane 

-Toți copii din 

instituțiile de 

învățământ special au 

fost alimentați. 

61 313,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7663,3 

43 286,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6082,5 

- Planul-cadru de 

transformare a 

instituțiilor 

rezidențiale și de 

învățământ 

special revizuit în 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 100 % de elevi 

din învățământul 

special incluşi în 

programele 

anuale de 

alimentare 

- Plan-cadru 

urmează a fi revizuit 

în anul 2018. 

-Actualmente  a fost 

aprobat 

Regulamentul-cadru 

privind organizarea 

și funcționarea 

instituției de 

învățământ special 

(ordinul ministrului 

educației nr.58 din 

29.01.2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 100 % de elevi din 

învățământul special 

au fost incluşi în 

programele anuale 

de alimentare. 

  

- Reorganizarea 

sistemului de instituţii 

de tip rezidenţial pentru 

educaţia şi îngrijirea 

copiilor cu cerinţe 

educaţionale speciale 

- Învățământul special 

include 30 de instituții, 

în 9 din aceste instituții 

nu sunt copii. 3 

instituții și-au sistat 

activitatea începând cu 

luna iulie 2016, în 

urma procesului de 

evaluare și integrare a 

copiilor aflați temporar 

în plasament în 

familiile biologice, 

familiile extinse sau 

alte servicii de 

  - Circa 4 instituţii 

rezidenţiale 

reorganizate 

anual 

- La finele anului 

2016, ca urmare a 

procesului de 

dezinstituționalizare, 

în 9 instituții de 

învățământ special 

nu se aflau copii. 

Instituțiile 

respective urmează 

a fi lichidate. 

 

 

În 9 instituții 

de învățământ 

special nu 

sunt copii. 

Deciziile de 

transmitere 

APL de 

nivelul al 

doilea, prin 

aprobarea 

Hotărârilor de 

Guvern, nu au 

fost luate, 

deoarece în 

conformitate 

cu art. 146, 
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alternativă. Pe 

parcursul anului 2016, 

au fost 

dezinstituționalizați din 

instituțiile de 

învățământ special 146 

de copii: 121 de copii 

au fost plasați în 

familiile biologice, 10 

copii plasați în familiile 

extinse, iar 12 copii 

plasați în servicii de 

alternativă (Case 

Comunitare de Tip 

Familie, Asistență 

Parentală Profesionistă 

etc.). La sfârșitul anului 

de studii 2015-2016, au 

absolvit învățământul 

gimnazial 109 copii din 

instituțiile speciale, 34 

de copii din instituțiile 

de învățământ special 

pentru copiii cu 

deficiente senzoriale și 

106 copii din 

instituțiile de 

învățământ special 

pentru copii cu 

dificultăți severe de 

învățare, total 249 de 

copii. În 21 de instituții 

de învățământ special 

din subordinea 

Ministerului Educației 

și autorităților publice 

locale de nivelul al 

doilea sunt 1365 copii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alin. (4) din 

Codul 

educației, 

aprobarea 

deciziilor 

respective 

este precedată 

de realizarea 

unui raport de 

expertiză, 

prin care se 

demonstrează 

încetarea 

necesității de 

aflare a 

bunurilor în 

domeniul 

public. 

Metodologia 

de realizare a 

raportului de 

expertiză se 

aprobă de 

Guvern. Prin 

ordinul ME 

nr. 804 din 

15.09.2016 a 

fost instituit 

Grupul 

intersectorial 

care a 

elaborat 

Metodologia, 

aflată la 

moment în 

proces de 

avizare și 

aprobare. 

 

 

- Reorganizarea 

sistemului special de 

educaţie a copiilor cu 

dizabilități senzoriale, 

- Pe parcursul anului 

2016, au fost 

dezinstituționalizați din 

instituțiile de 

învățământ special 97 

  - Circa 300 copii 

anual 

dezinstituționaliz

ați din instituţiile 

rezidenţiale  

- 97 de copii 

dezinstituționalizați: 

81 de copii au fost 

plasați în familiile 

biologice, 1 copil 
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mintale (multiple și 

asociate) 

de copii: 81 de copii au 

fost plasați în familiile 

biologice, 1 copil plasat 

în familiile extinse, iar 

15 copii plasați în 

servicii de alternativă 

(Case Comunitare de 

Tip Familie, Asistență 

Parentală Profesionistă 

etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Creştere anuală 

cu cel puţin 10 la 

sută a ratei de 

accesul a copiilor 

cu cerinţe 

educaţionale 

speciale la 

educaţie 

plasat în familiile 

extinse, iar 15 copii 

plasați în servicii de 

alternativă (Case 

Comunitare de Tip 

Familie, Asistență 

Parentală 

Profesionistă etc.). 

 

- În 2016 s-a 

menținut  nivelul 

anului 2015 a ratei  

accesului  copiilor 

cu cerinţe 

educaţionale 

speciale la educaţie. 

B. Acţiuni ce duc la o 

utilizare mai eficace şi 

eficientă a resurselor 

       

- Redirecţionarea 

resurselor financiare de 

la instituţiile de tip 

rezidenţial reorganizate 

spre dezvoltarea 

serviciilor sociale şi 

educaţionale alternative 

- Resursele financiare 

de la instituţiile de 

învățământ special 

reorganizate 

redirecționate spre 

dezvoltarea serviciilor 

sociale şi educaţionale 

alternative 

  - Resurse 

financiare 

redirecționate 

pentru 

dezvoltarea 

serviciilor sociale 

și educaționale 

alternative 

- Resursele 

financiare au fost 

redirecționate pentru 

dezvoltarea 

serviciilor sociale și 

educaționale 

alternative. 

  

C. Acţiuni noi 

identificate pentru 

anii 2016-2018 

       

- Cheltuielile de 

personal, conform 

politicilor noi salariale 

-A fost aprobată 

Hotărârea Guvernului 

Republicii Moldova nr. 

1028 din 07.09.2016 

privind modificarea 

unor hotărâri ale 

Guvernului Republicii 

Moldova  în care este 

stipulată majorarea 

salariului cadrelor 

didactice din 

învățământ. 

60 721,3 59 151,4 - Proiect de lege, 

Hotărâre de 

Guvern 

prezentate 

Guvernului în 

anul 2016 

- A fost aprobată 

Hotărârea 

Guvernului 

Republicii Moldova  

nr. 1028 din 

07.09.2016 privind 

modificarea unor 

hotărâri ale 

Guvernului 

Republicii Moldova. 
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Costul 

subprogramului  

  129 698,3 108 520,3     

Subprogramul 06 „Învăţământ liceal” 

- Ajustarea reţelei 

şcolare la 

schimbările 

demografice 

 

- Implementarea 

Standardelor de 

asigurare a calităţii 

pentru şcolile de 

circumscripţie, 

conform acordurilor 

stabilite 

 

- Dotarea cu 

echipament TIC şi 

implementarea soft-

urilor educaţionale 

în procesul de 

predare-învăţare la 

discipline din aria 

curriculară 

matematică şi 

ştiinţe în 100% 

licee în 2016 

 

- Armonizarea 

cadrului normativ 

naţional de 

dezvoltare a 

educaţiei incluzive 

în vederea 

asigurării accesului 

la o educaţie de 

calitate pentru 

fiecare copil, 

inclusiv pentru 

persoanele cu 

cerinţe educaţionale 

speciale 

 

A. Acţiuni curente        

Asigurarea activităţii 

continue a liceelor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- consolidarea şi 

dezvoltarea bazei 

tehnico-materiale a 

instituţiilor; 

-În anul 2016 și-au 

sistat activitatea 3 licee, 

iar 26 de licee au 

devenit gimnazii. . Un 

nou liceu a fost deschis 

în raionul Rezina. 

Actualmente în 

republică activează 364 

de licee în care studiază 

189,4mii elevi. 

-Toate liceele au fost 

asigurate cu materiale 

didactice pentru elevi; 

- în 83,5 la sută din 

licee funcționează 

ateliere de studii, 

100 % dispun de 

biblioteci, cantine, 

puncte medicale.  

 

 

1 141 974,3 94 4219,1 - Circa 13,5 la 

sută din numărul 

total a elevilor 

studiază în 

învăţământul 

liceal 

 

 

 

 

 

 

- în 83,5 la sută 

din licee 

funcționează 

ateliere de studii, 

100 % dispun de 

biblioteci,cantine, 

puncte medicale.  

 

- 10,5 la sută din 

numărul total al 

elevilor studiază în 

învățământul liceal 

 

 

 

 

 

 

 

 

- în 83,5 la sută din 

licee funcționează 

ateliere de studii, 

100 % dispun de 

biblioteci,cantine, 

puncte medicale.  

 

  

- asigurarea 

programelor de 

alimentare; 

- Alimentația elevilor 

în instituțiile de 

învățământ din 

republică se 

organizează în baza 

Hotărârii Guvernului 

nr. 234 din 25.02.2005 

Cu privire la 

alimentarea elevilor, 

cu modificările și 

completările ulterioare 

și a Ordinului 

Ministerului Educației 

nr. 759 din 18 august 

2016 „Cu privire la 

normele financiare 

pentru alimentarea 

copiilor/elevilor din 

instituțiile de 

56 690,3 52 626,8 - 100 % de elevi 

din nivelul 

învățământului 

primar din cadrul 

liceelor, incluşi în 

programele 

anuale de 

alimentare 

- 100 % de elevi din 

nivelul 

învățământului 

primar din cadrul 

liceelor, incluşi în 

programele anuale 

de alimentare. 
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- Promovarea şi 

asigurarea educaţiei 

incluzive la nivel de 

sistem educaţional 

prin creşterea 

anuală cu cel puţin 

10% a accesului 

copiilor cu CES la 

învăţământul liceal 

 

- Ajustarea formulei 

de finanţare per 

elev, inclusiv 

coeficienții 

grupurilor cu CES 

pentru facilitarea 

educaţiei incluzive 

învățământ”, înregistra

t la Ministerul Justiției 

și coordonat de 

Ministerul 

Finanțelor.  Pentru 

alimentarea gratuită a 

elevilor claselor I-

IV din instituțiile de 

învățământ publice și 

private, precum și a 

elevilor claselor V-XII 

din instituțiile de 

învățământ din 

raioanele de est ale 

Republicii Moldova, 

subordonate 

Ministerului Educației, 

și din raioanele 

Dubăsari, Căușeni și 

Anenii Noi amplasate 

în zona de 

securitate,  norma 

financiară constituie 

7,45 lei/zi.  

- dezvoltarea serviciilor 

de educaţie incluzivă în 

licee; 

-În licee activează 269 

de Centre de Resurse 

pentru educație 

incluzivă 

  - 10 la sută a 

accesului copiilor 

cu CES încadraţi 

anual în 

învăţământul 

liceal. 

- 10 la sută a 

accesului copiilor cu 

CES încadraţi anual 

în învăţământul 

liceal. 

  

- redimensionarea 

reţelei instituţiilor 

liceale de către 

organele locale de 

specialitate în 

domeniul 

învăţământului 

(OLSDI) în baza 

strategiei (raionale) de 

dezvoltare a 

învăţământului 

- În anul de referință, 

și-au sistat activitatea 3 

licee, iar 26 de licee au 

devenit gimnazii. . Un 

nou liceu a fost deschis 

în raionul Rezina. 

- Toți copii care 

necesită transportare au 

fost asigurați cu 

transport școlar. 

 

  - Rețelele 

instituțiilor 

liceale 

redimensionate 

de către organele 

locale 

- 99 la suta de 

elevi asiguraţi cu 

transport şcolar 

 

-Realizat. 

 

 

 

 

 

- 100 % de elevi, 

care necesită 

transportare, au fost 

asigurați cu 

transport școlar. 
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Perfecţionarea actelor 

normative privind 

implementarea 

educaţiei incluzive 

-Au fost actualizate 3 

concepte: Conceptul 

general al educației 

incluzive, Conceptul 

incluziunii 

educaționale a copiilor 

cu dizabilități severe și 

Conceptul incluziunii 

educaționale a copiilor 

cu dizabilități 

senzoriale. 

-au fost 

revizuite/elaborate: 

Regulamentul 

serviciului 

psihopedagogic, 

Regulamentul 

serviciului logopedic, 

Regulamentul 

serviciului psihilogic și 

Regulamentul cadrului 

didactic de sprijin. 

 

  - Cadru normativ 

privind copii cu 

CES elaborat în 

anii 2016-2018 

 

- 30 la sută de 

copii evaluați 

- Evaluarea 

100 % a 

dosarelor depuse 

în termen real cu 

acordarea 

categoriei CES 

corespunzătoare 

- 10 servicii de 

suport create  

- 3 concepte privind 

educația incluzivă 

actualizate; 

- 4 regulamente 

revizuite/elaborate; 

- 30 la sută de copii 

evaluați; 

- Evaluarea 100 % a 

dosarelor depuse în 

termen real cu 

acordarea categoriei 

CES 

corespunzătoare; 

- 10 servicii de 

suport create.  

  

- Renovarea 

instituțiilor de 

învățămînt liceal 

- Liceul Teoretic 

Țibirica din s.Țibirica, 

r-nul Călărași, Liceul 

Teoretic „M. Manole” 

din s. Sălcuța, r-nul 

Căușeni în proces de 

renovare 

41 300,0 26 709,6 - 17 din instituţii 

de învăţământ 

liceal renovate 

- 2 instituții în 

proces de renovare 

din 2015. 

  

B. Acţiuni ce duc la o 

utilizare mai eficace şi 

eficientă a resurselor 

       

- Redimensionarea 

reţelei instituţiilor de 

învăţământ în 

corespundere cu: 

- standardele de 

calitate a instituţiilor 

de învăţământ, cu 

necesităţile 

educaţionale locale/ 

regionale şi asigurării 

accesului la studii 

- În anul 2016 și-au 

sistat activitatea 3 licee, 

iar 26 de licee au 

devenit gimnazii. . Un 

nou liceu a fost deschis 

în raionul Rezina. 

 

  - 30  la sută de 

instituții de 

circumscripție 

care corespund 

standardelor de 

calitate 

corespunzător în 

2016 

- În derulare. 
Standardele 
operaționale minime 

de asigurare a 

calității pentru 

școlile de 

circumscripția au 

fost aprobate prin 

Ordinul Ministerului 

Educației nr. 61 din 

10 februarie 2015. 
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liceale de calitate 

pentru fiecare; 

- rezultatele evaluărilor 

interne şi externe ale 

serviciilor educaţionale 

prestate de către 

instituţiile liceale; 

 

- Elaborarea cadrului 

normativ pentru 

reglementarea 

activităților sportive 

specializate în liceele 

cu profil sportiv 

Nerealizat   - Cadru normativ 

elaborat 

Nerealizat.   

- Elaborarea 

coeficienților pentru 

tipurile de grupuri CES 

- În scopul 

monitorizării 

implementării Hotărârii 

Guvernului nr. 868 din 

08.10.2014 privind 

finanţarea în bază de 

cost standard per elev a 

instituțiilor de 

învățământ 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. 

 

  - Coeficienți 

elaborați la 

sfârșitul anului 

2016 

Nerealizat.   

C. Acţiuni noi 

identificate pentru 

anii 2016-2018 

       

- Cheltuielile de 

personal, conform 

politicilor noi salariale 

- A fost aprobată 

Hotărârea Guvernului 

Republicii Moldova nr. 

1 153 952,5 1 135 723,2 

 
- Proiect de lege, 

Hotărâre de 

Guvern 

-A fost aprobată 

Hotărârea 

Guvernului 
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1028 din 07.09.2016 

privind modificarea 

unor hotărâri ale 

Guvernului Republicii 

Moldova  în care este 

stipulată majorarea 

salariului cadrelor 

didactice din 

învățământ 

prezentate 

Guvernului în 

anul 2016 

Republicii Moldova  

nr. 1028 din 

07.09.2016 privind 

modificarea unor 

hotărâri ale 

Guvernului 

Republicii Moldova. 

- Dotarea instituţiilor 

de învăţământ de tip 

liceal cu echipament 

TIC şi asigurarea 

mentenanţei acestuia 

-Toate liceele sunt 

dotate cu calculatoare 

și echipament TIC 

  - 16 elevi per 

computer în anul 

2016; 

- Utilizarea soft-

urilor 

educaţionale în 

licee din aria 

curricular 

matematică şi 

ştiinţe. 

-14,6 elevi per 

computer în anul 

2016. 

 

  

Costul 

subprogramului 
  2 393 917,1 2 159 278,7     
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Subprogramul 08 „Învăţământ profesional tehnic secundar” 

- Elaborarea 

planului de 

restructurare a 

reţelei de instituţii 

de învăţământ 

profesional tehnic 

secundar şi 

postsecundar în 

dependenţă de 

particularităţile 

teritoriale ale pieţei 

muncii 

 

- Elaborarea şi 

implementarea 

către anul 2016 a 

Standardelor 

Ocupaţionale  

 

- Consolidarea 

capacităţilor/crearea 

Comitetelor 

sectoriale pentru 

principalele ramuri 

ale economiei 

naţionale 

 

- Instituirea a 10 

centre de excelenţă 

(lideri în domeniul 

lor de competenţă) 

specializate pe 

domeniile 

economiei naţionale 

pentru procesul de 

formare 

profesională 

 

- Asigurarea 

capacităţilor de 

coordonare 

metodologică în 

învăţământul 

A. Acţiuni curente        

- Susţinerea activităţii 

instituţiilor de 

învăţământ  profesional 

tehnic secundar 

(conform costului per 

program per elev). 

- La începutul anului de 

studii 2016-2017, 

numărul de elevi în 

învăţământul 

profesional tehnic 

secundar a constituit 

19,0 mii de persoane, 

prezentând o creştere 

cu 17,9% faţă de anul 

de studii precedent. 

Creşterea numărului de 

elevi a fost determinată 

de majorarea duratei 

programului de 

instruire în baza 

studiilor gimnaziale de 

la 1 an până la 2 ani, ca 

urmare a reformei 

învăţământului 

profesional tehnic. 

Astfel, numărul de 

elevi care îşi fac 

studiile 2 ani practic s-a 

dublat faţă de anul de 

studii 2015-2016, iar în 

schimbul cursurilor de 

instruire profesională 

cu durata de 3 ani (6,1 

mii elevi faţă de 9,8 mii 

în anul de studii 2015-

2016) au fost introduse 

meseriile conexe cu 

durata de 3 ani (2,0 mii 

de elevi). Majoritatea 

elevilor (94,6%) îşi fac 

studiile în instituţiile de 

învăţământ cu sediul în 

mediul urban. 

Pentru susţinerea 

activităţii instituţiilor 

de învăţământ  

profesional tehnic 

187 629,9 170 108,9 - 11,0 mii de 

elevi 

înmatriculaţi 

anual în şcolile 

profesionale 

- 8,3 mii elevi 

înmatriculați în anul 

de studii 2016-2017, 

ceea ce constituie o  

reducere cu 11,8% 

faţă de anul de studii 

precedent. 

  



31 

 

profesional tehnic 

secundar prin 

consolidarea 

capacităţilor 

Centrului 

Republican de 

Dezvoltare a 

Învăţământului 

Profesional 

 

- Asigurarea 

elaborării 

suporturilor de curs 

necesare şi dotarea 

bibliotecilor cu 

literatură de 

specialitate 

 

- Sporirea 

atractivităţii 

învăţământului 

profesional tehnic 

secundar şi 

postsecundar prin 

promovarea 

cursurilor de 

antreprenoriat, 

tehnologia 

informaţiei, limbi 

străine (engleză, 

rusă)  

 

- Majorarea 

ponderii 

instituţiilor, 

inclusiv şi a 

căminelor 

instituţiilor, ce au 

beneficiat de 

renovarea bazei 

tehnico-materiale şi 

didactice cu 5% 

anual 

secundar a fost  aprobat 

Regulamentul privind 

finanţarea în bază de 

cost per elev a 

instituţiilor publice de 

învăţământ profesional 

tehnic  (Hotărârârea 

Guvernului RM 

nr.1077 din 

23.09.2016). 

- Renovarea bazei 

tehnico-materiale a 

căminelor 

- Renovarea bazei 

tehnico-materiale a 

căminelor este în 

proces de realizare 

  - 5 la sută de 

cămine renovate 

anual 

- În derulare.   

B. Acţiuni ce duc la o 

utilizare mai eficace şi 

eficientă a resurselor 

       

- Implementarea 

Planului de 

restructurare a reţelei 

de instituţii de 

- Pe parcursul perioadei 

de referință, în 

conformitate cu Planul 

de acţiuni pentru 

restructurarea reţelei 

  - Plan de 

restructurare 

implementat în 

anul 2017 

- În anul de studii 

2016-2017 activează 

43 de școli 

profesionale cu 17,2 

mii de elevi.  

 În urma 

instituirii 

centrelor 

de 

excelență, 
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învăţământ  profesional 

tehnic secundar 

instituţiilor de 

învăţământ profesional 

tehnic pe anii 2015-

2020, au fost 

reorganizate mai multe 

instituții de învățământ 

profesional tehnic, au 

fost instituite 6 Centre 

de excelență: Centrul 

de excelenţă în 

economie şi finanţe; 

Centrul de excelenţă în 

energetică şi 

electronică; Centrul de 

excelenţă în medicină 

şi farmacie „Raisa 

Pacalo”; Centrul de 

excelenţă în 

horticultură și 

tehnologii agricole din 

or.Țaul; Centrul de 

excelenţă în viticultură 

şi vinificaţie din 

mun.Chișinău; Centrul 

de excelență în 

educație artistică 

„Ștefan Neaga”. 

La începutul anului de 

studii 2016-2017, 

numărul de instituţii de 

învăţământ profesional 

tehnic a constituit 86 de 

unităţi, inclusiv 11 

centre de excelenţă, 32 

de colegii şi 43 de şcoli 

profesionale. Totodată, 

5 centre de excelenţă 

oferă programe de 

formare profesională 

tehnică postsecundară 

şi secundară.În 

învăţământul 

profesional tehnic îşi 

fac studiile 48,8 mii 

instituțiile 

de 

învățământ 

profesional 

tehnic 

urmează a 

fi arondate 

la centrele 

de 

excelență, 

care se vor 

prezenta, 

în acest 

sens, ca 

unități de 

ghidare 

strategică, 

didactică și 

metodolog

ică a 

instituțiilor 

arondate în 

vederea 

respectării 

standardel

or de 

calitate ce 

reglemente

ază 

procesul 

educaționa

l 



33 

 

elevi, din care 14,4 mii 

‒ în centre de 

excelenţă, iar câte 17,2 

mii ‒ în colegii şi în 

şcoli profesionale. 

- Implementarea 

Nomenclatorului 

meseriilor (profesiilor) 

pentru pregătirea 

cadrelor  de formare 

profesională, a 

Cadrului Naţional al 

calificărilor şi 

aprobarea standardelor 

ocupaţionale 

- Nomenclatorul 

domeniilor de formare 

profesională și al 

meseriilor/profesiilor, a 

fost completat cu noi 

meserii, precum: 

732040. Instalator 

instalații de încălzire și 

echipamente solare, 

732041. Instalator 

instalații, aparte și 

echipamente de 

ventilare și climatizare, 

732042. Montator 

construcții metalice și 

732043. Montator 

beton armat 

prefabricat. 

 

  - Nomenclatorul 

meseriilor 

(profesiilor) 

pentru pregătirea 

cadrelor  de 

formare 

profesională 

implementat. 

- Nomenclatorul 

meseriilor 

(profesiilor) pentru 

pregătirea cadrelor  

de formare 

profesională 

completat cu 4 

meserii noi. 

  

- Revizuirea şi 

actualizarea actelor 

normative privind 

reglementarea 

activităţii 

antreprenorială şi a 

instituţiilor de 

învăţământ profesional 

tehnic secundar 

- În vederea organizării 

cursurilor în domeniul 

Antreprenoriatului, a 

fost inclus cursul 

„Bazele 

antreprenoriatului” în 

planurile de învățământ 

la meserii și 

specialități, aprobată 

curricula la Bazele 

antreprenoriatului, 

organízate seminare de 

aplicare a curricula. 

 

  - Cadru normativ 

revizuit/actualizat 

în anul 2016 

- A fost inclus 

cursul „Bazele 

antreprenoriatului” 

în planurile de 

învățământ la 

meserii și 

specialități, aprobată 

curricula la Bazele 

antreprenoriatului, 

organízate seminare 

de aplicare a 

curricula. 

  

- Elaborarea 

documentaţiei de 

proiectare a Centrelor 

de excelenţă 

- Prin Acordul de 

finanţare dintre 

Guvernul Republicii 

Moldova şi Uniunea 

Europeană privind 

Programul de suport al 

  - Documentația 

de proiectare 

elaborată în anii 

2016-2017 

- Au fost încheiate 

contracte pentru 

achiziționarea 

serviciilor de 

proiectare pentru 5 

Centre de excelență; 
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implementării reformei 

învăţământului 

vocaţional/tehnic din 

Republica Moldova, în 

anul 2016 au fost 

realizate următoarele 

activități: 

-în proces de semnare 

este contractul de 

reconstrucție a 

Centrului de excelență 

în servicii şi 

prelucrarea 

alimentelor; 

-în proces de inițiere 

sunt licitațiile pentru 

reconstrucția Centrului 

de Excelență în 

Construcții și 

Transport; 

-au fost încheiate 

contracte pentru 

achiziționarea 

serviciilor de proiectare 

pentru următoarele 

centre de excelență: 

Centrul de excelenţă în 

economie şi finanţe; 

Centrul de excelenţă în 

energetică şi 

electronică; 

Centrul de excelenţă în 

medicină şi farmacie 

„Raisa Pacalo”; 

Centrul de excelenţă în 

educație artistică 

„Ștefan Neaga”; 

Centrul de excelenţă în 

Horticultură și 

Tehnologii Agricole 

din Țaul. 

 

-În proces de 

semnare este 

contractul de 

reconstrucție 1 

Centru de excelență; 

- în proces de 

inițiere sunt 

licitațiile pentru 

reconstrucția 1 

Centru de excelență. 

 

 



35 

 

- Reconstrucţia 

(renovarea şi 

mobilarea) Centrelor 

de excelenţă 

specializate în 

domeniul/domeniile 

economiei naţionale 

- În contextul 

modernizării Centrelor 

de excelență, 

au fost încheiate 

contracte de 

reconstrucție a 

Centrului de excelență 

în informatică și 

tehnologii 

informaționale și a 

Centrului de excelență 

în industria ușoară 

  - 10 Centre de 

excelență 

renovate până în 

anul 2017 

- În derulare. Au 

fost încheiate  

contracte de 

reconstrucție a 2 

Centre de excelență. 

  

- Renovarea 

instituţiilor de 

învăţământ profesional 

tehnic secundar 

conform Planului de 

Restructurare, 

exceptând Centrele de 

excelență (2.760 mii 

MDL per instituţie) 

- Școala Profesională 

din s.Bubuieci, mun 

Chișinău a fost dotată 

cu un laborator de 

informatică cu 11 

calculatoare. 

-Cu suportul Fundației 

Liechtenstein 

Development Service, 

au fost dotate atelierele 

de instruire practică cu 

echipamente, materiale 

didactice şi literatură 

metodică, pentru 

meseriile: bucătar, 

cofetar, 

electrogazosudor, 

tencuitor, 

cusător/croitor, 

electrician, instalator 

instalații de încălzire și 

echipamente solare, 

instalator instalații, 

aparate şi echipamente 

de ventilare şi 

climatizare. 

-Cu suportul grantului 

susținut de Guvernul 

Japoniei, 12 instituții 

de învățământ 

profesional tehnic au 

fost asigurate cu nouă 

  - 8 instituţii 

renovate până în 

anul 2016 

 

- În anul 2016 au 

fost dotate ateliere 

de instruire practică 

cu echipamente și 

materiale didactice 

18 școli profesionale 

și renovate cu 

laboratoare 2 

instituții. 
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tipuri de echipament, 

inclusiv mașini de 

burghiat, mașini de 

tăiat, strunguri, 

multimetre digitale, 

testere, menghine. 

- Cu sprijinul 

Proiectului Energie și 

Biomasă: 

-au fost plantate a câte 

1 ha de salcie 

energetică și salcâm 

energetic pe terenurile 

agricole a Școlilor 

Profesionale din 

or.Orhei și din 

s.Cuhureștii de Sus, r-

ul Florești; 

-a fost creat un 

laborator în cadrul 

Școlii Profesionale nr.3 

din 

mun.Chișinău,pentru 

meseria Operator, care 

constă din 2 cazane pe 

biomasă (peleți și 

bricheți) și elemente 

conexe sistemelor de 

încălzire pe biomasă 

(boiler, coș de fum, 

pompe etc.). 

 

- Elaborarea  

Standardelor 

Ocupaţionale 

- Actualmente sunt 

elaborate și aprobate 33 

de Standarde 

Ocupaționale, inclusiv 

3 în anul 2016. 

  - 33 de standarde 

ocupaţionale 

elaborate şi 

aprobate în anul 

2016 

- 3 standarde 

ocupaţionale (în 

domeniul 

construcțiilor au fost 

elaborate şi aprobate 

în anul 2016.  

  

- Elaborarea Cadrului 

Naţional al 

Calificărilor (CNC) 

pentru învăţământul 

profesional tehnic 

- În contextul asigurării 

relevanței studiilor în 

învățământul 

profesional tehnic, 

Cadrul Naţional al 

Calificărilor pentru 

1 582,3 1 582,3 - 33 calificări 

elaborate şi 

aprobate în anul 

2016 

- 3 calificări 

profesionale în 

învățământul 

profesional tehnic 

secundar, în 

domeniul 732 

  

http://edu.gov.md/sites/default/files/ome_nr.922_din_01.11.2016.pdf
http://edu.gov.md/sites/default/files/ome_nr.922_din_01.11.2016.pdf
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secundar (câte 35 mii 

MDL per calificare) 

învăţământul 

profesional tehnic a 

fost dezvoltat cu 14 

calificări profesionale, 

dintre care 3 calificări 

au fost elaborate în 

învățământul 

profesional tehnic 

secundar, în domeniul 

732 Construcții și 

inginerie civilă 

Construcții și 

inginerie civilă  

au fost aprobate. 

- Elaborarea curricula 

pentru sistemul de 

învăţământ profesional 

tehnic secundar (câte 

60 mii MDL per 

curriculum) 

- În conformitate cu 

calificările elaborate și 

în accord cu structura 

curriculumului nou 

aprobată, au fost 

elaborate 9 curricula pe 

meserii în învățământul 

profesional tehnic 

secundar 

  - 19 curricula 

elaborate în anul 

2016  

 

- 9 curricula pe 

meserii în 

învățământul 

profesional tehnic 

secundar au fost 

elaborate. 

  

- Editarea materialelor 

didactice, curricula, 

suporturilor de curs, 

materialelor 

instructive, 

materialelor pentru 

orientarea profesională, 

pentru formarea 

adulţilor şi dotarea 

bibliotecilor 

- Cu suportul Fundației 

Liechtenstein 

Development Service, 

au fost dotate atelierele 

de instruire practică cu 

materiale didactice şi 

literatură metodică, 

pentru meseriile: 

bucătar, cofetar, 

electrogazosudor, 

tencuitor, 

cusător/croitor, 

electrician, instalator 

instalații de încălzire și 

echipamente solare, 

instalator instalații, 

aparate şi echipamente 

de ventilare şi 

climatizare. 

 

  - 15 la sută de 

instituţii asigurate 

-15 la sută de 

instituţii au fost 

asigurate cu 

materiale didactice 

şi literatură 

metodică, pentru 

meseriile: bucătar, 

cofetar, 

electrogazosudor, 

tencuitor, 

cusător/croitor, 

electrician, 

instalator instalații 

de încălzire și 

echipamente solare, 

instalator instalații, 

aparate şi 

echipamente de 

ventilare şi 

climatizare. 

 

  

- Dotarea cu 

echipament TI a 

instituţiilor de 

- Cu suportul Fundației 

Liechtenstein 

Development Service, 

  - 20 de 

laboratoare dotate 

până 2017 

- 6 laboratoare 

dotate în anul 2016. 
  

http://edu.gov.md/sites/default/files/ome_nr.922_din_01.11.2016.pdf
http://edu.gov.md/sites/default/files/ome_nr.922_din_01.11.2016.pdf
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învăţământ profesional 

tehnic secundar 

conform planului de 

restructurare 

au fost dotate atelierele 

de instruire practică cu 

echipamente pentru 

meseriile: bucătar, 

cofetar, 

electrogazosudor, 

tencuitor, 

cusător/croitor, 

electrician, instalator 

instalații de încălzire și 

echipamente solare, 

instalator instalații, 

aparate şi echipamente 

de ventilare şi 

climatizare; 

-Școala Profesională 

din s.Bubuieci, mun 

Chișinău a fost dotate 

cu un laborator de 

informatică, cu 11 

calculatoare. 

 

- Dotarea cu 

echipament şi utilaj 

necesar 

-Cu suportul Fundației 

Liechtenstein 

Development Service, 

au fost dotate atelierele 

de instruire practică cu 

utilaj pentru meseriile: 

bucătar, cofetar, 

electrogazosudor, 

tencuitor, 

cusător/croitor, 

electrician, instalator 

instalații de încălzire și 

echipamente solare, 

instalator instalații, 

aparate şi echipamente 

de ventilare şi 

climatizare; 

- Cu suportul grantului 

susținut de Guvernul 

Japoniei, 12 instituții 

de învățământ 

profesional tehnic au 

3 668,1 2 888,9 - 20 de instituţii 

dotate cu 

echipament  către 

anul 2017 

- 18 instituţii au fost 

dotate cu 

echipament și utilaj 

în anul 2016. 
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fost asigurate cu tipuri 

noi de echipament, 

inclusiv mașini de 

burghiat, mașini de 

tăiat, strunguri, 

multimetre digitale, 

testere, menghine. 

 

 

-Achiziţionarea 

materialelor digitale 

educaţionale în 

învăţământul 

profesional tehnic 

secundar, conectarea în 

reţea şi instruirea 

cadrelor didactice în 

aplicarea TIC în 

procesul de predare-

învăţare-evaluare 

- Au fost procurate 

echipamante TIC (30 

calculatoare, proiector, 

tablă interactivă, 

mobilier) pentru 

laboratoarele Centrelor 

de excelență în 

Construcții (un 

laborator), Transport 

(un laborator) și 

Indiustria Ușoară (două 

laboratoare), precum și 

elaborate materiale 

digitale pentru 

meseriile/specialitățile 

corespunzătoare 

centrelor de excelență; 

-Cu suportului 

Fundaţiei Orange 

Moldova, în cadrul 

Colegiului politehnic 

din Bălți a fost deschis 

un laborator digital 

modern. În acest sens, a 

avut loc renovarea 

spaţiului- laboratorul a 

fost dotat cu articole de 

mobilier modern, 

computere 

performante, ecrane 

TV de ultimă generaţie 

şi conexiune gratuită la 

Wi-Fi şi internet 4G de 

la Orange. 

 

  - 3meserii/ 

profesii din 

învăţământul 

secundar 

profesional  

meserii/profesii  

care utilizează 

materiale digitale 

educaţionale în 

2016. 

- 4 meserii din 

învățământul 

profesional tehnic 

secundar utilizează 

materiale digitale 

educaţionale în 

2016. 
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-Instruirea cadrelor 

didactice pe domenii de 

formare 

profesională( în fiecare 

din cele 10 Centre de 

excelenţă) în baza 

noilor standarde, 

calificări, curricula 

elaborate 

- Pe parcursul anului 2016 

au fost organizate instruiri 

pe domenii de formare 

profesională: 

- Formări cu cadrele 

didactice de specialitate 

din fiecare instituție de 

învățământ profesional 

tehnic pentru diseminarea 

materialelor metodologice 

privind elaborarea de 

curricula pentru 

învățământul profesional 

tehnic. 

-Formări cu cadrele 

didactice de specialitate în 

vederea elaborării 

planurilor de învățământ 

pentru învățământul 

profesional tehnic. 

Cu suportul Proiectului 

Uniunii Europene 

„Asistenţă tehnică pentru 

domeniul învăţământ şi 

formare profesională în 

Republica Moldova” au 

fost organizate și 

desfășurate următoarele 

activități: 

-cadrele manageriale din 

instituţiile de învăţământ 

profesional tehnic cu 

rezultate bune, obţinute ca 

urmare a cartografierii 

instituţiilor, au benefiociat 

de formare profesională 

continuă prin program de 

instruire în domeniul 

managementului (48 de 

ore); 

-cadrele didactice de 

specialitate au participat 

la ateliere de instruire 

tematică în vederea 

elaborării planurilor de 

învăţământ, curricula 

pentru învățământul 

profesional tehnic, 

calificărilor profesionale; 

  - 60 la sută de 

cadre didactice 

(incl. maiştri) 

instruiţi către 

anul 2018. 

- 20 la sută de cadre 

didactice (incl. 

maiştri) au fost 

instruiţi în anul 

2016. 
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-organizate ateliere de 

formare a cadrelor 

manageriale în contextul 

experimentării sistemului 

de management al calității 

în învățământul 

profesional tehnic; 

-organizată o vizită de 

studiu în Croația pentru 

directorii a 9 Centre de 

excelență și angajați ai 

Ministerului Educației. 

 

- Implementarea în 

instituţiile de 

învăţământ profesional 

tehnic secundar a 

cursurilor de  

tehnologia informaţiei 

si limbile străine 

- În instituţiile de 

învăţământ profesional 

tehnic secundar au fost 

organizate cursurile la:  

-Tehnologia 

informației și a 

comunicațiilor, care a 

fost, ulterior, inclusă în 

planurile de învățământ 

la meserii și 

specialități.  De 

asemenea a fost 

aprobată curricula la 

Tehnologia informației 

și a comunicațiilor și 

au fost organizate 

seminare de aplicare a 

acesteia; 

- Limba engleză, care  a 

fost, ulterior, inclusă în 

planurile de învățământ 

la meserii și 

specialități. De 

asemenea   a fost 

aprobată curricula la 

cursul de Limba 

engleză.. 

 

  - 80 la sută din 

instituţii oferă 

cursuri de limbi 

străine și 

tehnologia 

informației în 

2016. 

- 80 la sută din 

instituţii au oferit 

cursuri de limbi 

străine și tehnologia 

informației în 2016. 

  

C. Acţiuni noi 

identificate pentru 

anii 2016-2018 
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- Elaborarea şi 

implementarea 

programelor de 

educaţie generală şi  

vocaţională pentru 

copiii în detenţie 

-În penitenciarul 

Goieni la meseria 

Mecanic auto studiază 

13 persoane aflate în 

detenție.   

  - 80 la sută de 

programe 

elaborate şi 

implementate 

- 34 la sută de 

persoane aflate în 

detenție studiază la 

meseria Mecanic 

auto. 

  

- Bursele elevilor din 

instituţiile de 

învăţământ profesional 

tehnic secundar 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cheltuielile de 

personal, conform 

politicilor noi salariale 

- În conformitate cu 

Hotărârea Guvernului 

RM Pentru modificarea 

anexei nr.1 și nr.2 la 

Hotărârea Guvernului 

nr.1009 din 01.09.2006 

bursele au fost 

majorate cu 5 la sută. 

 

 

 

 

-A fost aprobată 

Hotărârea Guvernului 

Republicii Moldova nr. 

1028 din 07.09.2016 

privind modificarea 

unor hotărâri ale 

Guvernului Republicii 

Moldova  în care este 

stipulată majorarea 

salariului cadrelor 

didactice din 

învățământ 

53 426,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

173 918,9 

51 297,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

162 465,7 

- Burse majorate 

în anii 2016-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Proiect de lege, 

Hotărâre de 

Guvern 

prezentate 

Guvernului în 

anul 2016 

- Bursele elevilor 

din instituţiile de 

învăţământ 

profesional tehnic 

secundar au fost 

majorate cu 5 la 

sută. 

 

 

 

 

 

- A fost aprobată 

Hotărârea 

Guvernului 

Republicii Moldova  

nr. 1028 din 

07.09.2016 privind 

modificarea unor 

hotărâri ale 

Guvernului 

Republicii Moldova. 

  

Costul 

subprogramului 

  420 226,1 388 343,5     

Subprogramul 09 „Învăţământ profesional tehnic postsecundar” 

Reconceptualizarea 

sistemului de 

învăţământ 

profesional tehnic 

postsecundar 

  

- Dezvoltarea bazei 

tehnico-materiale şi 

didactice a 

instituţiilor de 

învăţământ 

A. Acţiuni curente        

-Susținerea activității 

instituțiilor de 

învățământ profesional 

tehnic postsecundar 

- La începutul anului de 

studii 2016-2017, 

numărul de instituţii de 

învăţământ profesional 

tehnic a constituit 86 de 

unităţi, inclusiv 11 

centre de excelenţă, 32 

de colegii şi 43 de şcoli 

profesionale. Totodată, 

6 centre de excelenţă 

198 968,3 179 953,8 - 8,0 mii de elevi 

înmatriculaţi 

anual în colegii 

- 8,2 mii de elevi 

înmatriculaţi în 

învățământul 

profesional tehnic 

postsecundar în anul 

de studii 2016-2017. 
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profesional tehnic 

postsecundar în 

2016-2018 

 

- Dotarea cu 

echipament TIC şi 

implementarea 

materialelor digitale 

educaţionale la 4 

discipline de 

învăţământ general 

în 2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oferă numai programe 

de formare profesională 

tehnică postsecundară, 

iar 5 centre de 

excelenţă ‒ programe 

de formare profesională 

tehnică postsecundară 

şi secundară. În 

învăţământul 

profesional tehnic îşi 

fac studiile 48,8 mii 

elevi, din care 14,4 mii 

‒ în centre de 

excelenţă, iar câte 17,2 

mii ‒ în colegii şi în 

şcoli profesionale. 

În anul de 

referință, numărul total 

de elevi din 

învăţământul 

profesional tehnic 

postsecundar a 

înregistrat o uşoară 

descreştere în 

comparaţie cu anul de 

studii precedent (cu 0,6 

mii sau cu 2,0%) 

constituind 29,8 mii de 

elevi. În anul de studii 

2016-2017, în 

învăţământul 

profesional tehnic 

postsecundar au fost 

înmatriculați 8,2 mii de 

elevi, fiind în scădere 

cu 8,3% comparativ cu 

anul de studii 

precedent. Din totalul 

elevilor înmatriculaţi, 

90% sunt în baza 

studiilor gimnaziale. 

Pe parcursul perioadei 

de referință, în 

conformitate cu Planul 
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de acţiuni pentru 

restructurarea reţelei 

instituţiilor de 

învăţământ profesional 

tehnic pe anii 2015-

2020, au fost 

reorganizate mai multe 

instituții de învățământ 

profesional tehnic: 

- au fost instituite 

6 Centre de excelență: 

Centrul de excelenţă în 

economie şi finanţe; 

Centrul de excelenţă în 

energetică şi 

electronică; Centrul de 

excelenţă în medicină 

şi farmacie „Raisa 

Pacalo”; Centrul de 

excelenţă în 

horticultură și 

tehnologii agricole din 

Țaul; Centrul de 

excelenţă în viticultură 

şi vinificaţie din 

mun.Chișinău; Centrul 

de excelență în 

educație artistică 

„Ștefan Neaga”. 

- au fost reorganizate 

colegiile cu profil 

pedagogic; 

- a fost sistată 

activitatea Colegiului 

Pedagogic din 

or.Călărași și a 

Colegiului „Prometeu” 

din or.Soroca. 

- a fost redenumit un 

colegiu din domeniul 

agricol: Colegiul de 

Medicină Veterinară și 

Economie Agrară. 
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- Renovarea bazei 

tehnico-materiale a 

căminelor 

- Renovarea bazei 

tehnico-materiale a 

căminelor este în 

proces de realizare. 

  - 5 la sută de 

cămine renovate 

anual 

- În derulare.   

- Procurarea de 

echipament IT, 

conectarea în reţea a 

bibliotecilor şi 

instruirea cadrelor 

didactice în aplicarea 

TIC în procesul de 

predarea-învăţare-

evaluare 

- Colegiul „Gheorghe 

Asachi” din or. 

Lipcani, r-ul Briceni a 

fost dotat cu un 

laborator de 

informatică, cu 11 

calculatoare; 

-Cu suportul Fundaţiei 

Orange Moldova, în 

cadrul Colegiului 

politehnic din Bălți a 

fost deschis un 

laborator digital 

modern. În acest sens, a 

avut loc renovarea 

spaţiului, laboratorul a 

fost dotat cu articole de 

mobilier modern, 

computere 

performante, ecrane 

TV de ultimă generaţie 

şi conexiune gratuită la 

Wi-Fi şi internet 4G de 

la Orange. 

  - Echipament IT 

procurat în anul 

2016. 

- Echipament IT 

procurat pentru 2 

colegii în anul 2016. 

  

B. Acţiuni ce duc la o 

utilizare mai eficace şi 

eficientă a resurselor 

       

- Elaborarea, editarea şi 

procurarea literaturii de 

specialitate, inclusiv 

pentru instituţiile cu 

profil medical, agrar şi 

artistic, din contul 

mijloacelor obţinute 

din prestarea serviciilor 

contra plată 

- Cu suportul Fundației 

Liechtenstein 

Development Service, 

au fost dotate atelierele 

de instruire practică cu 

materiale didactice şi 

literatură metodică; 

 -Au fost elaborate 11 

ghiduri de instruire 

pentru elevi în 

domeniul tehnoligiilor 

agricole. 

 

 
 - 60 la sută din 

instituţii care 

beneficiază de 

dotarea 

bibliotecilor cu 

literatură de 

specialitate, până 

în anul 2017. 

- 60 la sută din 

instituţii beneficiază 

de dotarea 

bibliotecilor cu 

literatură de 

specialitate în anul 

2016. 
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- Consolidarea bazei 

didactico-materiale, 

inclusiv TIC şi 

materiale digitale 

educaţionale, prin 

crearea parteneriatelor 

cu agenţii economici de 

ramură şi participarea 

în proiecte 

investiţionale 

-Au fost procurate 

echipamante TIC (30 

calculatoare, proiector, 

tablă interactivă, 

mobilier) pentru 

laboratoarele Centrelor 

de excelență în 

Construcții (un 

laborator), Transport 

(un laborator) și 

Indiustria Ușoară (două 

laboratoare), precum și 

elaborate materiale 

digitale pentru 

meseriile/specialitățile 

corespunzătoare 

centrelor de excelență; 

-Cu suportul Fundației 

Liechtenstein la 

Centrul de Excelență în 

Horticultură și 

Tehnologii Agricole 

din Țaul: 

- au fost create 4 loturi 

demonstrative, o será 

de tip bloc 702 m.p; 

-a fost dat în exploatare 

laboratorul 

multifuncțional pentru 

domeniul tehnologiilor 

agricole; 

-Cu suportul 

Proiectului moldo-ceh  

și a Centrului de 

Consultanță în Afaceri 

au fost create loturi 

demonstrative în 3 

instituți de învățământ 

din domeniu agricol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 4 discipline care 

utilizează 

materiale digitale 

educaţionale în 

colegii către anul 

2017 

-5 laboratoare din 

Centrele de 

excelență utilizează 

materiale digitale 

educaţionale  

  

-Modernizarea 

infrastructurii 

blocurilor de studii şi a 

căminelor din contul 

- În de derulare. 

Totodată, reformarea 

sectorului de 

învățământ profesional 

  - Cel puţin 50 la 

sută din instituţii 

de învăţământ 

profesional tehnic 

- În derulare.   
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mijloacelor obţinute 

din prestarea serviciilor 

contra plată  

tehnic s-a axat pe 

eficientizarea activității 

instituțiilor de 

învățământ profesional 

tehnic prin 

implementarea 

formulei de finanțare în 

bază de cost per elev și 

per program, fiind, 

astfel, îmbunătățit 

mecanismul de alocare 

a resurselor financiare 

și promovate 

programele de instruire 

profesional tehnică 

necesare pieței muncii. 

În scopul eficientizării 

mijloacelor finaciare în 

domeniul 

învățământului 

profesional tehnic, prin 

dispoziția ministrului 

educației nr.338 din 

28.07.2016, instituțiile 

de învățământ 

profesional tehnic au 

prezentat spre aprobare 

proiectele statelor de 

personal în 

conformitate cu noua 

structură aprobată prin 

ordinul ministrului 

educației nr.661 din 

12.07.2016,ordinul 

ministrului agriculturii 

nr. 216 din 

10.010.2016. 

 

postsecundar 

beneficiari de 

reparaţie şi dotări 

moderne, până în 

anul 2017 

- Implementarea 

Nomenclatorului 

domeniilor de formare 

profesională, al 

specialităţilor şi 

calificărilor pentru 

- Nomenclatorul 

domeniilor de formare 

profesională, al 

specialităţilor şi 

calificărilor pentru 

învăţământul 

  

 - Nomenclatorul 

domeniilor de 

formare 

profesională, al 

specialităţilor şi 

calificărilor 

- Nomenclatorul 

domeniilor de 

formare profesională 

a fost actualizat cu 

noi calificări la 

următoarele domenii 
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pregătirea cadrelor în 

instituţiile de 

învăţământ profesional 

tehnic postsecundar, 

Cadrului Naţional al 

Calificărilor şi 

curricula la disciplinele 

de specialitate 

profesional tehnic 

postsecundar şi 

postsecundar nonterţiar 

a fost actualizat cu noi 

calificări la următoarele 

domenii de formare 

profesională: 21.Artă, 

22.Ştiinţe umaniste și 

32.Jurnalism și 

informare (Hotărârea 

Guvernului nr.842 din 

07.07.2016). În 

conformitate cu 

Nomenclatorul 

menționat au fost 

elaborate și aprobate 

130 de planuri de 

învățământ. 

 

pentru pregătirea 

cadrelor în 

instituţiile de 

învăţământ 

profesional tehnic 

postsecundar 

implementat în 

anul 2016 

- 45 curricula 

elaborată către 

anul 2017 

 

 

 

 

 

- 60 calificări 

elaborate şi 

aprobate până în 

anul 2017 

de formare 

profesională: -

21.Artă, 22.Ştiinţe 

umaniste și 

32.Jurnalism și 

informare(Hotărârea 

Guvernului nr.842 

din 07.07.2016). 

25 curricula pe 

specialități în 

învățământul 

profesional tehnic 

postsecundar 

elaborate în anul 

2016. 

11 calificări în 

învățământul 

profesional tehnic 

postsecundar 

elaborate și aprobate 

în anul 2016,în 

domeniile: 

-713. Electrotehnică 

și energetică; 

-714. Electronică și 

automatică; 

-715. Mecanică și 

prelucrarea 

metalelor; 

-723. Textile 

(îmbrăcăminte, 

încălţăminte şi 

articole din piele); 

-1012. Servicii de 

coafor și frumusețe. 

 

-Renovarea căminelor 

existente și 

identificarea 

perspectivelor de 

funcționare a acestora 

în dependență de 

situația demografică 

(PPP) 

- În proces de realizare. 

Pe parcursul perioadei 

de referință, în 

conformitate cu Planul 

de acţiuni pentru 

restructurarea reţelei 

instituţiilor de 

învăţământ profesional 

 

 - 5 la sută din 

căminele 

existente 

renovate către 

anul 2017 

-În proces de 

realizare. 
 În urma 

instituirii 

centrelor 

de 

excelență, 

instituțiile 

de 

învățământ 

profesional 
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tehnic pe anii 2015-

2020, au fost 

reorganizate mai multe 

instituții de învățământ 

profesional tehnic. 

tehnic 

urmează a 

fi arondate 

la centrele 

de 

excelență, 

care se vor 

prezenta, 

în acest 

sens, ca 

unități de 

ghidare 

strategică, 

didactică și 

metodolog

ică a 

instituțiilor 

arondate în 

vederea 

respectării 

standardel

or de 

calitate ce 

reglemente

ază 

procesul 

educaționa

l 

- Implementarea în 

instituţiile de 

învăţământ profesional 

tehnic postsecundar a 

cursurilor de 

antreprenoriat, 

tehnologia informaţiei, 

limbile străine 

- În planurile de 

învățământ pentru 

instituţiile de 

învăţământ profesional 

tehnic postsecundar  

este inclus cursul 

Bazele 

antreprenoriatului. De 

asemenea, a fost 

aprobată curricula la 

Bazele 

antreprenoriatului și 

au fost organizate 

seminare de aplicare a 

acesteia. 

 Totodată, au fost 

organizate cursurile la:  

-Tehnologia 

informației și a 

  

 - 80 la sută din 

instituţii oferă 

cursuri de 

antreprenoriat, 

cursuri de limbi 

străine până în 

anul 2016. 

- 80 la sută din 

instituţii oferă 

cursuri de 

antreprenoriat, 

cursuri de limbi 

străine până în anul 

2016. 
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comunicațiilor, care a 

fost, ulterior, inclusă în 

planurile de învățământ 

la specialități,  a fost 

aprobată curricula și 

organizate seminare de 

aplicare a acesteia; 

- Limba engleză, care  

care a fost, ulterior, 

inclusă în planurile de 

învățământ la 

specialități și  a fost 

aprobată curricula la 

cursul de Limba 

engleză. 

- Elaborarea Cadrului 

Naţional al 

Calificărilor (CNC) 

pentru învăţământul 

profesional tehnic 

postsecundar (câte 35 

mii MDL per 

calificare) 

- În anul 2016 au fost 

elaborate și aprobate 11 

calificări în 

învățământul 

profesional tehnic 

postsecundar în 

domeniile: 

-713. Electrotehnică și 

energetică; 

-714. Electronică și 

automatică; 

-715. Mecanică și 

prelucrarea metalelor; 

-723. Textile 

(îmbrăcăminte, 

încălţăminte şi articole 

din piele); 

-1012. Servicii de 

coafor și frumusețe 

 

 

 

  - 16 calificări 

elaborate şi 

aprobate în anul 

2016. 

-11 calificări în 

învățământul 

profesional tehnic 

postsecundar 

elaborate și aprobate 

în anul 2016,în 

domeniile: 

-713. Electrotehnică 

și energetică; 

-714. Electronică și 

automatică; 

-715. Mecanică și 

prelucrarea 

metalelor; 

-723. Textile 

(îmbrăcăminte, 

încălţăminte şi 

articole din piele); 

-1012. Servicii de 

coafor și frumusețe. 

  

-Elaborarea curricula 

pentru sistemul de 

învăţământ profesional 

tehnic postsecundar 

(câte 100 mii MDL per 

curriculum) 

   - 16 curricula 

elaborate şi 

aprobate  până în 

anul 2016 

- 16 curricula 

elaborate şi 

-25 curricula pe 

specialități în 

învățământul 

profesional tehnic 

postsecundar 

elaborate în anul 

2016. 
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aprobate până în 

anul 2017. 
 

C. Acţiuni noi 

identificate pentru 

anii 2016-2018 

       

- Bursele elevilor din 

instituţiile de 

învăţământul 

profesional tehnic 

postsecundar  

 

- În conformitate cu 

Hotărârea Guvernului 

RM Pentru modificarea 

anexei nr.1 și nr.2 la 

Hotărârea Guvernului 

nr.1009 din 01.09.2006 

bursele au fost 

majorate cu 5 la sută. 

56 993,2 54 121,5 -  Burse majorate 

în anii  

2016-2018 

 

 

-Burse majorate cu 5 

la sută. 
  

- Cheltuielile de 

personal, conform 

politicilor noi salariale 

-A fost aprobată 

Hotărârea Guvernului 

Republicii Moldova nr. 

1028 din 07.09.2016 

privind modificarea 

unor hotărâri ale 

Guvernului Republicii 

Moldova  în care este 

stipulată majorarea 

salariului cadrelor 

didactice din 

învățământ. 

234 949,5 232 239,3 - Proiect de lege, 

Hotărâre de 

Guvern 

prezentate 

Guvernului în 

anul 2016. 

-A fost aprobată 

Hotărârea 

Guvernului 

Republicii Moldova  

nr. 1028 din 

07.09.2016 privind 

modificarea unor 

hotărâri ale 

Guvernului 

Republicii Moldova. 

  

Costul 

subprogramului 
  490911,0 466314,6     

Subprogramul 10 „Învăţământ superior” 

- Îmbunătăţirea 

condiţiilor de trai în 

10% din cămine, în 

perioada 2016-2018 

 

- Asigurarea 

reformelor în 

învăţământul 

superior în 

contextul formării 

profesionale a 

cadrelor calificate 

pentru economia 

naţională  

 

A.Acţiuni curente        

-Asigurarea reformelor 

în învăţământul 

superior în contextul 

formării profesionale a 

cadrelor calificate 

pentru economia 

naţională. 

- În anul 2016, a 

continuat procesul de 

elaborare a 

reglementărilor care 

asigură stabilitatea și 

predictibilitatea 

organizării și 

funcționării sistemului 

de învățământ superior, 

precum și asigurării 

accesului, 

îmbunătățirea calității 

și relevanței studiilor în 

învățământul terțiar și 

adaptarea la nevoile 

713 890,9 713 118,5 - 20,0 mii 

studenţi 

înmatriculaţi 

anual în 

învăţământul 

superior     

 

-15,4 mii persoane 

au fost înmatriculate 

la Ciclul I și 6,7 mii 

persoane la Ciclul 

II. 
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- Asigurarea 

accesului la 

învăţământul 

superior 

 

- Crearea noii 

structuri a 

învăţământului 

superior în trei 

cicluri şi 

dezvoltarea 

Cadrului Naţional 

al Calificărilor 

 

- Perfecţionarea şi 

aplicarea 

normativelor ce 

stabilesc autonomia 

financiară şi 

conformarea la 

acestea 

 

-  Crearea şi 

implementarea 

sistemului de 

evaluare şi 

asigurarea calităţii 

în învăţământul 

superior 

 

- Dezvoltarea 

cercetării 

universitare 

 

pieței muncii, iar 

implementarea ciclului 

III, studii superioare de 

doctorat, precum și 

încercările de 

reformare a sistemului 

de cercetare-dezvoltare, 

inovare și transfer 

tehnologic urmează să 

contribuie la 

dezvoltarea resursei 

umane înalt calificate, 

competente în 

realizarea cercetării 

științifice, inovării și 

activității didactice în 

instituțiile de 

învățământ superior. 

-La începutul anului de 

studii 2016-2017 în 

republică au activat 30 

de instituţii de 

învăţământ superior, 

inclusiv 19 instituţii 

publice şi 11 – private. 

- În învăţământul 

superior la Ciclul I au 

fost înmatriculate 15,4 

mii persoane (în 

scădere cu 12,8% faţă 

de anul de studii 

anterior) şi 6,7 mii 

persoane la Ciclul II (în 

descreştere cu 2,9%) 

- Asigurarea cu burse a 

studenţilor ciclului I, II 

şi III în învăţământul 

superior, precum şi 

promovarea burselor de 

merit 

- În anul de referință, 

studenții bursieri în 

instituțiile de 

învățământ publice cu 

frecvență (fără 

persoanele care 

studiază la contract) au 

constituit circa 58,9 la 

sută din numărul de 

studenți bugetari.  

  - 70 la sută de 

bursieri din 

numărul total de 

studenţi bugetari. 

- 58,9 la sută de 

bursieri din numărul 

total de studenţi 

bugetari (BNS). 

Plafonul de 

acordare a 

burselor de 

studii 

(inclusiv 

pentru 

studenții, 

elevii 

implicați în 

programe de 
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De asemenea, au fost 

aprobate: 

 1.Hotărârea 

Guvernului nr.985 din 

17.08.2016 și Decretul 

Președintelui RM 

nr.2284 – VII privind 

acordarea Bursei 

Președintelui 

Republicii Moldova 

studenților din 

instituțiile de 

învățământ superior și 

elevilor din instituțiile 

de învățământ 

profesional tehnic 

postsecundar pentru 

anul de studii 2016-

2017;  

2.Hotărârea Guvernului 

nr.986 din 17.08.2016 

Cu privire la 

aprobarea listelor 

studenților din 

instituțiile de 

învățământ superior și 

elevilor din instituțiile 

de învățământ 

profesional tehnic 

postsecundar, cărora li 

se acordă burse de 

merit în anul de studii 

2016-2017 

-52 de studenți dintre 

cei mai performanți 

beneficiază lunar, pe 

parcursul anului de 

studii, de Bursa 

Președintelui (1200 

lei), Bursa Guvernului 

(1100 lei) și Bursa 

Republicii (1320 lei). 

 

mobilitate) a 

fost stabilit 

la nivel de 

70% din 

numărul 

studenților 

și elevilor 

autohtoni, 

înmatriculați 

la studii cu 

frecvența la 

zi, conform 

planului de 

înmatricular

e cu 

finanțare 

bugetară la 

fiecare 

specialitate/

domeniu de 

formare 

profesională 

din fiecare 

instituție de 

învățământ 

superior și 

mediu de 

specialitate. 
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- Dezvoltarea Cadrului 

Național al 

Calificărilor 

-Nerealizat   - Cadrul de 

calificări 

dezvoltat anual la 

10 specialități 

- Nerealizat Lipsa unei 

structuri de 

dezvoltare a 

Cadrului 

Național al 

Calificărilor 

pentru 

asigurarea 

convergențe

i 

programelor 

de studii și a 

calificărilor 

cu cele din 

spațiul 

european al 

învățământu

lui superior 

 

- Consolidarea 

infrastructurii 

universitare pentru 

cercetare 

- Ministerul Educației, 

în parteneriat cu 

Agenția Universitară a 

Francofoniei, a 

organizat concursul de 

proiecte cu tema: 

Dezvoltarea 

capacităților de 

cercetare în Republica 

Moldova. În urma 

evaluării a 5 proiecte 

din cele 6 universități 

participante, au obținut 

co-finanțare de la 

Agenția Universitară a 

Francofoniei, în 

valoare totală de circa 

30000 euro. 

 

  - Câte 2 

universități anual 

dotate pentru 

cercetare 

-5 proiecte din 6 

universități au 

obținut în anul 2016 

cofinanțare de la 

Agenția Universitară 

a Francofoniei, în 

valoare totală de 

circa 30000 euro. 

  

- Dezvoltarea 

mobilităţii academice 

(CEEPUS III)  

- Oportunităţi de 

mobilitate academică au 

fost susţinute prin 

Programul  CEEPUS la 

care au  participat  în anul 

2016 - 6 instituții de 

învățământ superior din 

ţară (Universitatea 

250.0 172,8 -100 luni/burse 

anual  

      - 61participanți 

(incoming) în cadrul 

programului CEEPUS; 

-52 participanți 

(outgoing) în cadrul 

programului CEEPUS. 

  



55 

 

Tehnică din Moldova; 

Universitatea de Stat din 

Moldova; USMF, 

AMTAP; USARB; 

Universitatea Pedagogică 

de Stat „Ion Creangă” ). 

Pentru mediatizarea şi o 

mai bună implicare în 

Program a instituţiilor de 

învăţământ au fost 

publicate anunţuri pe 

pagina web a Ministerului 

Educației, 

www.edu.gov.md; S-a 

oferit consultanță 

aplicanților la programele 

de burse mediatizate 

despre procedura și 

condițiile de aplicare; 

organizate 2  sesiuni de 

informare privind 

înregistrarea instituțiilor 

de învățământ superior pe 

platforma programului 

CEEPUS, 

www.ceepus.info 

(Universitatea Cooperatist 

Comercială, Universitatea 

de Stat din Taraclia „G. 

Țamblac”); au fost 

evaluate 18 rețele de 

universitaţi pentru anul 

academic 2016-2017; În 

aceeaşi ordine de idei, s- a 

conlucrat în regim on-line 

cu Oficiul Central 

CEEPUS (CCO) şi cu 

instituţiile de învăţământ 

din ţară. Rezultatele 

Programului pentru anul 

2016 sunt:  

-61 participanți 

(incoming) în cadrul 

programului CEEPUS; 

-52 participanți (outgoing) 

în cadrul programului 

CEEPUS.  

 

http://www.edu.gov.md/
http://www.ceepus.info/
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- Susţinerea 

programelor de 

mobilitate academică 

internațională de scurtă 

durată (învațământ 

superior ciclul I, II, III, 

stagii de cercetare) 

- 100 de studenţi 

încadraţi în programe 

de moblitate de scurtă 

durată în instituţii de 

învăţământ din 

România  

  - 200 luni/ burse 

anual 

-100 de studenţi 

încadraţi în 

programe de 

moblitate de scurtă 

durată în instituţii de 

învăţământ din 

România.  

  

- Renovarea blocurilor 

de studii şi a căminelor 

studenţeşti a 

Academiei de Muzică, 

Teatru şi Arte Plastice 

şi identificarea 

perspectivei de 

funcţionare a acestora 

- Pentru Renovarea 

blocurilor de studii şi a 

căminelor studenţeşti a 

Academiei de Muzică, 

Teatru şi Arte Plastice 

nu au fost alocate 

resurse financiare. 

  - 10 la sută de 

locuri 

modernizate în 

cămin 

- Blocul central 

de studii al 

AMTAP reparat 

- Nerealizat. Nu au 

fost alocate resurse 

financiare. 

  

- Renovarea căminelor 

existente şi 

identificarea 

perspectivei de 

funcţionare a acestora 

în funcţie de situaţia 

demografică (PPP) 

Nerealizat.  

Lipsa mijloacelor 

financiare 

  - 10 la suta din 

numărul 

căminelor 

reparate către 

anul 2016 

-Nerealizat   

-Dezvoltarea 

parteneriatului public-

privat în domeniul 

renovării căminelor 

Nerealizat. 

 

  - 10 la sută  din 

instituţii de 

învăţământ 

superior 

participante  în 

PPP faţă de anul 

precedent 

-Nerealizat. 

 

  

- Constituirea 

sistemului de 

învăţământ superior în 

trei cicluri 

- Admiterea la studii cu 

finanțare de la bugetul 

de stat, la formele cu 

frecvență și frecvență 

redusă, s-a realizat în 

baza rezultatelor 

competiției proiectelor 

științifice între Școlile 

doctorale, în vederea 

repartizării granturilor 

doctorale. 

Pentru sesiunea de 

admitere la studii 

superioare de doctorat 

2016-2017, la 

  - Ciclul III de 

studii superioare 

implementat în 

10 universități 

- Ciclul III de studii 

superioare a fost 

implementat în 16 

universități. 

  



57 

 

competiție s-au înscris 

42 de Școli doctorale, 

dintr-un total de 43, din 

cadrul celor 16 

instituții (inclusiv, 

consorții și parteneriate 

naționale și 

internaționale) ce 

dețineau dreptul de 

organizare a studiilor 

superioare de doctorat 

la momentul 

organizării competiției. 

Din numărul total de 

496 de proiecte 

științifice depuse, în 

vederea participării la 

competiția granturilor 

doctorale, doar 314 au 

fost validate, 182 nu au 

întrunit condițiile de 

participare, prevăzute 

în Regulamentul 

privind organizarea 

studiilor superioare de 

doctorat, ciclul III și 

Metodologia de 

organizare a 

Competiției proiectelor 

științifice pentru 

repartizarea între Școli 

doctorale a granturilor 

doctorale de la bugetul 

de stat. 

 

-Evaluarea externă a 

învăţământului juridic 

superior (ciclul II, 

studii superioare de 

masterat) 

- În contextul 

implementării 

Strategiei de reformă a 

sectorului justiției 

pentru anii 2011-2016, 

Ministerul Educației 

este responsabil de 

componenta 7.2.1. p.1 

a Planului de  acțiuni - 

  - Evaluarea 

externă a cel 

puţin 25 

programe de 

master în 12 

instituţii care 

formează cadre 

juridice la 

- Evaluarea externă 

a 26 de programe de 

master în Drept din 

cadrul a 20 de 

instituții de 

învățământ superior. 
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Realizarea evaluărilor 

externe ale calității 

învățământului juridic 

superior din Republica 

Moldova în 

conformitate cu bunele 

practici europene și 

principiile de la 

Bologna 

În scopul asigurării 

cadrului normativ, a 

fost aprobată 

Metodologia de 

evaluare externă a 

calității în vederea 

autorizării de 

funcționare provizorie 

și acreditării 

programelor de studii 

și a instituțiilor de 

învățământ profesional 

tehnic, superior și de 

formare continuă 

(Hotărârea Guvernului 

nr.616 din 18.05.2016).  

În rezultatul evaluării 

externe a mai multor 

programe de studii, în 

vederea autorizării de 

funcționare provizorie 

sau acreditării: 

-au obținut acreditare 

internațională 26 de 

programe la licență în 

Drept, Științe ale 

educației, Inginerie, 

Administrație publică 

etc., precum și 26 de 

programe de master în 

Drept din cadrul a 20 

de instituții de 

învățământ superior; 

 

specialitatea 

Drept. 
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- Dezvoltarea 

programelor de studii 

în Drept , licență și 

master, de comun cu 

Ministerul Justiţiei 

- Au fost îmbunătățite 

planurile de învățământ 

prin prisma 

recomandărilor 

evaluărilor externe 

internaționale, fiind 

modificată ponderea 

unităților de curs în 

favoarea celor de 

specialitate și 

majorarea numărului de 

ore pentru stagiile de 

practică etc. și 

programele de studii în 

Drept , licență și 

master, de comun cu 

Ministerul Justiţiei. 

 

  - 50 la sută din 

programe 

revizuite anual 

- 50 la sută din 

programe au fost 

revizuite în anul 

2016. 

  

B. Acţiuni ce duc la o 

utilizare mai eficace şi 

eficientă a resurselor 

       

- Pregătirea pentru 

sistemul de sănătate a 

medicilor stomatologi 

şi farmacişti  în baza 

taxelor de studii 

- În conformitate cu 

Hotărârea Guvernului 

nr.842 din 07.07.2016, 

în anul de studii  2016-

2017, 90 la sută 

studenți înmatriculați la 

specialitățile  

Stomatologie şi 

Farmacie  în baza 

taxelor de studii 

  - % medici 

stomatologi şi 

farmacişti  

pregătiți în baza 

taxelor de studii 

- 90 la sută medici 

stomatologi şi 

farmacişti  au fost 

înmatriculați  în 

baza taxelor de 

studii. 

  

- Implementarea unei 

autonomii universitare 

reale, inclusiv, 

reorganizarea şi 

restructurarea 

administrativă, în 

scopul optimizării 

resurselor şi 

îmbunătăţirii 

managementului 

instituţional şi a 

calităţii serviciilor de 

instruire 

- În anul 2016, sistemul 

organelor de conducere 

ale instituțiilor de 

învățământ superior în 

Republica Moldova a fost 

completat cu entități 

organizatorice noi, cum ar 

fi: Consiliul de dezvoltare 

strategică instituțională, 

Consiliul științific, 

Consiliul de etică și 

management etc. Astfel, 

pentru implementarea 

autonomiei universitare și 

asigurarea 

  - Numărul 

instituțiilor 

evaluate 

-În 20 de   

universități 

 a fost desemnată 

componența Consilii 

lor de dezvoltare 

strategică 

instituțională. 
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responsabilității publice a 

universităților, Codul 

educației instituie 

conducerea duală a 

instituțiilor de învățământ 

superior, prin crearea 

Consiliului de dezvoltare 

strategică instituțională. 

Actualmente, în 2/3 din 

instituțiile de învățământ 

superior, a fost desemnată 

componența Consiliilor de 

dezvoltare strategică 

instituțională, care, în 

această perioadă, au 

reusit: 

-să elaboreze 

regulamentele de 

activitate a Consiliilor de 

dezvoltare strategică 

instituțională și de  

alegere a rectorilor;  

-să aprobe cuantumul 

taxelor de studii;  

-să aprobe modelul 

contractului-tip de studii;  

-să aprobe Planului de 

dezvoltare strategică 

instituțională;  

-să aprobe bugetul 

instituției etc.  

Consiliile de 

dezvoltare strategică 

instituțională a 3 

universități au organizat și 

monitorizat procesul de 

alegere a rectorilor, în 

condiții noi, specificate de 

Codul Educației, cu 

participarea la alegeri a 

tuturor cadrelor didactice 

și a reprezentanților 

studenților. 

 

C. Acţiuni noi 

identificate pentru 

anii 2016-2018 
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-Implementarea 

ciclului III, studii 

superioare de doctorat 

- Noul concept al 

programelor de 

doctorat, ca ciclul III al 

studiilor superioare, se 

implementează al 

doilea an. Studiile 

superioare de doctorat 

au ca finalitate 

dezvoltarea resursei 

umane înalt calificate, 

competente în 

realizarea cercetării 

științifice, inovării și 

activității didactice în 

instituțiile de 

învățământ superior. 

Acestea constau în 

formarea prin 

cercetare, pentru 

cercetare-dezvoltare și 

inovare și constituie o 

experiență profesională 

de cercetare finalizată 

prin susținerea tezei de 

doctorat.  

 

 - Sistem de 

învăţământ 

superior în trei 

cicluri 

implementat către 

anul 2017 

- În derulare.   

- Majorarea salariilor 

angajaţilor conform 

politicii noi salariale  

- A fost aprobată 

Hotărârea Guvernului 

Republicii Moldova nr. 

1028 din 07.09.2016 

privind modificarea 

unor hotărâri ale 

Guvernului Republicii 

Moldova  în care este 

stipulată majorarea 

salariului cadrelor 

didactice din 

învățământ 

 

 - Proiect de lege, 

Hotărâre de 

Guvern 

prezentate 

Guvernului în 

anul 2016 

- A fost aprobată 

Hotărârea 

Guvernului 

Republicii Moldova  

nr. 1028 din 

07.09.2016 privind 

modificarea unor 

hotărâri ale 

Guvernului 

Republicii Moldova 

  

- Dezvoltarea cercetării 

universitare 

- În scopul asigurării 

cadrului normativ, a fost 

aprobată Metodologia de 

evaluare externă a 

calității în vederea 

autorizării de funcționare 

provizorie și acreditării 

programelor de studii și a 

 

 - Numărul de 

programe de 

doctorat 

autorizate 

provizoriu. 

-7 programe de 

doctorat autorizate 

provizoriu. 
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instituțiilor de învățământ 

profesional tehnic, 

superior și de formare 

continuă (Hotărârea 

Guvernului nr.616 din 

18.05.2016).  

În rezultatul 

evaluării externe a mai 

multor programe de 

studii, în vederea 

autorizării de funcționare 

provizorie sau acreditării  

au fost autorizate, pentru 

funcționare provizorie, 4 

programe de licență,1 de 

master și 7 programe de 

doctorat. 

 

- Funcţionarea tuturor 

instituţiilor de 

învăţământ superior de 

stat în condiţii de 

autonomie financiară 

- În conformitate cu 

Hotărârea Guvernului 

Republicii Moldova 

nr.983 din 22.12.2012 

Cu privire la modul de 

funcţionare a 

instituţiilor de 

învăţământ superior de 

stat în condiţii de 

autonomie financiară, 

instituțiile de 

învățământ superior de 

stat activează în 

condiții de autonomie 

financiară. Autonomia 

universitară dă dreptul 

comunității universitare 

să își stabilească 

misiunea proprie, 

strategia instituțională, 

structura, activitățile, 

organizarea și 

funcționarea proprie, 

gestionarea resurselor 

materiale și umane. 

Primii actori implicați 

în acest proces sunt 

facultățile, care, prin 

 

 - 100 % instituţii 

de învăţământ 

superior de stat 

activează în 

condiţii de 

autonomie 

financiară. 

-100 % instituţii de 

învăţământ superior 

de stat activează în 

condiţii de 

autonomie 

financiară 
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departamentele de 

specialitate, în mod 

autonom, dispun de 

capacitatea de 

actualizare/modernizar

e a curriculumului, în 

vederea corelării cu 

cerințele pieței muncii. 

 

- Indexarea burselor 

pentru ciclurile I, II şi 

III 

- În conformitate cu 

Hotărârea Guvernului 

RM Pentru modificarea 

anexei nr.1 și nr.2 la 

Hotărârea Guvernului 

nr.1009 din 01.09.2006 

bursele au fost 

majorate cu 5 la sută. 

 

 - Burse majorate 

în anii 2016-

2018. 

 

 

- Bursele au fost  

majorate cu 5 la 

sută. 

  

- Sporirea gradului de 

utilizare a spaţiului 

locativ din cămine 

- În 2016,  gradul de 

utilizare a spaţiului 

locativ din cămine a 

sporit cu 4,8 la sută, 

deoarece gradul de 

utilizare a spaţiului 

locativ din cămine a 

constituit 76,1 la sută, 

iar în 2015 – 71,3 la 

sută. 

 

 - Sporirea cu 5 la 

sută a gradului de 

utilizare a 

spaţiului locativ 

din cămine 

- În 2016,  gradul de 

utilizare a spaţiului 

locativ din cămine a 

sporit cu 4,8 la sută. 

  

Costul 

subprogramului 
   714 140,9 713 291,3     

Subprogramul 11 „Învăţământ postuniversitar” 

- Asigurarea 

instruirii obligatorie 

prin rezidenţiat. 

Micșorarea 

deficitului în cadre 

cu specializări 

înguste prin 

asigurarea admiterii 

în secundariat 

clinic, în funcţie de 

necesităţile şi 

circumstanţele 

sistemului 

 

A. Acţiuni curente        

 

-Susţinerea 

învăţământului 

postuniversitar, 

inclusiv prin ajustarea 

metodelor de instruire 

postuniversitară a 

medicilor şi 

farmaciştilor, inclusiv 

prin studii de 

rezidenţiat şi 

secundariat clinic, la 

rigorile comunităţii 

 

-Dezvoltarea 

procesului de instruire 

postuniversitară a 

medicilor și 

farmaciștilor, inclusiv 

prin rezidențiat, la 

rigoriile comunității 

europene și conform 

priorităților stabilite în 

Strategia de Dezvoltare 

a Sistemului Sănătății, 

prin crearea sistemului 

 

48 459,3 
 

48 459,1 

 

- 5 la sută anual 

din specialiştii în 

medicină şi 

farmacie care 

beneficiază de 

pregătire 

profesională. 

 

- 5 la sută din 

specialiştii în 

medicină şi farmacie 

au beneficiat în anul 

2016 de pregătire 

profesională. 
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- Sporirea calităţii 

instruirii 

postuniversitare, 

evaluarea 

procesului de 

învăţământ 

postuniversitar, în 

vederea auditului 

intern anual şi 

obţinerea gradului 

de calitate conform 

Standardelor 

Operaţionale 

Internaţionale (ISO) 

 

- Majorarea cu 10 la 

sută a numărului 

beneficiarilor din 

administraţia 

publică a cursurilor 

de instruire, prin 

majorarea 

numărului de 

audienţi în grupă 

europene şi conform 

priorităţilor stabilite în 

documentele de politici 

(bugetul final fără 

fondul de burse) 

de stratificare a 

responsabilităților  

student-rezident an.I-

an.II-an.III –asistent, 

medic specialist-

conferențiar-profesor. 

 

- Asigurarea cu burse a 

rezidenţilor şi 

medicilor secundari 

clinici din învăţământul 

postuniversitar medical 

şi farmaceutic 

- În anul 2016 au fost 

asigurarați cu burse 

integral  rezidenţii şi 

medicilii secundari 

clinici din învăţământul 

postuniversitar medical 

şi farmaceutic. 

  - 100 % de 

bursieri din 

numărul total de 

rezidenţi şi 

medici secundari 

clinici. 

- 100 % de bursieri 

din numărul total de 

rezidenţi şi medici 

secundari clinici. 

  

- Crearea sistemului de 

asigurare a calităţii în 

învăţământul 

postuniversitar 

- În Universitatea de 

Stat de Medicină și 

Farmacie N. 

Testemițanu este 

format un sistem de 

management al 

calității, care include și 

asigurarea calității pe 

segmentul 

învățământului 

postuniversitar. În 

universitatea activează 

Departamentul de 

asigurare a calității la 

cele trei cicluri 

universitare. De 

asemenea este 

implementat Manualul 

Calității. 

  - Sistem de 

asigurare a 

calităţii 

învăţământului 

medical 

implementat în 

anii 2016-2017. 

- Sistem de 

asigurare a calităţii 

învăţământului 

medical 

implementat și 

funcțional în anii 

2016-2017. 

  

B. Acţiuni ce duc la o 

utilizare mai eficace şi 

eficientă a resurselor. 

       

-Reorganizarea şi 

restructurarea 

administrativă şi a 

- Reorganizarea şi 

restructurarea 

administrativă şi a 

  - Reorganizare şi 

restructurare 

administrativă 

- Reorganizarea şi 

restructurarea 

administrativă se 
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calităţii serviciilor de 

instruire 

postuniversitare, în 

scopul optimizării 

resurselor şi 

îmbunătăţirii 

managementului 

instituţional 

calităţii serviciilor de 

instruire 

postuniversitare este în 

proces de realizare 

realizată către 

anul 2017 

preconizează  către 

anul 2017 

-Realizarea în cadrul 

Academiei de 

Administrare Publică a 

studiilor 

postuniversitare pentru 

funcţionarii publici în 

domeniul 

Administraţiei Publice 

- 2 funcționari publici 

angajați ai Ministerului 

Educației realizează  

studiile de Master 

  - 5 la sută din 

funcţionarii 

publici ce au 

realizat anual 

studii 

postuniversitare 

-2,2 la sută din 

funcționarii publici 

au  

realizat studiile de 

Master 

  

C. Acţiuni noi 

identificate pentru 

anii 2016-2018 

       

-Indexarea salariilor 

angajaţilor, conform 

politicii noi salariale 

- A fost aprobată 

Hotărârea Guvernului 

Republicii Moldova nr. 

1028 din 07.09.2016 

privind modificarea 

unor hotărâri ale 

Guvernului Republicii 

Moldova  în care este 

stipulată majorarea 

salariului cadrelor 

didactice din 

învățământ 

  - Proiect de lege, 

Hotărâre de 

Guvern 

prezentate 

Guvernului în 

anul 2016 

- A fost aprobată 

Hotărârea 

Guvernului 

Republicii Moldova  

nr. 1028 din 

07.09.2016 privind 

modificarea unor 

hotărâri ale 

Guvernului 

Republicii Moldova. 

  

- Racordarea 

beneficiarilor la bazele 

clinice în vederea 

atingerii normativelor 

pentru instruirea 

postuniversitară prin 

rezidenţiat (raportul 

rezident – pacient, 

rezident – investigaţie 

– intervenţie) 

- Acțiunile planificate 

sunt în proces de 

realizare 

  - Normative 

realizate anual 

În derulare   

- Completarea cu 10 la 

sută mai mult ca 

- Grupele de audienți 

au fost completate cu 

10 la sută 

  - Majorarea cu 10 

la sută a 

numărului de 

-Cu 10 la sută s-a 

majorat numărul de 

audienți. 
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normativele în vigoare 

a grupelor de audienţi 

cursanţi în anii 

2016-2017. 

-Indexarea burselor 

pentru rezidenţi şi 

pentru medicii 

secundari clinici 

-În conformitate cu 

Hotărârea Guvernului 

RM Pentru modificarea 

anexei nr.1 și nr.2 la 

Hotărârea Guvernului 

nr.1009 din 01.09.2006 

bursele au fost 

majorate cu 5 la sută. 

  - Burse  

majorate  în 

anii 2016. 

- Burse  majorate 

cu 5 la sută  în 

anul 2016. 

  

Costul 

subprogramului 
  48 459,3 48 459,1  

 
  

Subprogramul 12 „Perfecţionarea cadrelor”   

- Ajustarea 

sistemului de 

instruire continuă a 

personalului 

didactic, la cerinţele 

educaţiei centrate 

pe copil, inclusiv, 

pentru copii cu 

CES, prin 

modernizarea 

modulului 

psihopedagogic 

 

- Perfecţionarea 

bazei juridice şi 

metodologice, 

privind formarea 

continuă a cadrelor, 

în conformitate cu 

programul 

comunitar Life 

Long Learing 

(LLL), inclusiv, 

implementarea 

metodelor moderne 

de instruire la 

distanţă în anul 

2016 

 

- 

Instituirea/ajustarea 

A. Acţiuni curente         

- Susţinerea activităţii 

continue în 

perfecţionarea cadrelor 

-În anul 2016, 21841 

de cadre didactice și 

manageriale și-au 

perfecționat 

competențele 

profesionale în cele 16 

Centre de 

formare/dezvoltare 

profesională continuă, 

inclusiv 1185 de cadre 

didactice cu suportul 

proiectului  (Institutul 

de Științe ale Educației, 

Universitatea 

Pedagogică de Stat Ion 

Creangă, Universitatea 

de Stat Alecu Russo din 

Bălți, Universitatea 

Tehnică a Moldovei, 

Universitatea de Stat 

din Tiraspol, 

Universitatea de Stat 

din Comrat, 

Universitatea de Stat 

din Moldova, 

Universitatea de Stat 

B.P.Hașdeu din Cahul, 

Academia de Studii 

Economice din 

Moldova, Institutul de 

19 756,9 17 395,2 - 20 la sută din 

numărul total al 

cadrelor didactice 

care beneficiază 

anual de formare 

continuă . 

-20 la sută din 

numărul total al 

cadrelor didactice au  

beneficiat de 

formare continuă, 

conform planurilor 

de formare. 
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structurilor, 

formelor, unităţilor 

de personal etc., 

pentru asigurarea 

asistenţei 

psihopedagogice 

necesare dezvoltării 

copilului cu cerinţe 

educative speciale 

(servicii, centre, 

cadru didactic de 

sprijin, psiholog, 

asistent social etc.) 

 

- Implementarea în 

anul 2016 a unui 

sistem de formare 

profesională 

continuă a cadrelor 

didactice şi 

manageriale din 

învăţământ, centrat 

pe acumularea de 

credite profesionale 

şi autoformare 

 

- Asigurarea 

formării 

profesionale 

continue a 25 cadre 

didactice în cadrul 

Protocolului de 

colaborare în 

domeniul educaţiei 

cu Ucraina anual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formare Continuă, 

Universitatea de Stat de 

Educație Fizică și 

Sport, Centrul de 

Tehnologii 

Informaționale și 

Comunicaționale în 

Educație, Universitatea 

de Studii Politice și 

Economice Europene 

Constantin Stere, 

Centrul Educațional 

Pro Didactica, 

Programul Educațional 

Pas cu Pas, Centrul 

Univers Academic).  

 

- Asigurarea și 

controlul calităţii 

instruirii și 

perfecţionării cadrelor 

medicale cu studii 

medii de specialitate 

- Controlul calității în 

instruirea cadrelor 

medicale cu studii 

medii de specialitate a 

fost asigurat. 

  -  13 programe 

(curriculum) 

actualizate/dez

voltate. 

-În derulare.   

- Modernizarea 

procesului de formare 

continuă prin 

implementarea noilor 

forme de instruire, 

bazate pe tehnologii 

educaţionale şi 

informaţionale 

performante, inclusiv, 

instruirea la distanţă, 

aplicarea metodelor 

virtuale de instruire, 

monitorizarea formării 

- Pentru anul 2016 a 

fost emis Ordinul 

ministrului educaţiei 

nr. 1249 din 

31.12.2015 „Cu privire 

la aprobarea Planurilor 

de formare profesională 

continuă a cadrelor 

didactice şi de 

conducere pentru anul 

2016”. 

în instituțiile abilitate 

cu formare continua. 

  - Cadrul normativ 

în domeniul 

formării 

profesionale 

continue aprobat 

în 2016 

- Ordinul ministrului 

educaţiei nr. 1249 

din 31.12.2015 „Cu 

privire la aprobarea 

Planurilor de 

formare profesională 

continuă a cadrelor 

didactice şi de 

conducere pentru 

anul 2016”. 

  

- Crearea condiţiilor 

flexibile de instruire 

prin implicarea mai 

multor actori (sector 

privat, instituţii 

multidisciplinare) 

În derulare   - Metodologie de 

formare continuă 

racordată la 

programul 

comunitar LLL şi 

implementată în 

2016. 

În derulare.   
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- Formarea 

personalului din 

sistemul educaţional în 

domeniul educaţiei 

incluzive 

- În colaborare cu 

CRAP și Ambasada 

Cehiei în Republica 

Moldova au fost 

formate 980 de cadre 

didactice și 

manageriale, specialiști 

din cadrul CRAP, 

OLSDÎ, inclusiv SAP 

și 188 asistenți sociali 

în problematica 

educației incluzive. A 

fost elaborat și testat un 

modul axat pe 

comunicarea eficientă 

cu familia și implicarea 

părinților în 

incluziunea socio-

educațională a copiilor 

cu dizabilități 

 

  - Circa 1800 de 

cadre didactice şi 

din sistemul 

educaţional 

formate anual în 

domeniul 

educaţiei 

incluzive. 

- au fost formate 

980 de cadre 

didactice și 

manageriale; 

 

 

- au fost formați 188 

asistenți sociali în 

problematica 

educației incluzive. 

  

-Crearea condiţiilor 

flexibile de instruire a 

cadrelor didactice din 

învățământul primar 

prin implicarea mai 

multor actori 

- Ministerul Educației a 

elaborat și aprobat 

Metodologia privind 

implementarea 

evaluării criteriale prin 

descriptori, clasele I - 

II (ordinul ministrului 

educației nr.623 din 

28.06.2016). 

  - Circa 8000 de 

cadre didactice 

din învățământul 

primar formate 

anual în domeniul 

evaluării 

criteriale în bază 

de descriptori în 

2016, 2017, 

2018. 

-În derulare.   

- Sporirea nivelului 

profesional al corpului 

profesoral-didactic prin 

perfecţionare la 

centrele universitare de 

formare continuă 

- Inițierea procesului de 

instruire la centrele 

universitare de formare 

contunuă 

  - 10 la suta din 

personalul 

profesoral-

didactic format 

privind 

competențele 

profesionale 

-În proces de 

realizare. 
  

- Organizarea 

formărilor interne a 

funcţionarilor publici şi 

delegarea lor la formări 

externe din cadrul AAP 

şi altor instituţii şi 

- În anul de referință au 

fost delegați la formări 

externe din cadrul 

AAP- 12 funcționari 

publici 

  - Circa 20 la sută 

de funcționari 

publici formați. 

- Realizat. 

12 funcționari 

publici instruiți în 

cadrul AAP 

52 de funcționari 

instruiți în alte 
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organizaţii naţionale şi 

internaţionale 

și 52 de pesoane au fost 

instruite în alte 

organizaţii naţionale şi 

internaţionale, 3672 ore 

organizaţii naţionale 

şi internaţionale, 

3672 ore 

- Organizarea sesiunii 

de atestare a cadrelor 

didactice (avansarea în 

cariera didactică 

- Pe parcursul anului 

2016, au fost atestate 

8287 de cadre didactice 

și de conducere:  

- pentru 6558 de cadre 

didactice și de 

conducere a fost 

conferit/confirmat 

gradul 

didactic/managerial 

doi;  

- pentru 1329 de cadre 

didactice și de 

conducere a fost 

conferit/confirmat 

gradul 

didactic/managerial 

întâi;  

- pentru 400 de cadre 

didactice și de 

conducere a fost 

conferit/confirmat 

gradul 

didactic/managerial 

superior. 

 

  - 5000 de cadre 

didactice şi 

manageriale 

atestate către anul 

2017. 

- au fost atestate 

8287 de cadre 

didactice și de 

conducere. 

  

B. Acţiuni ce duc la o 

utilizare mai eficace şi 

eficientă a resurselor 

       

-Implementarea 

sistemului de credite 

profesionale pentru 

asigurarea mobilităţii şi 

dezvoltării profesionale  

Utilizarea sistemului de 

e-learning în formarea 

continuă a cadrelor 

didactice 

- În anul 2016 Sistemul 

de credite profesionale 

pentru asigurarea 

mobilităţii şi 

dezvoltării profesionale 

a fost funcțional 

 

 

  - 30 la sută din 

personal didactic 

implementează 

sistemul de 

credite 

profesionale 

pentru asigurarea 

mobilităţii şi 

dezvoltării 

profesionale 

-În derulare.   
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- 20 la sută din 

personal didactic 

instruit. 

 

 

 

 

 

 

- Sporirea calităţii 

educaţiei incluzive prin 

formarea cadrelor 

didactice din sistemul 

educaţional 

- În colaborare cu 

CRAP și Ambasada 

Cehiei în Republica 

Moldova au fost 

formate 980 de cadre 

didactice și 

manageriale, specialiști 

din cadrul CRAP, 

OLSDÎ, inclusiv SAP 

și 188 asistenți sociali 

în problematica 

educației incluzive. 

  - 10 la sută de 

cadre didactice 

instruite anual, 

privind educația 

incluzivă. 

- 4 la sută de cadre 

didactice instruite 

anual, privind 

educația incluzivă. 

  

C. Acţiuni noi 

identificate pentru 

anii 2016-2018 

       

- Implementarea 

programelor de 

incluziune profesională 

a tinerilor specialişti, a 

programelor de 

mentorat menite să 

sprijine debutul în 

cariera didactică 

- În planul stagiilor de 

formare profesională 

continuă a cadrelor 

didactice/manageriale 

pentru anul 2016 au 

fost incluse 

următoarele programe 

tematice de formare: 

Psihologie (pentru 

psihologi şcolari), 

Educaţia civică, 

Asistenţă socială, 

Psihopedagogie (pentru 

educatori din şcolile 

internat şi pedagogii 

sociali), 

Psihopedagogie (pentru 

educatorii şcolilor 

internat), 

Managementul  

educațional  (pentru 

directori adjuncţi  

educaţie), Cadre 

didactice de sprijin etc., 

care includ subiecte cu 

  - 10 programe de 

incluziune 

profesională 

elaborate către 

anul 2017. 

- În proces de 

realizare 
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tematica incluziunii 

profesionale. 

 -Organizarea cursurilor 

de formare 

profesională continuă 

pentru profesorii din 

Ucraina. 

Nerealizat   - 25 de cadre 

didactice instruite 

anual 

Nerealizat Protocolul 

bilateral de 

cooperare 

nu a fost 

semnat în 

perioada 

anilor 2014-

2015. Părțile 

nu și-au 

oferit stagii 

de 

perfecționar

e 

 

-Majorarea salariilor 

angajaţilor conform 

politicii noi salariale 

- A fost aprobată 

Hotărârea Guvernului 

Republicii Moldova nr. 

1028 din 07.09.2016 

privind modificarea 

unor hotărâri ale 

Guvernului Republicii 

Moldova  în care este 

stipulată majorarea 

salariului cadrelor 

didactice din 

învățământ. 

  - Proiect de lege, 

Hotărîre de 

Guvern 

prezentate 

Guvernului în 

anul 2016 

- A fost aprobată 

Hotărârea 

Guvernului 

Republicii Moldova  

nr. 1028 din 

07.09.2016 privind 

modificarea unor 

hotărâri ale 

Guvernului 

Republicii Moldova. 

  

Costul 

subprogramului 
  

 19 756,9 17 395,2 
   

 

Subprogramul 13 „Servicii generale în educaţie” 

- Elaborarea şi 

implementarea 

Programului 

naţional şi a 

planului de acţiuni 

pentru sporirea 

calităţii procesului 

de învăţare a limbii 

române în 

instituţiile de 

instruire în limbile 

minorităţilor 

naţionale 

 

A. Acţiuni 

curente 

       

- Asigurarea activității 

serviciilor de suport în 

educație, inclusiv a 

cabinetelor metodice, 

serviciilor de asistență 

psihopedagigică, 

contabilităților 

centralizate etc.  

-În scopul asigurării la 

nivel republican a 

asistenței 

psihopedagogogice și a 

educației incluzive, în 

anul 2016, și-a 

continuat activitatea 

Centrul Republican de 

Asistență 

Psihopedagogică, 

insitiuție subordonată 

Ministerului Educației, 

53 710,4 40 468,8 - Numărul 

serviciilor de 

suport 

funcționale 

- Acordarea 

asistenţei la 

100% persoane 

cu necesităţi. 

-35 de Servicii de 

asistență 

psihopedagogică 

funcționale 

-Acordarea 

asistenței 100 % 

persoanelor cu 

necesități 
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- Asigurarea 

calităţii predării 

limbii române 

pentru străini prin 

monitorizarea, 

evaluarea şi 

îmbunătăţirea 

cursurilor de 

studiere a limbii 

române pentru 

străini 

 

- Promovarea 

vizibilităţii şi 

imaginii Republicii 

Moldova pe arena 

internaţională în 

domeniul educaţiei 

 

- Îmbunătăţirea 

capacităţilor 

Centrului 

Republican de 

asistenţă 

psihopedagogică şi 

a serviciilor de 

asistenţă 

psihopedagogică, 

prin acordarea 

asistenţei 

specialiştilor 

acestora 

 

- Îmbunătăţirea 

capacităţilor 

Cabinetului 

metodic pe educaţie 

artistică 

extraşcolară 

 

 

 

 

 

care a coordonat și 

monitorizat activitatea 

a 35 de Servicii de 

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). 

 

-Asigurarea cursurilor 

de limba română pentru 

străini  

- În anul 2016 au fost 

organizate Cursuri de 

limbă română cu 

participarea a 30 de 

persoane. 

  - Cursuri de 

limbă română 

organizate anual 

- 90 de străini 

instruiţi anual 

- 30 de 

participanţi 

instruiţi anual. 

- 30 de persoane au 

participat la  

Cursurile de limbă 

română 

  

- Elaborarea şi 

implementarea 

programului naţional 

pentru îmbunătăţirea 

calităţii învăţării limbii 

române de către copii 

şi elevii alolingvi 

- Concepţia privind 

predarea-învățarea 

limbii şi literaturii 

române în școala 

alolingvă a fost raliată 

la Cadrul European 

Comun de Referință 

pentru Limbi. 

Concepția a fost 

consultată cu grupul de 

experți din domeniu, 

fiind supusă în prezent 

procedurilor prealabile 

aprobării. 

 

 

552,4 
 

210,0 

- Concepţia 

învăţării limbii 

române la nivel 

preşcolar 

aprobată. 

-În derulare   

-Plata cotizaţiei pentru 

participarea Republicii 

Moldova la Iniţiativele 

Consiliului Regional de 

Cooperare (CRC)  ERI 

SEE 

- Plata cotizaţiei pentru 

participarea Republicii 

Moldova la Iniţiativele 

Consiliului Regional de 

Cooperare (CRC) ERI 

SEE a fost achitată. 

113,2 113,2 - Plata cotizațiilor 

achitată 

- În anul 2016 plata 

cotizațiilor a fost 

achitată. 

  



73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În anul 2016 în cadrul 

Iniţiativei  ERI SEE a 

avut ca prioritate 

dimensiunea 

recunoaşterii actelor de 

studii şi a calificărilor 

şi dezvoltarea 

învăţământului 

profesional tehnic.    

 

-Plata cotizației anuale 

pentru participarea 

Ministerului Educației, 

în calitate de membru 

Guvernamental, la 

Registrul European de 

Asigurare a Calității în 

ÎS (EQAR)  

-Cotizatia a fost  

achitată. Deţinem 

calitatea de membru 

Guvernamental la 

EQAR  

60,4 60,4 - Plata cotizațiilor 

achitată 

- Plata cotizațiilor 

achitată 

  

-Realizarea unui 

seminar internațional în 

cadrul  Programului 

Pestalozzi  

-Seminar organizat și 

desfășurat: 30 de 

participanți naţionali  şi 

5 internaţionali  

37,7 37,7 - Seminar 

organizat și 

desfășurat: 30 de 

participanți, din 

care 15 

participanți 

internaționali 

-Seminar organizat 

și desfășurat: 30 de 

participanți, din care 

15 participanți 

internaționali. 

  

-Președenția 

Ministerului Educației 

la Bologna Folow-up 

Group (BFUG)  

-Sedinţă organizată la 

19 ianuarie 2016. 

  - Organizarea 

ședinței Bordului 

de conducere a 

Bologna Folow-

up Group 

(BFUG). 

- Sedinţă organizată 

la 19 ianuarie 2016.  
  

-Participarea Republicii 

Moldova la PISA 2018: 

(i) plata cotizațiilor 

(BS) 

(ii) participarea în 

grupurile de lucru (BS) 

- În decembrie 2016 a 

fost recepționat 

raportul internațional și 

au fost diseminate 

principalele date cu 

referire la rezultatele 

participării Republicii 

Moldova la testarea 

PISA 2015. A fost 

elaborat un raport 

național privind 

participarea Republicii 

1 373,2 1 373,2 - Raportul cu 

rezultatele testării  

recepționat și 

analizat (2016)  

- Semnarea 

acordului de 

participare la 

PISA 2018. 

- Raportul cu 

rezultatele testării  a 

fost recepționat și 

analizat (2016).  

-A fost elaborat un 

raport național 

privind participarea 

Republicii Moldova 

la PISA 2015 care 

va fi făcut public la 

începutul lunii 

februarie 2017. 
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Moldova la PISA 2015 

care va fi făcut public 

la începutul lunii 

februarie 2017. A fost 

semnat acordul de 

participare a 

Republicii Moldova la 

PISA 2018. Se 

realizează pregătirea 

pentru testarea PISA 

2018 în conformitate 

cu cerințele 

organizatorului. 

- A fost semnat 

acordul de 

participare a 

Republicii Moldova 

la PISA 2018.  

-Suport pentru EMIS 

(sistem informaţional 

de management al 

educaţiei) (BS) 

- În vederea realizării 

proiectului 

„Fortificarea 

capacităților Sistemul 

Informațional de 

Management în 

Educație (SIME)”, 

Ministerului Educației 

i-a fost aprobat un 

grant în valoare de 

365.000 USD. Grantul 

va fi utilizat pentru 

extinderea și 

consolidarea 

capacităților de 

acumulare și utilizare a 

datelor statistice 

referitoare la educație. 

Prin implementarea 

proiectului, va crește 

nivelul de 

transparentizare a 

educației, întrucât este 

preconizată asigurarea 

accesului la 

informațiile din sistem 

elevilor, părinților 

cadrelor didactice, 

precum și societății 

civile, iar deschiderea 

accesului la date va 

  - EMIS (SIME) 

funcţional în anii 

2016-2018 

- SIME funcțional în 

anul 2016 
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încuraja supravegherea 

de către cetățeni a 

serviciilor de educație 

și a impactul 

reformelor în curs de 

desfășurare. 

C. Acţiuni noi 

identificate pentru 

anii 2016-2018 

       

- Lărgirea 

prerogativelor 

Cabinetului metodic pe 

educaţie artistică 

extraşcolară şi 

asigurarea  

funcţionalităţii acestuia 

-Nerealizat. Cabinetul 

Metodic a fost absorbit 

de Centrul de excelență 

în educație artistică 

„Ștefan Neaga” 

  - 110 instituţii de 

învăţământ 

artistic asistate 

metodic şi  

Cabinet metodic 

funcţional. 

-Nerealizat. 

Cabinetul Metodic a 

fost absorbit de 

Centrul de excelență 

în educație artistică 

„Ștefan Neaga”. 

  

- Cheltuielile de 

personal, conform 

politicilor noi salariale 

-A fost aprobată 

Hotărârea Guvernului 

Republicii Moldova nr. 

1028 din 07.09.2016 

privind modificarea 

unor hotărâri ale 

Guvernului Republicii 

Moldova  în care este 

stipulată majorarea 

salariului cadrelor 

didactice din 

învățământ. 

 

 

60 189,7 

 

55 988,0 

- Proiect de lege, 

Hotărâre de 

Guvern 

prezentate 

Guvernului în 

anul 2016 

-A fost aprobată 

Hotărârea 

Guvernului 

Republicii Moldova  

nr. 1028 din 

07.09.2016 privind 

modificarea unor 

hotărâri ale 

Guvernului 

Republicii Moldova. 

  

Costul 

subprogramului 

  116 037,0 98 251,3     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

 

 

Subprogramul 14 ”Educaţie extraşcolară și susținerea elevilor dotați” 

- Asigurarea 

accesului la 

educaţia 

extraşcolară, a cel 

puţin 35 la sută din 

efectivul general de 

elevi  

 

 

- Organizarea 

odihnei şi întremării 

sănătăţii copiilor şi 

adolescenţilor în 

sezonul estival 

 

- Îmbunătăţirea 

continuă a 

condiţiilor de 

desfăşurare a 

activităţilor 

extraşcolare, 

crearea condiţiilor 

de îngrijire a 

animalelor, 

promovarea 

sportului de 

performanţă 

(hipism) 

- Îmbunătăţirea 

condiţiilor de 

organizare a 

olimpiadelor la 

disciplinele şcolare 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.Acţiuni curente        

-Susţinerea activităţii 

instituţiilor 

extraşcolare, în special 

în mediul rural, 

inclusiv prin racordarea 

profilurilor de 

activitate a acestora la 

domeniile de interese 

ale elevilor 

-În republică peste  40 

la suta din elevi sunt 

antrenaţi în activităţile 

extraşcolare. Instituțiile 

extrașcolare sunt 

frecventate de 12 la 

sută din totalul elevilor 

și circa 30 la sută din 

elevi activează în  

cercuri ce îşi 

desfăşoară activitatea 

în instituțiile de 

învățământ primar și 

secundar general. 

132 668,9 112 026,5 - 35 la suta de 

copii antrenaţi în 

activităţile 

extraşcolare, 

inclusiv în mediul 

rural în anii 

2016-2018 

-Peste 40 la sută de 

copii au fost 

antrenaţi în 

activităţile 

extraşcolare, 

inclusiv în mediul 

rural în anul 2016. 

  

-Reparaţii capitală a 

Şcolii Republicane 

Specializate de Hipism 

şi Pentatlon Modern 

Nerealizat. Lipsa 

surselor financiare 
  - ŞRSHPM 

reparată capital  

Nerealizat   

- Organizarea odihnei 

de vara pentru copii si 

adolescenţi 

-În sezonul estival 

2016 a fost organizată 

odihna copiilor  în   74  

de tabere  staționare  în 

care s-au întremat 56,0 

mii de copii și 120 de 

tabere cu sejur de zi cu 

efectivul de 8,0 de 

copii.  

105 762,8 90 068,2 - 56,0 mii copii 

asiguraţi cu foi 

 

-56,0 mii copii au 

fost asiguraţi cu foi. 
  

- Organizarea odihnei 

de vară pentru copii din 

Transnistria (100 

locuri) și pentru copii 

din România (100 

locuri) în temeiul 

Protocolului bilateral 

de cooperare 

- Parțial realizat. 

Nu au fost solicitări 

pentru beneficierea de 

odihna de vară din 

partea părților 

transnistrene. 

A fost organizată 

odihna pentru 100 de 

copii din România. 

 

 
 - 200 de copii 

asigurați cu foi 

- 100 de copii au 

fost asigurați cu foi. 
  

- Organizarea 

olimpiadelor şcolare la 

disciplinele de studii 

- Prin decizia 

Consiliului Central de 

Coordonare de 

susținere a copiilor 

8 982,0 8 229,9 - 100% de 

olimpiade 

organizate în 

- 100% de olimpiade 

organizate în raport 

cu cele programate 
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dotați, au fost 

organizate și 

desfășurate 6 olimpiade 

la disciplinele școlare 

în baza probelor unice 

de concurs. 

Au fost organizate și 

desfășurate 19 

olimpiade la 

disciplinele școlare. 

La ediția 2016 a 

olimpiadelor 

internaționa 

le și regionale au 

participat 12 echipe 

naționale, obținând, în 

total, 39 de medalii și 

diplome, inclusiv: 

medalii de aur – 2; 

medalii de argint – 7; 

medalii de bronz – 24; 

diplome de menţiune – 

6. 

  

raport cu cele 

programate 

- 39 de  medalii și 

diplome obținute la 

olimpiade 

internaționale și 

regionale 

- Organizarea taberelor 

de pregătire a loturilor 

olimpice naționale 

pentru participarea 

echipelor la 

olimpiadele şcolare 

internaționale 

- În baza ordinului 

ministrului educației 

nr.535 din 03.06.2016, 

pe parcursul lunilor 

iunie-iulie, au fost 

organizate tabere de 

pregătire a loturilor 

olimpice la 

disciplinele: Fizică, 

Biologie, Matematică, 

Chimie, Informatică și 

Științe. 

 

 

 
 - 6 tabere de 

pregătire a 

loturilor olimpice 

organizate; 

- 100% de 

participare a 

Loturilor 

Olimpice la 

Olimpiadele 

Zonale și 

Internaționale în 

raport cu cele 

programate. 

- 6 tabere de 

pregătire a loturilor 

olimpice organizate; 

- 100% de 

participare a 

Loturilor Olimpice 

la Olimpiadele 

Zonale și 

Internaționale în 

raport cu cele 

programate. 

  

- Organizarea anuală a 

concursului republican 

„Pedagogul anului” 

- În scopul sporirii 

prestigiului profesiei de 

pedagog, precum şi al 

stimulării activităţii 

creative a pedagogilor, 

în corespundere cu 

Hotărârea Guvernului 

500,0 500,0 - Au participat 

1100 de cadre 

didactice de la 

instituțiile de 

învățământ 

general din toată 

republica. 

- 1100 de cadre 

didactice au 

participat la concurs. 
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nr.370 din 12.04.2006, 

a fost organizat și 

desfășurat concursul 

republican Pedagogul 

anului. 

La concurs au 

participat 1100 de 

cadre didactice de la 

instituțiile de 

învățământ general din 

toată republica. 

Competiția s-a 

desfășurat în trei etape: 

locală, 

raională/municipală și 

republicană. Pe lângă 

titlul de Educatorul 

anului, Învăţătorul 

anului sau Profesorul 

anului, învingătorilor 

etapei republicane li s-a 

acordat gradul didactic 

următor celui pe care îl 

deţin, un premiu bănesc 

în sumă de 50000 de lei 

și Diploma 

Ministerului Educației. 

 

C. Acţiuni noi 

identificate pentru 

anii 2016-2018 

       

- Cheltuielile de 

personal, conform 

politicilor noi salariale 

- A fost aprobată 

Hotărârea Guvernului 

Republicii Moldova nr. 

1028 din 07.09.2016 

privind modificarea 

unor hotărâri ale 

Guvernului Republicii 

Moldova  în care este 

stipulată majorarea 

salariului cadrelor 

didactice din 

învățământ. 

213 329,5 202 573,7 - Proiect de lege, 

Hotărâre de 

Guvern 

prezentate 

Guvernului în 

anul 2016. 

- A fost aprobată 

Hotărârea 

Guvernului 

Republicii Moldova  

nr. 1028 din 

07.09.2016 privind 

modificarea unor 

hotărâri ale 

Guvernului 

Republicii Moldova. 
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 -Organizarea 

Olimpiadei Balcanice 

de Matematică în 

Republica Moldova în 

anul 2016 

-Nerealizat. 

Acțiunea a fost  

transferată pentru anul 

2018. 

  - Olimpiada 

Balcanică de 

Matematică 

organizată în 

Republica 

Moldova în anul 

2016 

-Nerealizat   

- Dotarea până în 2016 

a cel puţin 50 de 

instituţii de învăţământ 

extraşcolar cu 

echipament pentru 

organizarea activităţilor 

extracurriculare 

inclusiv de educaţie 

fizică şi sport 

În derulare.   - 50 de instituţii 

de învăţământ 

dotate cu 

echipament 

pentru activităţi 

extracurriculare, 

inclusiv de 

educaţie fizică şi 

sport 

În derulare   

-Organizarea 

concursului First Lego 

League 

- FIRST LEGO League 

Moldova, ediţia locală 

a celei mai importante 

competiţii 

internaționale în 

domeniul tehnologiei și 

roboticii, s-a desfăşurat 

la data de 20 februarie 

în incinta Centrului 

Republican pentru 

Copii și Tineret 

ARTICO. În cadrul 

ediţiei curente au 

participat 13 echipe din 

10 instituţii 

educaţionale din 

Republica Moldova (80 

de participanţi). FIRST 

LEGO League este un 

program dedicat 

copiilor și 

adolescenților cu vârsta 

cuprinsă între 9 și 16 

ani, care îşi propune să 

contribuie la creşterea 

interesului tinerilor 

pentru știință, 

tehnologie, inginerie și 

  -  Numărul de 

participanți. 

- 80 de participanți   
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matematică. 

Competiţiile se 

desfășoară în prezent în 

80 de țări și adună 

anual peste 230 de mii 

de participanț 

Concursului First Lego 

League. 

Costul 

subprogramului 

 
 461 243,2 413 398,3 

   
 

Subprogramul 15„Curriculum ” 

- Asigurarea cu 

suporturi didactice 

a elevilor şi 

cadrelor didactice, 

în baza curricula 

dezvoltate 

 

- Asigurarea cu 

manuale a elevilor 

din instituţiile 

rezidenţiale, din 

familiile 

socialmente 

vulnerabile şi alte 

categorii eligibile, 

prin alocarea anuală 

a mijloacelor 

bugetare în vederea 

compensării 

costului manualelor 

 

- Dezvoltarea 

curriculumului 

naţional în vederea 

descongestionării 

conţinuturilor 

disciplinare, 

diversificarea 

ofertei opţionale 

pentru elevi 

A. Acţiuni curente        

-Dezvoltarea 

curriculumului naţional 

şi a curricula 

disciplinare, 

implementarea 

curricula dezvoltate şi 

descongestionate 

- Prin ordinul 

ministrului educației 

nr.772 din 26.08.2016, 

a fost creat un grup de 

lucru, care a elaborat 

proiectul Cadrului de 

referință al 

Curriculumului 

național în 

învățământul general. 

Conform dispoziției 

ministrului educației 

nr.215 din 20.06.2016, 

au fost organizate și 

desfășurate 21 de 

reuniuni metodice 

republicane ale 

specialiștilor 

responsabili de 

disciplinele școlare. 

 

2 259,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Curricula 

disciplinare 

dezvoltate şi 

descongestionate 

în 2016. 

 

-În proces de 

realizare 
  

-Asigurarea cu 

manuale şi suport 

didactic, şi 

compensarea costurilor 

în vederea asigurării 

manualelor pentru 

elevii din instituţiile 

rezidenţiale şi din 

familii socialmente 

vulnerabile, precum şi 

a manualelor pentru 

- Elevii claselor I-IV 

primesc manualele 

gratuit, fără a achita 

taxa de închiriere, iar 

Abecedarul este oferit 

cadou tuturor copiilor 

din clasa I. Prin schema 

de închiriere sunt 

distribuite manuale 

pentru elevii din clasele 

de gimnaziu și 

16 535,2 16 468,7 - 100% elevi 

asiguraţi cu seturi 

de manuale, 

inclusiv prin 

compensarea 

costurilor pentru 

anumite categorii 

de elevi; 

- 100% cadre 

didactice 

asigurate cu 

- 100% elevi 

asiguraţi cu seturi de 

manuale, inclusiv 

prin compensarea 

costurilor pentru 

anumite categorii de 

elevi; 

- 100% cadre 

didactice asigurate 

cu suporturi 

didactice. 
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studierea limbilor 

minorităţilor naţionale 

liceu. Taxa de chirie 

este aprobată anual, 

prin Ordinul 

ministrului educației. 

Conform acestui 

document (Ordinul nr. 

473 din 24 mai 2016), 

plata de închiriere a 

unui manual în anul de 

studii 2016 -2017 

variază între 2,00 lei și 

20,60 lei, în funcție de 

gradul de uzură şi de 

costul fiecărui manual. 

În 2016, din resursele 

Ministerului Educației 

au fost editate 33 de 

titluri originale de 

manuale și 12 titluri în 

traducere, pentru care 

s-au alocat 27,4 

mln.lei. Setul de 

manuale asigurat de 

stat și oferit prin 

schema de închiriere 

satisface complet 

cerințele curriculare.   

suporturi 

didactice.  

- Elaborarea unui 

curriculum modernizat 

pentru toate 

disciplinele  

Nerealizat   - Inițierea 

procesului de 

modernizare 

curriculară la 

disciplinele 

școlare; 

- 50 la sută 

curricula 

modernizate, în 

2016 

Nerealizat   

- Desfăşurarea evaluării 

şi analiza rezultatelor 

elevilor la finalitatea de 

nivel 

- La evaluarea finală în 

învățământul primar au 

participat 32.211 de 

elevi.  

Pentru susținerea 

examenelor de 

absolvire a 

14 388,4 12 806,0 - 100% de elevi 

evaluaţi la 

finalitate de nivel 

- 100 % de elevi au 

fost evaluați la 

finalitatea de 

treaptă. 

  

http://edu.gov.md/sites/default/files/ordin_473_din_24_mai_2016_plati_chirie_manuale_2016-2017.pdf
http://edu.gov.md/sites/default/files/ordin_473_din_24_mai_2016_plati_chirie_manuale_2016-2017.pdf
http://edu.gov.md/sites/default/files/ordin_473_din_24_mai_2016_plati_chirie_manuale_2016-2017.pdf
http://edu.gov.md/sites/default/files/ordin_473_din_24_mai_2016_plati_chirie_manuale_2016-2017.pdf
http://edu.gov.md/sites/default/files/ordin_473_din_24_mai_2016_plati_chirie_manuale_2016-2017.pdf
http://edu.gov.md/sites/default/files/ordin_473_din_24_mai_2016_plati_chirie_manuale_2016-2017.pdf
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învățământului 

gimnazial, au fost 

admiși 30561 de elevi 

dintre care au promovat 

30068 (sau 98,39%) de 

candidați.  

Pentru sesiunea de 

bacalaureat 2016 au 

fost înscriși 22342 

candidați. În baza 

rezultatelor la 

disciplinele din Planul 

cadru, 21520 dintre ei 

au fost admişi la 

susţinerea examenului 

de bacalaureat, inclusiv 

5242 (sau 20,91%) de 

restanţieri din sesiunile 

anterioare. Au 

promovat examenul de 

bacalaureat 13432 (sau 

62,42%) de candidaţi. 

Costul 

subprogramului 
  33 182,6 29 274,7     

Subprogramul 16 „Asigurarea calităţii în învăţământ” 

- Elaborarea şi 

implementarea 

mecanismului de 

evaluare 

instituţională 

internă şi externă în  

învăţământul 

secundar general şi 

vocaţional/tehnic 

către 2016 

 

- Promovarea 

anuală a măsurilor 

de stimulare a 

cadrelor didactice, 

inclusiv a tinerilor 

specialişti  

 

A. Acţiuni curente        

- Dezvoltarea şi 

implementarea 

Cadrului Naţional al 

Calificărilor pentru 

învăţământul superior 

(ciclul I, ciclul II, 

doctorat), inclusiv, 

pentru învăţământul 

pedagogic Calificărilor  

şi dezvoltarea 

Registrului electronic 

pentru CNC 

Nerealizat   - 3 CNC 

dezvoltate şi 

editate în anul 

2016 

- Registrul de 

Calificări 

dezvoltat către 

anul 2016 

Nerealizat Lipsa unei 

structuri de 

dezvoltare a 

Cadrului 

Național al 

Calificărilor 

pentru 

asigurarea 

convergențe

i 

programelor 

de studii și a 

calificărilor 

cu cele din 

spațiul 

european al 

învățământu

lui superior. 
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- Evaluarea externă 

a calităţii 

învăţământului 

juridic superior din 

RM în conformitate 

cu bunele practici 

europene şi 

principiile Bologna 

 

- Asigurarea 

eficienţei şi 

obiectivităţii 

sistemului de 

evaluare a 

rezultatelor şcolare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Asigurarea 

funcţionalităţii şi 

consolidarea 

capacităţilor Agenţiei 

Naţionale de Asigurare 

a Calităţii în 

Învăţământul 

Profesional 

- Evaluarea externă și 

acreditarea 

programelor din 

învățământul superior 

rămâne o problemă în 

continuare, deoarece 

Agenția Nnațională de 

Asigurare a Calității în 

Învățământul 

Profesional și-a început 

activitatea în anul 

2016. 

 

3 722,6 2 494,7 - Agenţie 

Naţională de 

Asigurare a 

Calităţii în 

Învăţământul 

Profesional 

funcţională 

- Standarde de 

acreditare 

elaborate 

- Metodologie 

aprobată 

- Agenţie Naţională 

de Asigurare a 

Calităţii în 

Învăţământul 

Profesional 

funcţională în anul 

2016 

 

  

- Asigurarea 

funcţionalităţii şi 

consolidarea 

capacităţilor Agenției 

Națională pentru 

Curriculum și Evaluare 

- Agenția este 

funcțională. În anul 

2017 agenția își va 

exercita și funcția de 

organizare a 

olimpiadelor și 

concursurilor naționale 

și internaționale. 

1 940,2 1 433,3 - Agenţie 

reorganizată şi 

funcţională  

- Agenția este 

funcțională. În anul 

2017 agenția își va 

exercita și funcția de 

organizare a 

olimpiadelor și 

concursurilor 

naționale și 

internaționale. 

 În anul 

2017 

agenția își 

va 

exercita și 

funcția de 

organizar

e a 

olimpiade

lor și 

concursur

ilor 

naționale 

și 

internațio

nale. 

- Sprijinul 

universităţilor în 

dezvoltarea sistemelor 

de management în 

asigurarea calităţii 

- Sunt formate sisteme 

de management al 

calității în 22 de 

universități  

  - Numărul de 

universități cu 

sistem de 

management în 

asigurarea 

calității dezvoltat 

- Sunt formate 

sisteme de 

management al 

calității în 22 de 

universități. 

  

- Acordarea 

indemnizaţiei unice 

absolvenţilor 

instituţiilor de 

învăţământ superior şi 

postsecundar 

pedagogic, încadraţi în 

instituţiile de 

învăţământ prin 

- În conformitate cu 

Hotărârea Guvernului 802 

din 29.10.2015, 

competențe de Acordare a 

indemnizaţiei unice 

tinerilor specialişti 

angajaţi în mediul rural a 

fost transmisă OLSDÎ. 

 

  - 1258 de 

beneficiari din 

domeniul 

educaţiei în anul 

2016. 

 

-Hotărârea 

Guvernului 802 din 

29.10.2015; 

- au fost angajați 

300 de tineri 

specialiști.    
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repartizare de către 

Ministerul Educaţiei 

-În anul 2016 au fost 

repartizați 869 de 

absolvenți ai instituțiilor 

de învățământ superior și 

postsecundar pedagogic. 

Dintre aceștia, la locul de 

muncă s-au prezentat și au 

fost angajați 300 de tineri 

specialiști.    

 

B. Acţiuni ce duc la o 

utilizare mai eficace şi 

eficientă a resurselor 

       

-Evaluarea externă și 

acreditarea 

programelor și 

instituțiilor de 

învățământ superior 

- În scopul asigurării 

cadrului normativ, a 

fost aprobată 

Metodologia de 

evaluare externă a 

calității în vederea 

autorizării de 

funcționare provizorie 

și acreditării 

programelor de studii 

și a instituțiilor de 

învățământ profesional 

tehnic, superior și de 

formare continuă 

(Hotărârea Guvernului 

nr.616 din 18.05.2016).  

 

  - Numărul 

instituțiilor 

evaluate și 

numărul 

programelor 

acreditate 

-Au obținut 

acreditare 

internațională: 

- 26 de programe la 

licență în Drept, 

Științe ale educației, 

Inginerie, 

Administrație 

publică etc.;  

- 26 de programe de 

master în Drept din 

cadrul a 20 de 

instituții de 

învățământ superior. 

 

 -A 

demarat 

procesul 

și au fost 

supuse 

acreditării 

peste 100 

de 

programe 

din 

domeniul 

Științe ale 

educației, 

rez.ultatel

e 

acreditării 

urmând 

să fie 

cunoscute 

la 

începutul 

anului 

2017. 

 

C. Acţiuni noi 

identificate pentru 

anii 2016-2018 

       

-Evaluarea programelor 

de studii şi instituţiilor 

în învăţământul 

superior 

-Au fost autorizate, 

pentru funcționare 

provizorie, 4 programe 

de licență,1 de master 

  - 10 la sută de 

programe de 

licenţă evaluate 

anual 

-Au fost autorizate, 

pentru funcționare 

provizorie, 4 

programe de 

licență,1 de master 
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și 7 programe de 

doctorat 

și 7 programe de 

doctorat 

-Ierarhizarea 

instituțiilor de 

învățământ superior 

-În proces de realizare.  

În scopul asigurării 

cadrului normativ, a fost 

aprobată Metodologia de 

evaluare externă a 

calității în vederea 

autorizării de funcționare 

provizorie și acreditării 

programelor de studii și a 

instituțiilor de învățământ 

profesional tehnic, 

superior și de formare 

continuă (Hotărârea 

Guvernului nr.616 din 

18.05.2016).  

 

  - 10 la sută din 

numărul de 

instituţii de 

învăţământ 

superior evaluate 

şi acreditate anual 

-În proces de 

realizare. 
  

- Asigurarea 

funcționalității și 

consolidarea 

capacităților 

Inspectoratului Școlar 

Național (IȘN) 

- În anul 2016 a fost 

asigurată 

funcționalitatea 

Inspectoratului Școlar 

Național, astfel:  

- 42, 2% nivel de 

completare  a statelor 

de personal;  

-  75%  din actele 

normative elaborate 

conform  prevederilor 

Codului educației;  

-  80%  din actele 

normative conform 

prevederilor Hot. Guv. 

nr.898 din 27.10.2014 

cu privire la 

Inspectoratul Școlar 

Național; 

- 77 de instituții de 

învățământ general 

inspectate;  

- 37 de rapoarte de 

evaluare publicate pe 

site-ul IȘN 

www.isn.edu.md;  

- 2743 de rapoarte de 

activitate a instituțiilor 

6 725,2 3 093,4 - IȘN funcțional  -IȘN funcțional Executat 

6725,2 

La 

rectificarea 

bugetului au 

fost  

diminuat 

plafonul de 

cheltuieli cu 

8274,8 

Moratoriul 

asupra 

angajării 

personalului 

adoptat prin  

Hot. Guv. 

nr.593 din 

08.08.2016 

a 

condiționat 

neexecutare

a a 2173,9 

mii lei. 

-100% 

completare 
state de 

personal  

-
achiziționar

e  unități de 

transport 
pentru 

realizarea 

misiunii -2 

mln lei 

- obținerea 

calității de 
membru/ 

asocierea la 

Conferința 
Internațional

ă a 

Inspectorate
lor  din 

Europa- 

3,000 euro 
-100%  din 

actele 

normative 
elaborate 

conform  

prevederilor 
Codului 

educației  
-  100%  din 

actele 

normative 
conform 

http://www.isn.edu.md/
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de învățământ general 

publicate pe site-ul IȘN 

www.isn.edu.md;  

- Memorandum.  

prevederilor 

Hot. Guv. 
nr.898 din 

27.10.2014 

cu privire la 
Inspectoratu

l Școlar 

Național 
-  100 de 

instituții de 

învățământ 
general 

evaluate  

periodic 
anual; 

- 

dezvoltarea 

bazei 

tehnico-

materiale – 
3 mln 

- Organizarea formării 

profesionale a 

angajaților IȘN 

- În anul 2016 au fost 

realizate 1246  ore de 

formare profesionale a 

angajaților IȘN 

  - Numărul de zile 

de formare 

organizate pentru 

angajații IȘN 

-100 % din 

funcționarii publici 

din cadrul IȘN au 

realizat formare în 

cadrul AAP în limita   

comenzii de stat.  

 -100% 

angajați 

formați 

anual 

- vizite de 

studiu, 

schimb de 

experienț

ă, 

stagieri, 

etc.   

- Instituirea oficiilor 

desconcentrate ale 

Ministerului Educaţiei 

- Nerealizat 1549,1 

 

30,0 

1549,1 

 

29,7 

- Oficiile 

desconcentrate 

ale ME instituite 

în anul 2016 

-Nerealizat   

Costul 

subprogramului 
  13 967,1 8 600,2  

 
  

Costul 

Programului 
  9 321 106,1 8 582 740,8  

 
  

     

 

 

 

 

 

 

 

http://www.isn.edu.md/
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