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implementarea mecanismelor de motivare și protecție socială a minorilor, tinerilor 

și angajaților. 

Întru realizarea proceselor enumerate, subdiviziunile DGETS și-au redirecționat 

potențialul la implementarea Planului anual de activitate conform  domeniilor 

gestionate: 

    ANALIZĂ, MONITORIZARE ȘI IMPLEMENTARE A POLITICILOR 

EDUCAȚIONALE  

Pentru asigurarea calității serviciilor educaționale prestate, DGETS și-a focusat 

activitatea pe monitorizarea/coordonarea nivelului de implementare a politicilor 

sectoriale și intersectoriale, aplicând mecanismele de colectare/prelucrare a datelor 

statistice, de analiză a situației din sistemul de învățământ municipal, de 

consultare, motivare și promovare a actanților implicați în procesele respective, de 

identificare a riscurilor, erorilor și a problemelor cu determinarea eventualelor 

corectări și soluții de perfecționare a documentelor administrativ-normative. 

Ca procesul de implementare a politicilor sa fie unul mai eficient responsabilii 

din cadrul DGETS au realizat un șir de activități cu referire la:  

Coordonarea procesului de implementare a politicilor educaționale a fost 

realizată prin: 

 - monitorizarea/ghidarea procesului de implementare a documentelor de politici 

educaționale. În acest scop au fost elaborate 9 ordine cu privire la punerea în 

aplicate a 7 decizii ale Consiliului de administrație al DGETS și 3 decizii ale 

CMC; 10 notificări la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter 

Personal; elaborate modele de rapoarte, formulare, matrice, acordată asistență 

metodologică cu privire la punerea în aplicare a politicilor sectoriale și 

intersectoriale  etc.; 

 - participarea în cadrul grupurilor de lucru constituite la nivelul DGETS și APL 

cu privire la elaborarea Conceptului de reorganizare a Direcției generale educație, 

tineret și sport (perfectarea și revizuirea pachetului de documente cu privire la 

elaborarea și punerea în aplicare a deciziilor Consiliului Municipal Chișinău nr. 

17/10 din 06.10.2020 „Cu privire la reorganizarea Direcției generale educație, 

tineret și sport a Consiliului Municipal Chișinău, aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a Organigramei acesteia” și nr. 22/6 din 22.12.2020 „Cu 

privire la aprobarea structurii, efectivului-limită de personal al Direcției generale 

educație, tineret și sport și a normativelor de personal al Direcției economico-

financiare și evidența patrimoniului din cadrul acesteia”; operarea modificărilor în 

rețeaua instituțiilor de învățământ general din municipiu (decizia nr. 6/6  din 

22.07.2021) etc. 

 - coordonarea regulamentelor cu privire la funcționarea subdiviziunilor DGETS 

în corespundere cu prevederile Codului educației al Republicii Moldova, Legii nr. 

435/2006 „Privind descentralizarea administrativă”, Legii nr. 436/2006 „Privind 

administrația publică locală”, Legii nr. 136/2016 „Privind statutul municipiului 

Chișinău”, Hotărârii Guvernului nr. 404/2015 „Cu privire la aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a organului local de specialitate 

în domeniul învățământului și a structurii-tip a acestuia”; 

- revizuirea Regulamentului DGETS cu privire la modul de stabilire a sporului 

pentru performanță și a sporului specific, elaborarea criteriilor de evaluare a 

performanței personalului din subordinea DGETS și a directorilor instituțiilor de 
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învățământ general în conformitate cu prevederile Legii nr. 270/2018 „Privind 

sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar” și a Hotărârii Guvernului nr. 

1231/2018 „Pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii                   nr. 

270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar”; 

- reexaminarea selectivă, ca urmare a inspecțiilor financiare realizate, a 

Regulamentelor instituțiilor de învățământ general cu privire la tipurile și modul de 

stabilire a sporurilor cu caracter specific; 

- implementarea recomandărilor Cancelariei de Stat cu privire la punerea în 

aplicare a structurii, efectivului-limită de personal al Direcției generale educație, 

tineret și sport și a normativelor de personal al Direcției economico-financiare și 

evidența patrimoniului din cadrul acesteia”; 

- punerea în aplicare a Regulamentului privind prelucrarea informațiilor ce 

conțin date cu caracter personal în sistemul de înscriere a copiilor/elevilor în 

instituțiile de învățământ preșcolar și secundar din municipiul Chișinău și ale 

Regulamentelor cu privire la sistemele de monitorizare video din instituțiile de 

învățământ general, în conformitate cu prevederile dispoziției Primarului General 

nr. 115-d din 13.12.2017 „Cu privire la organizarea implementării Politicii de 

securitate a prelucrării datelor cu caracter personal în cadrul subdiviziunilor 

administrației publice ale municipiului Chișinău”, Legii nr.133 din 08.07.2011 

„Privind protecția datelor cu caracter personal”, Hotărârii Guvernului nr. 1123 din 

14.12.2010 „Privind aprobarea cerințelor față de asigurarea securității datelor cu 

caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de 

date cu caracter personal; 

- aprobarea schemelor de încadrare și a listelor de tarifare, conform efectivului-

limită al statelor de personal stabilit conform anexa nr. 8 la decizia Consiliului 

Municipal Chișinău nr. 25/4 din 29.12.2020 „Cu privire la aprobarea bugetului 

municipal Chișinău pentru anul 2021 în lectura a doua”, odinelor MECC și ale MF 

nr. 542/108 din 21.08.1999 cu privire la statele titulare provizorii ale instituțiilor de 

învățământ preșcolar, primar, gimnazial, liceal și extrașcolar; nr. 384/40 din 

01.07.2004 cu privire la statele provizorii pentru instituțiile de învățământ de tip 

internat și nr. 653 din 15.11.2012 cu privire la aprobarea statelor-tip de funcții ale 

școlilor sportive). 

 În scopul asigurării conformității actelor normative elaborate la nivel de 

sistem educațional municipal cu documentele de politici sectoriale și intersectoriale 

(concepții, strategii, programe/planurile naționali) au fost: 

 - elaborate și examinate 45 informații cu privire la situația din sistemul 

educațional și prezentate la ședințele operative, convocate săptămânal;  

 - expediate în adresa instituțiilor abilitate (Ministerul Educației, Culturii și 

Cercetării (actualmente Ministerul Educației și Cercetării) și Primăria municipiului 

Chișinău) 11 scrisori cu propuneri de eficientizare a sectorului de activitate;  

 - elaborate 51 ordine cu privire la stabilirea unităților de personal și deschiderea 

claselor suplimentare, perfectate 56 de răspunsuri privind operarea modificărilor în 

statele de personal;  

 - participarea la dezbaterile publice cu privire la elaborarea proiectelor Strategia 

„Educația 2030”, organizate în 2 sesiuni de MECC cu susținerea UNICEF și IPP; 

proiectul ordinelor MECC cu privire la aprobarea normelor de personal din 
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instituțiile de învățământ preșcolar, primar, gimnazial și liceal (propunerile au fost 

generalizate și expediate MECC);  

 - organizarea dezbaterile publice cu privire la constituirea Consiliului municipal 

al Elevilor  din Chișinău (aprobat în februarie 2021 prin ordinul DGETS, 36 

membri). 

 

Întru facilitarea activității de elaborare și implementare a documentelor 

strategice și operaționale ale DGETS au fost: 
- elaborate proiectele anuale de bugete pe programe (9 subprograme); 

-  aprobate documentele operaționale și strategice cu referire la sistemul 

educațional municipal (Planul anual de activitate al DGETS pentru anul 2021, 

Planul anticorupție în sistemul educațional municipal pentru anii 2018-2020 etc.); 

-  elaborat bugetul pentru anul de studii în curs, cu estimările pe următorii 2 ani 

și expedierea acestora MECC și DGF; 

- elaborate rețelele de clase și elevi ale instituțiilor de învățământ din municipiu 

și a statelor de personal ale instituțiilor de învățământ pentru anii de studii 2020-

2021 și 2021-2022, și aprobate la Consiliul de administrație al DGETS; 

- perfectate 37 note informative cu privire la situația din sistemul educațional la 

solicitarea instituțiilor ierarhic superioare, consilieri, parlamentari etc.; 

- elaborate matricea/tabelele cu privire la entitățile educaționale; 

- analizat contingentul de copii/elevi, inclusiv din instituțiile speciale și 

extrașcolare; 

- identificate instituțiile de învățământ cu sold negativ. 

 

 Examinarea multiaspectuală a impactului (social, economic și financiar) al 

politicilor educaționale implementate asupra sistemului de învățământ municipal 

a fost realizat prin intermediul studiilor, notelor informative, rapoartelor etc. 

   Întru determinarea eficienței gestionării resurselor financiare a fost realizat 

studiul cu privire la nivelul de valorificare a resurselor financiare alocate pentru 

sistemul educațional municipal. 

    Analiza comparativă pe ultimii 7 ani denotă creșterea volumului de alocații 

financiare.  

     

Conform art. 143 din Codul educației finanțarea instituțiilor de învățământ se 

realizează din 2 surse de bază: bugetul de stat și bugetul local.  

 Sursa principală de finanțare a sistemului educațional o constituie transferurile 

cu destinație specială de la bugetul de stat la bugetele locale, care sunt efectuate de 

către Ministerul Finanțelor în conformitate cu formula aprobată prin Hotărârea 

Guvernului nr. 868/2014 „Privind finanțarea în bază de cost per elev a instituțiilor 

de învățământ primar și secundar general din subordinea autorităților publice 

Anii 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

Alocații 

(mii lei) 

2 680 214,4 2 455 058,8  2 143 553,4 2 015 122,0 1 738 128,1 1 611 134,6 1 472 108,6 

Diferență 225.155,6  311.505,4 128.431,4 276.993,9 126.993,5 139.026,0  
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locale de nivelul al doilea” și alocațiile de la bugetul APL pentru întreținerea și 

asigurarea condițiilor de organizare a procesului educațional. 

Sursele suplimentare de finanțare au constituit alocațiile APL destinate pentru 

susținerea și motivarea socială a personalului didactic și a copiilor/elevilor; sumele 

colectate de la prestarea contra plată a unor servicii, granturi, sponsorizări etc. 

Pentru întreținerea sistemului educațional municipal, în anul 2021 au fost alocați 

2 680 214,4 mii lei.   

Mijloacele alocate au fost calculate în raport cu numărul de elevi care în 

dinamică este în creștere. Conform rezultatelor studiului realizat alocațiile 

financiare sunt utilizate preponderent pentru salarizarea personalului și întreținerea 

edificiilor educaționale. Respectiv, alocațiile financiare preconizate pentru 

dezvoltarea sistemului educațional sunt neesențiale.  

Analiza nivelului de valorificare a resurselor financiare aprobate în anul 2020 

(an financiar finalizat) relevă o situație satisfăcătoare. În linii generale, resursele 

financiare au fost valorificate  în cuantum de 98,7%, în raport cu suma alocată și 

93,2 % - cu suma precizată. 

 Totodată, situația cu referire la gestionarea resurselor financiare, pe fiecare 

entitate educațională, separat, a fost calificată ca ineficientă.   

  Conform rețelelor de clase și elevi, preventive, revizuită în luna iulie 2021, 

pentru anul de studii 2021-2022 în cele 131 entități educaționale finanțate din 

bugetul de stat, vor fi înmatriculați  89 981 elevi.  Comparând numărul de clase și 

elevi prognozați pentru anul de studii 2021-2022, atestăm o majorare de 81 clase și 

cca. 3 317 elevi. Media elevilor pe clasă constituie 28,6 elevi, comparativ cu 27,4 

elevi în luna martie curent și comparativ cu 26,0% în anul precedent de studii. 

 Informăm că 5% din alocațiile financiare transferate APL, din bugetul de stat 

calculat conform formulei, 3% formează componenta municipală și 2% fondul 

destinat pentru incluziunea copiilor cu CES. 

 În anul 2020 componenta municipală a constituit 18 275.10 mii lei, comparativ 

cu  16 478,8 mii lei în anul 2019.  

Analiza bugetului a reliefat următoarele probleme cu referire la gestionarea 

resurselor financiare din componenta municipală: 

- insuficiența alocațiilor financiare (dat fiind că bugetul anual al instituțiilor de 

învățământ primar și secundar se calculează conform numărului de elevi aprobat la 

01 octombrie al anului precedent, instituțiile municipale de învățământ 

suprasolicitate intră în noul an bugetar cu deficit de resurse financiare, care ar urma 

să fie compensat din componenta municipală); 

- din cauza că pe parcursul ultimilor ani se atestă un număr mare de instituții de 

învățământ primar și secundar cu sold negativ (cca. 39,7- 45,8% din numărul total 

de entități) la repartizarea resurselor financiare din componenta municipală se 

încălcă principiul echității. Instituțiile de învățământ suprasolicitate, care 

contribuie esențial la formarea componentei, practic nu beneficiază de resursele 

respective, deoarece banii sunt redirecționați pentru transportarea elevilor la studii, 

întreținerea căminelor, realizarea reparațiilor, acoperirea deficitului bugetar al 

instituțiilor cu un număr mic de copii. 
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 Randamentul rețelei instituțiilor de învățământ  
 Pornind de la conceptul că baza de date oferă cel mai eficient mod de 

structurare logică a informațiilor, pe parcursul ultimilor ani la nivel de sistem au 

fost sistematizate datele cu referire la diverse procese educaționale.  

 Datele cu privire la rețeaua instituțiilor de învățământ și implicit a rețelelor de 

clase au contribuit la realizarea studiului cu privire la randamentul rețelei 

instituțiilor de învățământ pe ultimii 5 ani de studii.  

  Examinarea datelor stocate a relevat dinamica pozitivă a contingentului de 

elevi (pe ultimii 5 ani de studii): 
Anii de studii 

Contingentul 

de elevi 

2020-2021 2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017 

93 428 90 002 87 529 85 458 82 377 

Diferență 3426 2473 2071 3081 2358 

     În anul de studii 2020-2021, în cele 150 instituții de învățământ primar și 

secundar (inclusiv 19 instituții de învățământ privat) și 154 instituții de învățământ 

preșcolar au fost înrolați 130 403  minori.  

    Din ei: 

-  în învățământul preșcolar - 36.975 copii, comparativ cu 39.101 copii 

înmatriculați în anul precedent de studii; 

- în învățământul primar se secundar - 93 428 elevi, comparativ cu 90002 

elevi, în anul precedent de studii; 

- în învățământul extrașcolar au fost înrolați 19 631 minori, comparativ cu  

18786 minori în anul precedent de studii (în centrele de creație - 13 631 copii, în 

școlile  sportive -6007). 

   În scopul dezvoltării competențelor în domeniile de artă și sport în instituțiile de 

învățământ general funcționează 518 clase cu profil, subvenționate din bugetul 

local.  

Pentru anul de studii 2021-2022 au fost coordonate 121 de planuri de învățământ 

individual din 59 instituții, care au fost expediate MEC spre avizare.  

 Învățământul preșcolar este organizat în: 

- 154 instituții de educație timpurie (oraș - 127; suburbii - 27); 

- 6 școli primare - grădinițe (oraș - 4 instituții: nr.124, 152, „Antonin Ursu”, 226; 

suburbii - 2 instituții: nr.88, „Ilie Fulga”); 

- 6 complexe educaționale (oraș - 3 instituții: CELTG „Kiril și Metodiu”, LT 

„Waldorf”, CPPC „Orfeu”; suburbii - 3 instituții: gimnaziul-grădiniță „Gruzeşti”, 

Gimnaziul nr. 93 Hulboaca, LT „Grătiești”; 

 - 8 instituții de învățământ privat (Liceul ,,Elitex” Liceul „Evrica”, Instituția 

Privată de Învățământ Școala Primară-grădiniță „Abeceluş”, Instituția de 

Învățământ ,,Excelsis”, Instituția Privată de Învățământ Liceul Teoretic „Orizont” 

(Ciocana), Instituția Privată Centrul European de Studii „Univers Academic”), 

instituția Privată Liceul Modo-Filandez, instituția Privată Liceul „Da Vinci”. 

Din 123 instituții de învățământ primar și secundar finanțate în bază de cost 

standard per elev, 58 entități și-au asumat rolul de executor secundar de buget, 

inclusiv pe ani:  

2013 - 20 instituții de învățământ;  

2014 - 6 instituții de învățământ;  

2015 - 4 instituții de învățământ;  
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2016 - 0 instituții de învățământ;  

2017 - 6 instituții de învățământ;  

2018 - 0 instituții de învățământ;  

2019 - 1 instituție de învățământ (din care 1 instituție, Școala primară-grădiniță 

nr.199, și-a modificat statutul); 

2020 - 0 instituții de învățământ; 

2021 - 12 instituții de învățământ.  

În conformitate cu recomandările MECC inserate în scrisoarea 03/1-99/3430 din 

16.07.2021 s-a stabilit ca:   

- numărul de elevi per clasă în mediul urban (la toate nivelele) - nu mai mic de 

25 elevi; 

- în mediul rural - nu mai mic de 15 elevi în învățământul primar și gimnazii; iar 

în învățământul liceal - 20 și mai mulți elevi.  

 Astfel, respectarea numărului de elevi stabilit pentru mediul urban ar permite 

acoperirea cheltuielilor pentru funcționalitatea reglementară a sistemului 

educațional municipal.  

 Analiza rețelei de clase și elevi relevă următoarele cauze, care au generat 

utilizarea irațională a banilor publici:  

- menținerea pe parcursul mai multor ani a cca. 52-65 instituții cu sold negativ 

din cauza numărului mic de elevi; 

- completarea claselor cu un număr mult mai mic decât cel stabilit (15 instituții 

de învățământ): 

- completarea necorespunzătoare a edificiilor în raport cu capacitatea de proiect 

(62 instituții de învățământ); 

- suprasolicitarea edificiilor educaționale (20 instituții de învățământ); 

Identificarea soluțiilor privind asigurarea funcționalității eficiente a rețelei 

instituțiilor de învățământ a fost principalul subiect discutat în perioada iunie 

2020-iulie 2021 în cadrul celor 15 ședințe de lucru a Comisiei constituite în 

temeiul Dispoziției Primarului General nr.330-d  din 10 iulie 2020.  

 Procesul dat a fost în derulare și ghidat de viceprimarul de ramură. În context, 

au fost reliefate prioritățile privind dezvoltarea instituțiilor de învățământ și 

reorganizarea acestora. Urmare a examinării minuțioase per/instituție, consultării 

cu membrii Consiliului consultativ din decembrie 2020, Conceptul a fost  aprobat 

prin decizia  CMC nr. 6/6 din  22 iulie 2021. 

 Începând cu 01.09.2021: 

- 5 instituții de învățământ vor fi reorganizate: 2 școli primare-grădiniță (nr. 90, 

120) - în Școli primare, cu instruire în limba română); respectiv 2 Gimnazii (nr. 93, 

Hulboaca, Gimnaziul Trușeni)-în Complexe educaționale, cu învățământ preșcolar, 

primar și gimnazial; 

- 1 (una) Instituție Publică Școala primară-grădiniță nr. 199 a fost reorganizată în 

Grădinița-creșă nr. 199 (cu instruire în limba română); 

-  4 instituții de învățământ își vor modifica denumirile: Instituția Publică Școala 

primară-grădiniță „Ilie Fulga”, comuna Stăuceni - în Instituție Publică Complex 

educațional „Ilie Fulga”, cu învățământ preșcolar și primar; Complexul Pilot de 

Pedagogie Curativă „Orfeu” - în Complex educațional cu învățământ special 

„Orfeu” (cu instruire în limba română și limba rusă), cu învățământ preșcolar, 

primar și gimnazial; Instituția Publică Liceul Teoretic „Waldorf” (cu grupe de 



8 
 

grădiniță) - în Instituție Publică Liceul Teoretic „Waldorf”, cu învățământ 

preșcolar, primar, gimnazial și liceal;  Liceul Teoretic bulgar „Vasil Levski” - în 

Liceul Teoretic „Vasil Levski” (cu instruire în limba rusă și limba bulgară), cu 

învățământ preșcolar, primar, gimnazial și liceal; 

- în cadrul Instituției Publice Liceului Teoretic „Petru Zadnipru” (cu instruire în 

limba română) vor funcționa clase primare; 

- în cadrul Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” (cu instruire în limba română) vor 

funcționa clase gimnaziale; 

- în cadrul Liceului Teoretic „Mihail Lomonosov”  (cu instruire în limba rusă), 

Instituției Publice Liceul Teoretic „Grătiești” (cu instruire în limba română) și a 

Liceului Teoretic „Vasil Levski” (cu instruire în limba rusă și limba bulgară) va fi 

organizat învățământul preșcolar. 

     

Înrolarea copiilor în instituțiile de învățământ general 

    În scopul asigurării transparenței procedurii de înscriere a minorilor din 

municipiu funcționează platformele electronice: 

www.egradinita.md (lansată în septembrie 2017); 

www.escoala.chisinau.md (lansată în aprilie 2019); 

www.etabara.md (lansată în martie 2018). 

Procedurile de înscriere a copiilor și elevilor sunt administrate de Call-Centru 

din cadrul DGETS prin platformele electronice: 

 www.egradinita.md  

De la începutul anului 2021:  

Cereri  înregistrate: 14575 

Cereri acceptate: 9909 

Înmatriculați în anul 2021- 6520 

Au fost prelucrate interpelările şi oferite răspunsuri (în formă scrisă) la 320 de 

adresări parvenite pe adresa centrului de informare (egradinita@pmc.md). Din 

numărul total de adresări acestea se referă la: verificarea suplimentară a datelor, 

după înregistrarea prealabilă în registrul public cu privire la înregistrarea copilului 

pe listele instituției preșcolare; includerea adreselor noi în rubrica districte;  

consultarea după districte; etapa de anulare a cererii de înregistrare a copiilor din 

baza de date la solicitarea părinților; transferul de la o grădiniță la alta (motivul 

fiind schimbarea locului de trai, sau conform vizei de ședere sunt arondați la 

grădinițele cu instruirea în limba rusă, dar solicitanții sunt vorbitori de limba 

română și invers); ghidarea în procedura atașării actelor etc.  

  Probleme: 

   - multiple solicitări ale persoanelor cu referire la înregistrarea copiilor nemijlocit 

de către operatorul Call-Centru din diferite motive (necunoașterea calculatorului, 

lipsa accesului la internet și alt); 

   - necunoașterea sau ignorarea de către părinți a prevederilor Regulamentului cu 

referire la vârsta de la care se face înscrierea copiilor la grădiniță; 

- incapabilitatea verificării statutului cererii; 

- neatenția părinților la datele introduse în cerere (data, luna, anul nașterii); 

    - comunicarea defectuoasă cu părinții, indignați de problemele sus enumerate; 

    - neactualizarea pe site-ul  www.egradinita.md a datelor privind locurile libere 

disponibile pe ani de naștere; 

http://www.egradinita.md/
http://www.escoala.chisinau.md/
http://www.etabara.md/
http://www.egradinita.md/
mailto:egradinita@pmc.md
http://www.egradinita.md/
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    - neprocesarea periodică a cererilor de înscriere online în IET pe anii de naștere; 

    - luarea în considerare a cazurilor cu prioritate; 

- verificarea adreselor după district; 

    - acceptarea și înmatricularea copiilor de vârsta 4, 5, 6 ani, în conformitate cu 

locurile disponibile, fără respectarea districtului; 

    - verificarea actelor depuse online în comparație cu informația completată de 

către părinți la depunerea cererii. 

Soluții: 

    - conexiunea platformei www.egradinita.md cu sisteme informaționale ale 

Agenției servicii publice în vederea includerii automate în sistem a informațiilor 

cadastrale despre adresele blocurilor noi; 

    - actualizarea pe site-ul https://www. egradinita.md a datelor privind locurile  

disponibile; 

   - procesarea sistemică a cererilor de înscriere online în IET pe anii de naștere. 

   

www.escoala.chisinau.md 
    Pentru noul an de studii 2021-2022 a fost prognozată înscrierea a 9108 copii 

repartizați în 340 de clase, în cele 141 de instituții de învățământ cu organizarea 

învățământului primar, inclusiv instituțiile de învățământ privat: 

-  122 de instituții de învățământ public; 

-   16 instituții de învățământ private. 

În I etapă de înscriere în clasa I în instituțiile publice din municipiul Chișinău au 

fost înscriși 5240 copii, inclusiv: 

- clase obișnuite, 3907 copii; 

- clase cu profil arte, 745 copii; 

- clase cu profil sport, 128 copii; 

- clase bilingve, 80 copii; 

- clase cu alternative educațională, 380 copii. 

     La finele primei etape, 11 instituții publice de învățământ au reușit să 

completeze toate locurile prevăzute pentru elevii din clasa I. 

     Pentru a II- etapă de înscriere a copiilor în clasa I în instituțiile publice din 

municipiul Chișinău rămân 3868 locuri disponibile. Înscrierea copiilor în clasa I va 

continua în perioada 14 iunie - 30 august 2021. 

     

Organizarea admiterii în învățământul liceal, anul de studii 2021 - 2022, 

în municipiul Chișinău (www.escoala.chisinau.md) 

     Concursul de admitere în învățământul liceal pentru anul de studii 2021 -

2022 se desfășoară în perioada 12.07.2021-17.08.2021 și se organizează în 2 

etape: I etapă (12-30 iulie 2021). În anul de studii 2021-2022 procesul de 

înmatriculare în liceu este planificat în 97 instituții de învățământ secundar din 

municipiu: 83 instituții publice, 14 private care vor încadra: 

- 4965 elevi repartizați în 189 clase, după cum urmează 

- profil umanist: 101 clase cu 2648 elevi; 

- profil real: 77 clase cu 2017 elevi; 

- profil sport: 6 clase cu 170 elevi; 

- profil arte: 5 clase cu 130 elevi. 

și 14 instituții private care vor înmatricula: 580 elevi repartizați în 31 de clase. 

http://www.escoala.chisinau.md/
http://www.escoala.chisinau.md/
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    Rezultatele finale privind admiterea în învățământul liceal în instituțiile publice 

(etapele I și II 2021).  

Total înmatriculați 4862 elevi. Din ei: 

- la profilul umanist: 2833 de elevi; 

- la profilul real: 1878 de elevi; 

- la profilul sport: 108 elevi; 

- la profilul arte: 52 elevi. 

     A II-a etapă (09-17 august 2021) a  fost organizată în liceele în care 

conform planului de admitere au fost înregistrate locuri vacante.  

Rezultatele privind admiterea în învățământul liceal în instituțiile publice (etapă a 

II-a). În cele 83 de licee, au fost înmatriculați în total 406  de elevi: 

- la profilul umanist: 2098 de elevi; 

- la profilul real: 1529 de elevi; 

- la profilul sport: 107 elevi; 

- la profilul arte: 111 elevi. 

   

Proiecte de documente administrativ/normative elaborate și puse în aplicare în 

anul de studii 2020-2021  

 La nivelul APL au fost elaborate 14 proiectele de decizii CMC.  

Cele mai  relevante fiind:  

- Decizia 2/11 din 31.03.2021 „Cu privire la operarea de unor modificări în decizia 

CMC nr. 17/2 din 01.10.2020 transmiterea la balanța DETS sectorul Buiucani  

imobilul din str. Ștefan Neaga, 19 , se va reorganiza IET nr. 3”; 

- Decizia 2/18 din 31.03.2021 „Cu privire la trecerea instituțiilor de învățământ 

primar, secundar la autonomie financiară”; 

- Decizia 2/19 din 31.03.2021 „Cu privire la acceptarea donației unui lot de 

dezinfectanți oferit de MECC instituțiilor de învățământ general”; 

- Decizia nr. 2/20 din 31 martie 2021 Cu privire la acceptarea donației de 

computere în instituțiile de învățământ; 

- Decizia nr. 2/21 din 31 martie 2021 „Cu privire la acceptarea donației de bunuri 

materiale didactice în instituțiile de învățământ general; 

-  Decizia nr.  5/12 din 15.07.2021 „Cu privire la acceptarea bunurilor donate de 

Oficiul Special Guvernamental pentru Educație al Provinciei Jeju din Republica  

Coreea, UNICEF și MECC pentru instituțiile  de învățământ din municipiul 

Chișinău; 

 -  Decizia nr. 5/13 din 15.07.2021 „Cu privire la acceptarea donației de laptopuri 

achiziționate în cadrul Proiectului „Reforma învățământului” pentru instituțiile de 

învățământ primar și secundar”; 

- Decizia nr. 5/9 din 15.07. 2021 „Cu privire la aprobarea Memorandumului de 

colaborare între Primăria municipiului Chișinău și Fundația Asociația Obștească 

,,Federația Națională de Jocuri pentru Persoane cu Dezabilități din Republica 

Moldova”;  

- Decizia nr. 5/10 din 15.07. 2021 „Cu privire la implementarea Proiectului de 

renovare a trotuarului pe teritoriul Grădiniței nr. 225”; 

-  Decizia nr. 5/11 din 15.07.2021 „Cu privire la organizarea întremării și odihnei 

elevilor în vara anului 2021”; 
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-  Decizia nr. 6/6  din 22.07.2021 „Cu privire la operarea modificărilor în rețeaua 

instituțiilor de   învățământ general din municipiu”; 

- Prin decizia CMC nr. 6/7 din 22.07.2021 „Cu privire la operarea de modificări în 

anexa nr. 25 la decizia CMC nr. 25/4 din 29.12.2020 „Cu privire la aprobarea 

bugetului municipal Chișinău pe anul 2021, în lectura a doua „Proiectarea și 

construirea Grădiniței de copii nr. 16 cu 600 locuri din str. Profesorului Ion 

Dumneniuc, sectorul Ciocana, a fost substituit cu „Finalizarea lucrărilor de 

construire a Grădiniței de copii (imobilul existent nefinalizat, actualizarea 

documentației de proiect), în sumă de 1.500.000 lei. 

 Puse în aplicare 20 de dispoziții ale Primarului General și viceprimarilor 

municipiului Chișinău pe segmentul educației: 

- Dispozițiile nr. 30-d din 02 februarie 2021, nr.169-d din 13 aprilie 2021 „Cu 

privire la distribuirea alocațiilor prevăzute în bugetul municipal, aprobat pentru 

anul 2021, către instituțiile de învățământ municipale”; 

- Dispoziția nr. 91-d din 03 martie 2021 „Cu privire la aprobarea Planului de 

reparație a căilor de acces spre instituțiile publice de învățământ din municipiul 

Chișinău pentru anii 2021-2023”; 

-  Dispoziția nr. 149-d din 02 aprilie 2021  „Cu privire la rezultatele misiunii de 

audit intern; 

- Dispoziția nr. 170-d din 13 aprilie 2021  „Cu privire la aprobarea volumului 

suplimentar de ore pentru personalul din învățământul general”; 

- Dispoziția nr. 223-d din 11 mai 2021 „Despre aprobarea Regulamentului cu 

privire la selectarea elevilor care vor beneficia de antrenamente organizate și 

desfășurate de către federațiile sportive naționale în instituțiile de învățământ 

primar și secundar”. 

- Dispoziția nr. 252-d din 25 mai 2021 „Cu privire la constituirea Grupului de 

lucru monitorizarea executării lucrărilor de reparație a edificiilor instituțiilor 

municipale de învățământ general, anul de studii 2021-2022”; 

- Dispoziția nr. 276-d din 28 mai 2021 „Despre unele măsuri de prevenire a 

riscurilor de corupție sau a actelor conexe în instituțiile de învățământ general din 

municipiul Chișinău”; 

- Dispoziția nr. 239-d din 17 mai 2021 „Cu privire la contractarea lucrărilor în 

cadrul Proiectului „Eficiența energetică și reabilitarea termică a instituțiilor publice 

din municipiul Chișinău”; 

- Dispoziția nr. 358-d din 30 iunie 2021” Cu privire la distribuirea alocațiilor 

prevăzute în bugetul municipal Chișinău, aprobat pentru anul 2021, către 

instituțiile de învățământ municipal”; 

- Dispoziția nr. 287-d din 01 iunie 2021 „Cu privire la distribuirea alocațiilor 

prevăzute în bugetul municipal Chișinău, aprobat pentru anul 2021, către 

instituțiile de învățământ municipale”; 

- Dispoziția nr. 382-d din 02 iulie 2021 „Cu privire la aprobarea Programului 

acțiunilor și manifestărilor sportive organizate în municipiul Chișinău în perioada 

iulie-august 2021. 

 

Elaborate şi puse în aplicare documentele administrativ/normative ale 

DGETS 
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    Organele de conducere ale DGETS sunt Consiliului de administrație și Consiliul 

consultativ, care activează în temeiul  Regulamentului elaborat  în conformitate cu 

prevederile Hotărârii de Guvern nr. 404 din 16.06.2015 „Cu privire la aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare  și funcționare a organului local de 

specialitate în domeniul  învățământului și a structurii-tip a acestuia” și 

coordonează întreaga activitate a Direcției generale. 

    Consiliul de administrație al DGETS  

 Conform Planului anual de activitate al DGETS pe parcursul anului de studii 

2020-2021, membrii Consiliului de administrație s-au întrunit în 9 ședințe, în 

cadrul cărora au fost examinate 17 chestiuni, inclusiv: 

Septembrie 

- Aprobarea Rețelei de clase și elevi pentru anul de studii 2020-2021;  

Octombrie  

- Aprobarea statelor de personal ale  instituțiilor de învățământ primar și secundar 

din municipiul Chișinău pentru anul de studii 2020-2021; 

Decembrie  

-  Examinarea Regulamentului-tip de organizare şi funcționare a instituției de 

învățământ special cu clase I-XII din municipiul Chișinău care a fost propus spre 

consultare Consiliului Consultativ al DGETS la ședința din16 februarie 2021); 

- Reconfigurarea districtelor școlare pentru înscrierea copiilor în învățământul 

primar; 

- Aprobarea Regulamentului privind modalitatea de executare și monitorizare a 

contractelor de achiziții a produselor alimentare și a procesului de alimentație a 

copiilor din instituțiile de educație timpurie din municipiul Chișinău; 

- Aprobarea Regulamentului privind organizarea Programului municipal de 

Granturi pentru ONG-uri; 

Februarie 

- Punerea în aplicare a Planului anual de acțiuni al Direcției generale educație, 

tineret și sport pentru anul 2021; 

- Aprobarea Planului de înmatriculare în clasa I-i și  asigurarea continuității 

școlarizării în clasa a V-a în anul de studii 2021-2022; 

Martie 

- Aprobarea Rețelei preventive de clase și  elevi din instituțiile de învățământ 

primar și secundar   din municipiul Chișinău în anul de studii 2021-2022; 

- Modificarea deciziei Consiliului de administrație nr. 1/1 din 26.02.2021 „Cu 

privire la reconfigurarea districtelor școlare pentru înscrierea copiilor în 

învățământul primar” și nr. 2/1 din 26.03.2021 „Cu privire la aprobarea planului de 

înmatriculare în clasa I-i și asigurarea continuității școlarizării în clasa a V-a în 

anul de studii 2021-2022”; 

- Aprobarea Regulamentului cu privire la prelucrarea informațiilor ce conțin date 

cu caracter personal la înscrierea copiilor/elevilor prin intermediul platformelor 

escoala.chisinau.md și www.egradinita.md; 

- Aprobarea  Planului municipal de admitere în clasa a X a, anul de studii 2021-

2022; 

- Rezultatele controlului tematic realizat de CPSP privind activitatea Centrelor de 

resurse și a serviciului psihologic în instituțiile de învățământ primar și secundar 

(ciclul I gimnaziu, ciclul II- liceu); 

http://escoala.chisinau.md/
http://www.egradinita.md/
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Mai 

- Rezultatele controlului tematic privind „Activitatea serviciului psihologic în 

perioada anilor 2017 - 2019 în instituțiile de învățământ  primar și secundar”; 

Iunie 

- Aprobarea Regulamentului privind modul de stabilire a sporului pentru 

performanța personalului din cadrul subdiviziunilor Direcției generale educație, 

tineret și sport, a directorilor instituțiilor de învățământ general din municipiul 

Chișinău și a criteriilor de evaluare a acestora”. 

Iulie 

- Aprobarea Regulamentului-tip privind colaborarea instituțiilor de învățământ 

general cu organizațiile obștești ale părinților”. 

      Deciziile Consiliului de administrație au fost puse în aplicare prin ordinul sau 

dispoziția corespunzătoare a șefului Direcției generale, educație, tineret și sport. 

Consiliului Consultativ. 

   Consiliului Consultativ al DGETS s-a întrunit în 3 ședințe și au fost discutate 5 

chestiuni de importanță majoră:  

 03 decembrie 2020 

- Examinarea situației mediatizate cu privire la solicitarea directorului Instituției 

Publice de educație timpurie nr.199 de a reveni în funcție;  

- Cu privire la reconfigurarea districtelor școlare pentru înscrierea copiilor în 

învățământul primar.  

16 decembrie 2020 

-  Aprobarea Regulamentului de colaborare AOP cu instituțiile de învățământ 

preșcolar, primar, secundar,  ciclul I și II. 

16 februarie 2021 

- Dezbateri pe marginea chestiunii privind examinarea Regulamentului-tip de 

organizare și funcționare a instituției de învățământ special cu clase I-XII din 

municipiul Chișinău abordate; 

- Cu privire la înaintarea candidaturii la distincția de stat a directorului Liceului 

Tehnologic Resurse Educaționale și Trayning Tehnologic „Beniamin Zeev Herţli”. 

    Pentru a fi puse în aplicare deciziile luate, responsabilii au elaborat ordine, 

scrisori, circulare. 

    Intru monitorizarea activității eficiente a subdiviziunilor structurale din cadrul 

DGETS și soluționarea problemelor din sistem au fost organizate 37 ședințe 

operative, examinate 185 chestiuni privind planificarea, monitorizarea, evaluarea și 

raportarea activităților subdiviziunilor DGETS.  

    În perioada de referință au fost convocate, la necesitate, ședințe online, cu 

conducătorii instituțiilor de învățământ general, inclusiv: 

- directorii instituțiilor de învățământ primar și secundar în cadrul cărora au fost 

examinate diverse chestiuni, cu participarea a 148 - 150 persoane la fiecare ședință, 

prezidate de viceprimarul de ramură,  șefii adjuncți ai DGETS. 

- directorii din IET, cu participarea a 166 - 180 persoane la fiecare ședință, inclusiv 

cu reprezentanții Primăriei și ai DGETS;  

- directorii instituțiilor de învățământ extrașcolar, cu participarea a 27 persoane la 

fiecare ședință.  
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    În cadrul ședințelor convocate au fost invitați diverși specialiști/experți din 

domeniile de referință, care au oferit directorilor instituțiilor de învățământ general 

informații utile privind perfecționarea competențelor manageriale. 

    Activitatea Serviciului asistență juridică, în conlucrare cu conducerea Direcției 

generale, a fost orientată spre asigurarea conformității cadrului administrativ-

normativ.  

    Pe parcurs Serviciul a oferit asistență juridică angajaților DGETS, echipelor 

manageriale din instituțiile de învățământ general; a participat la ședințele 

grupurilor de lucru în calitate de membru/expert; a avizat proiectele de 

regulamente/documente elaborate la nivel municipal; a reprezentat DGETS în 

ședințele de judecată, prin pregătirea poziției de apărare a intereselor fundamentale 

ale sistemului de învățământ, întocmirea dosarelor administrative solicitate de către 

instanța de judecată etc.  

    În perioada de referință au fost examinate/elaborate/executate: 

- 123 petiții; 

- 196 interpelări cu referire la presupusele derogări de la cadrul administrativ - 

normativ; 

-  22 dosare în instanța de judecată pe rol; 14 dosare în instanța de judecată 

finalizate (12 câștigate, 2 pierdute); 

-  35 note informative, 6 scrisori de garanție/procuri, expediate 26 demersuri 

privind situația din sistemul municipal. 

 

ERADICAREA CORUPȚIEI ÎN SISTEMUL EDUCAŢIONAL MUNICIPAL 

    Un aspect frecvent discutat în perioada de referință a fost eradicarea corupției în 

instituțiile de învățământ general și transparența activității cu privire la conlucrarea 

instituțiilor de învățământ din subordine cu asociațiile obștești ale părinților. 

      Întru respectarea art. 35 din Codul educației, Codului de etică, altor documente 

privind integritatea profesională a angajaților din sistemul educațional și intru 

contracararea fenomenului coruptibil au fost întreprinse: 

- emise 2 ordine: nr. 216 din 16.03.2021 „Cu privire la interzicerea plăților 

formale și informale de la elevi, familiile acestora și de la asociațiile obștești 

pentru personalul didactic și de conducere” și nr. 1091 din 25.11.2020 „Cu privire 

la organizarea sărbătorilor de iarnă în instituțiile de învățământ general din 

municipiul Chișinău”, conform cărora directorii instituțiilor de învățământ general 

au fost responsabilizați asupra respectării prevederilor actelor legislative și 

normative cu privire la interzicerea acumulărilor ilicite de bani, în special ale art. 

135 alin. (2) din Codul educației; 

- realizate prevederile Planului de acțiuni în vederea prevenirii și combaterii 

actelor de corupție în instituțiile de învățământ din subordine; 

- constituite comisii de lucru pentru examinarea petițiilor în care sunt semnalate 

acte de corupție;  

- aplicat Codului de etică al cadrului didactic și pregătirea cadrelor didactice 

pentru promovarea educației de integritate și anticorupție; 

- implementat Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Consiliului 

de etică al DGETS (decizia Consiliului de administrație nr. 4/1 din 07.08.2020); 
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- implementat Planului sectorial anticorupție în domeniul educației pentru anii 

2018-2020 și a Planului anticorupție în sistemul educațional municipal; 

- pusă în aplicare a Dispoziția nr. 276-d din 28 mai 2021 „Despre unele măsuri 

de prevenire a riscurilor de corupție sau a actelor conexe în instituțiile de 

învățământ general din municipiul Chișinău”; 

- aprobat Regulament-tip privind colaborarea instituțiilor de învățământ general 

cu organizațiile obștești ale părinților (decizia Consiliului de administrație al 

DGETS  nr. 6/1 din 23.07.2021; 

Intru asigurarea integrității și transparenței activității AOP, DGETS a solicitat 

instituțiilor de învățământ din subordine: 

- instalarea panourilor informative privind gestionarea resurselor financiare ale 

AOP; 

- cartografierea AOP din instituțiile de învățământ municipale (la moment în 

municipiu funcționează 91 AOP: 32 în cadrul instituțiilor de educație timpurie și 

59 în cadrul instituțiilor de învățământ primar, secundar); 

- inventarierea bunurilor materiale ale instituțiilor de învățământ, inclusiv a celor 

donate de AOP; 

- aprobarea Regulamentului - tip privind colaborarea instituțiilor de învățământ 

general cu organizațiile obștești ale părinților” (aprobat prin decizia Consiliului de 

administrație  al DGETS  nr. 6/1 din 23.07.2021 şi pus în aplicare  prin ordinul 

DGETS al Consiliului mun. Chișinău  nr. 696 din 28.07.2021);  

- realizarea controlului special privind activitatea AOP neînregistrate în 10 IET:  

nr. 7, 8, 49, 73, 88, 135, 150, 157, 159, 225; 

- informarea societății civile și a părinților cu alocațiile financiare pentru 

sistemul educațional prin plasarea pe site-ul Primăriei municipiului Chișinău, 

DGETS și DETS din sectoare a bugetului instituțiilor de învățământ. 

     Realizarea tuturor acțiunilor planificate au fost strict monitorizate de organele 

ierarhic superioare (APC și APL)  și responsabilii din cadrul DGETS (serviciul 

juridic, revizie și control, etc. Urmare a examinării interpelărilor recepționate (în 

majoritatea cazurilor, faptele expuse nu au fost confirmate).   

 

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 

    Rolul concludent în asigurarea relevanței serviciilor educaționale prestate îi 

revine personalului didactic, garant în asigurarea progresului educațional.  

Procesul educațional în anul de studii 2020-2021 a fost asigurat de 9550 cadre 

didactice titulare și 628 cumularzi.  

Ponderea femeilor constituie  89,86 % din personalul încadrat:  

Tipul instituțiilor  Numărul de 

cadre didactice 

Femei, % Bărbați % 

Instituții de învățământ 

primar și secundar  

5980 5299 (88,61 %) 681 (11,38 %) 

Instituții de învățământ 

preșcolar 

3001 2965 (98,8%) 36 (1,19%) 

Instituții de învățământ 

extrașcolar 

569 321 (56,41%) 248 (43,58 %) 

Total 9550 89,86 % 10,14% 
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Din numărul total de cadre didactice, 65 se află în concediu de lungă durată, iar 

654 - în concediu pentru îngrijirea copilului. 

Ponderea personalului didactic calificat: 

Total  

cadre 

didactice 

Studii  

 

Superioare, profil 

pedagogic 

 Superioare, 

alt profil decât 

pedagogic 

Medii speciale Medii 

9550 8536 

(89,38%) 

509 

(5,32 %) 

404  

(4,23  %) 

101 

(1,04%) 

 

Din 9550 cadre didactice, 1102 au o experiență de muncă de până la 3 ani, ceea 

ce constituie 11,53% din numărul total de angajați.  

 Ponderea personalului didactic de vârstă pensionară constituie 1667 persoane sau 

17,45 % din numărul total de angajați. 

Întru asigurarea instituțiilor de învățământ cu necesarul de personal, DGETS a 

solicitat  MECC repartizarea a 439 de tineri specialiști, inclusiv 200 pentru 

instituțiile de învățământ primar, secundar general, ciclul I și ciclul II și 239 pentru 

învățământul preșcolar.  

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a repartizat, pentru a fi încadrați în 

câmpul muncii 209 tineri specialiști, din ei: 187 - în instituțiile de  învățământ 

primar, secundar general, ciclul I și ciclul II și 22 - în instituțiile de educație 

timpurie. 

          În septembrie 2020 în sistem au intrat 109 tineri specialiști, inclusiv 96 în 

instituțiile de învățământ primar, secundar și 11 - în instituțiile de educație 

timpurie.   

În conformitate cu prevederile art. 134 alin. (5) și (6) din Codul educației al 

Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr. 152 din 17 iulie 2014, Regulamentului 

cu privire la modul de calcul, repartizare, utilizare și evidentă a transferurilor cu 

destinație specială pentru susținerea cadrelor didactice tinere”, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 802  din 29 octombrie 2015 toți cei 109 tineri pedagogi 

au beneficiat de indemnizațiile unice.  

În instituțiile de învățământ din mediul rural își desfășoară activitatea 15 tineri 

specialiști, care au beneficiat și de compensarea cheltuielilor pentru energia 

termică și electrică și 3 din ei - de compensația pentru închirierea spațiului locativ.       

Întru completarea locurilor vacante din sistem pentru anul de studii 2021-2022, 

DGETS a  înaintat Ministerului Educației, Culturii și Cercetării oferta de 424 de 

tineri specialiști, inclusiv: 250 - pentru instituțiile de învățământ primar și secundar 

și 174 - pentru instituțiile de educație timpurie. 

     Potrivit ordinului MECC nr. 865 din 12.07.2021, în instituțiile de învățământ 

general din mun. Chișinău în anul 2021 au fost repartizați 202 tineri specialiști: 

166 - în instituții de învățământ primar și secundar și 36 - în instituții de educație 

timpurie. 

    La 23.08.2021 din numărul tinerilor specialiști repartizați de MEC au fost 

încadrați în câmpul muncii: 60 tineri specialiști (instituțiile de învățământ primar, 
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secundar general - 46; 14 - instituțiile de educație timpurie). Procedura de angajare 

a tinerilor specialiști continuă. 

     Lipsa motivației de a activa în sistemul educațional în calitate de cadru didactic 

este generată de salariul al acestora, posibilitatea de a pleca din țară, de a se angaja 

la un loc de muncă mai bine plătit, dar cu mai puține responsabilități, lipsa 

spațiului locativ, etc. 

     Pentru suplinirea funcțiilor vacante conducătorii instituțiilor de învățământ au 

angajat pe perioadă determinată, până la completarea funcțiilor - 628 cumularzi. În 

instituțiile preșcolare funcțiile vacante didactice au fost suplinite de către cadrele 

didactice cărora li s-au acceptat prestarea muncii prin cumul în cadrul aceleiași 

entități educaționale (art. 267 din Codul Muncii). 

Selectarea candidaților la funcția de director în instituțiile de învățământ general 

s-a desfășurat în conformitate cu prevederile Codului educației, Regulamentului cu 

privire la organizarea și desfășurarea concursului.  

În scopul selectării candidaților la funcția de director în instituțiile de învățământ 

general în anul de studii 2020-2021 în perioada de referință  au fost inițiate - 184 

concursuri, realizate - 61 concursuri, organizate repetat - 51 concursuri, în derulare 

- 72 concursuri. 

După anunțarea rezultatelor concursului au fost contestate 2 decizii ale comisiei 

municipale de concurs, una a fost acceptată, cu anularea rezultatelor  etapelor a III- 

a și IV-a a concursului, iar a doua se află în proces de examinare. 

În luna august 2021 au fost anunțate 11 concursuri pentru ocuparea funcțiilor 

publice vacante în cadrul DGETS. Actualmente, sunt în proces de derulare. În 

calitate de membri ai comisiilor, DGETS a monitorizat realizarea a 5 concursuri 

pentru funcția de director al instituțiilor de învățământ preșcolar care se 

subordonează autorităților administrației publice locale de nivelul I. Conform 

prevederilor art. 26 din Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea 

concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de 

învățământ general au fost organizate 10 concursuri.  Pe parcursul anului de studii 

2020-2021 au fost elaborate 1886 ordine de personal, 591 ordine de acordare a 

concediilor, 65 ordine privind activitatea de bază a instituției, încheiate 91 de 

contracte individuale de muncă (10 cu angajații DGETS, 81 cu directorii 

instituțiilor de învățământ general), perfectate 94 acorduri suplimentare. În scopul 

motivării cadrelor didactice și de conducere, promovării bunelor practici și a 

profesorilor performanți,  îmbunătățirii imaginii cadrului didactic: 

-  au fost menționați cu Diploma de Onoare a Guvernului Republicii Moldova 3 

angajați din învățământ, cu Diploma de Onoare a Primăriei mun. Chișinău - 18 

cadre didactice și manageriale, cu Diploma de Onoare a Ministerului Educației  și 

Cercetării – 75 , cu Diploma DGETS -  44  angajați din învățământ;  

- în temeiul demersurilor colectivelor de muncă, au fost înaintați pentru 

conferirea ordinului/ medaliei 2 angajați din învățământ; 

- a fost desfășurat la 04.12.2020 webinarul cu tinerii specialiști și cu partenerii 

sociali cu privire la punerea în aplicare a HG nr.802 din 29.10.2015, la care au 

participat circa 90 de persoane. 

     Pentru atragerea în sistemul educațional municipal a absolvenților instituțiilor 

de învățământ cu profil pedagogic, pe parcursul anului de studii 2020-2021 au fost 
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convocate, online, două ședințe de lucru cu absolvenții Colegiului Pedagogic „A. 

Mateevici” din Chișinău și o ședință de instruire cu privire la angajarea tinerilor 

specialiști organizată de MECC. 

     La 28 mai 2021 Consiliul municipal Chișinău al Federației Sindicale a 

Educației și Științei în colaborare cu secția resurse umane a DGETS a organizat 

prezentarea „Ghidului tânărului specialist”.   

  Întru asigurarea necesarului de personal în instituțiile de învățământ, săptămânal 

au fost actualizate și plasate pe pagina WEB a DGETS datele privind posturile 

vacante. 

    În perioada de referință au fost elaborate la nivel de unitate: 

- Regulamentul de  funcționare a Consiliului de Etică; 

- Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului la funcția 

de  director al  Centrului Municipal de Tineret Chișinău;  

- Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului la funcția 

de specialist în cadrul Centrului Municipal de Tineret Chișinău;  

- Regulamentul privind modul de calculare și plată a premiului anual 

personalului DGETS, DETS din sectoare și conducătorilor. 

    În scopul perfectării corecte a Fișelor de post la 11.11.20 a fost realizată ședința 

de instruire „Fișa postului: repere la elaborarea acestea”, la ședință au participat - 

29 de formabili. 

 

Implementarea mecanismelor de motivare și protecție socială a resurselor 

umane (copii/elevi/angajați)  

    Întru motivarea și susținerea angajaților din sistemul educațional a fost 

identificat numărul de beneficiari și efectuate calculele cu privire la necesarul de 

resurse financiare pentru acordarea: 

- ajutorului material, lunar, în sumă de 70 lei, cadrelor didactice din învățământul 

preșcolar, primar și secundar pentru circulația în transportul public urban; 

- calcularea subvenției de 1000 lei pentru susținerea cadre didactice tinere care 

închiriază spațiu locativ; 

- îndemnizației unice (anuale) de 2000 lei oferită cadrelor didactice din 

învățământul primar și secundar pentru asigurarea cu materiale didactice;  

- susținerea tinerilor specialiști în primii 3 ani de activitate (reducerea la 75% a 

normei didactice pentru un salariu de funcție); 

- acordarea ajutoarelor materiale la 80 de persoane, în mărime de 500 lei, cu ocazia 

Zilei profesionale a lucrătorilor din învățământ și la 26 veterani ai muncii 

pedagogice, în mărime de 400 lei cu ocazia Zilei internaționale a oamenilor în 

etate”; 

- susținerea familiilor cu 3 copii (care frecventează instituțiile de educație 

timpurie) prin  acordarea suportului financiar lunar. Au beneficiat de ajutor 

financiar 56 de familii a câte 700 lei lunar, ceea ce constituie 420 000 lei; 

- identificarea copiilor care frecventează instituțiile de educație timpurie (oraș) din 

familiile socialmente vulnerabile, care necesită ochelari, beneficiari - 84 copii. 

 - întru susținerea minorilor din familii social dezavantajate APL a oferit pentru 

8000 elevi ajutor financiar în sumă 700 lei fiecare pentru pregătirea acestora către 

noul an de studii. În acest scop a fost verificat setul de documente, care ulterior au 

fost transmise la AST: Tranșa I-solicitanți 6500 (resursele financiare au fost deja 
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repartizate). Tranșa II - 1500 beneficiari (ajutorul financiar este destinat copiilor 

care vor accede în sistemul educațional), anual suma de 46 mln. lei. 

Unul din obiectivele specifice prevede organizarea întremării și odihnei de vară 

a copiilor, monitorizarea și evaluarea taberelor de odihnă, organizate de către 

instituțiile de învățământ  primar, secundar și extrașcolar din municipiul Chișinău.  

În sezonul estival 2021, odihna copiilor din capitală a fost organizată în 

conformitate cu dispoziția Primarului General al municipiului Chișinău nr. 268 din 

28.05.2021 „Cu privire la organizarea întremării și odihnei de vară a elevilor în 

sezonul estival 2021”.  

Toate tipurile de tabere au activat cu respectarea cerințelor stipulate în 

Hotărârile Comisiilor naționale și municipale extraordinare de sănătate publică în 

conformitate cu circulara Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 03/1-

09/2461 din 25.05.2021 la o capacitate de 50%. 

În perioada estivală 2021 odihna/întremarea sănătății a fost organizată în:  

 - tabăra de odihnă „Poienița veselă”, total 159 copii 7 schimburi a câte 12 zile 

fiecare schimb (1113 bilete de odihnă). 

 - 12 tabere cu sejur de zi  -  1070 elevi; 

 - 8 tabere sportive -1150 copii. 

 - 13 tabere vocaționale din instituțiile extrașcolare - 12354 copii. 

În scopul organizării odihnei copiilor în taberele cu sejur de zi au fost alocate 

2054,36 mii lei și pentru 1113 bilete în tabăra „Poienița veselă” – 4006,8 mii lei 

(total - 6061160, 00 lei). 

Prin Dispoziția Primarului general al mun. Chișinău nr. 508 - d din 23.09.2020 

„Cu privire la distribuirea alocațiilor prevăzute în bugetul municipal Chișinău, 

aprobat pe anul 2020, pentru instituțiile de învățământ municipale”, au fost  

asigurați cu apă potabilă copiii din instituțiile de educație timpurie din mun. 

Chișinău (alocate mijloace financiare în sumă de 2164,2 mii lei). Agenții 

economici au livrat apa potabilă în temeiul contractelor încheiate, conform 

graficului stabilit (perioada octombrie-decembrie 2020, ianuarie-februarie 2021.  

Începând cu 25 ianuarie 2021 au fost desfășurate proceduri privind 

achiziționarea apei potabile pentru copiii din IET pentru perioada 01.03-

31.12.2021. Mijloacele financiare au fost prevăzute în bugetul municipal 2021 

constituie 4 527,3 mii lei (DETS sl Botanica - 1 054,4 mii lei; DETS sl Râșcani - 1 

200, 0 mii lei; DETS sl Centru - 580,7 mii lei; DETS sl Ciocana -  910,2 mii lei; 

DETS Buiucani – 782,7 mii lei). 

      Pe parcursul sezonului estival, copiii din taberele funcționale au fost asigurați 

cu apă potabilă, iar cei 159 minori din tabăra „Poienița veselă”, s. Dănceni au fost 

asigurați cu apă potabilă pe parcursul celor 7 schimburi. 

Formarea profesională a personalului DGETS  

Întru perfecționarea competențelor profesionale, la nivelul autorităților publice 

centrale și locale  au fost organizate: 

- 51 reuniuni metodice cu implicarea tuturor cadrelor didactice (pentru 

învățători/profesori la disciplinele școlare, educatori/metodiști cadre de sprijin,  

psihologi, logopezi, bibliotecari etc.)  

 - 33 seminare/webinare (3419 participanți); 

 - 11 ateliere de lucru (5070 participanți); 
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 - 15 ședințe instructive cu implicarea angajaților DGETS, DETS din sectoare și 

a directorilor instituțiilor de învățământ general; 

 - 5 cursuri de instruire (2801 participanți); 

 - alte activități instructive (dialoguri, dezbateri publice, consultații metodice, 

sesiuni de informare, ședințe inter-instituționale pentru cadrele didactice, grupuri 

de lucru, angajații din sistemul educațional, realizate în conformitate cu Planul 

anual de activitate al DGETS, mediatizate pe pagina oficială și de Facebook. Cele 

mai relevante fiind: 

- curs de instruire cu referire la elaborarea Strategiei „Educația 2030” și a 

Programului de implementare a acesteia, organizat de MECC, cu susținerea 

UNICEF și a unui grup de experți sub egida IPP (desfășurat în perioada martie-

aprilie în 2 sesiuni); 

- atelier online pentru cadrele didactice în cadrul proiectului „Eforturi comune 

pentru a combate bullying-ul în Moldova”, organizat de Fundația Terre des 

hommes Moldova în cooperare cu MECC (05.03.2021); 

- atelier online pentru cadrele didactice în cadrul proiectului „Combaterea 

violenței împotriva copiilor din Republica Moldova” implementat de către 

Consiliul Europei, organizat de MECC (24.03.2021); 

- programul de formare continuă la modulul tematic „Planificarea strategică și 

bugetarea participativă bazată pe nevoile relevante ale sistemului educațional 

local” din cadrul Proiectului de elaborare a Strategiei Naționale „Educația 2031” 

(29.03-09.04.2021); 

 - ateliere de formare în cadrul ,,Programului național de alfabetizare digitală, 

pentru formarea competentelor digitale la cadrele didactice din cadrul IET” 

(ordinul MECC nr.771 din 23.06.2021, total solicitanţi - 2197 persoane); 

- ședința inter-instituțională cu prezentarea de către MAI a documentului 

strategic cu referire la activitățile pentru siguranța copiilor, elevilor în instituțiile de 

educație și adiacentul acestora (08.09.2020); 

- ședința republicană cu referire la „Reperele metodologice privind organizarea 

activităților de formare la elevi a comportamentului responsabil în caz de situații 

excepționale și/sau de risc în anul de studii 2020-2021”; 

- seminar municipal instructiv-metodic pentru directorii instituțiilor de 

învățământ primar și secundar, ciclul I și II, în 3 sesiuni „Aspecte manageriale 

privind implementarea politicilor educaționale la nivel de unitate școlară” (on-line, 

cu implicarea a 132 directori și 14 directori-adjuncți, formator-expert național al 

Academiei Administrației Publice, organizat în noiembrie 2020);  

- seminar „Managementul performanțelor - aspecte privind planificarea și 

raportarea”, organizat de Direcția audit intern în decembrie 2020); 

 - Conferința științifico-practică internațională „Consolidarea familiei - premisă 

fundamentală a promovării drepturilor copilului”, ediția I, organizată de Direcția 

generală pentru protecția drepturilor copilului în comun cu Primăria municipiului 

Chișinău (14-15.05.2021); 

- Curs de formare în domeniul securității și sănătății în muncă (organizat de 

„GVN CONSULTIND” SRL, iunie 2021, cu participarea a 11 persoane din cadrul 

DGETS); 



21 
 

- activități de informare și implementare a actelor normative privind asigurarea 

condițiilor sanitaro-igienice în contextul pandemiei COVID-19 (cu implicarea 

angajaților DGETS si a 331 a directori ai instituirilor de învățământ general); 

- Școala tânărului specialist ,,Comunicarea eficientă cu tinerii specialiști în 

instituția educațională”, organizată în două etape cu participarea tinerilor specialiști 

din instituțiile de educație timpurie din  mun. Chișinău; 

 - Școala experienței avansate, domeniul de activitate: Sănătate și motricitate cu 

subiectul ,,Dezvoltarea deprinderilor motrice în activități individuale și colective”, 

cu participarea a 1328 de cadre didactice; 

 - seminar instructiv-metodic pentru directori din instituțiile de educație timpurie 

,,Elaborarea și aprobarea Regulamentului instituției de educație timpurie – obiect 

de reglementare, organizare, funcționare și evaluare, care a avut drept scop 

asigurarea punerii în aplicare a cadrului normativ, promovarea bunelor practici în 

activitatea managerială (formabili 166 de directori); 

 - ateliere de formare pentru cadrele didactice din IET în colaborare cu Centrul 

de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC), privind 

identificarea nevoilor de formare ale cadrelor didactice cu referire la educația 

parentală, cu participarea a 2750 de cadre didactice; 

- seminar instructiv metodic pentru educatorii de educație muzicală din IET cu 

genericul ,,Promovarea valorilor etnoculturale în procesul educațional” (beneficiari 

250 cadre didactice inclusiv educatorii de muzică); 

- ședințe instructive privind organizarea și desfășurarea procesului de 

alimentație în instituțiile de învățământ primar și secundar, ciclul I și II din mun. 

Chișinău (februarie cu participarea CSP, ANSA); 

-  seminare de informare privind lansarea Campaniei „Vaccinează-te, 

protejează-ți copiii și viitorul lor!” pentru angajații din instituțiile de învățământ 

primar, secundar (iulie, cu participarea a 250 persoane); 

- seminar instructiv-metodic privind asigurarea securității și siguranței în 

procesul desfășurării lecțiilor on-line (157 cadre didactice);  

- sesiuni de formare la disciplina Educația tehnologică, modulul ,,Educație 

digitală” pentru cadrele didactice din învățământul primar (au participat 149 cadre 

didactice); 

- stagiuni de alfabetizare digitală pentru cadrele didactice din instituțiile de 

educație timpurie (au participat 2376 participanți); 

- 3 sesiuni de informare a candidaților la concursul de alegere a membrilor 

Consiliului Municipal al Elevilor din Chișinău, cu participarea grupului de lucru și 

a 83 de candidați; 

-  6 ședințe de informare cu participarea directorilor instituțiilor de învățământ 

extrașcolar, care au deschis 13 tabere vocaționale și 8 tabere sportive, 12 directori 

ai taberelor cu sejur de zi privind organizarea și desfășurarea odihnei și întremării 

copiilor în perioada estivală 2021; 

-  webinare realizate în 3 sesiuni (24.02.2021, 02.06.2021 și 30.06.2021) cu tema 

„Metodologia organizării activităților extrașcolare la distanță și offline” și 

„Instrumente și tehnici de lucru în procesul de organizare a taberelor de odihnă”, 

„Totalurile activității instituțiilor extrașcolare - în perioada estivală 2021”, 

organizate de DGETS (cu participarea a 15 directori și  281 cadre didactice); 
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- dezbateri publice asupra proiectului Cadrului de referință al educației 

extrașcolare (nonformale) din Republica Moldova și proiectului Curriculumului  

de bază: sistem de competențe pentru educație extrașcolară (nonformală) 

15.09.2020;  

- webinare pentru cadrele didactice de conducere la temele: „Aspecte de 

prevenire a riscurilor online în procesul educațional” și „Aspecte de intervenție în 

cazuri de abuz online”, în perioada octombrie - noiembrie 2020. 

  

MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL  

Valorificarea resurselor manageriale s-a realizat prin asigurarea transparenței 

decizionale, consiliere, monitorizare, evaluare și perfecționare a competențelor 

organizaționale, precum și prin promovarea unei imagini instituționale pozitive la 

nivel local. 

Una din prioritățile DGETS a fost asigurarea rigorilor privind prevenirea 

răspândirii infecției COVID-19 în rândul angajaților, copiilor elevilor din 

instituțiile de învățământ general și monitorizarea sistematică a situației 

epidemiologice.  

În contextul pandemiei instituțiile de învățământ general au fost asigurate cu 

produse igienice, echipamente de protecție și dezinfectanți. În acest sens, APL a 

alocat resurse financiare suplimentare  în sumă  17 775,5 mii lei. Concomitent, pe 

parcursul anului de studii instituțiile de învățământ au beneficiat de produse 

igienice, cu titlul de donații în suma 8 167,9 mii lei. 

La 04.03.21 în instituțiile de învățământ primar și secundar a fost înregistrat, cel 

mai mare număr de cazuri active COVID-19 (542, inclusiv 283 elevi, 259 angajați) 

și cel mai mare număr de clase în autoizolare (124 din 45 instituții) şi 2749 elevi 

aflați în autoizolare, cu continuarea studiilor la distanță.  

La 18.03.21 a fost înregistrat cel mai mare număr de cazuri active COVID-19 în 

rândul copiilor din instituțiile preșcolare (18) și cel mai mare număr de cazuri 

active în rândul angajaților IET (139). 

La 11.03.21 a fost înregistrat cel mai mare număr de grupe de copii din IET 

aflate în autoizolare (28 de grupe din 20 instituții). Cea mai mare variație a 

cazurilor active înregistrată într-o instituție de învățământ primar și secundar în 

rândul elevilor a fost de la 1 caz - la 19, iar în rândul angajaților de la 1 caz - la 12. 

În scopul elucidării situației pandemice din instituții (juxtapunerea selectivă a 

datelor parvenite de la CSP cu datele instituției, concretizarea sursei de infecție, 

existența cazurilor concomitente, respectarea măsurilor de prevenire în instituție)   

s-au efectuat mai mult de 1000 de intervievări telefonice în cadrul cărora s-a 

intervenit cu recomandările necesare, conform actelor normative. 

Paralel, în 12 instituții de învățământ (cu număr mare de îmbolnăviri, petiții, 

obiecții ANSP) au fost realizate evaluări speciale, iar 65 de instituții de învățământ 

general, în care au fost înregistrate cele mai multe cazuri de infecție s-au 

autoevaluat. Rezultatele autoevaluărilor au fost discutate în cadrul ședințelor 

convocate cu directorii instituțiilor de învățământ și asistentele medicale.  

În scopul asigurării condițiilor de organizare și desfășurare a procesului 

educațional cu prezența fizică în sălile de clasă a profesorilor și elevilor, 

autoritățile publice locale au contribuit la imunizarea angajaților din sistemul de 

învățământ. 
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Începând cu luna aprilie 2021, în cadrul Campaniei „Vaccinează-te, protejează-ți 

copiii și viitorul lor!” au fost organizate diverse acțiuni de informare pentru 

angajații din sistemul educațional din municipiul Chișinău.  

În contextul reluării procesului educațional la 01 septembrie 2021, 

municipalitatea a organizat două maratoane cu genericul „Hai la școală în 

siguranță” (lansate la 30-31 iulie și, respectiv, la 20-21 august curent).  

Rezultatele monitorizării procesului de vaccinare anti-COVID-19 a personalului 

din sistem denotă: 

La 21.08.2021 în instituțiile de învățământ general - procentul imunizării 

cadrelor didactice constituie 67,9%; alt personal – 51,8%, inclusiv: 

- instituțiile de învățământ preșcolar - procentul imunizării cadrelor didactice 

constituie 57,7%; alt personal - 45,5%; 

- instituțiile de învățământ primar și secundar, ciclul I și II - procentul imunizării 

cadrelor didactice constituie 72,9%; alt personal - 59,0%; 

- instituțiile de învățământ extrașcolar: 

a) centrele de creație ale copiilor - procentul imunizării cadrelor didactice 

constituie 71,9%; alt personal - 68,3%, 

b) școli sportive - procentul imunizării cadrelor didactice constituie 62,4%; alt 

personal - 53,9%. 

În vizorul serviciului medical a fost și monitorizarea privind situația 

epidemiologică a bolilor diareice acute. În acest scop, 10 instituții în care s-au 

înregistrat 5-10 cazuri BDA au prezentat rapoarte de autoevaluare.  

În temeiul dispoziției Primarului general și a Hotărârii Medicului Șef Sanitar de 

Stat nr. 21 din 29.12.2005 privind „Igiena instituțiilor de învățământ primar, 

gimnazial și liceal”, Comisia pentru asigurarea funcționalității eficiente a rețelei 

instituțiilor de învățământ a realizat 4 evaluări în instituțiile de învățământ primar 

și secundar privind respectarea normelor sanitare și dotarea cabinetelor medicale. 

În scopul prevenirii bolilor netransmisibile, monitorizarea și asigurarea  

condițiilor de ocrotire a sănătății copiilor, elevilor a fost în vizorul serviciului 

medical. 

 Întru respectarea normelor cantitative de produse alimentare recomandate 

pentru alimentația zilnică a copiilor, începând cu luna aprilie 2021 au fost 

verificate 112 IET în cadrul cărora au fost analizate listele produselor alimentare 

(ordinul MS nr.638. din12.08.2016). 

 Urmare a evaluărilor realizate în 15 IET au fost constatate diverse situații 

privind respectarea normelor fiziologice. Spre exemplu, în luna mai, procentul 

îndeplinirii normelor fiziologice a variat de la o instituție la alta: leguminoase - 

88,5/178,96%; crupe - 100/118%; legume - 59/106%; unt - 91,1/140,4%; ulei - 

88/119,9%; lapte - 66,39/125,23%; carne - 71,94-94,27%; pâine - 68.25/102,2%. 

Zahărul în toate IET a fost consumat în cantități mai mici în raport cu norma 

stabilită și variază între 43,85% - 91,45%. În cantități minime a fost consumat 

peștele de la 34,3% până la 85,02%. 

Cota parte a proteinelor în contribuția la formarea valorii energetice totale în 

alimentația zilnică a copiilor a variat între 13,5% - 17,2%, a lipidelor între 25,95%-

31,8%, a glucidelor 39,1%-53,9% (norma fiind 15%:30%:55%). Valoarea 
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energetică totală a variat de la 1432,7 la 2038 calorii (norma fiind 1477 cal). În 

urma estimării rației zilnice a copiilor din IET s-a constatat depășirea nutrienților la 

formarea valorii calorice în toate instituțiile.  

Începând cu luna iulie curent au fost evaluate 12 IET și intervievate 71 IET cu 

referire la punerea în aplicare a Meniului model unic vară-toamnă. Meniul model 

sezon vară - toamnă a fost implementat în toate instituțiile și prevede schimbarea 

cantităților medii de alimente zilnice recomandate copiilor, conform ordinului 

MSMPS nr. 910 din 02.10.2020.  

 

 MANAGEMENTUL PREŞCOLAR  

Sistemul preșcolar reprezintă o etapă importantă pentru încadrarea copiilor în 

procesul educațional. 

 Educația timpurie este unul din elementele esențiale în dezvoltarea holistică a 

copiilor alături de sănătate și nutriție.  

 Implementarea Curriculumului pentru educație timpurie necesită o analiză 

multiaspectuală. În acest scop au fost realizate acțiuni de monitorizare și dirijare a 

activități instituțiilor de învățământ preșcolar din municipiu: 

 - operaționalizarea documentelor instituției de învățământ preșcolar; 

 - amenajarea mediului educațional al grupei pe centre de activitate; 

 - evaluarea cadrelor didactice din subordine (corelarea fișelor post cu cerințele 

normative); 

 - efectuarea evaluărilor (tematice, speciale, inopinate, operative cu elaborarea 

agendei, emiterea ordinelor și examinarea notelor informative cu privire la 

rezultatele evaluărilor realizate în cadrul ședințelor convocate). 

 Ca rezultat al acțiunilor realizate menționăm saltul calitativ în aplicarea 

curriculum-ului pentru educația timpurie, diversitatea materialului didactic folosit 

ca stimulent pentru copii, pentru crearea unui mod atractiv de a învăța, utilizarea 

TIC în strategiile de predare și gama materialelor didactice. 

IET activează conform modelelor selectate: Modelul 1 - 0 IET; Modelul 2 - 33 

IET; Modelul 3 - 81 IET; Modelul mixt – 28 IET; cu prezența fizică – 24.  

Un obiectiv specific este accesul echitabil la educație timpurie de calitate pentru 

toți copiii. 

Astfel, datorită politicilor incluzive dezvoltate de echipele manageriale, au 

intervenit schimbări de atitudine (părinții, cadre didactice, personal angajat) fată de 

copiii cu CES). 

În perioada de referință s-a majorat procentul de asigurare cu locuri în IET din 

municipiu a copiilor cu CES (înscriși 237 copii). Este un rezultat al muncii de 

echipă, al preocupării cadrelor didactice intru perfecționarea metodelor de lucru cu 

contingentul respectiv. 

În scopul asigurării accesului tuturor copiilor la educația timpurie de calitate au 

fost: 

- revizuite districtele școlare în raport cu capacitatea de proiect a IET; 

- elaborată rețeaua de grupe și copii în corespundere cu situația demografică și 

resursele financiare disponibile;  

- monitorizate activitățile educaționale prin colectarea și analiza informației 

privind frecvența, morbiditatea copiilor din IET; 
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- implementate documentele de politici educaționale în domeniul învățământului 

preșcolar (Curriculum pentru educație timpurie, Regulamentului sanitar pentru 

Instituțiile de educație timpurie aprobat prin HG nr. 211 din 04.11.2016 etc.); 

- organizate activități de informare/consultare a părinților din IET privind 

perioada de suspendare temporară a activități celor 27 IET în perioada vacanței de 

vară  (01 iunie - 31 august 2021); 

- elaborat Planul de înmatriculare a copiilor în instituțiile de educație timpurie 

pentru anul de studii 2021-2022; 

- soluționate 592 situații neconforme semnalate de către părinți, directori în 

procesul de evidență, înmatriculare, transfer a copiilor în IET, atribuirea adresei în 

districtul IET în platforma www.egradinita.md; 

- elaborat Planul anual/trimestrial în conformitate cu prevederile Metodologiei 

de evaluare  a  instituțiilor de învățământ general și Metodologiei de evaluare a 

cadrelor de conducere din învățământul general (ordinul MECC nr. 581 din 

23.06.2020); 

- asigurată transparența în procesul decizional prin publicarea pe paginile web 

ale instituțiilor de învățământ, DGETS, DETS din sectoare a  informației relevante 

despre acțiunile realizate; 

- examinarea a 233 adresări telefonice/scrise cu referire la presupusele nereguli 

semnalate în activitatea instituțiilor de educație timpurie, inclusiv a celor private, 

din partea părinților, care au copii în entitățile educaționale respective și altor 

persoane din comunitate. 

Din motivul factorilor generați de pandemie  Covid - 19 nu au fost realizate 3 

concursuri municipale: „Un Mărţişor din suflet”;  „Voci cristaline” și „Micii 

actori”. 

  

MANAGEMENTUL PREUNIVERSITAR 

Management educațional s-a realizat prin asigurarea consecvenței și calității 

învățământului, atitudinii responsabile a fiecărui manager școlar fată de activitatea 

pe care o prestează.  

Întru dezvoltarea competențelor manageriale ale directorilor instituțiilor de 

învățământ primar, secundar, ciclul I și II au fost organizate diverse activități de 

instruire și consiliere: ședințe cu diverse tematici, seminare instructiv-metodice cu 

participarea factorilor de decizie.    

 În acest scop conducătorii instituțiilor de învățământ au fost întruniți în 18 

ședințe în cadrul cărora au fost examinate subiecte cu referire la: 

 - organizarea și monitorizarea activității instituțiilor de învățământ, anul de 

studii 2020-2021, în contextul pandemiei Covid-19 (cu participarea angajaților 

CSP); 

- continuarea procesului de descentralizare a sistemului educațional prin 

motivarea instituțiilor de învățământ de a trece la autonomie financiară. În anul de 

studii  curent au trecut la  autogestiune 12 instituții (în total 58 instituții și-au 

asumat dreptul de executor secundar de buget, ceea ce constituie 44,3% din 131 

instituții finanțate din bugetul de stat); 

- pregătirea instituțiilor de învățământ pentru reluarea activității după vacanța 

inter semestrială în condițiile de securitate epidemiologică; 

http://www.egradinita.md/
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- organizarea și desfășurarea procesului de alimentație în instituțiile de 

învățământ primar și secundar, ciclul I și II din mun. Chișinău); 

 - situația epidemiologică la zi în instituțiile de învățământ primar și secundar, 

ciclul I și II din mun. Chișinău, ca urmare a monitorizării sistematice a situației 

epidemiologice (săptămânal au fost întocmite rapoarte statice privind evidența, 

cazurilor active a infecției Covid-19  și a cazurilor de autoizolare înregistrate în 

rândul angajaților/copiilor din instituțiile de învățământ preșcolar); 

- activitatea instituțiilor de învățământ, în dependență de codul  de alertă în 

sănătate cauzat de evoluția epidemiologică a noului coronavirus instituit localității, 

vaccinarea cadrelor didactice și auxiliare; 

- finalizarea anului de studii 2020-202; înscrierea elevilor în clasa I în anul de 

studii 2021-202 și admiterea elevilor în clasa a X-a; 

- eficiența acțiunilor de prevenire și diminuare a abandonului școlar (la finele 

anului de studii, în rezultatul evaluărilor tematice și în temeiul rapoartelor statistice 

prezentate de directorii instituțiilor de învățământ primar și secundar, semestrial, 

au fost identificați 47 de elevi aflați în situație de abandon școlar). 

Întru respectarea prevederilor Hotărârilor Comisiei Naționale Extraordinare de 

Sănătate Publică și Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică a municipiului 

Chișinău, au fost puse în aplicare cele 7 modele de instruire aprobate prin ordinul 

MECC nr. 1030 din 25.09.2020. 

Instituțiile de învățământ preșcolar, primar și secundar, ciclul I și II (cu finanțare 

de la bugetul de stat) au selectat următoarele modele:  

Învățământul primar și secundar 

Modelul 1 – 56 instituții; 

Modelul 2 – 4 instituții; 

Modelul 3 – 0 instituții; 

Modelul 4 – 2 instituții; 

Modelul 5 – 2 instituții; 

Modelul 6 – 0 instituții; 

Modelul 7 – 67 instituții. 

Drept temei: demersuri înaintate de către administrația instituțiilor, examinate și 

coordonate cu conducerea DGETS.  

Modelele au fost revizuite în dependență de situația epidemiologică și 

solicitările părinților. 

În contextul situației epidemiologice, rezultatele investigațiilor efectuate au 

relevat că în instituțiile de învățământ primar, gimnazial, liceal procesul 

educațional la distanță pentru 89410 de elevi. Din ei au absentat de la ore 3195 

elevi (713- pe motiv de boală; 1356 - din lipsa tehnicii de calcul și a internetului), 

realizat de 6298 cadre didactice.  

Întru asigurarea condițiilor conforme de instruire a elevilor la distanță DGETS a 

contribuit la dotarea instituțiilor de învățământ primar și secundar cu produse 

digitale și  tehnică de calcul.  

În anul de studii 2020-2021, numărul total de tehnică de calcul în cele 150 de 

instituții de învățământ primar și secundar, ciclul I și II din municipiul Chișinău 

constituie 9430 de unități, inclusiv: computere – 5036; laptopuri - 3909; tablete - 

485. 
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Din numărul total, 1931 de unități TIC (computere - 457, laptopuri - 1464, 

tablete - 10) au fost achiziționate de către APL în sumă de 16 207,1 mii lei, iar 905 

(computere - 64, laptopuri – 811, tablete - 30) au fost donate de către alte structuri 

(suma totală constituie 8702,0 mii lei). 

În perioada de referință au perfectate acte de studii: 

- eliberarea Diplomelor de bacalaureat sesiunea 2021 (4029 din 19 centre de 

BAC); 

- eliberarea Certificatelor de studii gimnaziale (absolvenților sesiunea 2021- 

7126 din 125 de instituții de învățământ); 

- eliberarea actelor de studii absolvenților învățământului special: Seria M-27; 

- eliberarea Certificatelor de absolvire a claselor cu profil (clasa a IX-a, 622 

certificate din 14 instituții de învățământ); 

- echivalarea și eliberarea actelor de studii (pentru 316 absolvenți din raioanele 

de est și orașul Bender);  

- eliberarea a 214 duplicate pentru absolvenții instituțiilor de învățământ 

secundar din mun. Chișinău;  

- echivalarea și recunoașterea perioadelor de studii efectuate peste hotarele țării 

(378 de certificate); 

 - coordonarea, analiza dosarelor elevilor plecați peste hotare (1545 elevi plecați 

peste hotare în anul de studii 2020-2021 și 322 minori reveniți la studii de peste 

hotare).  

Suplimentar, la Planul anual de activitate au fost realizate 14 activități: 

- monitorizarea procesului de punere în aplicare a reglementărilor speciale 

privind organizarea anului de studii 2020-2021, în contextul epidemiologic de 

Covid-19, pentru instituțiile de învățământ primar, gimnazial, liceal;  

- stocarea și generalizarea datelor cu privire la dotarea cu TIC a instituțiilor de 

învățământ; 

- realizarea controlului special privind respectarea măsurilor specifice de 

sănătate publică conform cerințelor sanitare-epidemiologice și igienice stabilite de 

către Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică; 

- perfectarea chestionarului cu privire la modul de organizare a procesului 

educațional în instituțiile de învățământ din mun. Chișinău (19.03.2021); 

- monitorizarea procesului de vaccinare a cadrelor didactice și auxiliare din 

instituțiile de învățământ primar și secundar ciclul I și II, din municipiu; 

- elaborarea scrisorii către Președinții Asociațiilor Obștești de Părinți cu privire 

la interzicerea acumulărilor ilicite de bani; 

- actualizarea informației cu privire la aplicarea modelelor de activitate ale 

instituțiilor de învățământ primar, gimnazial și liceal din mun. Chișinău; 

- identificarea instituțiilor de învățământ primar și secundar din municipiul 

Chișinău care vor participa la activitatea de prevenire a bullying-ului prin 

spectacole, activitate organizată de MECC. 

 Pe parcurs au fost examinate 20 de petiții din instituțiile de învățământ primar și 

secundar cu referire la acumulările ilicite de bani; ignorarea cerințelor sanitaro-

igienice; aplicarea violenței fată de copii. 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc50Kbza_bLwEs90gFYGwl1Wf7StvZxz92Rq2cxDUzOTlRE0A/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
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Alimentația copiilor/elevilor 

O prioritate a sistemului educațional este promovarea și supravegherea 

alimentației raționale, cultivarea unui comportament sănătos în rândul generației în 

creștere, crearea unui parteneriat sănătos cu părinții întru menținerea și fortificarea 

condițiilor în care se educă generația în creștere. 

DGETS optează pentru asigurarea calității în procesul de organizare și 

monitorizare a alimentației în instituțiile de învățământ din subordine, subiectul în 

cauză fiind permanent pe ordinea de zi a ședințelor săptămânale de totalizare 

convocate cu șefii adjuncți ai DGETS și șefii DETS din sectoare. 

În scopul îmbunătățirii calității alimentației copiilor, racordării normelor bănești 

cu cele naturale, Consiliul municipal Chișinău alocă anual resurse financiare 

suplimentare, care în dinamică sunt în creștere. 

În anul 2021 au fost alocați 112,1074 mii lei, inclusiv: 

- pentru alimentația copiilor – 1,231,8 mii lei; 

- pentru alimentația elevilor – 110, 8756 mii  lei 

În perioada 01.09.2020-31.05.2021 au beneficiat de alimentație gratuită  73051 

copii/elevi: 

- 38 450 copii din IET; 

- 29427 elevi clasa I-IV - dejun; 

- 2889 elevi clasa V-IX - dejun; 

- 55 elevi  care au fost bolnavi de TBC; 

- 289 elevi din grupele cu program prelungit (20% din numărul total de elevi ai 

grupelor cu program prelungit); 

- 285 elevi din instituțiile de învățământ speciale/auxiliare; 

- 154 elevi din școlile internat (Școala auxiliară-internat nr.5, Gimnaziul - 

internat nr. 3); 

- 1502  elevi din clase cu profil sport. 

În temeiul dispoziției Primarului General al municipiului Chișinău nr.13/9 din 

14.08.20 a fost constituit Grupul de lucru, care a elaborat Conceptul cu privire la 

organizarea alimentației copiilor și elevilor din instituțiile de învățământ general 

din municipiu. Urmare a mai multor ședințe de lucru și în conformitate cu 

recomandările reprezentanților ANSP și CSP a fost elaborat și implementat, 

începând cu 01.02.2021 Meniul model unic pentru copiii din instituțiile de educație 

timpurie (3-7ani) cu regim de activitate de 9,5-10 ore din orașul Chișinău pentru 

anul de studii 2020 -2021 (sezon vară-toamnă). 

În contextul situației pandemice organizarea procesului de alimentație gratuită a 

elevilor din instituțiile de învățământ primar și secundar, ciclul I și II, a fost 

realizată prin distribuirea pachetelor către părinții acestora, conform ordinului 

DGETS nr.187 din 01.03.2021 (beneficiari - 8358 elevi în perioada 01.03-

11.05.2021): 

- 3522 elevi clasa I-IV din familii social-defavorizate, în valoarea micului dejun; 

- 3516 elevi clasa V-IX din familii social-defavorizate, în valoarea micului 

dejun; 

-  94 elevi  clasa I-XII care au fost suportat TBC și cei care au contactat focarele 

TBC, în valoarea micului dejun și a prânzului; 

- 1226 elevi din grupele cu program prelungit (20% din numărul total de elevi ai 

grupelor cu program prelungit).  
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MANAGEMENTULCURRICULAR   
  Activitatea desfășurată pe segmentul managementul curricular a fost organizată 

întru realizarea obiectivelor stabilite: 

- promovarea sistemului integrat de servicii educaționale și sociale; 

- dezvoltarea potențialului creativ și protecția socială a minorilor; 

- implementarea mecanismelor de motivare și protecție socială a personalului 

didactic și de conducere. 

Acțiunile realizate au avut drept scop asigurarea calității implementării 

curricula, ediția 2019 prin determinarea obiectivelor strategice ale activității 

personalului didactic și managerial, proiectarea activităților formative, de 

monitoring și control intern. 

În perioada 20-21 octombrie 2020, ca urmare a sesizărilor telefonice și în scris, 

parvenite din partea părinților în adresa DGETS, în perioada lunilor septembrie-

octombrie, conform ordinului DGETS nr. 699 din 07.09.2020 „Cu privire la 

constituirea Grupului de coordonare a activității instituțiilor de învățământ general 

din municipiul Chișinău în contextul Covid-19” au fost organizate vizite inopinate 

cu tematica „Monitorizarea asigurării calității procesului educațional în instituțiile 

de  învățământ primar, secundar”.  

Obiectivul de bază al vizitelor l-a constituit verificarea respectării actelor 

normative și a Planului - cadru privind organizarea procesului educațional la  

distanță, în contextul COVID-19. 

Au fost inspectate 14 instituții de învățământ secundar din subordine: Gimnaziul 

nr. 86, Gimnaziul nr. 99, Trușeni, Gimnaziul „S.Grama”, Gimnaziul „T.Șevcenco”, 

IPLT „N.Iorga”, IPLT „T.Vladimirescu”, LT „M.Eminescu”, IPLT „M.Viteazul”, 

IPLT „V.Vasilache”, LIMPS, LT „I.S.Neciui-Leviţki”, IPLT „Academia Copiilor”, 

LT „M.Sadoveanu”, Liceul „Evrica”.  

Activitatea de monitorizare a fost precedată de 4 seminare municipale pe arii 

curriculare, on-line, desfășurate la 06-09.10.2020 pentru cadrele de conducere 

responsabile de procesul educațional.  

Respectiv, pentru cadrele didactice, în perioada 18-26.08.2020s-au desfășurat, 

on-line, 24 de reuniuni metodice la disciplinele școlare din Planul-cadru. 

În rezultatul controlului s-a constatat că conducătorii instituțiilor de învățământ 

au depus efort în vederea asigurării funcționalității instituțiilor de învățământ în 

condiții de siguranță: adaptarea spațiilor de studiu, dotarea acestora în vederea 

organizării procesului educațional în corespundere cu modelul selectat/aprobat în 

condiții impuse de pandemia virusului Covid -19.  

În cadrul controlului au fost identificate unele probleme cu referire la: 

- imposibilitatea verificării calității realizării sarcinilor propuse elevilor conectați 

on-line la lecții, în cadrul demersului didactic; 

- suprasolicitarea cadrelor didactice la pregătirea dublă pentru lecții, cu 

utilizarea TIC; 

- veridicitatea rezultatelor evaluării la distanță. 

- nerespectarea timpului de 15-20 de minute pentru activitățile sincron de către 

cadrele didactice; 

- volumul mare și complexitatea sarcinilor propuse elevilor pentru tema de 

acasă; 
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- multitudinea/varietatea căilor de comunicare la distanță cu elevii de către 

cadrele didactice pe care trebuie să le poată aplica elevii;  

- imposibilitatea  suplinirii calitative a  orelor, în cazul absențelor cadrelor 

didactice; 

- asigurarea parțială a unor instituții de învățământ cu resurse tehnice 

(calculatoare, camere video) și conexiune la internet pentru a realiza procesul 

educațional la distanță). 

În temeiul ordinului DGETS nr. 224 din 22.03.2021 „Cu privire la organizarea 

procesului educațional în instituțiile de învățământ general la distanță, începând cu 

22 martie 2021”, a fost monitorizată calitatea desfășurării procesului educațional 

prin asistențe la lecții. 

 În perioada 23.03-01.04, de către specialiștii la disciplinele școlare, au fost 

asistate, în regim online, 157 lecții din 60 de instituții de învățământ primar și 

secundar. 

Comparativ cu perioada martie-mai a anului precedent, în anul curent de studii 

învățământul la distanță a fost organizat mult mai eficient. Un impact pozitiv au 

avut stagiile de formare pentru cadrele didactice desfășurate în cascadă de către 

Clasa Viitorului și DGETS. 

 Concomitent au fost identificate unele probleme în organizarea procesului 

educațional: 

- prevalează cuvântul profesorului în cadrul activităților sincron, elevul 

rămânând un simplu spectator; 

- aplicațiile interactive în cadrul lecțiilor online sunt utilizate insuficient; 

- lipsa mijloacelor tehnice și conexiunii la internet, în special elevii din familiile 

numeroase și social vulnerabile, fapt ce a limitat accesul multor elevi la activitățile 

sincron;  

- stabilirea mai multor platforme la nivelul instituției pentru comunicarea 

sincronă a creat disconfort psihologic atât elevilor cât și părinților; 

- predominarea formei asincron de comunicare cu elevii în învățământul primar; 

- absentarea multor elevi de la lecții din motive necunoscute de către diriginte și 

administrația instituției de învățământ, etc. 

În corespundere cu prevederile ordinelor DGETS nr.1008 din 05.11.2020, 

nr.1117 din 07.12.2020 „Cu privire la organizarea și desfășurarea tezelor 

semestriale în învățământul liceal, anul de studii 2020-2021”, emise în temeiul 

ordinelor MECC nr. 1190 din 30.10.2020 și nr. 1337 din 02.12.202 în 40 de 

instituții de învățământ secundar au fost desfășurate vizite de monitorizare a 

nivelului de implementare a cadrului regulamentar de organizare a tezelor 

semestriale în învățământul liceal, sesiunea de iarnă 2020, în contextul 

epidemiologic de Covid-19.  

Tezele semestriale au fost organizate în conformitate cu Instrucțiunea cu privire 

la asigurarea condițiilor speciale de organizare a tezelor semestriale în 

învățământul liceal în contextul epidemiologic de Covid-19, aprobată prin ordinul 

MECC nr. 1337 din 02.12.2020.  

Conform art. 72, 73 al Regulamentului privind evaluarea și notarea 

rezultatelor școlare, promovarea și absolvirea în învățământul primar și secundar, 

ordinului MECC nr.70 din 30.01.2020, în cadrul fiecărui liceu au fost elaborate 

instrumentele de evaluare, care au fost aplicate în sesiune de către cadrul didactic 
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la disciplină, profesor/învăţător la clasă, discutate în cadrul comisiei metodice 

instituționale și aprobate de către directorul instituției. Conform art. 73, 

responsabilii de elaborarea tezelor semestriale au stabilit competențele specifice 

care urmau să fie evaluate, au elaborat obiectivele de evaluare și instrumentele de 

evaluare (matricea de specificații, conținuturile subiectelor propriu-zise, baremele 

de verificare, schema de convertire a punctelor în note). Elevii de liceu au fost 

admiși la teză în temeiul deciziei Consiliului profesoral, conform prevederilor     

art. 28, respectiv art. 74 și 75 din Regulamentul privind evaluarea și notarea 

rezultatelor școlare, promovarea și absolvirea în învățământul primar și secundar în 

baza listelor, pe clase, cu nota medie a notelor curente, semnată de cadrul didactic 

și dirigintele clasei. Deciziile Consiliului profesoral au fost consemnate în cartea 

de procese-verbale, cu anexarea listelor elevilor, pe clase, cu media notelor curente 

la disciplina școlară la care se susține teza semestrială. 

Cerințele de elaborare a instrumentelor de evaluare au fost discutate la ședința 

Comisiei metodice și consemnate în registrul de procese-verbale.  

Verificarea selectivă a instrumentarului de evaluare, aplicate în sesiune, denotă 

faptul că acesta a fost elaborat în corespundere cu unitățile de conținut pentru 

semestrul I al anului curent de studii și al formatului procesului educațional realizat 

în instituție. Sunt specificate competențele specifice, unitățile de competență, 

obiectivele de evaluat. Subiectele pentru teză sunt însoțite de matricea de 

specificații, baremul de verificare și apreciere, schema de convertire a punctelor în 

note, toate fiind aprobate de către directorul instituției. În dependență de numărul 

de paralele au fost elaborate câte 2 - 4 variante de subiecte.  

La perfectarea instrumentelor de evaluare au fost atestate unele probleme cu 

referire la:  

- lipsa, în cazuri separate, a competențelor specifice și a obiectivelor de 

evaluare, conform art. 73 din Regulamentul privind evaluarea și notarea 

rezultatelor școlare, promovarea și absolvirea în învățământul primar și secundar; 

- formularea incorectă a obiectivelor de evaluare; 

- plasarea greșită a unor itemi, conform domeniilor cognitive, în matricea de 

specificații; 

- sarcini de o complexitate diferită pentru varianta I și varianta a II-a; 

- formularea ambigue a sarcinilor de lucru/itemilor; 

    - lipsă de precizie, claritate; 

- imaginele folosite la unii itemi din teza la biologie au fost sunt slab vizibili; 

- plasarea la sfârșitul subiectelor de teză schema de convertire a punctelor în 

note (schema a fost aprobată de director și pusă în aplicare după verificarea 

lucrărilor). 

În instituțiile în care au fost atestate unele dintre aceste lacune, specialiștii 

responsabili au făcut recomandări relevante personalului de conducere, pentru 

conlucrarea cu cadrele didactice în scopul îmbunătățirii calității instrumentelor de 

evaluare. 

Analizând datele statistice s-a constatat că din numărul total de elevi de 13507 

au scris teza 12706 elevi. Din ei: 4492 din clasa a X-a; 4127 elevi din clasa a XI-a, 

3849 elevi din clasa a XII-a şi 238 elevi din clasa a XIII-a. 

Nu au fost admiși la teză 232 liceeni, iar 547 au lipsit de la susţinerea tezei. 
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Reuşita înregistrată constituie 93,20%, iar 6,8% din elevi nu au reuşit să 

înregistreze o notă de promovabilitate. Din elevii corigenţi 547 -  au corigenţă la o 

disciplină şcolară, 134 - la două discipline şcolare şi 183 - la trei discipline şcolare. 

În anul curent de studii s-au desfăşurat inspecţii speciale în 3 instituţii de 

învăţământ secundar: Gimnaziul „Taras Şevcenco” (ordinul DGETS nr.330 din 07 

mai 2021); Gimnaziul nr.7 (ordinul DGETS  nr.345 din 14 mai 2021); Gimnaziul  

„Galata” (ordinul DGETS  nr.364 din 21 mai 2021). Obiectivele inspecţiei au fost 

stabilirea nivelului de dezvoltare/formare a competenţelor curriculare; nivelul de 

organizare a activității personalului de conducere şi a personalului didactic în 

realizarea eficientă a curriculumului naţional.  

În rezultatul inspecţiei s-a constatat necesitatea de a fi revăzut Proiectul 

managerial al instituţiei de învăţământ în scopul adaptării cerinţelor actuale de 

elaborare, proiectării unor controale concrete la disciplinele şcolare ce vizează 

calitatea procesului educaţional, nivelul de formare/dezvoltare a competenţelor, 

racordării terminologiei didactice utilizate în corespundere cu actele normative. De 

asemenea s-a specificat necesitatea constituirii unui sistem instituţional de evaluare 

prin planificarea/monitorizarea în dinamică şi analiza rezultatelor elevilor la 

disciplinele şcolare; elaborarea notelor informative corect structurate, cu analize 

consistente, constatări, precum și cu propuneri concrete care sunt o urmare logică a 

celor constatate în cadrul acţiunilor de evaluare şi control.  

La nivel de cadre didactice s-a recomandat utilizarea strategiilor interactive în 

cadrul demersului didactic, implicând elevii în activități de instruire reciprocă și 

învățare prin cooperare, orientate spre formare de competente; încurajarea 

participării  elevilor la activitățile competitive organizate la nivel de sector și 

municipal la disciplinele școlare. 

În temeiul ordinului DGETS nr. 94 din 09.02.2021 „Cu privire la organizarea şi 

desfăşurarea vizitelor de monitorizare”, în perioada 16.02-16.03.2021, au fost 

realizate vizite de monitorizare în instituţiile de învăţământ primar şi secundar, 

ciclul I şi II (cu instruire în limba rusă) cu privire la procesarea rezultatelor 

evaluării elevilor în clasele I - IV-a și înscrierea lor în documentele școlare. 

Obiectivul vizitei de monitorizare a fost „Asigurarea implementării calitative a 

prevederilor actelor normative reglatorii cu privire la procesarea rezultatelor 

evaluării elevilor în clasele I - IV-a”.  

Vizite de monitorizare au fost  întreprinse în 18 instituţii de învăţământ (LT 

„Mihai Grecu”, IPLT „Petru Movilă”, IPLT „Dimitrie Cantemir”, LT „Nicolai 

Gogol”, Gimnaziul nr.86, LT „I.S.Neciui-Leviţchi”, IPLT „Alexandr Puşkin”, LT 

„Anton Cehov”, Liceul „Mihailo Koţiubinski”, Gimnaziul „Steliana Grama”, 

Şcoala Primară nr.95, IPÎLT „Orizont”, IPLT „Olimp”, LT „Dacia”, LT „Mihail 

Lomonosov”, LT „Bogdan Petriceicu Haşdeu”, Gimnaziul nr.77, Gimnaziul 

nr.45).  

În cadrul monitorizării au fost verificate cataloagele școlare, tabelele 

performanțelor școlare, tabelele reușitei școlare, portofoliile performanțelor și 

caietele de lucru ale elevilor. 

Au fost identificate şi unele abateri de la actele normative: în Gimnaziul 

„Steliana Grama” la Educație plastică, clasa I-a sunt scrişi descriptori la EFE în 

semestrul I, iar la Științe clasa a II-a, rezultatele EC au fost notate cu calificativele 

în loc de descriptori. În Liceul „M. Koţiubinski” la disciplina limba engleză (clasa 
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a IV-a) mediile semestriale sunt exprimate prin descriptori în loc de calificativele. 

În caietele elevilor clasei a IV-a, LT „N.V.Gogol” pe parcursul semestrului II sunt 

puse note.  

La capitolul relevanţa activităţii de consiliere metodică desfăşurată în vederea 

implementării documentelor de politici curriculare în perioada 06-09 octombrie 

2020 au fost organizate seminare pentru cadrele de conducere responsabile de 

procesul educațional la disciplinele şcolare (ordinul nr. 789 din 10.10.2019 „Cu 

privire la organizarea seminarelor metodologice pentru cadrele de conducere 

responsabile de procesul educațional din instituţiile de învăţământ primar şi 

secundar”). 

Pornind de la cadrul normativ, seminarele au avut drept scop punerea la 

dispoziţia cadrului de conducere informaţia necesară referitor la organizarea şi 

dirijarea procesului educaţional la disciplinele din Planul-cadru, să propună 

sugestii de monitorizare/eficientizare a procesului de implementare a 

curriculumului şcolar, ediţiile 2018 şi 2019 cu focusare pe: dominanta managerială 

de implementare a curriculumului; perioada de adaptare a elevilor din clasa a V-a; 

temele de cercetare şi implementare propuse cadrelor didactice; proiecte de 

administrare a disciplinei; evaluarea şi notarea rezultatelor şcolare; tema pentru 

acasă, complexitate, volum; managementul învăţământului la distanţă. 

În cadrul seminarelor a fost organizată runda de întrebări şi răspunsuri, la care 

specialiştii la disciplinele şcolare au venit cu sugestii şi răspunsuri concrete. 

 

     Atestarea cadrelor didactice si a cadrelor de conducere 
Procesul de atestare a cadrelor didactice din instituțiile de învățământ preșcolar, 

primar și secundar, ciclul I și ciclul II, centrele extrașcolare și școlile sportive s-a 

desfășurat în conformitate cu prevederile Regulamentului de atestare a cadrelor 

didactice din învățământul general, profesional tehnic și din cadrul structurilor de 

asistență psihopedagogică, aprobat prin ordinul Ministerului Educației, Culturii și 

Cercetării (actualmente Ministerul Educației și Cercetării ) nr.1091 din 07.10.2020.  

Comisia municipală de atestare a cadrelor didactice, constituită din 206 persoane 

(ordinul DGETS nr. 248 din 31.03.2021) structurată în 31 de Comisii pe discipline 

a examinat materialele aferente procesului de atestare prezentate de către 

responsabilii de atestare din cadrul instituțiilor de învățământ şi a elaborat probele 

didactice și studii de caz pentru evaluarea competențelor profesionale a cadrelor 

didactice. 

Conform ordinului DGETS nr. 261 din 08.04.2021, cadrele didactice supuse 

atestării au susținut la 24 aprilie 2021, în regim online, prin intermediul platformei 

Google Meet, probele: Studiu de caz pentru conferirea gradului didactic doi, 

Interviul de evaluare a competențelor profesionale și prezentarea 

produsului/proiectului din practica educațională pentru confirmarea gradului 

didactic unu și superior în cadrul Comisiei municipale de atestare. 

La etapa municipală s-au prezentat și au susținut probele la 29 discipline școlare 

pentru: 

- Conferirea gradului didactic doi - 393 de candidați (din care s-a recomandat 

pentru conferirea gradului didactic doi  - 391 de cadre didactice; 1 cadru didactic a 

scris cerere pentru sesiunea repetată; 1 cadru didactic nu s-a prezentat); 
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- Confirmarea gradului didactic unu - 107 candidați (din care s-a recomandat 

pentru confirmarea gradului didactic unu - 104 cadre didactice; 2 cadre didactice 

au scris cerere pentru sesiunea repetată, 1 cadru didactic nu a susținut proba 

Interviul, fiind retrogradată prin confirmare la gradul didactic II);  

- Confirmarea gradului didactic superior - 57 de candidați. 

- Recomandate pentru conferirea gradului superior - 552 de cadre didactice. 

Totodată, a fost desfășurată și etapa municipală de atestare a cadrelor de 

conducere din instituțiile de învățământ preșcolar, primar și secundar, ciclul I și 

ciclul II, centrele extrașcolare și școlile sportive în conformitate cu Regulamentul 

de atestare a cadrelor de conducere din învățământul general și profesional tehnic. 

Comisia municipală de atestare a cadrelor de conducere, în număr de 42 

persoane, aprobată prin ordinul DGETS nr.260 din 08.04.2021, structurată în 3 

subgrupe a dispus: 

Conferirea gradului managerial doi pentru 33 candidați (conferirea gradului 

managerial doi - 31 cadre de conducere; respinse - 2 persoane;  

Confirmarea gradului managerial doi pentru 21 candidați.   

Probleme identificate: 

- completarea fișei de atestare cu unele erori, ceea ce demonstrează cunoașterea 

insuficientă a Regulamentului de atestare de către responsabilii de atestare din 

instituțiile de învțământ; 

- cunoașterea insuficientă a documentelor de politici curriculare de către cadrele 

didactice; 

- interpretarea eronată de către unele cadre didactice a termenului de 

produs/proiect din practica educațională, prezentând o raportare a activității 

didactice și de formare continuă; 

- demonstrarea unui nivel minim de abilități a unor cadre didactice la susținerea 

studiului de caz și interviului de evaluare; 

Soluții: 

 - organizarea activităților practice de formare pentru cadrele didactice și 

responsabilii de atestare din instituțiile de învățământ; 

 - crearea probelor de evaluare model la toate disciplinele școlare. 

 

Stimularea activității creative a pedagogului prin intermediul concursurilor 

Concursului municipal „Pedagogul Anului-2021”, ediția a XII-a 

Calitatea actului educaţional presupune demonstrarea eficienţei profesionale.  

 Una din cele mai relevante forme de competitivitate a personalului didactic este 

Concursul municipal „Pedagogul Anului”, subvenţionat de Consiliul Municipal 

Chişinău. 

Cea de-a XVII-a ediţie a Concursului municipal „Pedagogul Anului-2021” s-a 

desfăşurat în perioada 01.02.2021 – 17.02.2021 (ordinul DGETS nr. 70 din 

29.01.2021) 

La concurs au participat 14 reprezentanți din 13 instituții din subordine: IPLTPS 

nr.2, IPLT „Ginta Latină”, IPLT „Hyperion”, LT„M. Sadoveanu”, IPLT 

„Principesa Natalia Dadiani”, Școala primară nr.12 „A. Popovici”, IET nr. 25,  IET 

nr. 227, IET nr. 98, IET nr. 225, IET nr. 143, IET nr. 52, IET nr. 215. 

În rezultatul evaluării probelor de concurs de către membrii Comisiei municipale 

a fost stabilit următorul clasament: 
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   Categoria „Educatorul Anului”: 

   Premiul I - Angela Jomir, conducător muzical, grad didactic I, Instituția de 

educație timpurie nr.52 din mun. Chișinău. 

   Premiul II - Aurelia Covalschi, educator, grad didactic II, Instituția de educație 

timpurie nr.25 din mun. Chișinău. 

   Premiul II - Domnica Solovei, educator, grad didactic II, Instituția de educație 

timpurie nr.143 din mun. Chișinău. 

   Premiul III - Elena Chiforișin, director/educator, grad didactic I, Instituția de 

educație timpurie Nr. 98 din mun. Chișinău. 

Premiul III - Cristina Ursachi, educator, grad didactic II, Instituția de educație 

timpurie nr. 225 din mun. Chișinău. 

Premiul III - Ana Mecluș, educator, grad didactic II, Instituția de educație 

timpurie Nr. 227 din mun. Chișinău.  

Mențiune - Oxana Zgardan, educator, grad didactic II, Instituția de educație 

timpurie Nr.215 din mun. Chișinău. 

 

    Categoria „Învățătorul Anului”: 

Premiul I - Eugenia Codrean, învățătoare, grad didactic II,  Școala primară 

nr.12 „A. Popovici” din mun. Chișinău. 

Premiul II - Elena Nicolau, învățătoare, grad didactic II, Instituția Publică Liceu 

Teoretic cu Profil Sportiv nr.2 din mun. Chișinău. 

Premiul III - Andrei Bărgan, învățător, grad didactic II, Instituția Publică Liceul 

Teoretic „Hyperion” din mun. Chișinău. 

 
   Categoria „Profesorul Anului”: 

Premiul I -  Tatiana Țurcan, profesoară, grad didactic I,  Instituția Publică 

Liceul Teoretic „Principesa Natalia Dadiani” din mun. Chișinău. 

Premiul II - Natalia Moglan, profesor, grad didactic I, Instituția Publică Liceul 

Teoretic  „Hyperion” din mun. Chișinău. 

Premiul III - Valentina Stratulat, profesor, grad didactic I, Liceu Teoretic     

„M. Sadoveanu” din mun. Chișinău. 

Premiu III - Olga Zuza, profesor, grad didactic Superior, Instituția Publică 

Liceul Teoretic „Ginta Latină” din mun. Chișinău. 

Premierea învingătorilor se va organiza în luna octombrie de „Ziua 

profesorului”, 5 octombrie 2021.  

 

Concursul municipal „Diriginte, drag părinte”, ediția a XII-a 

Concursul municipal al diriginților de clasă „Diriginte, drag părinte”, ediția a 

XII-a, a fost organizat în format online, în perioada  lunilor martie - aprilie 2021, 

iar ceremonia de premiere a învingătorilor s-a desfășurat în scuarul „Mihai 

Eminescu” la data de 22 mai 2021.  

La concurs au participat 20 de diriginți de clasă din 18 instituții de învățământ 

primar, secundar. 

Conform deciziei juriului, învingătorii concursului au devenit: 

Categoria „Dirigintele anului”:  

- treapta primară: Goldur Nina, IPLT „Principesa Natalia Dadiani”; 

- treapta gimnazială: Dima Lucia, IPLT „Liviu Rebreanu”; 
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- treapta liceală: Roșca Tatiana, Complexul educațional Liceul-grădiniță „Kiril și 

Metodii”.  

Nominalizări: 

-  „Cea mai reușită prezentare”: Odobescu Mariana, LTPA „Elena Alistar”; 

- „Cel mai creativ diriginte de clasă”: Basistîi Olga, LT „Anton Cehov”; 

- „Cea mai reușită prezentare a temei de acasă”: Vizitiu Veronica, LT „Grătiești”; 

- „Cea mai originală lecție”: Dimitriu Irina, IPLT „Tudor Vladimirescu”; 

- „Cea mai reușită prezentare a raportului de creație”, Morcov Viorica, LT„George 

Călinescu”. 

    Mențiuni de gradul I: 

- Isob Viorica, IPLTPA „Mihail Berezovschi”; 

- Corinenco Alexandr, LT „Antioh Cantemir”; 

- Rața Lucia, LT „George Meniuc”; 

- Șamatailo Alina, LT „Vasile Lupu”. 

Mențiune de gradul II: 

- Sambrițcaia Irina, LT „Gheorghe Ghimpu”; 

- Șchiopu Nadejda, Gimnaziul cu profil teatral „Ion Luca Caragiale”; 

- Lovțov Elena, Mențiune de gradul II, IPLT „Ștefan cel Mare”; 

- Meșcoi Irina, IPLT „Nicolae Milescu-Spătarul”;  

- Boronina Florina, IPLT „Olimp”. 

 

Relevanţa realizării potențialului intelectual şi creativ al elevilor capabili de 

performanțe în baza activităților competitive 

Olimpiadele și concursurile şcolare la disciplinele de studii au drept scop 

stimularea interesului sporit al elevilor în raport de anumite discipline şi domenii 

ale cunoaşterii; dezvoltarea abilităţilor intelectuale şi a spiritului competitiv; 

selectarea, la nivel de performanţă a potenţialului intelectual al municipiului în 

scopul participării ulterior la olimpiada republicană. 

În anul curent de studii a fost realizată doar etapa locală a olimpiadelor la 

disciplinele şcolare, cauza fiind suspendarea desfășurării olimpiadelor de către 

MECC în perioada pandemiei de COVID-19, în temeiul Hotărârii nr. 47 a 

Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică, și ordinului MECC nr. 

197/2021. Cu toate acestea  la nivel de municipiu au fost organizate concursuri la 

disciplinele școlare în regim online. 

Cele mai relevante fiind: 

   - „Lecturiada publică pentru juniori și seniori”, ediția a XIX-a, 2021, cu 

participarea în direct a 1097 de elevi;  

- Concursul municipală „Limba  noastră-i o comoară”, ediția a IV-a, cu 

participarea a 149 de elevi; 

- Concursul Național „Mediul local și dezvoltarea durabilă”, cu participarea a 13 

elevi din clasele a X-a - XII-a, care au prezentat 8 proiecte ecologice;  

- Concursul internațional „Живая классика” la care au participat 76 elevi;  

- Concursul municipal, recital de poezie în limba ucraineană „Sfaturi bune”, cu 

participarea 20 elevi; 

- Concursul municipal de creație vizuală, „Mărțișor - fir de dor”, cu participarea a 

82 elevi; 
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- Concursul de lucrări plastice „Vaccinurile ne apropie”, cu participarea a 185 

elevi;  

- Olimpiada on-line la șah, ciclul gimnazial, ediția anului 2021”, cu participarea a 

39 elevi;  

- Olimpiada on-line la șah, ciclul primar, ediția anului 2021”, cu participarea a 39 

elevi;  

- Conferința „Personalități notorii ale Basarabiei care au contribuit la trezirea 

conștiinței naționale în secolele XX-XXI”, cu participarea a 51 elevi. 

La nivel internaţional, pe parcursul anului de studii 2020-2021, elevii din 

instituţiile de învăţământ primar şi secundar au înregistrat performanțe marcante, 

obținând 36 medalii şi menţiuni (2 medalii de aur, 1 - de argint, 23 - de bronz, 2 

premii speciale și 8 mențiuni de onoare): 

Medalii de aur: 

Andrei Adelina, IPÎLT „Orizont”,  clasa a XI-a, Olimpiada Europeană de 

Matematică pentru Fete, ediția a X-a; Spinei Mihai, IPÎLT „Orizont”, clasa a XII-a, 

Olimpiada Balcanică de Matematică, ediția a 37-a. 

Medalie de argint: 

- Spinei Mihai, IPÎLT „Orizont”, clasa a XII-a, Olimpiada Internațională de 

Matematică, ediția a 61-a. 

Medalii de bronz: 

- Babuc Constantin, IPÎLT „Orizont”, clasa a IX-a, Olimpiada Balcanică de 

Matematică pentru Juniori, ediția a XXIV-a și Olimpiada Internațională de 

Biologie;  

- Jechiu Leonard, IPÎLT „Orizont”, clasa a IX-a, Olimpiada Balcanică de 

Matematică pentru Juniori, ediția a XXIV-a;  

- Iordachi Bianca, IPÎLT „Orizont”, clasa a VIII-a, Olimpiada Balcanică de 

Matematică pentru Juniori, ediția a XXIV-a;  

- Josu Dumitru, IPÎLT „Orizont”, clasa a XII-a, Olimpiada Internațională de 

Matematică, ediția a 61-a și Olimpiada Balcanică de Matematică, ediția a 37-a;  

- Suruceanu Valentin, IPÎLT „Orizont”, clasa a XII-a, Olimpiada Internațională 

de Matematică, ediția a 61-a, Olimpiada Balcanică de Matematică, ediția a 37-a  și 

Olimpiada Internațională de Matematică, ediția a 62-a;  

- Cernatinschi Dan, IPÎLT „Orizont”, clasa a X-a, Olimpiada Balcanică de 

Matematică, ediția a 37-a;   

- Griza Mădălina, IPÎLT „Orizont”, clasa a XI-a, Olimpiada Europeană de 

Informatică pentru Fete;  

- Frija Marius, IPÎLT „Orizont”, clasa a XI-a, Olimpiada Europeană de Fizică 

și Olimpiada Internațională de Fizică;  

- Nicov Ștefan, IPÎLT „Orizont”, clasa a XI-a, Olimpiada Europeană de Fizică 

și Olimpiada Internațională de Fizică;  

- Șotropa Victor, IPÎLT „Orizont”, clasa a XI-a, Olimpiada Internațională de 

Fizică;  

- Secu Vladimir, IPÎLT „Orizont”, clasa a XI-a, Olimpiada Europeană de 

Fizică;  

- Purice Victor, IPÎLT „Orizont”, clasa a XI-a, Olimpiada Internațională de 

Informatică, ediția a 32-a;  
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- Cernei Andreea, IPÎLT „Orizont”, clasa a X-a, Olimpiada Internațională de 

Biologie;  

- Andrei Adelina, IPÎLT „Orizont”,  clasa a XI-a, Olimpiada Internațională de 

Matematică, ediția a 62-a; Olimpiada Internațională de Chimie, ediția a 53-a; 

- Sclearuc Marius, IPÎLT „Spiru Haret”, clasa a XI-a, Olimpiada Internațională 

de Matematică, ediția a 62-a;  

- Mocreac Valerian, IPÎLT „Orizont”,  clasa a XI-a, Olimpiada Internațională 

de Chimie, ediția a 53-a. 

Premii speciale: 

- Griza Mădălina, IPÎLT „Orizont”, clasa a XI-a, Premiul special Oracle 

Academy, Concursul Internațional de Științe și Inginerie Regeneron ISEF. 

- Vizitiv Ana, Liceul „Da Vinci”, clasa a XI-a, Premiul special Oracle 

Academy, Concursul Internațional de Științe și Inginerie Regeneron ISEF. 

Mențiuni de onoare: 

-  Spinei Mihai,  IPÎLT „Orizont”, clasa a XII-a,  Olimpiada Internațională de 

Matematică, ediția a 62-a;  

- Cernatinschi Dan, IPÎLT „Orizont”, clasa a X-a,  Olimpiada Internațională de 

Matematică, ediția a 61-a și Olimpiada Internațională de Matematică, ediția a 62-a;  

- Patlatîi Adelina, IPÎLT „Orizont”, clasa a XI-a, Olimpiadei Europene de 

Matematică pentru Fete, ediția a X-a;  

- Secu Vladimir, IPÎLT „Orizont”, clasa a XI-a, Olimpiada Internaționala de 

Fizică;  

- Căruntu Patrick, IPÎLT „Orizont”, clasa a XI-a, Olimpiada Europeană de 

Fizică;  

- Șotropa Victor, IPÎLT „Orizont”, clasa a XI-a, Olimpiada Europeană de Fizică; 

-  Andrei Adelina, IPÎLT „Orizont”,  clasa a XI-a, Olimpiada Balcanică de 

Matematică, ediția a 37-a.   

 

Evaluări finale 

Una din cele mai relevante forme de apreciere a rezultatelor școlare și a calității 

procesului de instruire propriu zis este evaluarea competenţelor la finele anului 

studii, care reprezintă o componentă fundamentală a procesului educaţional.  

Rolul evaluării externe este justificat prin necesitatea măsurării eficacităţii şi 

eficienţei procesului de instruire, de a obţine informaţii relevante privind 

rezultatele şcolare ale elevilor şi de a oferi feedback-ul aşteptat. 

Rezultatele examenelor de absolvire, în condiţiile în care acestea sunt organizate 

şi desfăşurate în mod corect, reprezintă nu doar o estimare a performanţei elevilor, 

dar şi un instrument de evaluare a calităţii studiilor. 

În temeiul art. 27 aliniat (8) din Codul educației nr. 152 din 17.07.2014, 

Metodologiei de organizare şi desfăşurare a testării naționale în învăţământul 

primar, aprobată prin ordinul MECC nr.1572 din 23.10.2028, Instrucțiunii privind 

testarea națională în învăţământul primar în condițiile pandemiei de Covid-19, 

sesiunea 2021, aprobată prin ordinul MECC nr.451 din 30.04.2021 și a ordinului 

DGETS nr.329 din 06.05.2021 „Organizarea şi desfăşurarea testării naţionale în 

învăţământul primar, sesiunea 2021”, în perioada 12-20.05.2021, în instituțiile de 

învățământ din municipiul Chișinău, s-a desfășurat testarea națională în 

învăţământul primar. 
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La testarea națională au participat 8386 elevi din clasa a IV-a, care au studiat 

disciplinele evaluate după curriculum național și 51 elevi cu cerințele educaționale 

speciale care au studiat conform curriculumului modificat. 

Rezultatele comparative a testării naționale la disciplinele şcolare evaluate 

pentru anii 2019 și 2021: 

Denumirea 

disciplinei 

Anul 

de 

studii 

Au 

participat 

Calificativul acordat 

Au 

lipsit 

Pe 

listă „Foarte 

bine” 
„Bine” „Suficient” „Insuficient” 

Matematica 
2019 8505 3757 4022 726 0 19 8524 

2021 9154 4842 3565 745 2 192 9346 

Limba şi literatura 

română 

2019 6654 3437 2869 348 0 16 6670 

2021 7167 3717 3078 371 1 154 7321 

Limba şi literatura 

rusă 

2019 1849 907 841 101 0 5 
1854 

2021 1983 590 1221 172 0 42 2025 

Limba şi literatura 

română (alol.) 

2019 1847 762 741 344 0 7 1854 

2021 1948 779 753 416 0 77 2025 

Limba şi literatura 

ucraineană 

2019 21 11 10 0 0 0 21 

2021 25 5 18 2 0 0 25 

Limba şi literatura 

bulgară 

2019 32 22 8 2 0 0 32 

2021 33 4 21 8 0 0 33 

Analiza comparativă a rezultatelor la matematică constată o creștere a 

calificativului „Foarte bine” cu 8,72%, calificativului „Insuficient” cu 0,03%, și o 

descreștere a calificativului „Bine” cu 8,35%, calificativului „Suficient” cu 0,40%. 

 

Rezultatele testării naționale la Matematică

 

Analiza comparativă a rezultatelor la Limba și literatura română constată o 

creștere a calificativului „Foarte bine” cu 0,20%, calificativului „Insuficient” cu 

0,02%, o descreștere a calificativului „Bine” cu 0,18% și a calificativului 

„Suficient” cu 0,04%. 

Rezultatele testării naționale la Limba și literatura română 

 

2019

2021

„FB”
„Bine”

„Suficient”
„Insuficient”

44,18%
47,29%

8,53%
0,0

52,90%38,94%

8,13%
0,03%

2019

2021

„FB”
„Bine”

„Suficient”
„Insuficient”

51,66%
43,12% 5,22%

0,00

51,86%
42,94%

5,18%
0,02%
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Analiza comparativă rezultatelor la limba și literatura rusă constată 

descreșterea calificativului „Foarte bine” cu 19,31%, și creșterea calificativului 

„Bine” cu 16,09%, calificativului „Suficient” cu 3,22%. 

 

Rezultatele testării naționale la Limba și literatura rusă 

 

 

Analizând rezultatele testării la limba și literatura română (alol.) a determinat 

descreșterea calificativului „Foarte bine” cu 1,27%, calificativului „Bine” cu 

1,46% și creșterea calificativului „Suficient” cu 2,73%. 

 

Rezultatele testării naționale la Limba și literatura română (alol.) 

   

 
 

Analiza rezultatelor testării la limba și literatura ucraineană constată 

descreșterea calificativului „Foarte bine” cu 32,38%, creșterea calificativului 

„Bine” cu 24,38% și a calificativului „Suficient” cu 8,00%. 

 

Rezultatele testării naționale la Limba și literatura ucraineană 

 

 
 

Analizând rezultatele testării la limba și literatura bulgară a relevat 

descreșterea calificativului „Foarte bine” cu 56,63%, și creșterea calificativului 

„Bine” cu 38,63%, a calificativului „Suficient” cu 18,00%. 

 

 

 

2019

2021

„FB”
„Bine”

„Suficient”
„Insuficient”

49,06% 45,48% 5,46%
0,0

29,75% 61,57%

8,68
0,0

2019

2021

„FB”
„Bine”

„Suficient”
„Insuficient”

41,26%
40,11%

18,63%
0,00

39,99% 38,65%

21,36%

0,00

2019

2021

„FB”
„Bine”

„Suficient”
„Insuficient”

52,38%
47,62% 0,00

0,00

20,00%
72,00%

8,00% 0,00%
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Rezultatele testării naționale la Limba și literatura bulgară 

 
 În conformitate cu rapoartele prezentate de către instituțiile de învățământ 

conform Anexei nr.1 din Metodologia de organizare și desfășurare a testării 

naționale în învățământul primar, s-a constatat că subiectele la toate disciplinele 

şcolare evaluate au fost elaborate în conformitate cu Curriculum național și 

programele pentru testarea națională, având un grad mediu de complexitate. 

Sarcinile au fost formulate corect. Volumul și conținutul testelor de evaluare a fost 

raportat la nivelul mediu. Elevii s-au încadrat în timpul alocat.  

Majoritatea elevilor identifică și utilizează conceptele matematice și a limbajului 

matematic în situații de învățare și cotidiene, aplică operaţiile aritmetice și 

proprietăţile acestora în contexte variate, dispun de competențe comunicative la 

limba și literatura română, limba și literatura rusă, limba și literatura ucraineană,  

limba și literatura bulgară. Unii elevi au întâmpinat dificultăţi la rezolvarea 

problemei și la efectuarea calculelor. Unele texte pentru proba orală la limba și 

literatura română (alolingvi) au avut un nivel sporit de dificultate.  

 Examenele de absolvire a gimnaziului, sesiunea 2021 s-au desfășurat în 

corespundere cu prevederile Regulamentului cu privire la examenele naționale de 

absolvire a gimnaziului, aprobat prin ordinul MECC nr. 48 din 23.01.2018 și a 

Instrucțiunii privind desfășurarea examenelor naționale de absolvire a gimnaziului 

în condițiile pandemiei de Covid-19, ordinul nr. 483 din 17.05.2021 al MECC.  

Conform orarului stabilit de MECC prin ordinul nr. 1067 din 02.10.2020, în 

perioada 03-14 iunie 2021 s-a desfășurat sesiunea de bază, iar în perioada 23-28 

iunie curent, în conformitate cu prevederile ordinului MECC nr. 757 din 22 iunie 

2021, potrivit ordinului DGETS nr. 464 din 22.06.2021 „Cu privire la examenele 

naționale de absolvire a gimnaziului, sesiunea specială 2021”, s-a desfășurat 

sesiunea specială pentru candidații care în timpul sesiunii de bază nu s-au 

prezentat la sesiune pe motiv de boală.    

Conform ordinului MECC nr. 784 din 28 iunie 2021, în perioada 05-08.07.2021 

pentru elevii care din diferite motive nu s-au prezentat la examene, dar și pentru 

cei care au susținut corigența sau au luat note insuficiente la cele 2 sesiuni 

anterioare, s-a desfășurat sesiunea suplimentară. În acest scop, DGETS a emis 

ordinul nr. 496 din 29.06.2021, referitor la organizarea și desfășurarea sesiunii 

suplimentare de examene 2021, prin care a fost stabilit Centrul de Examene IPLT 

„Minerva”.  

Pe parcursul sesiunii, desfășurarea examenelor a fost monitorizată de specialiștii 

DGETS, conform ordinului DGETS nr. 391 din 28.05.2021 cu privire la 

„Asigurarea monitorizării examenelor în Centrele de bacalaureat și în Centrele de 

examen”, în toate Centrele de Examen pentru absolvirea gimnaziului din 

subordine, după cum urmează: Limba și literatura română, alolingvi -  28 de 

2019

2021

„FB”
„Bine”

„Suficient”
„Insuficient”

68,75% 25,00%
6,25% 0,00

12,12% 63,63%
24,25%

0,00
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instituții; Matematica – 30 de instituții;  Limba de instruire – 28 de instituții;  

Istoria românilor și universală – 28 de instituții. 

În sesiunea de examene 2021, din cei 7382 elevi înscriși pe SAPD al Agenţiei 

Naționale pentru Curriculum și Evaluare a MECC (7355 absolvenți din anul curent 

de studii, 9 restanțieri din ultimii 2 ani de studii și 18 elevi înscriși pentru 

susținerea examenelor prin externat), au participat la examene 7292 de candidați, 

cu 836 candidați mai mult decât în sesiunea 2019. 

În rezultatul celor 3 sesiuni de examene (de bază, specială și suplimentară), au 

promovat examenele 7239 candidați, iar 37 au luat note insuficiente, fiind respinși. 

Procentul promovabilității constituie 99,85 (cu 1,2% mai mult decât în sesiunea 

din anul 2019). Calitatea rezultatelor constituie 45,36 %, cu 0,55% mai puțin decât 

în sesiunea din 2019.  

Nota medie constituie 7,3, cu 0,11 unități mai mică decât în sesiunea, 2019.                                                                                                                                                                                                                                                 

Nr. de 

absolvenţi 

Din aceștia, cu media examenului de absolvire a gimnaziului: 

10 [9,99-9] [8,99-8] [7,99-7] [6,99-6] [5,99-5] 

7239 53 653 1724 2255 1827 727 

  Analiza notelor medii pe municipiu denotă, în esență, un principiu al 

obiectivității în cadrul sesiunii de examene.  Pentru argumentare se propune 

diagrama de mai jos. 

                                                                                                                                      

Menționăm că 53 de candidați din 26 instituții de învățământ au luat la 

examenele de absolvire a gimnaziului nota „10” pe linie. Prezentăm mai jos topul 

acestor instituții: 

0

500

1000

1500

2000

2500

10 [9,99-9] [8,99-8] [7,99-7] [6,99-6] [5,99-5]

53
653

1724

2255
1827

727

Distribuția notelor medii a examenelor de absolvire 
pe municipiu, sesiunea 2021
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Rezultatele finale pe disciplinele de examene: 
Disciplina de 

examen 

Au  

parti

cipat 

Au 

prom

ovat 

Note Reuș

ita 

% 

Calita

tea 

% 

Nota 

medie 
10 9 8 7 6 5 4-1 

Limba și lit. 

română, 

alol. 

1694 1689 32 167 523 492 321 154 4 99,77 42,62 7,1 

Matematica  7292 7245 1086 691 1484 1437 1446 1101 34 99,54 44,72 7,3 

Limba și lit. 

română, șc. 

naț. 

5597 5587 133 620 2003 1584 858 389 1 99,98 49,24 7,3 

Limba și lit. 

rusă 
1694 1692 45 139 608 610 258 32 0 100 46,75 7,4 

Istoria 

românilor și 

universală 

7291 7281 284 676 2210 2199 1309 603 1 99,99 43,47 7,2 

Rezultatele examenelor pe discipline denotă o distribuţie egală a elevilor în 

jurul mediei la toate disciplinele de examene, cu excepția examenului la 

Matematică, unde se face clar observată tendința de creștere a notelor de „10”, dar 

și a notelor de „8”, diferența fiind neînsemnată între nota „7” și „6” (9 candidați).  

 

 

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3

4
4

7

Instituţia Publică Liceul Teoretic "Mircea Eliade"

Instituţia Privată de Învăţămînt Liceul Teoretic "ORIZONT" Durlești

Instituţia Publică Liceul Teoretic "Ştefan cel Mare"

Liceul Teoretic "Mihai Eminescu"

Instituţia Publică Liceul Teoretic "Alexandru Ioan Cuza"

Liceu Teoretic "Waldorf" (cu grupe de grădiniţă)

Instituţia Publică Liceul Teoretic "Mihai Viteazul"

Nr. candidați cu „10”  pe linie

0

2000

4000

10 9 8 7 6 5 4-1

Note

Distribuția notelor 
pe discipline de  examen, sesiunea 2021

Limba și lit. română, alol.
Matematica
Limba și lit. română, șc.naț.
Limba și lit. rusă
Istoria românilor și universală
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Examinarea contestaților 

La Comisia Municipală de Contestare, conform prevederilor Regulamentului 

cu privire la examenele naționale de absolvire a gimnaziului, cap. VI, 

Formularea și examinarea contestațiilor, art. 122-127, au fost înaintate 996 de 

lucrări (cu 380 mai puține decât în sesiunea 2019). Cel mai mare număr de 

lucrări pentru contestare, ca și în anii precedenți, a fost prezentat la Istoria 

românilor și universală (472 lucrări, oricum cu 97 mai puține decât în sesiunea 

2019), cel mai mic – la Limba și literatura rusă (25 lucrări), la Limba și 

literatura română, alolingvi (26 lucrări). 

Membrii Comisiilor Municipale de Contestare la disciplinele de examen au 

reevaluat itemii solicitați de candidați, indicați pe testul de examen, evaluând 

testele în baza baremelor de corectare, aplicând schema de convertire a 

punctelor în note aprobată prin ordinul MECC nr. 17 din 03.06.2021 la 

completarea borderourilor de notare.  

   

 

Absolvenții care și-au exprimat dezacordul cu nota oferită la examen de către 

Comisia Municipală de Evaluare au contestat rezultatele: IPLT „S. Haret” (106 la 

Istoria românilor și universală, 85 la limba și literatura română, 24 la matematică), 

„Gaudeamus” (100 la Istoria românilor și universală, 39 la limba și literatura 

română), LT „I. Creangă” (30 la Limba și literatura română, 16 la matematică). 

99,77 99,54 99,98 100 99,99

42,62 44,72 49,24 46,75 43,47
7,1 7,3 7,3 7,4 7,2

0

100

200

Limba și lit. română, 
alol.

Matematica Limba și lit. română, 
șc.naț.

Limba și lit. rusă Istoria românilor și 
universală

Rezultatele examenelor de absolvire a 
gimnaziului, sesiunea 2021

Reușita% Calitatea, % Nota medie

644

350
Note confirmate

Note majorate cu 1 punct

Note majorate cu 2 p.
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Rezultatele contestațiilor, pe discipline de examen    

 

Sesiunea specială, 2021 

În perioada 23-28 iunie curent s-a desfășurat sesiunea specială, în 

conformitate cu prevederile ordinului MECC nr. 757 din 22 iunie 2021 şi a 

ordinului DGETS nr. 464 din 22.06.2021 „Cu privire la examenele naționale de 

absolvire a gimnaziului, sesiunea specială 2021”.  

În temeiul demersurilor instituțiilor de învăţământ la sesiunea specială au 

participat 15 candidați. 

 Au susținut examenele 15 candidații: 3 la Limba și literatura română, școala 

alolingvă; 4 la Matematica; 2 la Limba și literatura română din 4 înscriși; 1 la  

Limba și literatura rusă  şi 5 la Istoria românilor și universală din 6 înscriși. 

Nu au susţinut examenele pe motiv de boală 2 candidaţi (1 candidat la 3 

examene, fiind plecat la tratament de lungă durată peste hotare și 1candidat la 

Limba și literatura română din motive necunoscute.  

 

 

          

     Sesiunea suplimentară, 2021 

 Conform ordinului MECC nr. 784 din 28 iunie 2021, în perioada 05-

08.07.2021 pentru elevii care din diferite motive nu s-au prezentat la examene, dar 

și pentru cei care au susținut corigența sau au luat note insuficiente la cele 2 

sesiuni anterioare, s-a desfășurat sesiunea suplimentară. 

A fost emis ordinul nr. 496 din 29.06.2021, referitor la organizarea și 

desfășurarea sesiunii suplimentare de examene 2021, prin care a fost stabilit 

Centrul de Examene IPLT „Minerva”. Au fost întocmite listele şi coordonate toate 

problemele de organizare a sesiunii. Cu întârziere au prezentat demersurile pentru 
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sesiunea suplimentară directorii LT „Mircea cel Bătrân”, LIMPS, IPLT „Mircea 

Eliade”, LT „Ștefan Vodă”.  

Conform listelor la sesiunea suplimentară au participat: 

- 160 de candidați din 189, care nu s-au prezentat la sesiunea de bază; 

- 341 de candidați sunt din numărul elevilor care au susținut corigența și au fost 

admiși la sesiunea suplimentară conform deciziei Consiliilor profesorale; 

-119 elevii cu note insuficiente la sesiunea de bază care urmau să susțină 

examenul repetat.  

Din numărul total al candidaților 35 sunt cu limba rusă de instruire, 154 cu  

limba română de instruire.  

Cele mai multe note insuficiente au fost la examenul de matematică (96).   

În condiții speciale au susţinut examenele 109 candidați. Din ei 71 au promovat 

examenele, iar 38 au luat note insuficiente. Nu s-au prezentat la examene din 

diferite motive 24 de candidați (7 - admiși la sesiunea suplimentară după 

lichidarea corigențelor, 6 - au luat note insuficiente la sesiunea de bază, 7 - nu s-au 

prezentat nici pentru a doua oară la examene. 

 

         

  Rezultatele finale înregistrate de absolvenții gimnaziului în sesiunea de 

examene 2021, comparativ cu rezultatele sesiunilor din ultimii 4 ani: 

Anul școlar S-au prezentat Au promovat  

examenele 

Reușita 

         % 

Calitatea 

        % 

Nota medie 

2015-2016 6201 6039 98,66 46,3 7,3 

2016-2017 6073 5999 98,74 44,67 7,3 

2017-2018 6376 6309 99,55 43,83 7,2 

2018-2019 6456 6369 98,65 45,91 7,1 

2020-2021 7292 7239 99,85 45,36 7,3 

Analizând rezultatele examenelor din sesiunea curentă, 2021 cu rezultatele 

examenelor din ultimii 4 ani, constatăm următoarele:  

- Rata promovabilității a crescut cu 1,2%, comparativ cu rezultatele sesiunii 

din anul de studii 2019-2020.  

- Coeficientul calităţii a scăzut cu 0,55%, constituind 45,36%, comparativ cu 

45,91% în 2019; 

- Nota medie, în ultimii 2 ani de examen a diminuat nesemnificativ, în 

sesiunea curentă a revenit la 7,3. 
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Sesiunea pentru candidații cu CES 

In anul de studiu 2020-2021, în clasa a IX-a au învăţat conform PEI (curriculum 

modificat), 70 de elevi cu CES din 37 de instituţii de învățământ primar, gimnazial 

și liceal din municipiul Chișinău. Unii părinți au refuzat susținerea examenelor de 

absolvire de către elevii absolvenți. Astfel, au fost prezentate 65 de dosare ale 

elevilor care au studiat conform curriculumului modificat din 33 instituții de 

învățământ gimnazial și liceal, toți 65 de elevi au fost admiși la susținerea 

examenelor naționale de absolvire a gimnaziului, conform testelor individuale 

elaborate. 

La elaborarea testelor individuale de examene au fost implicați 199 profesori 

(65 - de matematică din 33 instituții; 58 - limbă şi literatură română din 28 

instituții, 6 - limba şi literatura rusă din 4 instituții, 6 - limba şi literatura română, 

alolingvi din  6 instituții, 64 - istoria românilor şi universală din 32 instituții). 

Până la începutul sesiunii un candidat din IPLT „Alexandru cel Bun” a fost 

transferat la Penitenciarul nr.13, în mod arbitrar, fiind preluat de IP Gimnaziul 

„Dm. Matcovschi”. Prin ordin, în urma deciziei Comisiei Municipale de examene, 

s-a creat o Comisie specială pentru transportarea și administrarea testului în 

condiții de penitenciar.  

La sesiunea, 2021 au participat 64 de candidați, care au susținut examenul în 

baza curriculumului modificat. 

Un candidat din IPLT „A. Mateevici”, din motive necunoscute, nu s-a prezentat 

nici la un examen nici în cadrul sesiunii de bază, nici la sesiunea suplimentară.  

Distribuția notelor pe discipline de examen este reprezentată în diagrama de mai 

jos.                                                                                                            
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Indicele de promovare constituie 100%. Calitatea rezultatelor constituie 

31,69%, inclusiv:  

- Limba și literatura română, alolingvi – 28,5%; 

- Matematica – 24,6%; 

- Limba și literatura română, școala națională -24,13%; 

- Limba și literatura rusă – 42,8%; 

- Istoria românilor și universală – 38,46%. 

Din cei  64 candidați participanți la examene au finalizat sesiunea cu media de 

examen „9-9,99” - 1 candidat; cu media „8-8,99” - 6 candidați; cu media „7 - 

7,99” - 25 candidați; cu media „6 - 6,99” - 22 de candidați și cu media de „5 - 

5,99”-10 candidați.  

Remarcăm faptul că în ultimii ani se observă o creștere a numărului de elevi cu 

CES, dar și a mediei examenelor de absolvire.  
 

Anul 

școlar 

Nr. de 

absolvenţi 

cu CES 

Din aceștia, cu media examenului de absolvire a gimnaziului: 

10 [9,99-9] [8,99-8] [7,99-7] [6,99-6] [5,99-5] 

2020-2021 64 0 1 6 25 22 10 

2018-2019 38 0 0 3 18 11 6 

  Examenele pentru absolvirea gimnaziului, sesiunea 2021, au radiografiat foarte 

clar gradul de posedare de către elevi a competențelor obligatorii la finele acestui 

ciclu de învățământ, în pofida faptului că absolvenții au trecut prin perioada 

pandemică, cu organizarea orelor online și învățământ la distanță. Luând în 

considerație situația epidemiologică din țară, cadrele didactice, pe parcursul anului 

de studii, au depus efort de a pregăti elevii pentru sesiune, susținându-i, atât din 

punct de vedere psihologic, cât și intelectual. 

În rezultatul analizei rapoartelor Președinților Comisiilor Școlare de examene 

din municipiul Chişinău, cu privire la rezultatele examenelor, sesiunea 2021, dar și 

a informațiilor despre desfășurarea examenelor, s-au formulat următoarele 

concluzii. 

Examenele pentru absolvirea gimnaziului s-au desfășurat în temeiul 

Regulamentului cu privire la examenele de absolvire a gimnaziului, aprobat prin 

ordinul MECC nr. 48 din 23.01.2018 și a Instrucțiunii privind desfășurarea 

examenelor naționale de absolvire a gimnaziului în condițiile pandemiei de Covid-

19.   

În opinia elevilor și a profesorilor acestora, testele de examen propuse au fost 

accesibile candidaților din clasele gimnaziale și în corespundere cu programele de 

examen la disciplinele evaluate, având o dificultate medie. Timpul alocat pentru 

realizarea testelor a fost suficient, sarcinile au fost clare. Testele de examene au 

reflectat standardele curriculare corelate cu conținuturile tematice și competențele 

curriculare. Modalitatea de evaluare a competențelor curriculare a treptei 

gimnaziale, propusă în contextual pandemic, a fost una obiectivă. 

Evaluarea externă a lucrărilor la disciplinele de examen, deși s-a desfășurat în 

fiecare Centru de Examen, cu multe probleme de organizare a procesului de 

evaluare din partea Comisiei municipale de Examene, a permis încadrarea în timp 

a etapei de evaluare. Președinții Comisiilor de Evaluare Școlară au fost instruiți de 
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persoane responsabile din cadrul DGETS, cu referire la atribuțiile de funcție. În 

plus, aceștia au fost instruiți referitor la aplicarea corectă a baremului, la a doua 

ședință (în ziua examenului la disciplină), de către Președintele participant la 

ședința organizată de ANCE a MECC. 

Conducătorii instituțiilor de învățământ secundar, Președinți ai Comisiilor 

Școlare de examene, au apreciat activitatea de organizare a sesiunii, menționând 

că Comisia Municipală de Examene a organizat procesul de lucru la un nivel înalt, 

operativ și transparent. Binevenit a fost Programul de activități, elaborat și 

transmis prin poșta electronică a instituțiilor de Comisia Municipală de Examene, 

care a facilitat conlucrarea comisiilor școlare cu cea municipală în diverse 

activități, cu referire la depunerea cererilor de contestare, eliberarea lucrărilor 

pentru contestații, afișarea borderourilor cu rezultatele finale, eliberarea 

certificatelor, prezentarea rapoartelor, completarea datelor în SIPAS, etc.  

Sesiunea de examene a fost bine organizată, inclusiv procedurile de transmitere 

a testelor și de verificare a lucrărilor. 

In cazul menținerii situației epidemiologice, consideram posibilă crearea unor 

centre de verificare a lucrărilor la nivel de sector. Trei sesiuni pentru clasa a noua 

sunt prea multe, cea specială fiind de prisos. Tipurile de itemi din testele celor trei 

sesiuni au fost similare, din acest motiv a fost de ajuns doar un instructaj, în cadrul 

sesiunii de bază. 

S-a mai menționat și faptul că ar fi bine de introdus obligatoriu monitorizarea 

audio și video de către Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, pentru  

asigurarea cerințelor unice în organizarea și desfășurarea examenului de absolvire  

a gimnaziului identice cu cele de organizare și desfășurare a examenului de 

Bacalaureat.  

Liceul Teoretic cu profil tehnologic pentru copii cu vedere slabă au semnalat că 

elevii cu deficienţe de vedere au avut unele dificultăţi la realizarea testelor. Pentru 

aceştia unele sarcini care conţin termeni/simboluri specifice disciplinei) în special 

la matematică, limba engleză sau imaginile/hărţile istorice sunt mai dificile.  

În context, se propune să fie înregistrat un CD cu text audio pentru elevii cu 

deficienţe de vedere (asistentul individual nu este specialist de disciplina dată şi 

poate reda eronat informaţia). 

În același timp, sesiunea de examene din anul de studii 2020-2021, a scos în 

evidență și unele neajunsuri, remarcate atât de membrii Comisiei Municipale de 

Examene, cât și de Președinții Comisiilor Școlare de Evaluare, ce țin în mare parte 

de activitatea Comisiei Școlare de Examene și care continuă să persiste de la o 

sesiune la alta:  

- prezentarea incorectă de către unele instituții a datelor despre absolvenți la 

DGETS pentru introducerea acestora pe SAPD (IPLT „P.Movilă”, LT „Rambam”, 

LT „A.Cantemir”, LT„I.S.Neciui-Levițchi”, Complexul educațional Liceul-

grădiniță „Kiril și Metodii”); 

- prezentarea de către Președinții Comisiilor Școlare de examen a datelor 

eronate în Formularele propuse pe Google forms referitor la desfășurarea 

examenelor pe discipline, fapt ce complică evidența numărului de candidați 

veniți/plecați după prezentarea datelor la DGETS, admiși/respinși, numărul de 

teste scrise, a elevilor absenți la examen și nu oferă date reale pentru 

generalizarea/prezentarea situației la fiecare examen de către Comisia municipală. 
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Completarea cu întârziere a datelor de contact ale Președinților Comisiilor Școlare 

de Evaluare, a datelor personale ale membrilor Comisiilor de Evaluare (IPÎ LT 

„Orizont”, Durlești, LLMM, LT „Rambam”, Gimnaziul „T.Șevcenco”, LT 

„M.Eminescu”); 

- se mențin în top aceleași instituții care de la an la an prezentă un număr 

exagerat de lucrări pentru contestare la toate disciplinele de examen (de exemplu: 

IPLT „S. Haret”, IPLT „Gaudeamus”, IPLT„I. Creangă”),  ceea ce denotă faptul 

că elevilor nu li se explică corect rolul contestațiilor, nu se face o analiză a 

rezultatelor după contestare; 

 - datele din Rapoartele analitice finale (anexele 2, 3, 4 din Regulamentul cu 

privire la examenele naționale de absolvire a gimnaziului) care sunt prezentate de 

unii Președinți ai Comisiilor Școlare de Examene conțin greșeli. Chiar dacă la 

primirea acestora este verificată corectitudinea calculării datelor, în numărul 

elevilor respinși se includ și candidații care nu au fost admiși la examene sau au 

lipsit. La înscrierea notelor în Anexa nr.2 nu se ține cont de rezultatele de la 

contestare sau/și sesiunea suplimentară (LT „M. Sadoveanu”, IPLT „Alexandru 

cel Bun”, IP Liceul seral nr.1, IPLT „V. Vasilache”, Gimnaziul-internat nr.3 - 

lipsa notelor pentru Limba și literatura rusă; IPÎ LT „Orizont”, Ciocana (lipsa 

notelor pentru Limba și literatura română, alolingvi; IPLT RETT „Beniamin Zeev 

Herțli”). Unii președinți nu au prezentat Anexele nr.2 și 4 pentru elevii cu CES 

(LT „D. Alighieri”, LT „P. Movilă”);  

- greșelile din rapoartele Comisiilor școlare cauzează prezentarea eronată a 

rezultatelor examenului în Raportul final transmis Comisiei naționale și complică 

generalizarea rezultatelor la nivel de municipiu în Raportul final despre examene; 

- necunoașterea de către Președinții Comisiilor Școlare a Regulamentului cu 

privire la examenele naționale de absolvire a gimnaziului, aplicarea incorectă a 

acestuia și utilizarea eronată a denumirii documentelor;  

- iresponsabilitatea unor conducători școlari la monitorizarea procesului și 

etapelor de colectare și includere  datelor absolvenților în Sistemul Informațional 

de Personalizare a Actelor de Studii (SIPAS);  

- ignorarea atribuțiilor specificate în Regulament privind sesiunea de contestații 

și suplimentară (unii președinți s-au eschivat de la executarea competenţelor, 

delegând în mare parte sarcinile de transmitere a lucrărilor la contestare, a 

rapoartelor cu rezultatele examenelor sau preluarea lucrărilor de la sesiunea 

suplimentară etc. directorilor adjuncți, secretarului comisiei sau instituției sau 

chiar contabilului din instituție); 

- tergiversarea prezentării în termen a demersurilor pentru includerea 

candidaților la sesiunea suplimentară, în special pentru elevii care au susținut 

corigențele în cadrul sesiunii de bază și au fost admiși la examen în temeiul 

deciziei Consiliului Profesoral, respectiv nu au fost prezentate ANCE în termen 

datele cu privire la desfășurarea propriu-zisă a sesiunii; 

- nerespectarea prevederilor Regulamentului cu privire la examenele naționale 

de absolvire a gimnaziului (secţiunea 7).  

 

     Examenul național de bacalaureat 

 Examenul naţional de bacalaureat, sesiunea 2021 a fost organizat în temeiul 

Codului educaţiei şi a Regulamentului cu privire la examenul naţional de 
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bacalaureat. În municipiul Chişinău au fost instituite 31 centre de  bacalaureat, 

aprobate de Comisia Naţională de Examene şi validate prin ordinul Ministerului 

Educaţiei Culturii şi Cercetării nr. 454 din 04 mai 2021, desemnaţi preşedinţii şi 

secretarii acestor centre, membrii Comisiilor Republicane de Evaluare şi a 

Comisiilor Republicane de Examinare a Contestaţiilor, către ANCE au fost 

furnizate datele candidaţilor la examenul de bacalaureat, sesiunea de bază,  în 

conformitate cu prevederile SAPD, inclusiv a datelor pentru sesiunea suplimentară.  

În perioada desfășurării sesiunii Comisia Municipală de Examene, Preşedinţii şi 

secretarii Centrelor de Bacalaureat au dat dovadă de responsabilitate şi competenţă 

în organizarea examenelor de absolvire. 

 Desfăşurarea examenelor a fost monitorizată video, la intrare candidaţii au fost 

verificaţi cu detectoare de metale, examenele au fost monitorizate de către 

specialiştii DGETS. Ca rezultat, în sesiunea 2021 de la examene nu a fost  eliminat 

nici un  candidat din liceele din subordine.  

 În temeiul ordinului Ministerului Educaţiei nr.157 din 20 martie 2015 cu 

ulterioarele completări, a ordinului MECC nr.503 din 20 mai 2021, a fost acordată 

nota „10”, din oficiu, la proba de examen la limba străină la 1299 candidaţi din 

instituțiile de învăţământ din municipiu (comparativ cu 1008 - numărul total la 

nivel republican), care au promovat examenele cu recunoaştere internaţională 

pentru certificarea competenţelor lingvistice la limbile străine.  

De asemenea au fost eliberaţi cu acordarea notei „10”, din oficiu, 3 elevi 

olimpici la disciplina şcolară de examene matematică din Instituţia Privată de 

Învăţământ Liceul Teoretic „Orizont”.   

 În rezultatul analizei datelor statistice sa constatat, că în cele 31 Centre de 

bacalaureat din municipiu Chişinău au fost înscriși pentru participare la sesiunea de 

examene 2021 candidaţi din liceele municipale și republicane, colegii, universităţi 

şi cei care au solicitat susţinerea examenelor în regim de externat, după cum 

urmează: 

 

Munici

piul 

 

 

 

Numărul 

de centre 

 

Nr. total 

candidaţi 

la BAC 

 

Din ei: 

Candidaţi din 

licee 

municipale şi 

republicane 

Candidaţi din 

instituţiile 

de învăţământ 

mediu de 

specialitate 

Candidaţi 

din 

instituţiile de 

învăţământ 

superior 

Candidaţi 

externaţi 

Candidaţi 

din şcolile 

profesiona

le 

Chişinău 31 8495 4228 3709 203 355 0 

Din 8495 candidaţi înscriși, 4228  sunt din 93 de licee teoretice din mun. 

Chişinău, din care: 1167 candidaţi la  profilul real, 1825 la profilul umanist, 64 - 

profilul arte, 65 la profilul sport. Din cei înscrişi la sesiune au participat 4167 

candidați din liceele municipale, fiind promovaţi 3706 candidați şi 461 - respinși. 

Menționăm faptul că 10 candidați din 7 instituții de învățământ din subordine au 

luat la examenul naţional de bacalaureat nota „10” pe linie, după cum urmează: 

Gherman Laura, IPLT „Mircea Eliade”; Negru Dan, IPLT „Mircea Eliade”; Țopa 

Dana, IPLT „Mircea Eliade”;Avornicița Mădălina, IPLT „Gheorghe Asachi”; Stici 

Andreea, IPLT „Gheorghe Asachi”, Cerches Eugenia, IPLT „Liviu Deleanu”; 

Caraman Vlada, IPLT „Ion Creangă”; Cobîlaș Cornelia, IPÎ LCI „Prometeu-Prim”; 

Dumitraș Cristina, IPLT „Mihai Viteazul”; Mititiuc Eduard, IPLT „Alexandru cel 

Bun”. 
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Rezultatele  examenelor de BAC2016-2021 (sesiunea de bază) 

 

     

Analizând indicatorii statistici  pe o perioadă de  cinci ani, constatăm: 

- în perioada anilor 2016-2019 numărul de candidaţi care au participat la 

sesiunea de bază a fost în scădere: în anul 2017 cu 766 mai puţini în comparaţie cu 

anul 2016; în anul 2018 cu 75 mai puţini în comparaţie cu 2017; în anul 2019 cu 

258 mai puţini în comparaţie cu 2018, iar  numărul de candidaţi în anul 2021 în 

comparaţie cu anul 2019 s-a majorat cu 94; 

- numărul de candidaţi care au promovat sesiunea de bază s-a micşorat în anul 

2017 în comparaţie anul 2016 cu 240, dar începând cu anul 2018 până în anul 2021 

s-a extins până la 161;  

- se observă o scădere a indicilor candidaţilor respinşi din anul 2016 până în 

2019 cu 1131 candidați și o creștere neesențială în anul 2021 cu 4 candidați în 

comparația cu anul 2019. 

Cel mai mare număr de candidaţi participanţi la sesiunea de examene au fost din 

instituţiile de învățământ: Instituţia Publică Liceul Teoretic Seral nr.2 - 136 

candidaţi, din ei au fost promovaţi 63 (46,33%); Instituţia Publică Liceul Teoretic 

Seral nr.1 - 131 candidaţi, din ei promovaţi 62 (47,33%); Instituţia Publică Liceul 

Teoretic „Spiru Haret” - 120 candidaţi, din ei promovaţi 120 (100%); Liceul 

Teoretic „Vasile Alecsandri” - 113 candidaţi, din ei promovaţi 104 (92,04%); 

Liceul Teoretic „N.V. Gogol” - 112 candidaţi, din ei promovaţi 111 (99,11%);  

Instituţia Publică Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” - 104 candidaţi, din ei 

promovaţi 100 (96,16%); Instituţia Publică Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi” - 

102 candidaţi, din ei promovaţi 100 (98,04%).  

 

 La Comisia Republicană de Examinare a Contestaţiilor au fost înaintate 3974 de 

lucrări la toate disciplinele şcolare de examene, după cum urmează: 
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538 1213 104 143 909 424 380 103 27 69 32 9 23 

 

Cele mai multe cereri pentru contestare au fost depuse la disciplinele şcolare de 

examen: Limba și literatura română, Limbile străine, Matematică, Istoria românilor 

și universală, Geografie.   

 

 

Respinşi

Promovaţi

Participanţi

2016
2017

2018
2019

2021

1588 1063 786
457

461

3584 3344 3545
3616

3706

5172 4406 4331 4073 4167
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Rezultatele  examenelor de BAC2015-2021 (sesiunea de bază) 

 

În rezultatul analizei datelor statistice constatăm că din anul 2017 până în anul 

2021 se observă o creştere a notei medii cu 1,11. Procentul reuşitei şi procentul 

calităţii din anul 2016 este în creştere considerabilă până în anul 2021, atingând o 

majorare a reuşitei – cu 19,98% şi a calităţii – cu 24,23%. 

 În sesiunea de bază 17 licee au atins rata de promovare 100%: IPÎLCI 

„Prometeu-Protalent”, IPL „Da Vinci”, IPL „Moldo-Finlandez”, IPLT „Academia 

Copiilor”, IPLTPA „Mihail Berezovschi”, IPLT „Grigore Vieru”, IPLT „Mihail 

Kogălniceanu”, IPLT „Mircea Eliade”, IPLT „Nicolae Iorga”,  IPLT „Spiru 

Haret”, IPLT „Ştefan cel Mare”, Liceul de Limbi Moderne şi Management, LT 

„Alecu Russo”, LTPT pentru copii cu vederea slabă, LT „Dante Alighieri”, LT 

„Lucian Blaga”, LT „Titu Maiorescu”. 

Nota  medie la examenul de bacalaureat la nivel de municipiu în sesiunea de 

bază este de 7,1.  În 34 de instituții de învăţământ din municipiu nota medie la 

examenul de bacalaureat este mai mare decât nota medie la nivel de municipiu. 

Cele mai înalte medii au fost înregistrate în IPLT „Mircea Eliade” – 8,60; IPÎLCI 

„Prometeu-Protalent” – 8,53, IPLT „Spiru Haret” – 8,24; IPLT „Mihail 

Kogălniceanu” – 8,21, IPÎLCI „Prometeu-Prim” – 8,18, LT „Ion Creangă” – 8,12, 

IPL „Da Vinci” – 8,11, LT „Dante Alighieri” – 8,06. 

Nota medie (sesiunea de bază, 2021) 

 

Cei mai mulți candidați respinși s-au înregistrat în IPLT cu Profil Sportiv nr.2 - 

57%, IPLT cu Învăţământ Seral nr.2 - 54%, IPLT cu Învăţământ Seral nr.1 - 52%, 

LTPS „Gloria” - 40% candidaţi,  IPLT „Universul” - 30%, IPLT „Constantin 

Negruzzi” - 29%, Liceul Teoretic European - 25%, IPLT „Petru Rareș” - 25%, LT 

„Ştefan Vodă” - 23%, LT „Dacia”- 22%.  

Topul ratei promovabilității rezultatelor statistice la BAC (sesiunea de bază) 

conform anexei nr.5 la Regulamentul cu privire la examenul naţional de 

bacalaureat, aprobat prin ordinul MECC nr.47 din 23 ianuarie 2018.  

 

Nota medie
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Nr. 

d/o 
 

Instituția 

Numărul 

total de 

candidaţi 

Numărul 

candidați 

promovaţi 

Numărul 

candidați 

respinşi 

Rata de 

promovare 

1 IPLT "Spiru Haret" 120 0 120 100,00 

2 IPLTPA "Mihail Berezovschi" 90 0 90 100,00 

3 IPLT "Nicolae Iorga" 58 0 58 100,00 

4 IPLT "Mircea Eliade" 57 0 57 100,00 

5 IPLT "Mihail Kogălniceanu" 56 0 56 100,00 

6 LT "Dante Alighieri" 54 0 54 100,00 

7 IPLT "Ştefan cel Mare" 49 0 49 100,00 

8 IPL "Moldo-Finlandez" 34 0 34 100,00 

9 LT "Alecu Russo" 32 0 32 100,00 

10 IPLT "Academia Copiilor" 24 0 24 100,00 

11 LT "Lucian Blaga" 20 0 20 100,00 

12 IPLT "Grigore Vieru" 18 0 18 100,00 

13 IPÎLCI "Prometeu- Protalent" 17 0 17 100,00 

14 LT "Titu Maiorescu" 16 0 16 100,00 

15 Liceul de Limbi Moderne şi Management 11 0 11 100,00 

16 IPL "Da Vinci" 9 0 9 100,00 

17 LTPT pentru copii cu vederea slabă 5 0 5 100,00 

18 LT "N.V.Gogol" 112 1 111 99,11 

19 LT "Mihai Eminescu" 75 1 74 98,67 

20 IPLT "Dimitrie Cantemir" 71 1 70 98,59 

21 IPLT "Onisifor Ghibu" 64 1 63 98,44 

22 IPÎLCI "Prometeu-Prim" 61 1 60 98,36 

23 IPLT "Gheorghe Asachi" 102 2 100 98,04 

24 LT "Miguel de Cervantes Saavedra" 40 1 39 97,50 

25 Liceul Teatral Orăşenesc "Iurie Harmelin" 34 1 33 97,06 

26 IPLT "Principesa Natalia Dadiani" 67 2 65 97,01 

27 LT "Natalia Gheorghiu" 31 1 30 96,77 

28 LT "Waldorf" (cu gg) 27 1 26 96,30 

29 IPLT "Mihai Viteazul" 104 4 100 96,15 

30 IPLT "Nicolae Milescu Spătarul" 50 2 48 96,00 

31 LT "Dragoş Vodă" 25 1 24 96,00 

32 IPLT "Petru Zadnipru" 48 2 46 95,83 

33 LT "G.Călinescu" 48 2 46 95,83 

34 IPLT "Minerva" 45 2 43 95,56 

35 IÎLLMTI  "Socrate" 22 1 21 95,45 

36 LT "Ion Creangă" 82 4 78 95,12 

37 LT "Mihai Grecu" 41 2 39 95,12 

38 IPÎLT "Orizont" 61 3 58 95,08 

39 IPLT "Liviu Deleanu" 55 3 52 94,55 

40 LTPR "Mihai Marinciuc" 52 3 49 94,23 

41 LTPA "Elena Alistar" 67 4 63 94,03 

42 IPLT "Gaudeamus" 79 5 74 93,67 

43 IPLT "Alexandru Ioan Cuza" 45 3 42 93,33 

44 IPLT "Alexei Mateevici" 15 1 14 93,33 

45 LT "Antioh Cantemir" 45 3 42 93,33 

46 LT "Iulia Haşdeu" 90 6 84 93,33 

47 Liceul "Mihail Koţiubinski" 28 2 26 92,86 

48 LT "Rambam" ORT 14 1 13 92,86 
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49 CE (liceu-grădiniă) "Kiril şi Metodii" 27 2 25 92,59 

50 LT "V.Alecsandri" 113 9 104 92,04 

51 IPLT "Alexandr Puşkin" 74 6 68 91,89 

52 LTPA "Nicolae Sulac" 24 2 22 91,67 

53 LT "Mircea cel Bătrân" 24 2 22 91,67 

54 IPLT "Hyperion" 55 5 50 90,91 

55 LT "G. Meniuc" 51 5 46 90,20 

56 LT "Mihail Lomonosov" 19 2 17 89,47 

57 IPLT "Liviu Rebreanu" 47 5 42 89,36 

58 IPLT "Traian" 46 5 41 89,13 

59 IPIÎLT "Evrica" 9 1 8 88,89 

60 IPLT "Olimp" 36 4 32 88,89 

61 IPLT "Vasile Vasilache" 36 4 32 88,89 

62 LT bulgar "Vasil Levski" 18 2 16 88,89 

63 LT "Gh.Ghimpu" 18 2 16 88,89 

64 IPLTRETT "Beniamin Zeev Herţli" 26 3 23 88,46 

65 IPLT "Budeşti" 17 2 15 88,24 

66 IPLT "Ginta Latină" 75 9 66 88,00 

67 IPLT "Alexandru cel Bun" 38 5 33 86,84 

68 IPLT "Petru Movilă" 53 7 46 86,79 

69 IÎL "Litterarum" 30 4 26 86,67 

70 IPLT "Toader Bubuiog" 15 2 13 86,67 

71 LT "Mihai Sadoveanu" 36 5 31 86,11 

72 IÎPL "Svetoci" 7 1 6 85,71 

73 IPL "Columna" 28 4 24 85,71 

74 IPLT "Tudor Vladimirescu" 43 7 36 83,72 

75 Liceul-Internat Municipal cu Profil Sportiv 42 7 35 83,33 

76 LT "Matei Basarab" 24 4 20 83,33 

77 LT "Vasile Lupu" 22 4 18 81,82 

78 LT "Anton Cehov" 26 5 21 80,77 

79 IPLTPA "Ion şi Doina Aldea-Teodorovici" 46 9 37 80,43 

80 LT "Academician C.Sibirschi" 25 5 20 80,00 

81 IPLT "Nicolae Bălcescu" 28 6 22 78,57 

82 LT "Dacia" 36 8 28 77,78 

83 LT "Ştefan Vodă" 17 4 13 76,47 

84 IPLT "Petru Rareş" 65 16 49 75,38 

85 LT European 48 12 36 75,00 

86 LT "I.S.Neciui- Leviţchi" 25 7 18 72,00 

87 IPLT "Constantin Negruzzi" 48 14 34 70,83 

88 IPLT "Universul" 39 12 27 69,23 

89 LTPS "Gloria" 37 15 22 59,46 

90 LT "B. P. Haşdeu" 16 7 9 56,25 

91 IPLTÎ Seral nr.1 131 69 62 47,33 

92 IPLTÎ  Seral nr.2 136 73 63 46,32 

93 IPLTcu Profil Sportiv nr. 2 21 12 9 42,86 

 

Total: 4167 461 3706 88,94 

Topul instituțiilor de învăţământ la BAC, nota medie la examenul național de 

bacalaureat (promoţia 2021, sesiunea de bază)  

  

Nr. 

d/o 
Instituția 

Numărul 

total de 

candidaţi 

Numărul 

candidaţi 

promovaţi 

Numărul 

candidaţi 

respinşi 

Nota 

medie 

1 IPLT "Mircea Eliade" 57 0 57 8,60 
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2  IPÎLCI "Prometeu- Protalent" 17 0 17 8,53 

3 IPLT "Spiru Haret" 120 0 120 8,24 

4 IPLT "Mihail Kogălniceanu" 56 0 56 8,21 

5 IPÎLCI "Prometeu-Prim" 61 1 60 8,18 

6 LT "Ion Creangă" 82 4 78 8,12 

7 IPL "Da Vinci" 9 0 9 8,11 

8 LT "Dante Alighieri" 54 0 54 8,06 

9 

Liceul de Limbi Moderne şi 

Management 11 0 11 7,82 

10 LT "Mihai Eminescu" 75 1 74 7,80 

11 IPÎLT "Orizont" 61 3 58 7,78 

12 IPLT "Gheorghe Asachi" 102 2 100 7,75 

13 IPLT "Nicolae Iorga" 58 0 58 7,72 

14 IPLT "Onisifor Ghibu" 64 1 63 7,67 

15 LT "Waldorf"  27 1 26 7,62 

16 IÎL "Litterarum" 30 4 26 7,62 

17 IPLT "Gaudeamus" 79 5 74 7,50 

18 IPLT "Mihai Viteazul" 104 4 100 7,49 

19 IPL "Moldo-Finlandez" 34 0 34 7,44 

20 IPLTPA "Mihail Berezovschi" 90 0 90 7,32 

21 LT "Iulia Haşdeu" 90 6 84 7,31 

22 IPLT "Academia Copiilor" 24 0 24 7,29 

23 IPLT "Alexandru Ioan Cuza" 45 3 42 7,29 

24 IPLT"Dimitrie Cantemir" 71 1 70 7,27 

25 IÎLLMTI „Socrate” 22 1 21 7,24 

26 LT "Dragoş Vodă" 25 1 24 7,21 

27 IPL "Columna" 28 4 24 7,21 

28 LTO Orăşenesc "Iurie Harmelin" 34 1 33 7,15 

29 IPLT "Alexandr Puşkin" 74 6 68 7,15 

30 LT "N.V.Gogol" 112 1 111 7,14 

31 LT "Miguel de Cervantes Saavedra" 40 1 39 7,13 

32 LT "Natalia Gheorghiu" 31 1 30 7,10 

33 IPLT "Liviu Deleanu" 55 3 52 7,10 

34 LTPA "Elena Alistar" 67 4 63 7,10 

35 IPLT "Liviu Rebreanu" 47 5 42 7,07 

36 IPLT "Principesa Natalia Dadiani" 67 2 65 7,03 

37 LT "Antioh Cantemir" 45 3 42 7,00 

38 IÎPL "Svetoci" 7 1 6 7,00 

39 IPLT "Ginta Latină" 75 9 66 6,97 

40 CE (liceu-grădiniă) "Kiril şi Metodii" 27 2 25 6,96 

41 IPLT "Hyperion" 55 5 50 6,92 

42 IPLT "Ştefan cel Mare" 49 0 49 6,92 

43 LTPA "Nicolae Sulac" 24 2 22 6,91 

44 IPLT "Minerva" 45 2 43 6,88 

45 LT "Mihail Lomonosov" 19 2 17 6,88 

46 IPLT "Nicolae Bălcescu" 28 6 22 6,86 

47 LTPR "Mihai Marinciuc" 52 3 49 6,86 

48 LT "Matei Basarab" 24 4 20 6,85 

49 Liceul "Mihail Koţiubinski" 28 2 26 6,85 
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50 IPLT "Nicolae Milescu Spătarul" 50 2 48 6,83 

51 IPLT "Petru Movilă" 53 7 46 6,83 

52 LTPT pentru copii cu vederea slabă 5 0 5 6,80 

53 LT "G. Meniuc" 51 5 46 6,78 

54 LT European 48 12 36 6,75 

55 LT "Titu Maiorescu" 16 0 16 6,75 

56 LT "Academician C.Sibirschi" 25 5 20 6,75 

57 IPLT "Vasile Vasilache" 36 4 32 6,75 

58 IPLT "Constantin Negruzzi" 48 14 34 6,74 

59 LT "G.Călinescu" 48 2 46 6,72 

60 LT "Lucian Blaga" 20 0 20 6,70 

61 IPLTPS nr. 2 21 12 9 6,67 

62 LT "Alecu Russo" 32 0 32 6,66 

63 IPLT "Olimp" 36 4 32 6,66 

64 IPLT "Alexandru cel Bun" 38 5 33 6,64 

65 LT "Gh.Ghimpu" 18 2 16 6,63 

66 IPLT "Grigore Vieru" 18 0 18 6,61 

67 IPLTRETT "Beniamin Zeev Herţli" 26 3 23 6,61 

68 LT"Mihai Grecu" 41 2 39 6,59 

69 LTPS "Gloria" 37 15 22 6,55 

70 LT "V.Alecsandri" 113 9 104 6,54 

71 IPLT "Petru Zadnipru" 48 2 46 6,52 

72 LT "Mihai Sadoveanu" 36 5 31 6,52 

73 IPLT "Tudor Vladimirescu" 43 7 36 6,44 

74 IPLT "Traian" 46 5 41 6,41 

75 IPLT "Toader Bubuiog" 15 2 13 6,38 

76 IPIÎ LT "Evrica" 9 1 8 6,38 

77 IPLT "Universul" 39 12 27 6,37 

78 IPLT "Petru Rareş" 65 16 49 6,37 

79 LT "Dacia" 36 8 28 6,36 

80 IPLT "Alexei Mateevici" 15 1 14 6,36 

81 

Liceul-Internat Municipal cu Profil 

Sportiv 42 7 35 6,34 

82 LT "Rambam" ORT 14 1 13 6,31 

83 LT "Anton Cehov" 26 5 21 6,29 

84 LTbulgar "Vasil Levski" 18 2 16 6,25 

85 LT "Ştefan Vodă" 17 4 13 6,23 

86 LT "Bogdan Petriceicu Haşdeu" 16 7 9 6,22 

87 

IPLTPA "Ion şi Doina Aldea-

Teodorovici" 46 9 37 6,22 

88 LT "Mircea cel Bătrân" 24 2 22 6,09 

89 IPLT "Budeşti" 17 2 15 6,07 

90 LT "Vasile Lupu" 22 4 18 6,06 

91 LT "I.S.Neciui- Leviţchi" 25 7 18 6,06 

92 IPLTÎ Seral nr.2 136 73 63 5,75 

93 IPLTÎ Seral nr.1 131 69 62 5,65 

  Total pe municipiu: 4167 461 3706 7,10 
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Sesiunea suplimentară 

În perioada 19-26 iulie, în temeiul ordinului MECC nr.784 din 28.06.2021, s-a 

desfăşurat sesiunea suplimentară din cadrul examenului național de bacalaureat.     

Pentru organizarea eficientă a sesiunii suplimentare în municipiul Chişinău, 

DGETS a propus 9 Centre de Bacalaureat, aprobate prin ordinul MECC. La 

sesiunea suplimentară de examen s-au înscris 3138 de candidaţi, din care 386 sunt 

candidaţi din instituţiile de învățământ din subordine. Candidaţii din instituţiile de 

învăţământ municipale au susţinut examenele de bacalaureat în trei Centre de 

bacalaureat: CB IPLT „T. Vladimirescu”, CB IPLT „N. M. Spătarul”, CB LT 

„A.Cantemir”.  

Cei mai mulţi candidaţi s-au prezentat la examenul de Limba străină - 230 din 

266 înscrişi pentru participare; la disciplina de profil 172 din 187 înscrişi; la limba 

de instruire 169 din 184 înscrişi; la disciplina la solicitare 49 din 59 înscriși şi la 

limba şi literatura română (alolingvi) 36 candidaţi din cei 43 înscrişi.  

Din 386 candidați din instituţiile de învățământ din subordine care au participat 

la sesiunea suplimentară, 199 (52%) au fost promovați, 187 (48%) - respinși.  

Din 199 candidați promovați, nota medie de „7 - 7,99” au obținut 20 candidați, 

ce constituie 10%, nota medie „6 - 6,99” au obținut 63 candidați, ce constituie 32% 

și nota medie „5 - 5,99” - 116 candidați, ce constituie 58%. 

Analizând indicatorii statistici pe ultimii trei ani, constatăm: 

- numărul de candidaţi care au participat la sesiunea suplimentară a diminuat cu 

198 candidaţi în anul  2021, comparativ cu anul 2018; 

     - numărul de candidaţi promovaţi în anul 2021 s-a micşorat cu 5%, comparativ 

cu anul  2019, iar în anul 2019 s-a majorat cu 2%,  comparativ cu anul 2018;  

     - numărul de candidați respinși în 2021 s-a majorat cu 5%, comparativ cu anul  

2019, iar în anul  2019 s-a micșorat cu 2%, comparativ cu anul 2018.  

 

Rezultatele sesiunii suplimentare,  anii 2018, 2019, 2021 

 

 
 

Comparând rezultatele examenului de bacalaureat după sesiunea de bază cu 

rezultatele după sesiunea suplimentară, constatăm, că numărul candidaților 

promovați a crescut de la 88,94% până la 93,72%, numărul candidaților respinși a 

scăzut de la 11,06% până la 6,29%.  

Respinşi

Promovaţi

Participanţi

0

200

400

600

2018
2019

2021

263(45%)

207(43%)
187(48%)

321 (55%)

263(57%)

199(52%)

584

481

386



59 
 

Rezultatele sesiunii de bază si sesiunii suplimentară, 2021 

 

Analiza rezultatelor examenului național de bacalaureat pe parcursul ultimii 

cinci ani denotă că: numărul candidaților care au participat la examen s-a micșorat 

cu 1005; numărul candidaților care au fost promovați a crescut cu 321; numărul 

candidaților care au fost respinși s-a micșorat cu 1326.  

 

Rezultatele comparative sesiunilor de bază (2016-2021) si sesiunii suplimentară 

2021 

 

Topul ratei promovabilității rezultatelor statistice finale la BAC  
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1 IPLT "Spiru Haret" 120 0 120 100,00 

2 IPLTPA "Mihail Berezovschi" 90 0 90 100,00 

3 IPLT"Dimitrie Cantemir" 71 0 71 100,00 

4 IPLT "Onisifor Ghibu" 64 0 64 100,00 

5 IPÎLCI "Prometeu-Prim" 61 0 61 100,00 

6 IPLT "Nicolae Iorga" 58 0 58 100,00 

7 IPLT "Mircea Eliade" 57 0 57 100,00 

8 IPLT "Mihail Kogălniceanu" 56 0 56 100,00 

9 IPLT "Hyperion" 55 0 55 100,00 

10 LT "Dante Alighieri" 54 0 54 100,00 

11 IPLT "Nicolae Milescu Spătarul" 50 0 50 100,00 

12 IPLT "Ştefan cel Mare" 49 0 49 100,00 

13 LT "G. Călinescu" 48 0 48 100,00 
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14 LT "Antioh Cantemir" 45 0 45 100,00 

15 IPLT "Minerva" 45 0 45 100,00 

16 LT "Mihai Grecu" 41 0 41 100,00 

17 LT "Miguel de Cervantes Saavedra" 40 0 40 100,00 

18 IPL "Moldo-Finlandez" 34 0 34 100,00 

19 LT "Alecu Russo" 32 0 32 100,00 

20 LT "Natalia Gheorghiu" 31 0 31 100,00 

21 IPÎLCI "Prometeu- Protalent" 17 0 17 100,00 

22 Complexul educaţional Liceul- grădiniţă "Kiril şi Metodii" 27 0 27 100,00 

23 LT "Waldorf" (cu grupe de grădiniţă) 27 0 27 100,00 

24 LT "Dragoş Vodă" 25 0 25 100,00 

25 IPLT "Academia Copiilor" 24 0 24 100,00 

26 LTPA "Nicolae Sulac" 24 0 24 100,00 

27 LT "Mircea cel Bătrân" 24 0 24 100,00 

28 IÎLLMTI "Socrate" 22 0 22 100,00 

29 LT "Lucian Blaga" 20 0 20 100,00 

30 LT "Mihail Lomonosov" 19 0 19 100,00 

31 IPLT "Grigore Vieru" 18 0 18 100,00 

32 LT "Titu Maiorescu" 16 0 16 100,00 

33 IPLT "Alexei Mateevici" 15 0 15 100,00 

34 Liceul de Limbi Moderne şi Management 11 0 11 100,00 

35 Instituţia Privată Liceul "Da Vinci" 9 0 9 100,00 

36 LTcu profil tehnologic pentru copii cu vederea slabă 5 0 5 100,00 

37 LT "N.V.Gogol" 112 1 111 99,11 

38 IPLT "Mihai Viteazul" 104 1 103 99,04 

39 IPLT "Gheorghe Asachi" 102 1 101 99,02 

40 LT "Iulia Haşdeu" 90 1 89 98,89 

41 LT "Ion Creangă" 82 1 81 98,78 

42 LT "Mihai Eminescu" 75 1 74 98,67 

43 IPLT "Principesa Natalia Dadiani" 67 1 66 98,51 

44 LTPA "Elena Alistar" 67 1 66 98,51 

45 IPLT "Liviu Deleanu" 55 1 54 98,18 

46 LT "G. Meniuc" 51 1 50 98,04 

47 IPLT "Petru Zadnipru" 48 1 47 97,92 

48 IPLT "Gaudeamus" 79 2 77 97,47 

49 IPLT "Alexandr Puşkin" 74 2 72 97,30 

50 IPLT "OLIMP" 36 1 35 97,22 

51 Liceul Teatral Orăşenesc "Iurie Harmelin" 34 1 33 97,06 

52 Instituţia Privată Liceul "Columna" 28 1 27 96,43 

53 Liceul "Mihail Koţiubinski" 28 1 27 96,43 

54 IPLTRETT "Beniamin Zeev Herţli" 26 1 25 96,15 

55 LT "Matei Basarab" 24 1 23 95,83 

56 IPLT "Traian" 46 2 44 95,65 

57 LT "V.Alecsandri" 113 5 108 95,58 

58 IPÎLT "Orizont" 61 3 58 95,08 

59 IPLT "Vasile Vasilache" 36 2 34 94,44 

60 LT bulgar "Vasil Levski" 18 1 17 94,44 

61 LTPR "Mihai Marinciuc" 52 3 49 94,23 

62 IPLT "Budeşti" 17 1 16 94,12 

63 Instituţia de Învăţământ Liceul "Litterarum" 30 2 28 93,33 

64 IPLT "Alexandru Ioan Cuza" 45 3 42 93,33 

65 IPLT "Toader Bubuiog" 15 1 14 93,33 

66 IPLT "Tudor Vladimirescu" 43 3 40 93,02 
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67 IPLT "Nicolae Bălcescu" 28 2 26 92,86 

68 Liceul-Internat Municipal cu Profil Sportiv 42 3 39 92,86 

69 LT "Rambam" ORT 14 1 13 92,86 

70 IPLT "Alexandru cel Bun" 38 3 35 92,11 

71 LT "I.S.Neciui-Leviţchi" 25 2 23 92,00 

72 LT "Academician C.Sibirschi" 25 2 23 92,00 

73 LT "Dacia" 36 3 33 91,67 

74 IPLT "Liviu Rebreanu" 47 4 43 91,49 

75 IPLT PA "Ion şi Doina Aldea-Teodorovici" 46 4 42 91,30 

76 LT "Gh.Ghimpu" 18 2 16 88,89 

77 IPIÎLT "Evrica" 9 1 8 88,89 

78 IPLT "Petru Movilă" 53 6 47 88,68 

79 LT "Anton Cehov" 26 3 23 88,46 

80 IPLT "Ginta Latină" 75 9 66 88,00 

81 LT "Mihai Sadoveanu" 36 5 31 86,11 

82 IÎPL "Svetoci" 7 1 6 85,71 

83 IPLT "Petru Rareş" 65 10 55 84,62 

84 IPLT "Constantin Negruzzi" 48 8 40 83,33 

85 LT "Ştefan Vodă" 17 3 14 82,35 

86 LT "Vasile Lupu" 22 4 18 81,82 

87 LTPS "Gloria" 37 8 29 78,38 

88 LT European 48 11 37 77,08 

89 IPLT "Universul" 39 9 30 76,92 

90 LT "Bogdan Petriceicu Haşdeu" 16 5 11 68,75 

91 IPLTcu Învăţământ Seral nr.1 131 42 89 67,94 

92 IPLTcu Profil Sportiv nr. 2 21 8 13 61,90 

93 IPLTcu Învăţământ Seral nr.2 136 56 80 58,82 

 
Total: 4167 262 3905 93,72 

   

Analiza tabelului final (sesiunea suplimentară 2021) relevă că numărul instituții 

de învățământ liceal cu rata promovabilităţii de 100% s-a majorat de la 17 până la 

36; cu rata promovabilității de 99,99% - 90% s-a majorat  de la 38 până la 39, iar 

cele cu rata promovabilității 89,99% - 80% s-a micșorat de la 25 până la 11 și cu 

rata promovabilității mai jos de 80% s-a micșorat de la 13 până la 7. 

Probleme atestate la examenele de Bacalaureat: 

- introducerea cu greșeli a datelor din SIME, fără verificarea inițială a acestora 

(IPLT „Gloria”, IPLT „D. Cantemir”); 

- divergenţe la completarea datelor privind clase cu profil în unele instituții de 

învățământ: IPLT „N. Iorga”, LT „G. Meniuc”, IPLT „M. Viteazul” (din lipsa 

unui act normativ corespunzător; elevii care susțin examenele prin externat în 

dosarele personale nu au calificative la unele discipline conform Planului-cadru); 

- nu corespund disciplinele din Planul-cadru pentru instruirea generală a 

deținuților minori din penitenciare  (pct. 2.15.) cu disciplinele din Planul-cadru de 

învățământ pct. 2.1 pentru clasa I-IX (în penitenciar se studiază în clasa a IX-a 

educația plastică, iar educația tehnologică până în clasa a VII-a. Educația muzicală 

lipsește. În Planul-cadru general educația tehnologică se studiază până în clasa a 

IX-a, educația plastică până în clasa a VII-a, educația muzicală până în clasa a 

VIII-a); 
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- lipsa de atenție a unor administratori școlari la completarea datelor pentru 

elevii cu CES și indicarea curricula generală în loc de curricula modificată pentru 

disciplinele de examen; 

- lipsa cerinţelor unice/clare la respectarea Planului-cadru pentru fiecare 

categorie de candidați (penitenciar, externat, instruire la domiciliu).  

 

ASIGURAREA DIDACTICĂ 

Asigurarea didactică a procesului educațional include monitorizarea activităţii 

bibliotecilor școlare și a procesului de acoperire cu colecția de materiale 

curriculare a instituțiilor de învățământ primar și secundar din mun. Chișinău.  

În instituțiile de învățământ primar și secundar funcționează 153 de biblioteci. 

Nu dispun de biblioteci: Școala primară privată „Abeceluș” și Instituția privată 

Liceul Teoretic European, care dețin doar colecția de documente curriculare. 

În scopul asigurării accesului la educație de calitate pentru anul de studii 2020-

2021 a fost pregătită oferta de 79 titluri de manuale pentru toate trei trepte de 

școlaritate, față de  52 de titluri reeditate în  ultimii trei ani (2017-2019).  

În total, în instituțiile de învățământ primar și secundar, au fost recepționate și 

repartizate 339 811 exemplare de documente curriculare: ghiduri 10 508 

exemplare; materiale didactice 370 exemplare și 328 933 de manuale. 

Serviciul asigurare didactică a organizat, dirijat, monitorizat și evaluat procesul 

de asigurare didactică în fiecare instituție de învățământ.  

În urma analizei contingentului de elevi, colecțiilor de manuale, solicitărilor din 

instituțiile de învățământ a fost întocmită lista de manuale care nu ajungeau la 

începutul anului școlar.   

Fondul special de manuale al MECC a oferit 1606 exemplare din cele 12108 

exemplare solicitate suplementar.  

În colaborare cu administrația instituțiilor de învățământ au fost întreprinse 

acțiuni de împrumut inter bibliotecar, multiplicare, achiziții și împrumut din 

raioanele republicii. 

Elevii claselor IV, IX, XI, XII și cadrele didactice din instituțiile de învățământ 

secundar general au fost asigurați cu manuale la disciplina Istoria românilor și 

universală de Fondul Special de Manuale al Ministerului Educației, Culturii și 

Cercetării. La disciplina Istoria românilor și universală, în clasele V-VIII, au fost 

utilizate manualele existente în colecțiile bibliotecilor (cele editate în anul 2007 sau 

cele din donații). 

Ca urmare,  rata de  asigurare cu manuale a constituit 98%. 

În legătură cu creșterea contingentului de elevi, nu au fost integral asigurate: 

IPLT „Gaudeamus” cl (a V - VII-a) și LT „V.Alecsandri” (cl a V-a). 

Pentru elevii din clasele liceale a fost implementată în continuare schema de 

închiriere a manualelor. Au fost acumulate și depuse la Moldova Agroinbank 

taxele de închiriere a manualelor școlare în sumă de 1 293 038,36 lei. Subvențiile 

pentru 362 elevi din familii socialmente-vulnerabile la achitarea taxei pentru 

închirierea manualelor constituie 38 176,24 lei. Datele statistice relevă că deși au 

fost în matriculați cu 43 de elevi mai puțini, față de anul de studii 2019 subvențiile 

s-au majorat cu 13946,84 lei mai mult.  
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Total taxele anului de studii 2020-2021constituie 1 331 214,60 lei, cu rata de 

100%. 

S-a perfectat oferta de manuale pentru noul an de studii 2021-2022 pentru 78 de 

titluri la toate treptele de școlaritate. 

Serviciul asigurare didactică a asigurat toate instituțiile și cu alte documente 

curriculare, informative și promoționale: 

Tuturor instituțiilor de învățământ primar, secundar, instituțiilor extrașcolare și 

sportive au fost livrate registre școlare (500 ex. în sumă de 16260.00lei); 

- Primite și repartizate 7215 ex. de stichere „Ai grijă, învață în siguranță”; 

- Distribuite în instituțiile municipiului Chișinău: preșcolare, primare și 

secundare, extrașcolare, sportiv și cămine 5 titluri, 3772 ex. materiale de informare 

și promoționale de profilaxie HIV/SIDA; 

- Repartizat materialul didactic Promovarea învățământului Profesional Tehnic 

(ÎPT) pentru o economie verde, cl IX -142 ex. 

Conform Raportului statistic 6 - C „Activitatea bibliotecilor” colecțiile celor 153 

de biblioteci școlare constituie 3 547 116 ex. de documente, din care manualele 

reprezintă 2 003 960 ex. (56,6%).  

Liniile Directoare IFLA/UNESCO recomandă ca manualele în bibliotecile 

școlare să constituie nu mai mult de 50%.  

Ponderea publicațiilor în  limba română se menține ultimii trei ani la 64%. 

Colecțiile de literatură per utilizator reprezintă 23,8 exemplare. Un indicator la 

prima vedere bun, dar de facto multe colecții sunt depășite ca conținut/uzate. 

                                                    

Componența colecțiilor 

Sectoare  

Total 

colecții  Manuale  Literatură  

În limba 

romana 

% 

manuale % literatură 

Botanica  954026 539945 414081 649079 56,6 28,72 

Buiucani 756208 438695 317513 492953 58,02 21,54 

Centru 418158 207313 210845 233345 49,58 18,36 

Ciocana  540368 296466 243902 349579 54,87 23,52 

Râșcani 878356 521541 356815 558419 59,38 24,48 

Total 3547116 2003960 1543156 2283375 56,5 23,8 

 

În anul 2020 s-au extins şi-au dezvoltat colecțiile preponderent cu manuale - 

148344 ex. (90,69 %).  

Achizițiile totale per utilizator constituie 1,76 ex, iar achizițiile de literatură per 

utilizator indică 0,15 ex.  
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Rata de înnoire a colecțiilor bibliotecilor recomandată este de 7-10 ani, în 

bibliotecile școlare indicatorul ratei de înnoire a colecțiilor la sfârșitul anului 2020 

constituie 13,34 ani, 64 inclusiv înnoirea manualelor  la 4-5 ani. 

 

Achiziții de publicații în anul 2020 

Sectoare 

Total 

colecții Manuale Literatură 

În limba 

de stat 

% 

manuale Utilizate 

Botanica 35849 33510 2339 18007 93,48 22603 

Buiucani 34690 31438 3252 17368 90,63 22887 

Centru 18977 15984 2993 11468 84,23 12714 

Ciocana 30589 29267 1322 19337 95,68 14863 

Râșcani 43474 38145 5329 28017 87,75 22918 

Total 163579 148344 15235 94197 90,69 95985 

 

 
  

Asupra utilizării colecțiilor și serviciilor bibliotecilor a influențat grav situația 

pandemică, care a ținut utilizatorii la distanță. Numărul de intrări a celor 95 985 de 

utilizatori a fost de 647 636 ori, cea ce constituie 6,7 intrări per utilizator. 

Procentul de documente împrumutate este de 60%, din care 56 % revin 

manualelor. Împrumutul per utilizator este de 11,54 ex, inclusiv împrumutul de 

manuale per utilizator. Rata de circulație a colecțiilor este de 0,61. Se pare aproape 

de normativul de 0,7, dar iarăși a predominat schimbul de manuale la începutul 

anului școlar. 

                                        

Utilizarea bibliotecii 

Sectoare  Utilizatori Intrări  Împrumut Intrări p/u Împrumut 

Botanica  22603 193018 300618 8,53948591 13,29991594 

Buiucani 22887 118090 23832 5,15969764 1,041289815 

Centru 12714 73412 190646 5,77410728 14,99496618 

Ciocana  14863 101153 234727 6,80569199 15,79270672 

Râșcani  22918 161963 357931 7,06706519 15,61789859 

Total  95985 647636 1107754 6,74726259 11,54090743 
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În anul de studii bibliotecile școlare și-au redirecționat activitatea în spațiul 

liber și cel virtual și au contribuit la dezvoltarea serviciilor on-line pentru 

utilizatori în  contextul pandemiei cu Covid-19. Grație sprijinului metodologic al 

Serviciului asigurare didactică în instituții s-a desfășurat Decada manualului în 

școală (01-10 septembrie 2020), în cadrul căreia elevii și cadrele didactice au 

primit manuale, s-au întreprins acțiuni de extindere a termenului de utilizare a 

manualelor prin buna lor păstrare și reparație.  

Au fost organizate 81 de activități de reparație a manualelor, discuții în clase 

despre atitudinea grijulie față de manuale și publicațiile tipărite.  

În cadrul „Lunarul bibliotecilor școlare” (octombrie 2020) au fost organizate 

164 de activități, inclusiv și în aer liber, la care s-a cultivat interesul față de lectură 

și s-a stimulat creativitatea elevilor. Diverse au fost formele de implicare de către 

bibliotecari a comunităților școlare în organizarea „Zilei Cititului Împreună” 

(05.02.21). 

În scopul dezvoltării potențialului creativ al elevilor și promovării literaturii de 

valoare elevii din instituții au fost motivați și pregătiți să participe la etapa 

republicană a concursului de lectură „La izvoarele înțelepciunii”, ediția XXX-a, 

consacrată vieții și creației scriitorului Lucian Blaga (organizată on-line la 14 

noiembrie 2020). Pe locul I s-au clasat elevele: Mahu Andreea (L.T. „Prometeu-

Protalent”); Talmazan Nicoleta (IPLT „N.Iorga”). Pe locul II Eftodi Ana (LT 

„G.Călinescu”).  

În bibliotecile școlare activează 1275 de bibliotecari. Personalul profesional 

constituie 62 de persoane (35,43 %), dețin grade de calificare 76 de persoane (43,4 

%).  

La 30 martie 2021 Serviciul asigurare didactică a organizat atelierul profesional 

pentru bibliotecarii școlari (școala națională) „Lectura-abilitate esențială pentru a 

reuși în viață”, la care au participat 38 de bibliotecari, care au făcut un schimb de 

experiențe profesionale inedite. 

                                               Personalul bibliotecilor școlare 
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Total 175 145 49 25 13 76 35,43 43,42 52 29,71 

 
 

Una din priorități a fost incluziunea digitală a personalului de specialitate din 

bibliotecile școlare.  

Cu susținerea Asociației bibliotecarilor din Republica Moldova s-a realizat 

ciclul de training-uri profesionale „Incluziunea digitală a bibliotecarului școlar” în 

parteneriat cu Centrul de formare profesională continuă în biblioteconomie și 

științe ale informării al Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova și Biblioteca 

Științifică a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, la care au participat 67 

de bibliotecari. 

 

                      Dezvoltarea profesională a bibliotecarilor școlari 

Sectoare 

Nr 

bibliotecari 

personal 

profesional 

Grade de 

calificare 

    Botanica 40 14 22 

Buiucani 38 17 12 

Centru 29 13 17 

Ciocana 25 4 9 

Râșcani 43 14 16 

Total 175 62 76 

 
 

Din cei 175 de bibliotecari doar 52 au participat la activitățile de formare 

continuă on-line, ceea ce constituie 29,7 %, cauzat de lipsa de motivare, dar și de 

numărul insuficient de calculatoare în biblioteci. Din cele 153 de biblioteci școlare 

dețin calculatoare 116 (75,8%) și au acces la Internet doar 78 (50,9%).  
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În luna mai 2021 zece bibliotecari școlari și-au confirmat categoriile de 

calificare.  În anul 2022 activitatea personalului din biblioteci va fi evaluată de 

către MECC.  

 Îndrumările metodologice elaborate pentru bibliotecarii școlari au fost orientate 

spre actualizarea în conformitate cu ultimele cerințe biblioteconomice a clasificării  

literaturii din domeniul 37 Educație. Învățământ.  

Au fost elaborate pentru bibliotecarii școlari și utilizatorii bibliotecilor școlare 

posterele: Zona cadrelor didactice și CZU pe înțelesul tuturor. 

Pentru 32 de bibliotecari începători s-a acordat ajutor metodologic extins. 

Pe parcurs au fost elaborate următoarele documente cu privire la asigurarea 

didactică:  

- Rapoartele anuale de utilizare pe titluri a manualelor școlare în anul de studii 

2020-2021” (132 de pagini):  

- Raportul anual privind contingentul de elevi (K2, K3); 

- Raportul privind taxele de chirie calculate de colectate (forma RRR); 

- Colectarea taxelor de închiriere în școală (formele C2,C3); 

- Utilizarea fondului de manuale în anul de studii 2020-2021 (formele ETP, 

ETG, ETL); 

- Concilierea conturilor bancare  2020; 

- Raportul anual privind susținerea bugetară a elevilor din familii socialmente 

vulnerabile pentru achitarea taxei la manuale în clasele X-XII (forma SBRA);  

- Notă informativă Asigurarea cu suport didactic a elevilor și cadrelor didactice 

din instituțiile de învățământ primar și secundar pentru anul de studii 2020-2021; 

- Rezultatele abonării la ediții periodice a instituțiilor de învățământ general din 

municipiului Chișinău pentru anul 2021. 

Concluzii: 

Serviciul asigurare didactică a realizat parțial obiectivele propuse în anul de 

studii 2020-2021, a susținut procesul educațional din instituțiile de învățământ 

primar și secundar prin asigurare cu suport didactic, a înfăptuit pași concreți de 

implementarea „Legii cu privire la biblioteci” (2017) și pregătirea către procesul de 

evaluare/ acreditare a bibliotecilor școlare în anul 2022. 

 

   Probleme: 

- asigurarea sub nivel a bibliotecilor cu TIC (calculatoare, scanere, tehnică de 

printat și multiplicat), acces limitat la Internet, fapt ce influențează calitatea 

serviciilor oferite, motivarea utilizatorilor și perfecționarea bibliotecarilor.   

- colecțiile de carte învechite și uzate pentru cadrele didactice și elevi (în special, 

clasele primare), cu o rată de uzură de 49 de ani, ceea ce duce la ineficiența  

formării profesionale a cadrelor didactice. 

- Număr insuficient de manuale la disciplina Istoria românilor și universală,  în 

clasele a V-a - a VIII-a, a X-a. 

   Soluții: 

- planificarea resurselor financiare pentru completarea fondului de carte cu 

literatură artistică/metodică şi manuale;  

- asigurarea tuturor bibliotecilor cu calculatoare si  acces la Internet; 

- motivarea bibliotecarilor pentru dezvoltarea profesională, inclusiv recalificarea 

personalului nou angajat. 
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SERVICIILE DE ASISTENȚĂ PSIHOLOGICA, LOGOPEDICA SI 

PSIHOPEDAGOGICĂ 

 Serviciile de asistență psihologica, logopedica si psihopedagogică activează in 

cadrul Centrului psiho-socio-pedagogic. Serviciile de asistență specializată sunt 

destinate pentru: 

- copiii din mun. Chișinău, care se confruntă cu dificultăți de: învățare, adaptare, 

relaționare, situații conflictuale sociale și familiare, comportament autodistructiv 

(gânduri/tentative suicidale, adicții,), copii cu cerințe educaționale speciale, cu 

tulburări de limbaj, victime și/sau martori ai abuzului, violenței, exploatării, 

traficului, supuși discriminării, hărțuirii și bullyingului;  

- părinții și reprezentanții legali în scopul identificării stilului parental și 

remodelarea sistemică a familiei funcționale, decodificarea simptomaticilor, 

comportamentelor și a trăsăturilor de personalitate ale copiilor pe care părinții nu le 

pot gestiona, accepta și susține în traseul și evoluție a copiilor; 

- cadrele didactice, managerii instituțiilor de învățământ, în vederea identificării 

unei soluții optime în situații de conflict, situații cu risc sporit pentru copii/elevi, 

insucces școlar/abandon/delicvență juvenilă, aspecte manageriale și de relaționare 

și orice alte forme de intimidări în adresa elevilor ori cadrelor didactice;  

- conlucrarea cu instituțiile din domeniul protecției drepturilor copiilor și a celor 

de drept, pentru formularea opiniilor de specialitate consemnate în Raportul de 

evaluare psihologică care confirmă sau infirmă prezența semnelor specifice 

copiilor victime ale abuzului, violenței, discriminării, precum și eliberarea 

raportului psihologic, pentru stabilirea locului permanent de trai în caz de divorț; 

- asistarea copiilor în ședințele de audiere la etapa de examinare la organul de 

urmărire penală sau în instanța de judecată; eliberarea raportului de 

evaluare/reevaluare a copilului pe domenii de dezvoltare,  

- asistența metodică psihologilor școlari, logopezilor, cadrelor didactice de 

sprijin, planificarea și evaluarea sistematică a calității activității psihologului, 

logopedului, cadrului didactic de sprijin în aplicarea metodelor de soluționare 

potrivite pentru fiecare tip de intervenție (formarea unei idei de ansamblu privitor 

la eficiența sau omisiunile serviciului psihologi, punctarea dificultăților și 

priorităților).  

Formele de intervenție: consiliere, evaluare, evaluare/reevaluare a copilului pe 

domenii de dezvoltare, ședințe corecționale și dezvoltative, psihoprofilaxie, 

psihodiagnostic, supervizare/intervizare, ancheta organizațională, interviul 

semistructurat, nestructurat și chestionarea.  

In perioada septembrie 2020 - mai 2021 au beneficiat de ședințe de consiliere 

psihologică un număr de 653 copii/elevi, desfășurate în 1906 ședințe.  

Cele mai frecvente simptomatici și acuze pentru elevii de vârstă preșcolară este 

comportamentul hiperactiv, dificultățile de limbaj și pronunție, comportament 

agitat însoțit de enurezis, somn neliniștit, atașament nesecurizat. Pentru elevii din 

clasele primare, părinții și cadrele didactice solicită intervenția în situații de 

comportament dezadaptiv (neîncadrare socială, comportament agresiv) precum și 

lipsa motivației școlare, consecințe psiho-emoționale ca urmare a divorțului ori 

separării de părinți. 
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În rândul elevilor din ciclul liceal au fost prezente stările de anxietate, gânduri și 

tentative suicidale, depresii severe și dificultăți (incertitudini) cu privire la 

identitatea de gen. 

Au fost realizate 1456 şedințe de asistență psihologică cu 742 părinți. 

Evaluarea maturității școlare se realizează cu scopul identificării gradului de 

dezvoltare cognitiv, psiho-emoțional, abilitățile de gestionare individuală a sarcinii, 

asiduitatea și autonomia personalității a copiilor ce urmează a fi înmatriculați în 

clasa I, conform ord. DGETS, nr. 240 din 26.03.2021. 

Evaluarea propriu zisă este în proces de desfășurare, la moment au fost evaluați 

194 copii, 180 au fost recomandați pentru înmatriculare, în instituțiile de 

învățământ,  pentru 14 copii a fost eliberat avizul ,,nu se recomandă”. 

La solicitarea instituțiilor de învățământ, direcțiilor sectoriale pentru protecția 

drepturilor copilului, avocaților și inspectoratelor de poliție au fost examinate prin 

evaluarea individuală, evaluare a grupelor/claselor de copii, cu eliberarea notei 

informative, raportului de evaluare psihologică, constatărilor de specialitate  94 de 

răspunsuri: 

- Direcției pentru protecția drepturilor copilului – 15; 

- Inspectoratului de poliție – 4; 

- Avocatului - 1; 

- Primăriei mun. Chișinău – 8; 

- Instituțiilor de învățământ – 14;  

- Direcției generale educație, tineret și sport – 35; 

- ONG-urilor, asociațiilor obștești – 6; 

- Informarea părinților – 6; 

- 5 adresări au rămas nesoluționate, amânate, din motivul refuzului părintelui, 

stării de sănătate a copiilor sau înscrierea copiilor la alte structuri specializate.  

Psihologii CPSP au participat la ședințele echipelor multidisciplinare și audieri 

în ședința de judecată: 

- la 15.02.21, 16.02.21, 17.02.21, reprezentantul CPSP a participat în cadrul 

ședințelor echipei multidisciplinare în cadrul Primăriei mun. Chișinău; 

- la 02.03.2021, în cadrul consultărilor publice pe marginea fenomenului 

bullying în școlile din RM au fost relatate dificultățile și lacunele mecanismului 

intersectorial de identificare, raportare și soluționare a situațiilor de risc la care sunt 

expuși copii; 

- la 22.03.2021, reprezentantul CPSP a participat la ședința comună a 

specialiștilor de profil la instituirea tutelei, curatelei și custodiei. Organizată de 

Parlamentul RM; 

- la 01.04.2021, la solicitarea Procuraturii mun. Chișinău, Oficiul Buiucani, 

reprezentantul CPSP a participat la ședința de judecată la Judecătoria Chișinău, 

sediul Ciocana, în calitate de intervievator (în condițiile art. 1001.) al minorului de 

6 ani, victimă în cauza penală privind infracțiunea cu caracter sexual;  

- la 02.04.2021, la solicitarea Procuraturii mun. Chișinău, Oficiul Buiucani, 

reprezentantul CPSP a participat la ședința de judecată la Judecătoria Chișinău, 

sediul Ciocana, în calitate de intervievator ( în condițiile art. 1001.) al minorului de 

11 ani, victimă în cauza penală  privind infracțiunea cu caracter sexual;  

- la 02.04.2021, psihologul, evaluator și emitent a constatărilor pe cazul 

Instituției Publice Liceul Teoretic cu Profil de Arte „Mihail Berezovschi”, 
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examinat în luna martie 2020, a fost audiat la Inspectoratul de Poliție Ciocana, 

secția urmărire penală, în cazul procesului penal nr. 20204800135; 

- la 06.04.2021, la solicitarea Procuraturii mun. Chișinău, Oficiul Buiucani, 

reprezentantul CPSP a participat la ședința de judecată la Judecătoria Chișinău, 

sediul Ciocana, în calitate de intervievator (în condițiile Codului de procedură 

penală art. 1001.) al minorei de 12 ani, victimă în cauza penală nr. 

2021030357,privind infracțiunea cu caracter sexual; 

- la 20.04.2021, reprezentantul CPSP a participat la ședința convocată de 

viceprimarul mun. Chișinău, privitor la completarea planului OMS, cu acțiuni de 

Control și reabilitate post Covid-19; 

- la 05.05.2021, reprezentantul CPSP, a participat la un sondaj online, în baza  

solicitării Centrului Internațional „La Strada” în cadrul proiectului ,,Vocea 

supraviețuitorilor”. Activitatea are ca scop colectarea primară a datelor privind 

serviciile de suport disponibile copiilor victime ale abuzului și exploatării sexuale 

și setarea direcțiilor de activitate și îmbunătățirea serviciilor furnizate. 

În context, au fost întocmite două fișe de sesizare remise către Inspectoratul de 

poliție și Direcția pentru protecția drepturilor copiilor privind absența de acasă și 

aflarea în condiții necunoscute și presupusul caz de abuz fizic în instituția de 

învățământ. 

Profilaxia comportamentului autodistructiv în rândurile elevilor, prin 

desfășurarea ședințelor informative au fost realizate: 

- şedințe de informare a elevilor despre fenomenul violenței și consecințele 

psihologice și juridice a acestuia în instituțiile de învățământ, realizat în comun cu 

Secția coordonare a activității de securitate publică a Direcției de Poliție mun. 

Chișinău; 

- realizate 4 sesiuni cu 219 elevi (Instituția Publică Liceul Teoretic „Olimp”, 

total participanți - 62 elevi; Instituția Publică Liceul Teoretic „Constantin 

Negruzzi”, total - 49 elevi; Liceul Teoretic ,,Petru Zadnipru”, total - 53 elevi; 

Instituția Publică Liceul Teoretic „Ginta Latină”, total - 55 elevi); 

 - realizarea sesiunilor de informare de către psihologii școlari în luna mai 2021 

a elevilor claselor a V-IX, cu genericul: „Fenomenul Bullying în rândul elevilor: 

cauze, consecințe, acțiuni de combatere” în temeiul ordinului nr. 294 din 21.04.21. 

Sesiunea de informare a fost coordonată și validată de experții psihoterapeuți din 

România, Constanța și Centrul de sănătate mintală, sec. Botanica. 

Total instituții: 90 cu implicarea a 24118 elevi (sectorul Botanica: instituții - 20, 

elevi - 5352; sectorul Buiucani: instituții - 18, elevi - 4706; sectorul Centru: 

instituții - 14, elevi - 4294; sectorul Ciocana: instituții - 1, elevi - 3485; sectorul 

Râșcani: instituții - 23, elevi - 5436; instituții de învăţământ privat: instituții - 4, 

elevi - 845). 

 În scopul consolidării capacităților de specialitate a psihologului de a combina 

în mod autonom deprinderile şi competențele generale şi cele profesionale în acord 

cu cerințele specifice contextului educațional au fost realizate 6 activităţi 

instructiv-metodice, cu participarea a 588 de participanți: 

- reuniunea metodică a psihologilor (24.09.2020, 123 participanți); 

-„Inițierea tinerilor specialiști-psihologi în activitatea profesională” (10.09.2020, 

60 participanți); 
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- „Asistența psihologică cu copii în situație de criza” (18.01.2021, 97 

participanți); 

-  „Asistența psihologică cu copii în situație de criza” (18.02.2021, 98 

participanți); 

- „Fenomenul Bullying în rândurile elevilor: cauze, consecințe, acțiuni de 

combatere” (15.04.2021, 102 participanți); 

- ,,Siguranța online a elevilor”. Formatori Centrul internațional „La Strada” 

(13.05.2021, 108 participanți). 

In cadrul clubului psihologului practician „Firul Ariadnei” au fost realizate  8 

ședințe, cu participarea a 147 psihologi cu scopul implementării în activitatea 

psihologilor școlari, a tehnicilor și metodicilor practice, conținutul căruia este 

validat pentru specificul de problematici în mediul familial, desfășurate în 2 

module: 

Modulul I: „Suportul psihologic părinților: consiliere și intervenție”, cu 

abordarea subiectelor; 

- „Consilierea psihologică a părinților în situații de criză”( 24.09.2020); 

- „Intervenția psihologică cu părinților în situații de criză” (29.10.2020); 

- „Intervenția psihologică cu părinții în contextul pandemiei COVID-19” 

(26.11.2020). 

Modulul II: 

- „Suport psihologic părinților: psihoprofilaxie și prevenție”, cu abordarea 

subiectelor „Atitudinea disfuncțională la adolescenți - consecințe ale afecţiunilor 

parentale” (28.01.2021); „Metode și tehnici de dezvoltare a competențelor de 

relaționare cu copiii, în cadrul intervenției psihologice cu părinții” (25.02.2021): 

- „Suport psihologic părinților: psihoprofilaxia și prevenția fricilor la copii” 

(25.03.2021);  

- „Suport psihologic părinților: psihoprofilaxie și prevenția fricilor la copii” 

(29.04.2021);  

- „Orientarea profesională și ghidarea în carieră a elevilor” (27.05.2021).  

In perioada 11-26.02.2021, a fost realizat controlul tematic privind „Activitatea 

serviciului  psihologic în perioada anilor 2017 – 2019 în instituțiile de învățământ  

primar și secundar: LT „Grătiești”, IPLT „Academia copiilor”, LT „Dragoș Vodă”, 

IPLT „Alexei Mateevici”, IPLT „Toader Bubuiog”, IPLT cu Profil de Arte        

„M. Berezovschi”, IPLT „Budești”, LT „Ștefan Vodă”, Școala primară nr. 95, LT 

„M. Grecu” (doi psihologi), Gimnaziul „Trușeni”, Gimnaziul 99 „Gh. V. Madan”, 

IPLT „A. Pușkin”, IPLT „Minerva” ,Gimnaziul nr. 42.  

Rezultatele controlului tematic au fost examinate la ședința Consiliului de 

administrație al DGETS, la data de 28.05.2021(decizia consulului nr. 4/4 din 

28.05.2021, ordinul nr. 493 din 29.06.2021). 

Perfecționarea angajaților serviciilor specializate s-a realizat prin participarea la: 

 - Conferința națională Balint (ediția a XXVII-a) „Pacientul între prevenție și 

recuperare”; 

- Conferință științifică națională cu participare internațională „Integrare prin 

cercetare și inovare” (USM); 

- Festivalul psihologilor creativi „Evantai psihologic”; 

- Conferință națională „Pledoarie pentru o educație parentală de calitate: 

provocări și perspective”; 
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- Conferința științifico-practică cu participare internațională „Inovații 

Pedagogice în era digitală, ediția a VIII-a”; 

- Conferința științifică Națională cu participare Internațională: „Calitate în 

educație - imperativ al societății contemporane”; 

- Atelierul de lucru „Aplicarea tehnologiilor de art-terapie în practica online 

pentru psihologii practicieni”; 

- „Cum recunoaștem, prevenim și intervenim în situațiile de bullying” 

(România, UNICEF Moldova și ChildHub) în cadrul Proiectului „Eforturi comune 

de a combate bullying-ul în Moldova” ; 

- Conferința națională în domeniul educației inclusive - „Structurile de asistență 

psihopedagogică și serviciile de suport-elemente cheie în implementarea educației 

inclusive” 

- Conferința transnațională „Educație online fără hotare”. MECC, DGETS, 

Primăria mun. Chișinău; 

- „Bunăstarea  emoțională a elevilor cu CES  în procesul educațional – garant al 

reușitei  școlare. Tehnici și strategii de lucru” ( IPLT „P. Zadnipru”); 

- Conferința transnațională ”Educația specială în pandemie”, online - 

Departamentul Psihopedagogie Specială de Psihologie și Științe ale Educației din 

București; 

- Training ”Asistență oferită la tineri în orientare profesională cu utilizarea  

operațională a softului dedicat și a Instrumentelor  de consiliere în carieră”; 

- Atelierele de formare online în aplicarea scenariului „Expunerea online”, 

CNPAC. 

Participarea la 4 emisiuni televizate (Prime TV, N4, Moldova1, cu subiectele: 

 - „Activitatea serviciului psihologic școlar”; 

- „Incluziunea copiilor cu necesități speciale și elaborarea curriculumului 

modificat în școli”; 

- „Comportamentul bullying prevenție și intervenție”; 

-,,Surmenajul profesional: cauze, simptome și modalități de depășire” 

 

Serviciul de Asistență Psihopedagogică a fost realizat prin activitățile:  

 - evaluarea/reevaluarea complexă a nivelului de dezvoltare a copiilor cu 

revizuirea/completarea listelor copiilor cu cerințe educaționale special (în total au 

fost evaluați/reevaluați 476 copii/elevi, inclusiv 239 copii/elevi evaluaţi și 237 

copii/elevi reevaluați din 64 de instituții de învățământ preşcolar, primar, secundar; 

- oferirea asistenței metodologice la 493 cadre didactice, 68 cadre didactice de 

sprijin, 27 psihologi, acordarea asistenței psihopedagogice la 476 copii și 1124 

familii/reprezentanți legali ai acestora;  

- acordarea asistenţei metodologice la 29 comisii multidisciplinare 

intrașcolare/instituționale din instituţiile de învăţământ preșcolar, primar şi 

secundar; 

- completarea a 118 avize cu referire la condițiile specifice de examinare a 

candidaților cu CES în cadrul examenelor de absolvire a nivelului de învățământ 

(primar, gimnazial, liceal), în baza curriculumului general, adaptat sau modificat; 

- completarea și eliberarea a 42 fișe psihopedagogice de orientare profesională și 

ghidare în carieră (planul de tranziție din învățământul general în Învățământul 

profesional tehnic (ÎPT); 
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- completarea a 115 Formulare nr. 5 pentru prezentarea la Comisia Națională de 

stabilire a gradului de dezabilitate și incapacitate de muncă; 

- desfășurarea controlului tematic (martie-aprilie 2021) „Cu privire la 

implementarea și respectarea Metodologiei de organizare și funcționare a Centrelor 

de Resurse pentru Educația Incluzivă” în 16 instituții de învățământ: IPLT „Ginta 

Latină”, IPLT „Toader Bubuiog”, IPLT „Mihai Marinciuc”, IPLTPA „Ion și Doina 

Aldea-Teodorovici”,  IPLT „Alexei Mateevici”, IPLT „ George Meniuc”, IPLT 

„Tudor Vladimirescu”, IPLT „Petru Rareș”, IPLT „Olimp”, IPLT „Alexandru Ioan 

Cuza”, LT „Lucian Blaga”,  IPLT „Waldorf”, IPLT „Anton Cehov”, Gimnaziul „ 

Decebal”, Școala primară-grădiniță nr.120,  IP Școala primară-grădiniță nr.152 

„Pas cu Pas”); 

- organizarea a 3 seminare și a unei reuniuni metodice la care au participat 

cadrele didactice de sprijin, logopezi, psihologi, cadrele didactice, manageri și 

responsabili ai educației incluzivă („Activitatea cadrului didactic de sprijin: forme 

și modalități de lucru” (pentru tinerii specialiști), 29.09.2020, cu participarea a 14 

specialişti;  „Consilierea și ghidarea în carieră a copiilor cu CES”,  24.11.2020, cu 

participarea a 57 participanți specialişti; „Bunăstarea emoțională a elevilor în 

cadrul școlii, garant al unei educații incluzive”, 26.01.2021, cu participarea a 68 

specialişti). 

 Specialiștii din cadrul Serviciului de asistență psihopedagogică au participat la 

formări: 

 - Conferința internațională „Educația specială în pandemie” (25.02.2021, 

online, Departamentul Psihopedagogie Specială Facultatea de Psihologie și Științe 

ale Educației);  

 - 6 conferințe naționale în domeniul educației inclusive („Participarea copiilor 

în crearea mediilor școlare inclusive și prietenoase”; „Asigurarea tranziției și 

accesul la învățământ profesional incluziv”; „Parteneriatul familie-școală în 

realizarea incluziunii educaționale”; „Activități extrașcolare - prilej de activitate și 

dezvoltare a creativității elevilor cu cerințe educaționale speciale”; dedicată Zilei 

Internaționale a Familiei, 14-15.05.2021; „Implementarea educației incluzive în 

Republica Moldova – o decadă de provocări și viziunea pentru noi realizări”, 01-

07.12.2020, CRAP, CCF Moldova); 

- 3 conferințe transnaționale („Educație online fără hotare”, 05-06.01.2021 

Conferința internațională educatorilor din Republica Moldova și România, 

15.02.2021, online, Universitatea din București, MECC; „Metode eficiente de 

antrenament cognitiv pentru copiii cu CES”, 18.05.2021, online, UPS „I. 

Creangă”, în parteneriat cu Universitatea din București; „Normele sociale care stau 

la baza violenței în școli. Rezultatele unei cercetări regionale”, 23.03.2021, online, 

Echipa Terre des hommes Moldova); 

- 5 webinare („Organizarea și desfășurarea procesului de evaluare și asistență 

logopedică în contextul epidemiologic”, pentru specialiștii logopezi din cadrul 

Serviciilor raionale/municipale de asistență psihopedagogică, 24.09.2020, CRAP;  

CRAP - „Asistența educațională a copiilor cu CES în context pandemic”; 

„Evaluarea și asistența logopedică în contextul pandemic”; „Proiectarea și 

desfășurarea procesului de recuperare și educație a elevilor cu deficiență de auz; 

„Integrarea copiilor cu CES în școala online”, 26.01.2021, Universitatea din 
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București; „Cum recunoaștem, prevenim și intervenim în situațiile de bullying, 

martir-aprilie, 2021, MECC, CRAP); 

 - 1 seminar de formare teoretico-practic pentru logopezii din instituțiile de 

învățământ primar și secundar general cu genericul „Dezvoltarea limbajului la 

elevii cu TSA”, 09.04.2021, CPSP; 

 - 1 curs de formare a cadrelor didactice de sprijin și psihopedagogilor în 

domeniul educației incluzive, mai-iunie, Echipa Terre des hommes Moldova; 

- 2 cursuri de instruire online a profesioniștilor din instituțiile medico-sanitare și 

a Serviciilor de asistență psihopedagogică, 14.04-23.06.2021; „Specificități, 

aplicații și intervenții clinice în Tulburările de personalitate”, 14.04-23.06.2021; 

- reuniunea metodică pentru  68 cadre didactice de sprijin; 

- aprobate și coordonate 62 planuri/rapoarte pentru anul de studii 2020-2021 ale 

cadrelor didactice de sprijin; 

 - organizată activitatea educativă: „Ziua internațională a persoanelor cu 

dezabilități”, cu participarea a 62 CDS, 783 copii/elevi din instituțiile de 

învățământ primar și secundar general.  

La moment, în instituțiile de învățământ preşcolar, primar și secundar 

(gimnaziu, liceu) sunt  1035 copii/elevi cu cerințe educaționale speciale (CES).  

Din ei: 

- 191 elevi dețin grade de dezabilitate (127 elevi cu grad de dezabilitate sever, 

54 cu grad de dezabilitate accentuat, 10 elevi cu grad de dezabilitate mediu); 

- 483 de copii cu grad de dezabilitate sunt școlarizați în 4 școli auxiliare (CPPC 

„Orfeu”, Școala auxiliară nr. 7, Școala auxiliară-internat nr. 5, Școala auxiliară nr. 

6) și în 2 instituții de învățământ special (Școala specială pentru copii hipoacuzici 

și surditate tardivă, Liceul Tehnologic pentru copii cu vederea slabă);  

- 361 copii cu CES în instituțiile de învățământ preșcolar. 

 

Activitatea serviciului logopedic constituie o activitate complexă, sistematică, 

orientată spre optimizarea procesului educaţional, asigurând dezvoltarea progresivă 

a personalităţii copilului, elevului în special al limbajului acestuia. În instituţiile de 

învăţământ general Serviciul logopedic este asigurat de 41 logopezi: 20 de 

specialiști dețin gradul didactic II, 8 specialiști dețin gradul didactic I și 6 

specialiști dețin gradul didactic superior. 

Activitatea Serviciului logopedic în instituțiile de educație timpurie a fost 

direcționată spre dezvoltarea competențelor profesionale și organizarea activității 

logopezilor din IET și realizată prin intermediul: 

- reuniunii metodice anuale a logopezilor din instituțiile de educație timpurie,  

cu genericul: ,,Serviciul logopedic - perspective și oportunități”, cu participarea a 

48  logopezi (11.09.2020); 

- 2 seminare cu tema: ,,Dezvoltarea vorbirii copiilor cu retard verbal de vârstă 

preșcolară”, cu participarea a 39 logopezi din 35 de instituții (26.11.20); 

,,Intervenția individualizată în terapia logopedică a copiilor cu CES”, cu 

participarea a 38 logopezi (25.03.21); 

- Săptămâna promovării cunoștințelor logopedice în IET, cu genericul: ,,Ajută-

mă să vorbesc corect”, cu participarea a 50 de logopezi din 48 de instituții. 

Activități suplimentare: 
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- editarea Ghidului logopedic: ,,Dezvoltarea vorbirii copiilor de vârstă 

preșcolară. Jocuri și exerciții logopedice” (Editura ,,Liceum”, 19.09.20); 

- elaborarea suportului de curs, coautor: ,,Intervenția timpurie în copilărie” 

Ministerul Sănătății Muncii și protecției Sociale, USMF „Nicolae Testemițeanu”, 

LUMOS;  

- participarea la emisiunea TV ,,Prime” cu privire la activitatea logopezilor,  

(12.02.21); 

- plasarea comunicatelor metodice pe pagina de Facebook a DGETS cu referire 

la recomandările logopezilor în lucru cu copiii CES pe perioada de pandemie 

(10.02.2021). 

Impactul activității serviciului logopedic a condus la dezvoltarea abilităților 

copiilor de a însuși o vorbire și o pronunție corectă pentru integrarea reușită socio-

școlară și prevenirea/remedierea tulburărilor de limbaj și comunicare. 

Calitatea serviciilor logopedice a fost asigurată în conformitate cu prevederile 

politicilor de stat prin: 

- şedințe primare de consultanță logopedică a copiilor (234 ședințe, 234 

beneficiari; 

- şedințe de dezvoltare/remediere logopedică (874 ședințe, beneficiari 50 

logopezi; 

- şedințe de consiliere a părinților (1043 ședințe, beneficiari 289 părinți); 

- şedințe de consiliere a cadrelor didactice (124 ședințe, beneficiari 50 cadre 

didactice). 

Pe parcursul anilor 2018-2021 au fost create, în total 23 de puncte logopedice 

noi în cadrul IET mun. Chișinău (IET nr. 174, 108, 215, 98, 156, 99, 91, 49, 24, 

151, 89, 124, 165, 146, 118, 139, 71, 160, 210, 142, 129, 158, 149). 

Din 12 377 copii din IET cu serviciu logopedic, la 3422 de copii au fost 

depistate tulburări de limbaj. Din ei 1253 de copii au fost incluși în activități de 

recuperare logopedică (ARL). Au fost asistați 49 copii cu CES determinat de SAP. 

 

Raportul copiilor în dependență de includerea în terapia logopedică: 

 
Contingentul de copii asistați logopedic conform diagnosticului în anul de studii 

2020-2021: 

 
Categoria tulburărilor 

de limbaj la copii 

implicați în ARL 

Tulburări 

globale de 

limbaj (TGL) 

Tulburări 

fonetico-

fonematice 

de limbaj 

(TFFL) 

Tulburări 

fonetice de 

limbaj (TFL) 

Tulburări  

de ritm și  

fluență 

(TRFL) 

% copiilor implicați în 

ARL 

41,8% 23,8% 22,2% 12,2% 
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Din numărul total de copii incluși în ARL 48 % au fost cu recuperare, iar 46% 

cu ameliorare, respectiv 6% cu progres minim. 

Din 1663 de copii beneficiari de asistență logopedică 75% au fost debutanţi 

şcolari, care  şi-au recuperat tulburările de limbaj în proporție de 95% . 

Vizualizarea rezultatelor în urma activităților logopedice. 

 

 
Situația pandemică Covid-19 a influențat negativ și activitatea serviciului 

logopedic. Restricțiile, frecvența scăzută la activități, morbiditatea în rândul 

cadrelor didactice au făcut să se reducă numărul de ședințe terapeutice, care au 

influențat reducerea numărului copiilor cu recuperare și minimalizarea accesului 

copiilor cu tulburări de limbaj la Serviciul logopedic. 

Din 24312 minori din instituţiile de învăţământ primar şi secundar au fost 

depistați 1967 elevi cu tulburări de limbaj. Din ei 1663 elevi au fost incluși în 

terapia logopedică. Serviciul de asistență psihopedagogică în urma realizării 

evaluării multidisciplinare au identificat - 196 elevi cu CES. 

 
 

Din numărul total de copii incluși în ARL, 852 de elevi au fost cu recuperare,  

461 de elevi cu ameliorare, iar 350 de elevi cu progres minim.  
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Aceștia din urmă vor beneficia de asistență logopedică și în anul de studii 2021-

2022. 

 

 
 

În scopul creșterii motivației, competențelor profesionale și a promovării 

Serviciului logopedic au fost organizate 5 seminare: 

- „Instrumente, probe și teste pentru evaluarea logopedică a elevilor cu dislexo-

disgrafie. Completarea fișei logopedice” (23 participanți,  24.11.2020); 

- „Креативные технологии для развития связной речи у школьников с 

ОНР” (26 participanți, 27.11.2020; 

- „Metode și tehnici de lucru în remedierea elevilor cu bâlbâială” (19 

participanți, 16.12.2020); 

- „Развитие речи аутичных детей” (21 participanți); 

- „Dezvoltarea limbajului la elevii cu TSA” (23 participanți, 07.04.2021). 

În perioada 09.11-13.11.2021 a fost organizată săptămâna promovării 

Serviciului logopedic în instituțiile de învățământ general cu genericul: „Ajută-mă 

să vorbesc, să citesc și să scriu  corect”). 

La 11.12.11.2020 Serviciul logopedic a participat la emisiunea televizată 

Sputnic.md și  radio. 

Dificultățile majore în activitatea serviciilor au generat din cauza restricțiilor 

impuse de situația pandemică prin lipsa controlului în activitatea indirectă cu 

beneficiarii.  

Interacțiunea online în procesul de evaluare a copiilor cu dezabilități nu a permis 

evaluatorului să identifice complexul de simptomatici, rezumându-se la cele 

expuse de  părinte sau reprezentant legal, cadru didactic de sprijin. 

 

EDUCAȚIE ȘI TINERET  

Educația și tineretul sunt două ramuri/aspecte/domenii esențiale în sistemul 

educațional, care adaptate la provocările societății, contribuie la dezvoltarea 

armonioasă a acesteia. 

   Educaţia cetăţeanului activ este prioritatea politicilor şi practicilor educaţionale şi 

merită să se afle în centrul reformelor educaţionale.  

   Întru realizarea acestei prerogative în anul de studii 2020-2021 au fost organizate 

şi realizate: 

 - 337 activităţi educative, competitive, cognitiv-distractive, cu implicarea a cca. 

13200 de copii şi tineri (47 activități de formare; 36 controale/monitorizări; 14 
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rapoarte de activitate; 159 activități educative; 80 manifestări cognitiv distractive 

în cadrul a 3 Proiecte municipale educaţionale; 1 expoziție); 

- 58 activităţi pentru tineret (13 concursuri/festivaluri; 5 manifestări cognitiv-

distractive; 2 proiecte educaționale; 1 şcoală de vară; 1 - Forum; 30 training-uri, 

dezbateri publice, ateliere motivaționale, Quiz-uri, ateliere de lucru, sondaje, focus 

grupuri, consultări publice; 3 Programe de acțiuni tematice; Constituirea 

Consiliului Municipal al Elevilor din Chișinău, 36 consilieri; 1 Program municipal 

de granturi mici pentru asociații obștești și grupuri de inițiativă, elaborarea unui 

document strategic - 1; elaborarea şi depunerea unui dosar privind și participarea la 

concursul internațional.  

Pe parcursul anului de studii 2020-2021, activitatea extraşcolară a fost axată pe 

realizarea obiectivelor generale și specifice stipulate în Planul complex de 

activitate al Direcției generale educație, tineret și sport. 

Activități realizate suplimentar la cele planificate: 

- Seminar online cu genericul „Străzi sigure, străzi pentru viață (zone sigure în 

adiacentul școlilor cu limita de viteză 30 km/h) în cadrul Săptămânii Globale 

pentru Siguranța Rutieră, organizat la inițiativa AO Automobil Club cu suportul 

MECC, 25 participanți; 

- Studiul „Calitatea serviciilor de educație extrașcolară”;  

- 3 webinare „Cerințe privind modul de completare a Formularului: 

Cartografierea serviciilor extrașcolare din școli de artă, instituții extrașcolare, 

instituții prestatoare de servicii educaționale” (septembrie  2020); 

- 8 tipuri de chestionare privind activitatea instituțiilor de învățământ  

extrașcolar; 

- sondaje privind serviciile extrașcolare în rândul a 8 grupuri țintă (elevii și 

părinții din instituțiile de învățământ primar, secundar şi extraşcolar; cadrele 

didactice și de conducere din instituțiile de învățământ primar, secundar şi 

extrașcolar; 

- cartografierea instituțiilor de învățământ extrașcolar și a serviciilor extrașcolare 

(datele se prelucrează); 

- realizarea interviurilor individuale cu reprezentanți ai OLSDI și reprezentanți 

ai APL și discuții de grup cu părinți (după prelucrarea datelor privind a acțiunile 

enumerate, vor fi formulate și analizate opțiunile de politici). 

 

Acțiuni nerealizate: 

- seminarul pentru cadrele didactice de profil: „Dezvoltarea competențelor 

creative ale copiilor în cadrul activităților muzicale”. 

În scopul asigurării unui mediu școlar protectiv, capabil să prevină violența față 

de copii și să intervină prompt pentru identificarea, referirea și asistența copiilor 

victime ale violenței, pe parcursul anului de studii au fost desfășurate diverse 

acțiuni planificate conform Planului complex de activitate 2020-2021. 

Decada Circulației Rutiere „Comportamentul responsabil al participanților la 

traficul rutier” în cadrul Săptămânii Globale pentru Siguranța Rutieră (17-23 mai 

2021) cu organizarea a 52 000 întruniri educaționale pentru 52 000 elevi și 6 670 

părinți; 39 concursuri de desene, fotografii, spoturi video, 45 de vizionari a 

filmelor, 41 de victorine, 37 competiții de ciclism, cu genericul „Riscuri pentru 
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pietoni” menite să actualizeze și să aprofundeze cunoștințele elevilor în domeniul 

respectiv și să-i motiveze pentru un comportament responsabil.  

Săptămâna Siguranței pe Internet „Siguranța ta are prioritate” (08-13 februarie 

2021), în cadrul căreia au fost organizate 8254 întruniri educaționale pentru 51000 

elevi și 5489 părinți: „Un copil informat - un copil protejat”, „Copilul singur 

acasă”, 48 concursuri de desene, fotografii, spoturi video, 52 de vizionări a 

filmelor menite să actualizeze și să aprofundeze cunoștințele elevilor în domeniul 

siguranței pe internet. 

- Campania națională Săptămâna de luptă împotriva traficului de ființe umane 

(19-25 octombrie 2020), în cadrul căreia au fost organizate activități tematice 

privind promovarea activă a politicilor de prevenire și combatere a traficului de 

ființe umane. Au participat 135 instituții, 53642 elevi, 6590 cadre didactice, 5390 

părinți. 

 Au fost desfășurate acțiuni de informare/formare: 452 lecții publice, 6534 

prelegeri, 18 mese rotunde, 230 concursuri de desen, 8 interviuri televizate, 147 

ședințe cu părinții, 848 dezbateri;  

- Săptămâna Drepturilor Copilului, dedicată Zilei Internaționale a Drepturilor 

Copilului (19-26 noiembrie 2020), cu participarea a 162 instituții de învățământ 

primar, secundar ciclul I,II și extrașcolar din municipiu; 

- Campania OMS „Să construim o lume mai corectă și mai sănătoasă” 

(16.04.2021), în cadrul căreia au fost realizate ore educative dedicate Campaniei  

de promovare a sănătății, expoziții a lucrărilor de desen/foto a copiilor „La straja 

sănătății”, vizionarea  filmului educativ COVID-19, concurs de poezii „Sănătatea e 

mai bună decât toate”, ședințe online pentru părinți în scopul familiarizării cu 

Ghidul pentru părinți „Cum poți susține copilul în contextul pandemiei Covid-19 

elaborat de MECC; 

- Decada educativ-patriotică dedicată Zilei comemorării celor căzuți în războiul 

din Afganistan și eroismul persoanelor originare din Republica Moldova (01-15 

februarie 2021), în cadrul cărei au fost desfășurate activități de voluntariat în 

scopul îngrijirii monumentelor și mormintelor celor căzuți în timpul acțiunilor de 

luptă din Afganistan și decedați după război, întâlniri cu veteranii, concurs de 

desene; 

- Decada educativ-patriotică dedicată Zilei comemorării eroilor căzuți în 

acțiunile de luptă pentru apărarea integrării și independenții Republicii Moldova 

(02-05.03.2021) în cadrul căreia au fost desfășurate întâlniri cu participanții 

conflictului armat din anul 1992 pentru apărarea integrității și independenței 

Republicii Moldova, concurs de poezie; 

- Lunarul propagării  cunoștințelor juridice „Noi și Legea” (15-30 martie 2021), 

în cadrul lunarului s-au desfășurat 578 de sesiuni de informare pentru elevi în 

cadrul orelor Managementul clasei cu genericul „Legea ne apără dar și ne 

pedepsește”, 54 de dezbateri, 68 de concursuri de desen, 43 de întâlniri cu 

specialiștii din domeniul justiției, poliției. 

- Ziua siguranței pe internet „Împreună pentru un internet mai sigur (10 

februarie 2020)  cu realizarea a 345 lecții publice, 4000 prelegeri, 236 mese 

rotunde, 264 concursuri de desen, 145 ședințe cu părinții, 56 dezbateri cu 

implicarea a 82400 de elevi, 5700 părinți, 1780 cadre didactice din instituțiile de 

învățământ; 
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- Ziua Mondială a Sănătății (07 aprilie 2020) cu organizarea activităților de 

informare a elevilor/părinților prin concursuri, dispute organizate la distanță, 

privind promovarea modului sănătos de viață; 

- Etapa municipală a Concursului Național „Holocaust: istorie și lecții de viață” 

(23 aprilie – 11 mai 2021) la care au participat 174 elevi din 52 de instituții de 

învățământ secundar; 

- Implementarea Planului de acțiuni ale DGETS „Prevenirea și combaterea 

traficului de ființe umane pentru anul 2021”; 

- Elaborarea a 4 rapoarte privind cazurile suspecte de abuz, neglijare, exploatare, 

trafic al copilului pentru semestrul I și II  al anului de studii 2020-2021; susținerea 

populației de etnie romă din municipiul Chișinău pe parcursul perioadei de 9 luni 

ale anului 2020; prevenirea și combaterea traficului de ființe umane (august - 

octombrie 2020); implementarea Strategiei de consolidare a relațiilor interetnice 

pentru perioada anului 2020. 

Monitorizarea și evaluarea situației elevilor din diverse grupuri sociale, crearea  

bazei de date cu privire la datele statistice, oferite de către instituţiile de învăţământ 

în anul școlar 2020-2021, denotă o creştere a numărului de elevi la care părinții 

sunt plecați peste hotare, ca rezultat crește și numărul familiilor incomplete): 

 

Nr. d/o Grupul de risc 2018 2019 2020 

1. Elevi cu comportament deviant aflați la evidența CPDC din 

unitățile școlare 

680 792  760 

2. Elevi orfani 216 222  228 

3. Elevi semi-orfani (în urma decesului) 1524 1587  1590 

4. Elevi invalizi 1123 1168  1162 

5. Elevi cu CES 985 1040  1100 

6. Elevi din familii de refugiați 139 28  24 

7. Elevi din familii numeroase 9535 11 164  11452 

8. Elevi din familii incomplete (în urma divorțului) 9982 10 535  10987 

9. Elevi din familii socialmente-vulnerabile 7500 7278  7340 

10. Elevi la care ambii părinți sunt plecați peste hotare 1469 1383  1445 

11. Elevi la care un părinte este plecat peste hotare 5316 6023  7800 

12. Elevi cu tutelă ai căror părinți sunt plecați peste hotare 387 463  472 

13. Elevi romi 121 116  118 

14. Total elevi din diverse grupe sociale 38 590  41 336  44 478 

 

Activități realizate suplimentar: 

Elaborarea și implementarea a două Planuri de acțiuni ale DGETS: 

- „Memorie. Onoare. Respect” pentru consolidarea încrederii și îmbunătățirii  

protecției sociale și de drept a veteranilor de război, pentru perioada 2021-2023”;  
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- Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei de consolidare a relațiilor 

interetnice din municipiul Chișinău pentru anii 2021 -2024”. 

Campania de prevenire a abuzului și violenței împotriva copiilor în mediul 

online și offline, spectacolul „Corp de copil”, în colaborare cu MECC, UNICEF, 

Teatrul Național „Mihai Eminescu” și Centrul de Arte Coliseum, au participat 500 

de elevi, diriginți, psihologi din instituțiile de învățământ secundar ciclul II și 

părinți. 

Un obiectiv specific urmărit în cadrul domeniului gestionat este susținerea 

inițiativelor programelor și proiectelor ecologice care a fost realizat prin 

următoarele acțiuni: 

- Campania informațional-promoțională de protecție a mediului înconjurător și 

sănătatea populației, pentru diriginții de clasă la subiectul: „Managementul 

deșeurilor”, prezenți 130 de șefi ai comisiei metodice Consiliere și dezvoltare 

personală; 

- Concursul ecologic municipal online „Trăistuța speranței”, au fost prezentate 

124 de lucrări ale copiilor din 10 instituții de învățământ extrașcolar din municipiu; 

- Concursul municipal cu caracter ecologic, în format online, „Să facem 

Pământul să zâmbească”, au participat 137 elevi din 8 instituții de învățământ 

extrașcolar; 

- Programul de promovare a colectării separate a deșeurilor în instituțiile de 

învățământ general din municipiul Chișinău”, au fost realizate 482 activități, cu 

implicarea a 17000 elevi din 162 instituții de învățământ (decizia CMC nr. 3/5 din 

20.02.2020); 

- Săptămâna Internațională de prevenire a intoxicațiilor cu plumb, cu genericul 

,,Vopsele fără plumb’ (26 octombrie 2020), au participat 162 de instituții de 

învățământ primar, secundar ciclul I,II și extrașcolar din municipiu. 

În scopul promovării educației artistice, creativității și valorilor naționale, cât și 

a inițiativelor și proiectelor tehnice, pe parcursul anului de studii 2020-2021, au 

fost realizate 13 acţiuni pentru copii şi tineri. Printre cele mai relevante s-au 

înscris: 

- Concursul municipal de videoclipuri și interpretări muzicale cu genericul 

„Familia, leagăn de dor”, realizat la data de 25 noiembrie 2020, în incinta IPLTPA 

„Mihail Berezovschi”, cu participarea a 58 de grupuri de elevi din 33 de instituții 

de învățământ primar, secundar și extrașcolar; 

- Festivalul-concurs municipal al cântecelor patriotice în format online, realizat 

în perioada 23-26 aprilie 2021, cu participarea a 26 ansambluri vocale, 6 colective 

corale, 68 soliști vocaliști; 

- Festivalul-concurs al muzicii de fanfară, realizat în luna mai 2021, în Grădina 

Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt”, cu participarea a 10 colective de fanfară din 

instituțiile de învățământ din municipiu;  

- Activități consacrate Zilei Comemorării Victimelor Catastrofei de la C.A.E. 

Cernobîl și ale altor avarii nucleare (26.04.2021), realizate în instituțiile de 

învățământ secundar ciclul I și II;  

- Activități dedicate Zilei Europei, în perioada 11-14 mai 2021;  

- Activități dedicate Zilei de 1 Iunie, în temeiul dispoziției Primarului General al 

municipiului Chișinău nr.249 din 24.05.2021, cu implicarea a peste 5000 de copii. 
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În legătură cu suspendarea procesului educațional în instituțiile de învățământ nu 

au fost realizate 8 activități din cele planificate (temei scrisoarea MECC nr. 292 

din 10.03.2020 și a altor ordine, circulare și dispoziții ale organelor ierarhic 

superioare, hotărâri ale Comisiei naționale și municipale extraordinare de Sănătate 

Publică): 

- Evenimentul public întru promovarea instituțiilor de învățământ extrașcolar 

„Viața dincolo de lecții”, ediția a II-a; 

- Festivalul-concurs municipal al datinilor și obiceiurilor de iarnă „Să trăiți, să-

nfloriți”; 

- Festivalul-concurs municipal al formațiilor coregrafice, folclorice, orchestrelor 

de muzică populară și ansamblurilor de fluierași „La Fântâna Dorului”; 

- Concursul municipal al formațiilor de dans clasic, sportiv și modern 

„Constelația dansului - 2021”; 

- Festivalul-concurs „Să dăruim culori copilăriei”, dedicat Zilei Internaționale 

de Prevenire a Abuzului față de Copii; 

- Concursul municipal al colectivelor corale ale copiilor din instituțiile de 

învățământ primar, secundar și extrașcolar; 

- Eveniment public Ziua portului popular cu genericul „Port cu drag, cu 

mândrIE”; 

- Expoziția lucrărilor de creație tehnică a elevilor. 

Activități realizate suplimentare - 16: 

- concursul municipal de creație „Cosița de versuri și culori” (16.12,2020 cu 

participarea a 58 de grupuri de elevi din 33 de instituții de învățământ primar, 

secundar și extrașcolar); 

- concursul municipal „Copii dibaci alături de diriginții dragi” (29.12.20, cu 

participarea a 35 de diriginți din 23  de instituții de învățământ primar, secundar);  

- activități educative dedicate Sărbătorilor de iarnă, cu participarea a 256 elevi 

din 30 instituții de învățământ primar, secundar și extrașcolar; 

- expoziția tematică „Artă și culoare” (Grădina Publică „Ștefan cel Mare”), 

expunerea a 110 lucrări de creație a copiilor din instituțiile de învățământ 

extrașcolar din municipiu; 

- Flash-mob, cu implicarea elevilor în cadrul „Săptămânii Globale pentru 

Siguranța Rutieră” la care au participat 9 instituții de învățământ: IPLT 

„Universul”, IPLT „Ștefan cel Mare”, IPLT „Minerva”, IPLT „Natalia Dadiani”, 

LT „Dimitrie Cantemir”, IPLT „Iulia Hașdeu”, LT„Antioh Cantemir”, Complexul 

Educațional „Kiril și Metodiu”, IPLT „George Meniu”; 

- dezbateri publice și aprobarea Procedurii de constituire a Consiliului 

Municipal al Elevilor din Chișinău, Formularul de înscriere în cadrul CMEC, 

Acordul părintelui, lansarea și desfășurarea concursului de alegere a membrilor 

CME;   

- instituirea Consiliului Municipal al Elevilor din Chișinău (36 membri); 

-  decada „Ziua Familiei” organizată în perioada 14 - 21 mai 2021, în instituțiile 

de învățământ general și extrașcolar (expoziții de carte/articole dedicate 

familiei/valorilor familiei, dispute tematice cu genericul „Valorile Familiei: 

Speranțe și Realități”, concursuri, ateliere de creație, cu participarea a 7860 de 

copii, 2450 de părinți, 1260 de cadre didactice); 
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- concursul Național „Mediul local și dezvoltarea durabilă”, etapa municipală 

(01.04-06.05.2021, conform ordinului DGETS nr. 269 din 12.04.2021);  

- Proiectul social-cultural de weekend „Dialog social cu chișinăuienii” (mai-

septembrie 2021, conform dispozițiilor Primarului General al municipiului 

Chișinău nr. 277 din 28.05.2021, 380 din 02.07.2021, cu participarea a 14 instituții 

de învățământ extrașcolar din municipiul Chișinău, realizate cca. 90 de activități de 

amploare); 

- acțiuni dedicate aniversării a 585 ani de la prima atestare documentară a 

orașului Chișinău, realizat în temeiul dispoziției Primarului General al 

municipiului Chișinău nr.402 din 14.07.2021;  

- acțiuni în cadrul Festivalului „Te salut, Chișinău” (14-17 iulie 2021). 

Nu au fost realizate 2 controale tematice ca urmare a suspendării procesului 

educațional în instituțiile de învățământ: 

- „Activitatea cadrelor de conducere în asigurarea protecției elevilor în mediul 

școlar (ANET)”; 

- „Activitatea Consiliului Elevilor în vederea democratizării vieții școlare”. 

 

 

Pe parcursul anului de studii 2020-2021 au fost realizate 18 controale 

inopinate/anchete de serviciu, în următoarele instituții de învățământ în temeiul 

petițiilor/interpelărilor recepționate: LT „Alexei Mateevici”,  Liceul de Creativitate 

și Inventică „Prometeu-Prim”;LT „Rambam” ORT; LT „Dimitrie Cantemir”; LT 

„Litterarum”; LTPA „Elena Alistar”; IPLTPA „Mihail Berezovschi” Centrul de 

Creație și Dezvoltare pentru copii Star Kids; LT „Vasile Lupu”; Școala primară-

grădiniță „Ilie Fulga”; LT „Antioh Cantemir”; IPLT „Ginta Latină”, IPLT „Petru 

Zadnipru”, IPLT „Constantin Negruzzi”, IPLT „Olimp”, IPLTPA „Mihail 

Berezovschi”, Gimnaziul „Stelian Grama”; LT „Mihai Eminescu”; IPLT 

„Principesa Natalia Dadiani”; LT „Alecu Russo”; Gimnaziul nr. 7; CAE 

„Curcubeul; LT „Alexei Mateevici”, conform sesizării nr. G-131/21 din 

11.05.2021. 

Întru susținerea inițiativelor programelor de tineret, precum și promovarea 

spiritului civic în rândurile tinerilor și dezvoltarea sectorului de voluntariat, pe 

parcursul anului 2020-2021, au fost realizate următoarele acțiuni: 

 - Școala de Vară 2021 „Participarea comunitară” pentru voluntarii Centrului de 

Tineret, în conlucrare cu Centrul Municipal de Tineret Chișinău și Consiliile locale 

de tineret din municipiu, cu participarea a 40 de reprezentanți, în perioada 05-11 

iulie 2021 în incinta CMTC; 
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- Concursul municipal pentru acordarea Bursei de merit pentru încurajarea 

elevilor, sportivilor și persoanelor în etate, ediția 2020, conform Dispoziției 

Primarului General nr.1163 din 31.12.2020 (au fost depuse 89 de dosare). 

Comisia Municipală de evaluare a rezultatelor a nominalizat 64 de candidați 

învingători ai concursului: 

- 23 elevi din instituțiile de învățământ primar, secundar din 47 dosare depuse; 

- 35 candidați din  școlile sportive; 

- 4 elevi din instituțiile de învățământ extrașcolar (Centre de Creație din 5 dosare 

depuse); 

- 2 dosare a persoanelor în etate. Ceremonia de premiere s-a desfășurat la 

24.01.2021 în cadrul Evenimentului Public dedicat Zilei Internaționale a Educației, 

în incinta Bibliotecii municipale „B.P.Haşdeu”; 

 - Festivitate dedicată Zilei profesionale a lucrătorilor din învățământ cu 

genericul „Pentru Eternizare - Prezent”, Palatul Republicii, 04.10.2020, 100 

persoane. Activitatea a fost transmisă în direct la Moldova 1 și pagina de Facebook 

a Direcției; 

 - Program de activități în cadrul Săptămânii Naționale a Tineretului în 

municipiul Chișinău (08-17 noiembrie 2020, în parteneriat cu Centrul Municipal 

de Tineret Chișinău, AEGEE Chișinău, AIESEC Chișinău, ADC, Uniunea Elevilor 

din Moldova, Consiliul Național al Tineretului din Moldova, Consiliul Municipal 

de Tineret Chișinău, AIESEC, Centrul Neovita, Y-Peer Moldova, Genius 

Academy, Poliția Capitalei, Diaspora Media, Radio Moldova Tineret, Asociația 

Națională a Dezbaterilor Academice, Asociația Internațională a Tinerilor, cu  

realizarea a 30 de activități, în cadrul cărora au participat cca. 1600 de tineri; 

 - Concursul Național  al Interpreților Cântecului Folcloric „Tamara Ciobanu”, 

ediția a XVI-a, 150 persoane, Televiziunea Națională (23.11.2020);  

 - Concursul intelectual „Maratonul Jocurilor Intelectuale, Toamna 2020 - 

Campionatul „Ce?, Unde?, Când?” (1600 de participanți, online);  

 - activitatea instituțională „Toamna de aur”, Centrul municipal de instruire 

pentru copii și adolescenți (01.11. 2020, 160 participanți); 

- evenimente dedicate Campaniei Globale a Antreprenoriatului (11-30.11.2020, 

cu implicarea a 132 instituții de învățământ secundar din municipiu, beneficiari – 

cca. 6000 copii și tineri); 

- Concursul „Mobilizarea tinerilor în Antreprenoriat – MtiA”, ediția 2020 

(online, 06 -30.11.2020, 2000 participanți, 24 echipe învingătoare);  

 - Programul Educațional Școlar Online „Despre Tine” (format online, 1653 

participanți,  pentru fetele de clasa a V-a); 

 - Program distractiv-cognitiv pentru tineret cu genericul „Renaștem pentru 

viitor” dedicat Zilei Naționale a Tineretului și Zilei Internaționale a Studenților 

(12.11.2021, Palatul Republicii, 450 beneficiari);  

- Concursul pentru Premiul municipal pentru tineret în domeniile literaturii, 

artei, științei, tehnicii, artelor și activism civic, 2020 (Sala de ședințe a DGETS, 21 

aplicanți, 15  laureați); 

- concursul de idei în domeniul Antreprenoriatului pentru tinerei  „DECA Ideea 

Challenge”, ediția 2020, regim online (16-20.12.2020,  1200 persoane); 
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 - sărbătoarea frumoaselor tradiții și obiceiuri calendaristice de Crăciun și Anul 

Nou „Aprindeți luminile”, Festivitatea de premiere a câștigătorilor în Scuarul 

„Mihai Eminescu” (80  persoane); 

 - Festivalul municipal de Teatru pentru Tineret „OSTENDE”, ediția 2021, 

regim online (20 de formulare de înscriere, Teatrul  Municipal „Satiricus”, 

18.08.2021, Gala de  premiere);   

- concursul municipal „Absolventul anului-2021”, 14 dosare înaintate, 10 

câștigători și 9 profesori - mentori (festivitatea de premiere la 21.07.2021, incinta 

DGETS);  

- Programul municipal de Granturi pentru organizațiile de tineret și grupurile de 

inițiativă din municipiul Chișinău,  ediția 2021 (23 de dosare înaintate, 21 dosare 

câștigătoare);  

- Proiectul Educațional Online de artă dramatică pentru elevi „Arta de la geamul 

meu”, 49 de trupe de teatru pentru elevi și tineret, 21 de trupe de teatru 

câștigătoare, Ceremonia de premiere - Parcul „La Izvor” (14.07.2021);  

- Concursul public municipal privind identificarea numelor pentru noii viețuitori 

ai Grădinii Zoologice din Chișinău „Vreau și eu un nume în această lume!”, 153 de 

participanți (online, 3 câștigători identificați, premierea câștigătorilor - Grădina 

Zoologică Chișinău, 15 aprilie 2021);  

- Concursul intelectual „Maratonul Jocurilor Intelectuale, Sesiunea de Primăvara 

2021- Campionatul „Ce?, Unde?, Când?” (1260 de participanți, format online); 

- Festivalul-concurs municipal al cântecului pascal pentru colectivele de tineret 

din localitățile rurale „Hristos a înviat!”, ediția a XII-a, 2021 (Casa de Cultură, or. 

Cricova-partener, online, 19 colective si 10 soliști participanți, 26 de câștigători, 

Premierea în cadrul DGETS);   

- manifestări cultural-artistice dedicate Zilei Internaționale a Copilului (1 Iunie 

2021, participanţi cca. 12000 de copii ai Centrelor de Creație a Copiilor cu un 

program specializat prin sectoarele mun. Chișinău);  

 - Festivalul-concurs al cântecului popular pascal „Pentru Tine, Doamne!”, 18 

colective și 12 soliști participanți, Ceremonia de premiere a câștigătorilor „Parcul  

Valea Trandafirilor”, 17 câștigători (13 iunie 2021); 

    - instituirea Grupului interdepartamental de lucru pentru participare la elaborarea 

Strategiei Municipale de Tineret 2021-2026 și a Planului de Acțiuni pentru 

implementarea acestuia (grupul creat din 8 reprezentanți ai APL, direcțiilor 

Primăriei și ONG); 

 - Sondajul municipal sociologic privind identificarea necesităților tinereilor 

„Vreau să fiu auzit” (pe un eșantion de 1360 de tineri);  

- pregătirea și depunerea dosarului de participare a or. Chișinău privind 

obținerea titlului de Capitala Europeană a Tineretului,  13 persoane implicate din  

sectorul APL și ONG, dosar depus,  a intrat în top 5 țâri pentru următoarea etapa a 

concursului (17.01.2021-17.05.2021);  

- training-uri de inițiere și creare a Consiliului Municipal al Elevilor din 

Chișinău și a Consiliilor Locale de Tineret din cadrul localităților rurale din 

municipiu și realizate în perioada septembrie 2020 - mai 2021, Consiliul municipal 

al Elevilor și 8 Consilii locale de tineret (Grătiești, Budești, Ciorescu, Cricova, 

Sângera, Vadul lui Vodă, Tohatin, Durlești). 
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ACTIVITATEA SPORTIVĂ 

Activitatea sportivă s-a desfășurat în conformitate cu prevederile Planului 

complex de activitate și a Planului calendaristic competițional ale DGETS, în 

conlucrare cu federațiile, cluburile și școlile sportive. 

Cheltuielile pentru realizarea activităților sportive au fost acoperite din bugetul 

municipal.  

Activitățile planificate au vizat toate ramurile de sport (probele olimpice, de 

masă, cele practicate de sportivii cu dezabilități). 

Restricțiile stabilite de Comisiile naționale și municipale extraordinare de 

sănătatea publică privind evoluția situației epidemiologice, nu au permis realizarea 

activităților sportive conform indicatorilor planificate. 

Din motivele enunțate a fost realizate: 19 campionate sportive, 2 cupe, 4 turnee 

internaționale, 1 cursă de alergări, 1 concurs cultural sportiv cu caracter de masă 

„Starturi vesele” pentru copiii din taberele de odihnă cu sejur de zi, 17 

cantonamente de pregătire, 108 deplasări ale sportivilor din capitală și din 

instituțiile sportive subordonate la competiţiile naţionale şi internaţionale, la care 

au participat peste 16 000 de sportivi de diverse categorii de vârstă. 

 Competițiile au fost organizate numai în aer liber. Sportivii din Chișinău au 

obținut rezultate performante la competițiile internaționale, iar unii din ei au fost 

incluși în componența lotului olimpic al Republicii Moldova pentru participare  la 

Jocurile Olimpice de vară de la Tokyo (Japonia), care se desfășură în perioada 23 

iulie - 8 august 2021. 

 Printre ei menționăm: 

 Atletism: 

- Dimitriana Surdu, discipol al Școlii sportive specializate de atletism nr. 3 a 

DGETS (aruncarea greutății), s-a clasat pe locul 29, înregistrând rezultatul de 

16,55 metri;  

- Andrian Mardare, discipol al Școlii sportive specializate de atletism nr. 3 a 

DGETS (aruncarea suliței), s-a clasat pe locul 7, înregistrând rezultatul de 83,30 

metri;  

- Zalina Petrivskaya, discipol al Școlii sportive specializate de atletism a 

MECC (aruncarea ciocanului) s-a clasat pe locul 17, înregistrând rezultatul de 

69,29 metri; 

-  Serghei Marghiev, discipol al Școlii sportive specializate de atletism a 

MECC (aruncarea ciocanului) a ocupat locul 12, înregistrând rezultatul de 75,24 

metri; 

- Alexandra Emilianov atletism (aruncarea discului), a obținut locul 30, 

înregistrând rezultatul de 54,57 metri; 

 Kayak-canoe: 

-  Serghei Tarnovschi (Canoe Sprint, C1 - 1000 metri, a revenit cu medalia de 

bronz); 

Lupte: 

-  Victor Ciobanu (lupte greco-romane, categoria 60 de kg s-a clasat pe locul 

5); 

Judo: 

- Denis Vieru (judo, categoria 66 kg), s-a clasat pe locul 9; 

 Tir cu arcul: 
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- Alexandra Mârca şi Olaru Dan (individual)  s-au clasat pe locul 33; 

 Tir: 

- Ana Dulce, discipol al Școlii sportive al CS „Dinamo”, s-a plasat pe locul 

48,  

obţinând 10 metri aer comprimat; 

 Haltere: 

- Marin Robu (categoria 73 kg), discipol al Școlii sportive specializate de 

haltere, s-a plasat pe locul 8. 

La Jocurile Olimpice din or. Tokyo (Japonia) lotul olimpic a fost reprezentat 

de 20 sportivi la 8 probe. Din ei, 12 au reprezentat municipiul Chișinău, inclusiv 3 

discipoli ai Școlii sportive specializate de atletism nr.3 (Dimitriana Surdu, Andrian 

Mardare, Alexandra Emilianov) și 1 reprezentant de la Școala sportivă specializată 

de haltere (Marin Robu). Sportivii au fost dirijați de antrenorii Vadim Hranovschi 

(atletism), Valeriu Lungu (atletism) și Sergiu Crețu (haltere).   

La Campionatul European de haltere (seniori), or. Moscova (03-13.04.21) au 

obținut rezultate performante elevii școlii sportive specializate de haltere: 

- Lungu Daniel - locul I (smuls), locul VIII (aruncat), locul V (total); 

- Robu Marin - locul II (smuls), locul IV (aruncat), locul II (total). 

Majoritatea Loturilor naționale sunt compuse din sportivii din mun. Chișinău. În 

perioada nominalizată sportivii au obținut următoarele categorii sportive: 

Maestru al Sportului din Republica Moldova - 44 sportivi; 

Candidat în Maestru al Sportului - 126 sportivi; 

Categoria I (unu) sportivă – 98 sportivi. 

Este necesar de menționat activitățile organizate de DGETS, la care au concurat 

sportivi de performanță înaltă: atletism, haltere, înot, kikboxing, karate 

kyokushinkai, joc de dame ș.a. 

În scopul promovării și dezvoltării sportului în mun. Chișinău, pentru luna iunie 

2021, a fost aprobat un program municipal de competiții:  curse de alergări, volei 

de plajă, „Starturi vesele” pentru copiii din taberele de odihnă cu sejur de zi, 

sportul cu pânze, fotbal, kikboxing, kyokushinkai, joc de dame  și șah. 

Majoritatea acțiunilor s-au desfășurat în zonele de odihnă ale capitalei 

(parcurile: „Valea Trandafirilor”; „Valea Morilor”; „Alunelul”, „La Izvor”). 

Cele 13 școli sportive și a 3  Licee cu profil de sport din subordinea DGETS  au 

contribuit la pregătirea sportivilor de performanță: 

- organizarea competițiilor sportive interne: Întâietatea Școlii Sportive 

specializate de polo pe apă nr. 4 „Gh. Osipov”, Turneul online la șah „Cupa 

Tricolorului”, Turneul internațional la polo pe apă, consacrat ostașilor căzuți în 

războiul din Afganistan, Turneul internațional la polo pe apă în memoria 

antrenorului Emerit al Republicii Moldova Gh. Osipov, Turneul online la șah, 

Turneul internațional la atletism, desfășurarea cantonamentelor de pregătire, 

oferirea posibilităților de participare a discipolilor la cât mai multe competiții 

naționale și internaționale, și includerea lor  în componența loturilor naționale; 

- asigurarea condițiilor pentru antrenori privind participarea la cursurile de 

calificare și obținerea  categoriilor de antrenori. 

În școlile sportive ale DGETS se practică peste 25 probe de sport, activează 

peste 300 cadre didactice și sunt înmatriculați peste 6000 elevi. 
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Situația pandemică a influențat negativ asupra organizării lecțiilor de 

antrenament, fapt ce a condus la abandonarea de către unii elevi a sportului, în 

mare parte din grupele de începători. 

Este dificil de a compara activitatea sportivă a anului 2020-2021 cu alți ani. 

Dacă în anii precedenți planurile DGETS se realizau în totalitate cu desfășurarea 

unor activități suplimentare, numărul lor fiind de peste 110 (campionate, cupe, 

turnee, curse de alergări, etc.) în anul curent au fost doar 27, se organizau peste 50 

cantonamente de pregătire, circa 100 de deplasări, activități care depășesc cu mult 

pe acele desfășurate în anul de studii 2020 - 2021. 

În perioada anului precedent au fost renovate 6 terenuri sportive din instituțiile 

de învățământ primar și secundar din mun. Chișinău: LT „Gaudeamus”, IPLT 

„Mihai Viteazul”, LT „Nicolae Iorga”, IPLT „George Călinescu”, LT „Nicolae 

Gogol”,  IPLT „Liviu Deleanu”, 25 de terenuri urmează a fi reabilitate până la 

finele anului 2021, în perioada anilor 2021-2023 se preconizează  renovarea  a 100 

de terenuri din instituțiile de învățământ primar și secundar. 

Au fost deschise clase specializate la fotbal în 6 instituții de învățământ din mun. 

Chișinău, curriculumul „Educația fizică și fotbal” în clasele primare a fost 

implementat în 19 instituții din capitală, grupe extrașcolare la probele de sport: 

lupte libere în 3 instituții; judo în 3 instituții de învățământ. 

În perioada pandemică DGETS a continuat activitatea sportivă, organizând pentru 

elevii ore de antrenament la distanță, monitorizând sistematic situația din 

instituțiile nominalizate, menținând astfel aproape constant numărul de elevi. 

 

ACTIVITATEA DE COLABORAREA CU COMUNITATEA  

Semnarea şi coordonarea acordurilor de colaborare presupune un interes 

bilateral în dezvoltarea parteneriatului educaţional între structurile de învățământ, 

crearea mecanismelor de cooperare transfrontalieră devenind un cadru de 

comunicare în care participanţii au avut posibilitate să se implice activ în proiecte/ 

activităţi comune, să asigure transparenţa realizării parteneriatelor educaţionale, 

pentru valorificarea competenţelor de cooperare şi comunicare între comunitatea 

şcolară şi instituţiile cointeresate. 

În perioada de referință, au fost încheiate 17 acorduri de colaborare, care au avut 

drept obiectiv stabilirea dialogului educaţional dintre DGETS şi alte părţi 

contractante, la fel de interesate în soluţionarea problemelor de ordin educaţional, 

social şi cultural. 

Acorduri de colaborare semnate: 

- Memorandum de Colaborare: Asociația Obștească Centrul de Informare și 

Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova (CIDDC); 

- Acord de Colaborare cu Asociația Obștească ATU și Direcția Cultură a CMC; 

- Acord de Colaborare cu SRL „Ellation”; 

- Acord de Colaborare cu Agenția de presă „ONIXMEDIA” SRL; 

- Acord de Colaborare cu Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de copii 

(CNPAC);  

- Acord de Colaborare cu Universitatea Tehnică a Moldovei; 

- Acord de Colaborare cu Universitatea de Stat din Moldova; 
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- Acord de Colaborare cu Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din 

Chișinău;  

- Acord de Colaborare cu Academia de inovare și Schimbare prin Educație; 

- Acord de Colaborare cu Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale a 

Centrului Național Anticorupție;  

- Acord de Colaborare cu Fundația Culturală „Romeo și Julieta la Mizil”;  

- Acord de Colaborare cu Asociația Obștească a Copiilor și Tinerilor „VITA”; 

- Acord de Colaborare cu Asociația Obștească „SUNSHIRE”;  

- Acord de Colaborare cu Centrul Cultural Bucovina din cadrul Consiliului 

Județean Suceava, România;          

- Acord de Colaborare cu Mănăstirea Humorului, România; 

- Acord de Colaborare cu Asociația de jocuri intelectuale din Republica 

Moldova (propuneri de realizare a proiectului „Eco Logica viitorului”; 

- Acord de Colaborare cu IPLT „Principesa Natalia Dadiani”. 

În rezultatul semnării acordurilor de colaborare s-au stabilit şi s-au extins 

relaţiile de parteneriat cu instituţii educaţionale, astfel se creează posibilitatea de a 

participa la diverse Proiecte şi Programe educaţionale. 

Menționăm faptul că orașul Chișinău a participat la Concursul „Capitala 

Europeană a Tineretului” și a reușit să ajungă în semifinală, alături de alte 3 orașe 

europene. În context au fost invitați să semneze Acorduri de colaborare cu 

DGETS, prioritară fiind colaborarea cu organizațiile de tineret și stabilirea unor 

parteneriate de lungă durată privind dezvoltarea sectorului de tineret din 

municipiul Chișinău, și anume: Organizația de tineret; Institutul de Instruire în 

Dezvoltare „MilleniuM”; Asociația Promo-Lex;  Fundația de Binefacere Caritas 

Moldova; Consiliul Local de Tineret Botanica; Soluții Inovationale in Educație;  

AO S.O.S „Minor”; Asociația Obștească „Anda Debate”; Asociația Națională a 

Dezbaterilor Academice; A.O. Insula Fericirii; Liga Națională a Tineretului din 

Moldova;  Asociația pentru Inovare, Educație și Dezvoltarea Tinerilor; A.O. 

„Principii Sănătoase”; „Asociația Națională a Scouților din Moldova”; EcoVisio;  

Asociația Motivatie din Moldova; Centrul de Resurse la Nivel National în Servicii 

de Sănătate Prietenoase Tinerilor Neovita în parteneriat cu Asociația Sănătate 

pentru Tineri; A.O. „Youth For Understanding”;  FCC „Clipa Siderala”;  Rețeaua 

Naționala a Consiliilor Elevilor;  BEST Chișinău;  Asociația Obștească Asociația 

Tinerilor Artiști „Oberliht”;  AIESEC în Chișinău.  

În temeiul acordurilor de colaborare se realizează proiecte ce ţin de asigurarea 

calităţii în învățământ, perfecţionarea managementului educaţional, promovarea 

schimbului de experienţă a cadrelor didactice, organizarea conferinţelor, etc. 

PROIECTE EDUCAŢIONALE 

Învățământul la distanță a devenit o necesitate. La inițiativa Primăriei 

municipiului Chișinău, Direcția generală educație, tineret și sport, în conlucrare cu 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (actualmente Ministerul Educației şi 

Cercetării) și cu suportul mai multor donatori, dar și instituții neguvernamentale de 

expertiză în educație, a fost lansată platformă de învățare la distanță – 

www.educatieonline.md, o resursă educațională care oferă elevilor și cadrelor 

didactice oportunitatea de a accesa o multitudine de lecții, prezentări, exerciții, 

sarcini interactive și motivante de la fiecare disciplină școlară şi care a impus noi 
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rigori  cu referire la programul de activitate și la organizarea proceselor 

educaționale. 

În scopul eficientizării activităţii de diversificare şi dezvoltare a relaţiilor de 

colaborare cu instituţiile şi organizaţiile educaţionale naţionale şi internaţionale,  

promovării dezideratelor de integrare europeană și a imaginii pozitive a sistemului 

municipal educaţional au fost aplicate/implementate diverse proiecte naţionale şi 

internaţionale.  

Întru implementarea Proiectului „Educație online”, asigurarea continuității 

procesului educațional în perioada pandemică și îmbunătățirea conținuturilor 

curriculare online, precum și crearea unui instrument didactic digital, care 

facilitează accesul la procesul educațional, la 20 aprilie 2020 a fost lansată 

Platforma www.educatieonline.md: de către Primăria Municipiului Chișinău în 

colaborare cu partenerii strategici (Etapa 1: aprilie - mai 2020;  Etapa 2 şi 3: august 

2020 - iulie 2021).  

 În anul de studii 2020-2021 au fost realizate: 

- concursul „Educație online de la viziune la acțiune” care a avut ca scop 

încurajarea cadrelor didactice din țară de a integra lecțiile video din biblioteca 

digitală în procesul de predare - învățare - evaluare, iar 3 câștigători ai 

concursului au fost premiați cu tablete oferite de Primăria municipiului Chişinău 

(noiembrie 2020); 

- în cadrul proiectului Biblioteca digitală „Educație online” au fost filmate circa 

5800 de lecții. Suplimentar, la aceste lecții au fost realizate 7816 de activități 

interactive prin intermediul constructorului integrat pe site. Fondurile în valoare de 

3 000 000 MDL alocate de Primăria municipiului Chișinău pentru Etapa a 3-a  a 

proiectului au fost epuizate. Autorii de lecții video au adăugat 1015 prezentări PPT 

ca suport la lecțiile video pentru Etapa a 2-a și 236 PPT- uri pentru lecțiile din 

Etapa 1;  

- chestionarul național cu privire la colectarea sugestiilor și ideilor privind 

dezvoltarea bibliotecii pe un eșantion de 1092 respondenți. Propunerile cele mai 

solicitate de respondenți: constructor de proiecte didactice/planuri de lecții cu 

linkuri, imagini și PPT - uri, constructor de teste cu acces deschis, constructor de 

activități interactive cu acces deschis și exerciții interactive pregătire BAC; 

- procesarea (în anul 2021) a 255 de contracte cu toate cadrele didactice 

implicate în calitate de coordonatori, avizori și autori de lecții video și activități 

interactive, comparativ cu 924 de contracte în anul 2020; 

- elaborarea și expedierea raportului de audit intern ca răspuns la solicitarea 

Primăriei. A fost recepţionat răspunsul de la Ministerul Educației, Culturii și 

Cercetării privind clarificarea aspectelor de ordin juridic ce țin de dreptul de 

proprietate asupra paginii web www.educatieonline.md în contextul prevederilor 

pct. 5.6. din Memorandumul de Cooperare încheiat între Ministerul Educației, 

Culturii și Cercetării al Republicii Moldova și Primăria Municipiului Chișinău. A 

fost încheiat Acordul de colaborare (06.04.2021) între DGETS și Ellation SRL 

(partener) cu stabilirea dreptului de autor. A fost elaborat un nou model de contract 

de prestări servicii, cu stabilirea dreptului de autor asupra operelor audiovizuale 

plasate în biblioteca digital, care a fost utilizat pentru serviciile din cadrul Etapei 3 

a proiectului (ianuarie - mai 2021); 

http://www.educatieonline.md/
http://www.educatieonline.md/
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- Programul național de instruire „Didactica utilizării Bibliotecii digitale 

Educație Online” în cadrul căruia au fost instruite 305 cadre didactice din diferite 

regiuni ale țării. Programul s-a bucurat de popularitate și va fi repetat în noul an 

academic 2021-2022 (ianuarie – iunie 2021); 

- Conferința internațională „Educație online fără hotare” la care au participat 

3825 de cadre didactice din Republica Moldova și România (22-24 iunie 2021); 

- Proiectul transnațional „Educație online fără hotare” la care au participat 3538 

de cadre didactice din România și Republica Moldova (ianuarie-iunie 2021 a fost 

realizată cea de-a doua rundă); 

- elaborarea dosarului pentru concursul internațional Capitala Europeană a 

Tineretului 2024, municipiul Chișinău plasându-se printre cei 4 semifinaliști din 

Uniunea Europeană alături de orașele Ghent (Belgia) Lviv (Ucraina) și Veszprém 

(Ungaria). Finala va avea loc în luna decembrie 2021. 

La finele lunii iulie 2021 pe site au fost încărcate 7439 de lecții video (4365 

limba română și 3074 limba rusă). 

La 19 iulie curent, DGETS a lansat Programul transnațional de 

mentorat „Educație online prin parteneriate”. Circa 2500 de cadre didactice  

s-au înregistrat pentru a beneficia de acest program. Peste 250 de mentori din 

Republica Moldova și România vor ghida echipe mixte de învățători, 

profesori, bibliotecari și cadre didactice de sprijin într-un efort comun de a 

găsi soluții creative la problemele cu care se confruntă pedagogia modernă. 

Mentorii și cadrele didactice vor lucra pe parcursul lunilor august și 

septembrie pentru a face un schimb de bune practici în domeniul predării 

interactive la distanță și integrarea TIC în predarea tradițională. 

Echipele vor aborda diverse teme, cum ar fi: „ABC-ul proiectelor 

educaționale”, „Predarea - învățarea - evaluarea tradițională, mixtă și la 

distanța în baza Bibliotecii digitale Educație online”, „Instrumente web pentru 

crearea cărților digitale interactive”, „Utilizarea eficientă a TIC  - ului la 

matematică”, „Platforma educațională EDMODO”, „Integrarea proiectelor 

STEAM la matematică și informatică”, „Învăţarea-evaluarea cu ajutorul 

instrumentelor colaborative: Mentimenter, Socrative, Calameo, VideoAnt, 

Wordwall”, „Biologia și tehnologia”, „Realizarea lecțiilor digitale în 

LIVRESQ”, „Crearea jocurilor interactive și testelor utilizând aplicațiile 

Quizziz, Wordwall, LearningApps, StoryJumper”, „Abordarea trans 

disciplinară în cadrelor orelor de limba și literatura română”, „Aplicații online 

cu impact în promovarea activităților extrașcolare”, „Proiectarea activităților 

didactice prin implementarea TIC in învățământul profesional tehnic” etc.  

Instituţiile de educaţie timpurie s-au implicat activ în implementarea proiectelor 

naţionale şi internaţionale: 

- Proiectul educațional Transnațional „Ursulețul de Pluș RO-MD”, cu  unități de 

învățământ din România, realizat în cadrul Proiectului Global „Educație online fără 

hotare” DGETS, Primăria municipiului Chișinău (IET nr. 225, 155, 138, 149,161, 

85, 158, 46); 

- Proiectul național educațional „O Țară independentă” - Povestea terapeutică „În 

căutarea fericirii”, realizat în parteneriat cu CNAM, MECC, Centrul International 

de Prevenire a Adicțiilor (CIPIDA), Primăria municipiului Chișinău (IET nr. 225, 

119, 75, 215, 166, 151, 143, 116, 127); 
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- Proiect educațional internațional „Ne jucăm în culori RO-MD”, realizat în 

parteneriat cu grădinița „Rază de soare” din România, Târgoviște (IET nr. 225); 

- Proiectul național informativ-educațional „Despre sănătate cu 

responsabilitate”;   

- Povestea terapeutică „Povestea unui virus viclean”, realizat în parteneriat cu 

Centrul internațional de Prevenire a Adicțiilor (CIPIDA) și Primăria municipiului 

Chișinău (IET nr. 225, 118, 157). 

- Proiectul educațional - concurs „Surprize de Crăciun, 2020”, realizat în 

parteneriat cu Asociația Generală a Învățătorilor din România și Republica 

Moldova (AGIRO MD). 

În perioada 17-18.08.2021 DGETS a organizat 2 sesiuni de instruire a 

formatorilor locali: „Didactica utilizării Bibliotecii digitale Educație 

online www.educatieonline.md”, cu participarea a câte 2 reprezentanți de la 

fiecare instituție. 

În cadrul Programului Transnațional de Mentorat „Educație Online prin 

Parteneriate”, organizat (19 iulie - 24 august 2021), în colaborare cu 

Ministerul Educației și Cercetării și Asociația Profesorilor de Limba și 

Literatura Română „Ioana Em. Petrescu” din România, cadrele didactice cu 

experiență în predarea la distanță și utilizarea eficientă a tehnologiilor 

informaționale moderne în procesul de predare - învățare - evaluare si-au 

perfecţionat competențele în calitate de mentori. 

Scopul programului este promovarea resurselor oferite de Biblioteca 

digitală „Educație online” www.educatieonline.md și de a oferi cadrelor 

didactice din Republica Moldova și România instrumente utile și creative de 

dezvoltare personală și profesională în domeniul pedagogiei secolul XXI.  

Programul de mentorat „Educație online prin parteneriate” va avea drept rezultat 

transferul de cunoștințe de la mentor la mentee. Mentee-ul va obține cunoștințe 

valoroase din experiența mentorului și își va dezvolta competențele legate de 

următoarele domenii: 

- predarea-învățarea-evaluarea tradițională, mixtă și la distanță în baza 

Bibliotecii digitale „Educație online”; 

- utilizarea eficientă a TIC-ului în procesul de predare-învățare-evaluare 

tradițională, mixtă și la distanță; 

- crearea conținuturilor video în procesul de predare-învățare-evaluare 

tradițională, mixtă și la distanță; 

- tehnici, metode și procedee de predare-învățare-evaluare în baza resurselor 

oferite de Biblioteca digitală „Educație online”; 

- predarea trans-, pluri- și interdisciplinară în baza Bibliotecii digitale „Educație 

online”; 

- combinarea eficientă a tehnicilor de predare tradițională cu cele de predare 

mixtă și la distanță; 

- metoda predării în bază de proiecte prin intermediul resurselor Bibliotecii 

digitale „Educație online”; 

- metoda predării în bază de rezolvare de probleme prin intermediul resurselor 

Bibliotecii digitale „Educație online”; 

- metoda predării în bază de sarcini prin intermediul resurselor Bibliotecii 

digitale „Educație online”. 

http://www.educatieonline.md/
http://www.educatieonline.md/
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     Strategia municipală pentru dezvoltarea sectorului de tineret (2021-2026)   
În scopul susținerii generației tinere, oferirii oportunităților de participare în 

procesele decizionale, accesului tuturor tinerilor la o gamă largă și diversă de 

servicii de tineret,  DGETS a inițiat procesul de elaborare a Strategiei Municipale 

pentru Sectorul de Tineret, un document de politică publică ce are menirea să 

consolideze și să ghideze acțiunile APL pe domeniul tineret pentru anii 2021- 

2026. 

Conform datelor Biroului Național de Statistică, la 01 ianuarie 2019 în 

municipiul Chișinău locuiau 284 676 tineri cu vârsta de 14-35 de ani. Din ei,  259 

203 (91,05%) locuiesc în mediul urban, iar 25 473 (8,95%) în mediul rural. 

În temeiul unui parteneriat multianual, semnat în luna martie 2019 între 

UNICEF Moldova și Consiliul Municipal Chișinău, care are drept scop fortificarea 

sistemelor de protecție a tinerilor, sănătate, educație, dar și dezvoltarea acestora, 

prin intermediul unui concurs public, a fost identificat un expert independent care 

va oferi asistență tehnică calificată pentru elaborarea documentului strategic. 

Pentru realizarea cu succes a procesului de elaborare a Strategiei au fost 

desfășurate următoarele acțiuni: 

- crearea unui grup interdepartamental de validare și suport în procesul de 

elaborare a documentului strategic;  

- furnizarea tuturor datelor deținute de municipalitatea Chișinău cu privire la 

tineret pe domeniile: servicii de tineret, angajare, antreprenoriat, cultură, protecție 

socială, sănătate, educație, voluntariat, infrastructura relevantă existentă; 

- oferirea contactelor și facilitarea organizării focus grupurilor și interviurilor în 

suburbii, în Chișinău cu funcționarii publici și prestatorii de servicii de tineret 

relevante; 

- organizarea ședințelor de consultare cu diverse categorii de tineri din municipiu, 

reprezentanții Consiliului municipal al Elevilor, Consiliului Municipal al tinerilor, 

Consiliilor locale de tineret din municipiu; 

- punerea la dispoziție a tuturor documentelor de politici locale, relevante 

procesului de elaborare a Strategiei Municipale de Tineret, inclusiv Strategia de 

Dezvoltare Locală. 

Dat fiind faptul că acest document va fi prima Strategie de Dezvoltare a 

Sectorului de Tineret a Municipiului Chișinău, proiectul este examinat și de 

reprezentanții Primăriei, inclusiv Primarul general. 

La 4 mai 2021 a fost realizată ședința de consultare și validare primară a 

cadrului strategic propus, la care va participa Primarul General, viceprimarul de 

ramură, reprezentanții UNICEF, Direcțiilor Primăriei, vizate domeniului.  

În cadrul următoarelor etape vor fi incluse ajustarea strategiei în baza 

feedbackului primit, elaborarea planului de acțiuni al Strategiei de Dezvoltare a 

Sectorului de Tineret al Municipiului Chișinău pentru anii 2021-2026, consultarea 

largă a documentului (inclusiv cu grupul de lucru creat). 

Până la 06 august 2021 documentul strategic a fost supus dezbaterilor publice. 

La moment, se examinează propunerile recepționate privind modificările şi 

completările ce se impun pentru a fi incluse în proiectul Strategiei. Urmare 

proiectul Strategiei de Dezvoltare a Sectorului de Tineret al Municipiului Chișinău  

va fi expediat CMC pentru examinare şi aprobare. 
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PROIECTE INVESTIŢIONALE 

Scenaristul francez, Guy Bedos (Ghi Bedos) spunea: „Când statul nu plătește 

profesorii, copiii sunt cei care vor plăti”, afirmație  actuală şi relevantă. 

Programul municipal de Granturi Mici 2021 pentru organizațiile de tineret 

și grupuri de inițiative din municipiul Chișinău 

În cadrul Programului municipal de Granturi Mici 2021 se preconizează 

implementarea a 12 proiecte în sumă de 300, 0 mii lei. La 12 august 2021 au fost 

semnate 12 contracte privind finanţarea proiectelor, care vor finaliza în decembrie 

2021. 

Program municipal de reabilitare a pavilioanelor pentru copiii din 

instituțiile de educație  timpurie din orașul Chișinău, pentru anii 2021-2023 

Prin aprobarea Programului municipal de reabilitare a pavilioanelor moderne 

pentru copiii din instituțiile de educație timpurie din oraşul Chişinău, DGETS 

urmărește scopul de a asigura un mediu salubru pentru fortificarea sănătăţii 

copiilor și de a revitaliza practica activităților pentru copii în aer liber. 

Programul municipal propus a fost aprobat prin Decizia CMC nr.10/5 din 02 

iulie 2020 „Cu privire la inițierea procedurii de înlocuire a pavilioanelor moral 

învechite de pe teritoriul grădinițelor” reflectă importanța disponibilității și 

utilizarea eficientă a resurselor financiare necesare atât pentru construcția și 

renovarea capitală de pavilioane funcționale și moderne, cât și pentru a garanta în 

totalitate securitatea, sănătatea și necesitățile copiilor din instituțiile de educație 

timpurie din oraşul Chişinău. 

Planul de acțiuni include 3 compartimente: 

Anexa nr. 1: Construcția, reparația capitală, demolarea pavilioanelor pentru copiii 

din instituțiile de educație timpurie din orașul Chișinău pentru anii 2021-2023. 

Anexa nr. 2: Cofinanțarea proiectelor de reconstrucție, reparația capitală a 

pavilioanelor pentru copiii din instituțiile de educație timpurie din orașul Chișinău 

pentru anii 2021-2023.  

Anexa nr. 3: Foaia de parcurs pentru lucrări de construcție pentru reabilitarea unui 

pavilion modern pentru copiii din instituțiile de educație timpurie, inclusiv model 

de cromatică a pavilioanelor moderne construit pentru copii. 

La evidența contabilă a DETS de sector se află 1164 pavilioane, dintre care 334 

pavilioane, în rezultatul inspectării din anul 2020, sunt în stare funcțională. 

Pe parcursul anului 2020 DETS de sector au reabilitat pavilioanele grădinițelor 

în limita alocațiilor bugetare disponibile: 4 pavilioane reparate; 13 pavilioane 

construite; 5 pavilioane demolate. 

În scopul îndeplinirii prevederilor Deciziei nr.10/5 din 2020 a CMC, în anul 

2020 a fost reevaluată starea pavilioanelor din toate grădinițele.  

Urmare a inspectării efectuate, din numărul actual de pavilioane, necesită a fi 

inițiate proceduri de înlocuire a 830 pavilioane moral învechite începând cu anul 

2021: 475 pavilioane renovate;  52 pavilioane demolate; 313 pavilioane construite. 

Pentru perioada anilor 2021-2023, DGETS își planifică reabilitarea a 837 

pavilioane moderne pentru copii, iar mijloacele financiare necesare constituie peste 

50 879 000,00 lei. 

În anul 2021 în temeiul deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 25/4 din 

29.12.2020 „Cu privire  la  aprobarea bugetului municipal Chișinău pentru anul 

http://cuvintecelebre.ro/citate/autori/guy-bedos/
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2021, în lectura a doua”, CMC a alocat un buget de 10 000 000,00 lei pentru 

reabilitarea (renovarea și construirea) a 201 pavilioane pentru copiii din 78 de 

grădinițe: 

DETS sector Botanica - 3 170 000 lei; 

DETS sector Buiucani - 1 750 000 lei; 

DETS sector Centru - 1 500 000 lei; 

DETS sector Ciocana - 1 180 000 lei; 

DETS sector Râșcani - 2 400 000 lei. 

DGETS propune implicarea nemijlocită a instituțiilor de educaţie timpurie la 

realizarea Programului propus prin cofinanțarea acțiunilor de reabilitare a 

pavilioanelor pentru copii, cu o rată de cofinanțare de 10% din totalul de buget 

necesar de a fi alocat pentru reabilitarea unui pavilion pentru copii, pentru perioada 

anilor 2022-2023. Cofinanțarea acțiunilor de reabilitare a pavilioanelor pentru 

copii implică toate instituțiile de educație timpurie din orașul Chișinău, cu excepția 

instituțiilor cu sold negativ și prevede următoarele: 

- cofinanțarea acțiunilor de reabilitare a pavilioanelor pentru copii din 

economiile instituției de educație timpurie acumulate pe parcursul anului 

calendaristic; 

- cofinanțarea acțiunilor de reabilitare a pavilioanelor pentru copii din mijloace 

financiare acordate de programe/ proiecte naționale/ internaționale. 

Urmare a recomandărilor expuse de către viceprimarul de ramură PMC cu 

referire la proiectul Programului municipal de reabilitare a pavilioanelor pentru 

copiii din instituțiile de educație timpurie pentru anii 2021-2023, va fi revizuit de 

către DGETS, cu extindere perioadei de 5 ani: 2021-2025. 

Proiectul „Eficiența Energetică și Izolarea Termică a instituțiilor publice din 

municipiul Chișinău” 

La începutul anului 2021 Primăria municipiului Chișinău a lansat Proiectul 

„Eficiența energetică şi reabilitarea termică a clădirilor din municipiul Chișinău”.   

Termenul de realizare a contractului este  de 1 an de la data semnării procesului 

verbal de predare-primire a șantierului (februarie 2021). Scopul proiectului este 

eficientizarea energetică a instituțiilor de învățământ precum și îmbunătățirea 

condițiilor de studii pentru copii și elevi. 

Tipurile de lucrări: 

- izolarea exterioară a clădirii, a pereților, a acoperișului și subsolului;  

- înlocuirea tâmplăriei; 

- instalarea sistemului de ventilației cu recuperarea căldurii; 

- instalarea sistemului de iluminare cu LED; 

- înlocuirea sistemelor termice; 

- instalarea sistemului de măsurare inteligentă a energiei electrice; 

- reabilitarea rețelelor inginerești. 

Proiectul se realizează cu suportul a doi parteneri de dezvoltare: Banca 

Europeană pentru Reconstrucție şi Dezvoltare (BERD) și Banca Europeană de 

Investiții (BEI). Bugetul Proiectului constituie 12 mln 826 mii euro. Beneficiarii 

Proiectului: 19 de instituții de învățământ general municipale: 13 licee și 6 

grădinițe.  
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Instituțiile beneficiare au fost distribuite pe 3 loturi, iar urmare a lansării 

concursului public, s-au contractat 2 agenți economici responsabili de executarea 

lucrărilor de reabilitare și eficientizare energetică.  

Lot 2: agentul economic contractat este Eurostil Construct SRL pentru executarea 

lucrărilor în următoarele 6 licee: Gimnaziul internat nr. 3; IPLT „Nicolai Gogol”; 

IPLT „Petru Rareş”; LT „Onisifor Ghibu”; LT Sportiv „Gloria”; LT „George 

Meniuc”. 

Lot 3: agentul economic contractat este Techno Test SRL pentru executarea 

lucrărilor în următoarele 7 licee: IPLT „Natalia Dadiani” bloc 1 liceu și bloc 2 

clase primare; IPLT „Vasile Vasilache”; LT „N. Sulac”; LT „Vasile Alecsandri”, 

LTPA „Elena Alistar”; LT „Vasile Lupu”; LT „Bogdan Petriceicu Hajdeu”. 

Lot 4: agentul economic contractat este Techno Test SRL pentru executarea 

lucrărilor în următoarele 6 IET: nr. 34, 112 bloc  A, bloc B, 127, 146, 167,  225. 

 
Programul municipal privind dezvoltarea sportului în municipiul Chișinău  

în perioada anilor 2020-2023  
În scopul dezvoltării sportului în municipiul Chișinău s-a conlucrat cu 

federațiile naționale, convocând la Primăria municipiului Chișinău în lunile 

decembrie 2019 și ianuarie 2020 ședințe cu conducerea federațiilor. La aceste 

ședințe a participat peste 70 de reprezentanți ai federațiilor, de la care au fost 

solicitate propuneri, privind dezvoltarea sportului în municipiul Chișinău. 

Având ca bază mai multe propuneri din partea Primăriei municipiului Chișinău 

și de la federații a fost inițiat Programul municipal de promovare a sportului prin 

instituirea claselor specializate, cercurilor sportive extrașcolare. 

  Implementatori fiind Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Primăria 

municipiului Chișinău, Direcția generală educație, tineret și sport și ca parteneri: 

Federația Moldovenească de Fotbal, Federația de Judo din Republica Moldova, 

Federația de Lupte din Republica Moldova, Federația de Gimnastică Ritmică din 

Republica Moldova, Federația Națională de Tenis din Moldova, Federația de Șah 

din Republica Moldova. 

Programul are ca scop instituirea claselor specializate în domeniul sportului, 

cercurilor sportive extrașcolare, aprobarea Curriculumului pentru clasele primare 

,,Educație fizică și fotbal” şi claselor specializate la fotbal pentru clasele 

gimnaziale. 

De la etapa iniţială a programului şi până în prezent au fost realizate: 

- deschise cercuri sportive extraşcolare în colaborare cu Federaţia de Judo în 

Gimnaziul nr. 31, Instituția Privată Liceul Teoretic ,,Orizont” (Buiucani) şi 

Instituţia Publică Liceul Teoretic ,,Mihai Viteazul”. Federaţia a pus la dispoziţia 

instituţiilor echipament sportiv pentru sportivi şi cadre didactice specializate în 

domeniu.  

Împreună cu Federaţia de Lupte au fost identificate 3 instituţii unde au fost 

deschise cercurile sportive extraşcolare la lupte: Liceul Teoretic ,,Bogdan 

Petriceicu Haşdeu”, Instituţia Publică Liceul Teoretic ,,Onisifor Ghibu”, Liceul 

Internat Municipal cu Profil Sportiv. Liceele au fost asigurate cu covor de lupte şi 

cadre în domeniu. Federaţia a înaintat o adresare Primăriei municipiului Chişinău 

prin care a solicitat să fie repartizate în arendă unele încăperi de la Liceul Teoretic 

,,Matei Basarab” pentru a deschide o sală specializată de lupte dotată cu toate cele 
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necesare (covor, echipament şi altele). Actualmente problema este în curs de 

examinare.  

Federaţia de gimnastică ritmică a deschis secţii sportive extrașcolare la 

Gimnaziul nr. 31 și la Instituția Publică Liceul Teoretic ,,Mihai Viteazul”, 

oferindu-le instituţiilor cadre specializate în gimnastică. 

Cu ajutorul Federaţiei de Tenis au fost marcate terenuri pentru tenis la Liceele 

Teoretice ,,Ion Creangă”, ,,Kiril și Metodiu” și ,,Vasile Alecsandri”. Federaţia va 

asigura elevii cu inventar sportiv (palete, mingi, plasă). 

Pentru Federaţia de Şah au fost selectate 25 de instituţii din municipiul Chişinău, 

au fost deschise cercurile extraşcolare sportive dotându-i pe elevi cu seturi de şah, 

table, ceas şi tablă demonstrativă.  

Un aport esenţial la dezvoltarea sportului în municipiul Chişinău l-a adus 

conlucrarea cu Federaţia Moldovenească de Fotbal. După ce au fost aprobate de 

către Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării Curriculumul pentru clasele 

primare ,,Educație fizică și fotbal” şi clasele specializate la fotbal pentru clasele 

gimnaziale au fost selectate 19 instituții unde a fost implementat Curriculum 

,,Educație fizică și fotbal” pentru clasele primare. Federaţia a dotat instituţiile cu 

inventar sportiv (mingi, copete, bavete de joc, scăriță agility, pompă de mână, set 

de ace pentru pompă şi echipament sportiv). Au fost instruite cadrele didactice din 

aceste 19 instituţii pentru a obţine licenţa de predare a fotbalului în şcoală. Clase 

specializate la fotbal au fost deschise în 6 instituţii: Instituţia Publică Liceul 

Teoretic ,,Mihai Viteazul”, Instituţia Publică Liceul Teoretic ,,Liviu Deleanu”, 

Instituţia Publică Liceul Teoretic ,,George Călinescu”, Liceul Teoretic ,,Nicolae 

Gogol”, Liceul Teoretic ,,Nicolae Iorga”, Liceul Teoretic ,,Gaudeamus”. 

Cu susţinerea Primăriei în aceste instituţii au fost construite platforme, terenuri 

de fotbal, iar federația i-a asigurat cu gazon artificial. În 4 din instituţiile 

nominalizate, lucrările au fost finalizate, iar în 2, Liceul Teoretic ,,Nicolae Iorga” 

şi Liceul Teoretic ,,Gaudeamus” continuă. La solicitarea conducătorilor liceelor 

terenurile de fotbal ale Liceului Teoretic ,,Nicolae Iorga” şi Liceului Teoretic 

,,Gaudeamus” vor fi împrejmuite cu garduri de către Primăria municipiului 

Chişinău pentru a limita accesul persoanelor străine.  

Pentru perioada anilor 2021-2023 Primăria municipiului Chişinău preconizează 

să construiască în instituţiile de învăţământ primar şi secundar încă 100 de terenuri 

multifuncţionale, asigurate de Federaţia Moldovenească de Fotbal cu gazon 

artificial. În anul 2021 sunt planificate construcţia a 25 de instituţii, prioritate 

având liceele cu un număr mai mare de elevi.  

În scopul creării infrastructurii sportive în municipiul Chişinău au fost iniţiate 2 

Parteneriate Publice Private ,,Reconstrucţia terenurilor sportive la Instituţia Publică 

Liceul Teoretic cu Profil Sportiv nr.2 şi Liceul Teoretic ,,Mircea cel Bătrân” (la 

moment sunt în derulare).  

 

Program de dotare a cabinetelor școlare din instituțiile de învățământ primar 

și secundar general 

Scopul programului este modernizarea cabinetelor școlare și dotarea acestora cu 

echipamentul necesar ce constituie una din activitățile menite să îmbunătățească 

condițiile de învățare în școlile din municipiul Chișinău. 
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Implementarea Programului de dotare a cabinetelor școlare din instituțiile de 

învățământ primar și secundar general se preconizează pe perioada anilor 2021-

2026. 

Părțile implicate în elaborarea și implementarea programului sunt: Primăria 

municipiului Chișinău, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului 

municipal Chișinău și instituțiile de învățământ primar și secundar din subordine. 

Beneficiari sunt 86664 elevi din 131 de instituții de învățământ publice, primar 

și secundar, 5643 cadre didactice și 140 personal didactic auxiliar. 

În perioada lunilor mai-iunie 2021, Direcția inspecție școlară a desfășurat 

sondajul referitor la dotarea cabinetelor școlare din instituții, în corespundere cu 

standardele de dotare minimă a cabinetelor la disciplinele de studiu. În sondaj au 

fost implicate 131 de instituții, dintre care 112 cu statut de gimnaziu-liceu, 14 

instituții de tip Școală-grădiniță și 5 instituții de învățământ special. 

   Diagrama reprezintă instituțiile implicate în sondaj după sectoare: 

 

  
71,2% din numărul total al instituțiilor sunt cu instruire în limba română, 

19,6% cu instruire în limba rusă, 9,2% mixte. 

 Diagrama prezentă instituțiile după limba de instruire. 

  
  

     Pentru ciclul primar (clasele I-IV) 1458 de săli sunt amenajate ca săli de clasă. 

În ciclul gimnazial și liceal procesul educațional este organizat după sistem de 

clasă (55,6%) și sistem de cabinete (48,4%).  

Ținând cont de situația pandemică când procesul educațional s-a organizat după 

diferite modele, cu respectarea cerințelor igienice, multe instituții au indicat că 

procesul educațional se organizează după sistemul de clasă. De facto, 1328 de săli 

sunt amenajate după sistemul de clasă, iar 2676 – după sistemul de cabinete pentru 

disciplinele școlare. 
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În ciclul primar 1209 săli sunt dotate cu computer (PC sau laptop). În 434 săli de 

clasă există Proiector digital (ecran de proiecție). 90 de săli de clasă din ciclul 

primar sunt dotate cu Tablă interactivă. 

În ciclul gimnazial și liceal: sunt dotate cu computer (PC sau laptop) 1074 de 

săli; există Proiector digital (ecran de proiecție) – în 387 de săli; sunt dotate cu 

Tablă interactivă – 164 de săli. 

Programul propus tinde să contribuie la soluționarea problemei asigurării cu 

resurse educaționale a instituțiilor de învățământ din municipiu. La etapa actuală 

46% din instituțiile de învățământ sunt asigurate insuficient cu mijloace de 

instruire. Mijloacele de învățământ reprezintă o categorie importantă a bazei 

tehnico-materiale a instituțiilor școlare, constituindu-se în resurse practice ale 

procesului de predare-învățare, care contribuie la facilitarea și optimizarea 

proceselor de comunicare, înțelegere, formare a competențelor curriculare. 

    Implementarea Programului va dezvolta baza tehnico-materială în 60 de 

instituții de învățământ din subordine; va asigura un mediu de învățare motivant, 

interesant, aplicativ, practic; va da posibilitate cadrelor didactice să-și planifice 

strategii didactice eficiente (apte să transforme obiectivele preconizate în rezultate 

reale); obținerea unor performanțe cognitiv – formativ - aplicative la elevi în cadrul 

procesului educațional. 

În cadrul programului vor fi întreprinse măsuri pentru fortificarea dotării 

cabinetelor şcolare cu echipamente TIC, în scopul dezvoltării capacităţilor 

statistice şi analitice, îmbunătăţirea calităţii procesului educațional în instituții.  

 

    Asigurarea transparenței procesului educațional 

În perioada pandemică DGETS și-a continuat activitatea în condiții specifice. În 

scopul asigurării transparenţei, activitatea sistemului educaţional a fost mediatizată 

prin intermediul paginilor oficiale Web și Facebook ale DGETS și DETS din 

sectoare. În context pe pagina de Facebook a DGETS în perioada de referință au 

fost publicate 963 de postări, iar pe pagina oficială a DGETS, 

www.chisinauedu.md au fost publicate circa 548 de postări: 

Utilizatori reacționează la postările DGETS pe pagina de Facebook prin diverse 

moduri. 

 

    

Analiza comparativă a numărului de persoane care au vizualizat postările 

DGETS pe pagina de Facebook, cel puțin o dată 

Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie

Îmi place 3158 2311 3523 2225 3144 3268 2938

Ador 120 40 108 280 346 222 76

Uau! 21 20 30 50 44 12 11

HaHA 5 13 12 6 21 4 5

Tristețe 10 12 32 8 25 75 13

Furie 5 6 11 2 8 2 2

01000200030004000

http://www.chisinauedu.md/
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     Datele demografice agregate au la bază o serie de factori, inclusiv informațiile 

despre vârstă și gen oferite de utilizatori în profilurile lor de Facebook. Această 

cifră este o estimare. 

 

Numărul de persoane care au vizualizat postările DGETS cel puțin o dată, în 

funcție de vârstă și gen.  

 

 

Numărul de persoane care au vizualizat postările DGETS cel puțin o dată, în 

funcție de țara de proveniență 

 

 

 

Numărul de persoane care au vizualizat postările DGETS cel puțin o dată, în 

funcție de orașul de proveniență. 

Ianuarie; 

Februarie; 

Martie; Aprilie; 

Mai; 

Iunie; 

Iulie; 

Interacțiuni persoane

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

9040 2696 336 321 304 203 167 164 123 87
010000

Vizitatori în funcție de țara de 
proveniență

Moldova România Italia

Germania Marea Britanie Franța
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Promovarea activităţii sistemului educaţional municipal 

Campania de promovare a imaginii cadrului didactic cu genericul: 

„Profesorul – amprentă a eternității”. 

Pentru a transforma profesia didactică într-o opțiune de carieră atractivă, 

DGETS și-a propus îmbunătățirea imaginii și a statutului cadrului didactic 

printr-o campanie de conștientizare publică, accentuând importanța 

profesorului ca model de personalitate. Astfel, a demarat Campania de 

promovare a cadrului didactic cu genericul: „Profesorul – amprentă a 

eternității”, lansând un apel către toți actanții educaționali să facă publice 

istoriile de succes a profesorilor, care prin activitatea lor asiduă au un impact 

pozitiv atât pentru viitoarea generație, cât și pentru dezvoltarea personală a 

fiecărui elev. Drept acțiune de bază, s-a propus a fi promovarea diapozitivelor 

cu istoriile de succes a profesorilor pe paginile oficiale ale instituțiilor de 

învățământ, precum și pe pagina oficială WEB a DGETS.  

Campania de informare și sensibilizare pentru elevi/profesori/părinți cu 

genericul „Uniți împotriva corupției”. 

În scopul educării tinerei generații pentru integritate și corectitudine prin 

promovarea sentimentului de responsabilitate punând bazele formării unor 

caractere sănătoase, încurajând o mai mare implicare a elevilor în viața socială, a 

fost lansată Campania de informare și sensibilizare pentru elevi/profesori/părinți cu 

genericul „Uniți împotriva corupției”.  

Acțiunea a avut drept scop valorificarea unui comportament demn și integru al 

elevului de astăzi, un model pentru semenii săi și pentru persoanele cu care 

interacționează. În acest mod, alături de sistemul social (familia, biserica, 

societatea civilă etc.), sistemul educațional are un rol esențial în dezvoltarea 

competențelor civice și a comportamentelor acestora.  

Pentru realizarea obiectivelor propuse au fost publicate, permanent, informații 

utile pe subiectele ce vizează principiile și normele de conduită a elevilor, 

profesorilor și părinților, care necesită să fie respectate, reprezentând o garanție a 

creșterii calității și prestigiului educației din școală, dar și a încrederii elevilor și a 

colaboratorilor instituției în forțele proprii și în principiile și normele morale de 

conduită.  

A fost semnat un acord de colaborare DGETS şi Centrul Naţional Anticorupţie 

în scopul prevenirii şi combaterii fenomenului coruptibil (2021), desfășurate 

campanii de informare a părinților şi elevilor privind interzicerea colectării plăților 

informale. 

6572 696 156 121 101 73 65 53 50 50
010000

Vizitatori în funcție de orașul de 
proveniență

Chișinău Bucureşti Bălţi Durleşti Iaşi

Londra Orhei Stauceni Paris Ungheni
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Astfel pe parcursul derulării acestei campanii, elevii, profesorii și părinții au fost 

informați despre măsurile de consolidare a integrității profesionale și instituționale 

și răspunderea pentru încălcarea prevederilor legale. 

Proiectul-concurs de solidaritate și desen cu genericul: „Totul va fi bine” 

La inițiativa Primăriei Municipiului Chișinău, DGETS a organizat Proiectul-

concurs de solidaritate și desen cu genericul: „Totul va fi bine”, o campanie  

virtuală, care a venit în ajutorul copiilor cu îndemnul să rămână uniți, sub simbolul 

curcubeului, semn ceresc care aduce liniște și pace. Campania a luat naștere în 

Italia, dar s-a extins, cu rapiditate, și alte țări. Printre ele, și republica Moldova. 

Copii din toate colțurile țării au desenat, pe hârtii albe, un curcubeu în dreptul 

căruia au scris un mesaj de speranță: „Totul va fi bine”.  

În context, peste 575 de desene cu genericul sus-numit au fost expediate la 

adresa e-mail: concurs.vafibine@gmail.com.  

Acestea au fost evaluate, conform criteriilor de apreciere stabilite. 

În funcție de rezultatele obţinute, Comisia a nominalizat câștigătorii concursului, 

care au fost menționați cu diplome. 

Campania de informare și sensibilizare a întregii comunități educaționale 

„Protecția datelor cu caracter personal în școli/grădinițe este o prioritate 

esențială!” 

Prelucrarea datelor cu caracter personal este reglementată de Legea nr.133 din 

08.07.2011 „Privind protecția datelor cu caracter personal”, Hotărârea Guvernului  

nr. 1123 din 14.12.2010 „Privind aprobarea cerințelor față de asigurarea securității 

datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor 

informaționale de date cu caracter personal”, dispoziția Primarului General           

nr. 1115-d din 13.12.2017 „Cu privire la organizarea implementării Politicii de 

securitate a prelucrării datelor cu caracter personal în cadrul subdiviziunilor 

administrației publice ale municipiului Chișinău”. 

Acțiunea a avut drept scop informarea comunității educaționale cu garanţiile 

privind datele/informațiile cu caracter personal. 

Pe parcursul derulării acestei campanii, comunitatea educațională a fost instruită 

privind prelucrarea, păstrarea și utilizarea datelor personale/informațiilor cu 

caracter personal, prevăzute de lege. 

Campania „Suntem Activi ACASĂ” 

În legătură cu sistarea procesului educațional în instituțiile de învățământ, ca 

urmare a instituirii gradului de alertă „Cod roșu” la nivel național referitor la 

situația epidemiologică prin infecția Covid-19 de către CNESP, DGETS a 

organizat Campania „Suntem Activi ACASĂ”, înaintând un apel către actanții 

educaționali să încurajeze desfășurarea activităților educative ale copiilor împreună 

cu părinții acasă. Drept acțiune de bază, a servit promovarea diapozitivelor cu 

creațiile copiilor/elevilor (desene, origami, desen mozaic, croșetare, etc.). 

Campanie de promovare a lecturii 

Direcția generală educație, tineret și sport s-a transformat pentru o lună într-o 

Planeta a lecturii. 

Acțiunea a avut drept scop încurajarea și stimularea interesului elevilor de a 

lectura. Îmbunătățirea tehnicilor de citire prin aplicarea/testarea resurselor 

educaționale primite în cadrul proiectului; formarea unui tânăr cu o cultură 

comunicațională și literară de bază, capabil să înțeleagă lumea din jurul său, să 

mailto:concurs.vafibine@gmail.com
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comunice și să interacționeze cu semenii, exprimându-și gânduri, stări, sentimente, 

opinii, să fie sensibil la frumosul din natură și la cel creat de om și, în viitor, să 

poată continua procesul de învățare în orice fază a existenței sale. 

Campanie de promovare a Proiectului național „Biblioteca digitală 

Educaţie online” 
DGETS şi-a propus să sprijine dezvoltarea, transferul şi implementarea de 

practici inovatoare în educaţie prin intermediul platformelor web de comunicare la 

distanţă, iar Biblioteca digitală „Educaţie online”, care a servit drept punct de 

plecare şi sursă de inspirație pentru miile de cadre didactice şi elevi implicaţi. 

Pe pagina web și Facebook al DGETS au fost promovate cca. 3000 de lecții 

video, în rezultatul cărora s-a reușit:   

- promovarea dimensiunii interculturale a educației; 

- cooperarea şi mobilitatea în domeniul educației; 

- încurajarea învăţământului deschis şi la distanță; 

- aplicarea inovărilor în elaborarea materialelor pedagogice şi didactice; 

- utilizarea noilor tehnologii în educație. 

Promovarea proiectelor Biblioteci digitale „Educaţie online” a oferit 

posibilitatea instituțiilor educaționale din Republica Moldova și România să 

colaboreze la nivel transnațional, împărtășind și confruntând idei, practici sau 

metode de lucru, producând astfel rezultate tangibile. 

Concurs internațional de recitare a Liricii Eminesciene „La Putna” 

Concursul internațional de recitare din lirica eminesciană „La Putna”, ediție a 

VII-a s-a desfășurat la Chișinău. Proiectul și-a propus promovarea lecturii, 

vizualizarea poeziei prin intermediul artei exprimării creative și de a conștientiza 

importanța studierii operelor lui Mihai Eminescu. Pentru a participa la concurs, 

doritorii/elevii din municipiul Chișinău, au realizat un video de 3-5 minute (prin 

recitarea versurilor sau unui fragment din creația eminesciană). Filmulețul a fost 

expediat la adresa de e-mail: chisinau@gmail.com.  

Participanții au fost apreciați de juriul care a apreciat dicția și pronunțarea, 

ritmurile variate de vorbire, expresivitatea rostirii artistice, ținuta scenică, valoarea 

artistică a textelor selectate, originalitatea. Proiectul fiind susținut de partenerii 

DGETS: Consiliul Județean Suceava, Centrul Cultural „Bucovina”, Inspectoratul 

Şcolar Judeţean Suceava, Mănăstirea Putna și Centrul pentru Susţinerea Tradiţiilor 

Bucovinene cu implicarea partenerului local – Centrul Academic Internațional 

Eminescu. Învingătorii concursului (Locurile I, II, III şi Menţiunile I, II, III) urmau 

să beneficieze de excursie În Județul Suceava. Dat fiind faptul că la organizarea și 

desfășurarea celor trei etape ale Concursului s-a ținut cont de toate Hotărârile 

CNESP și de evoluţia situaţiei epidemiologice la nivel municipal, național și 

internațional nu s-a realizat pelerinajul învingătorilor. Laureați ai concursului au 

fost desemnați: Gonța Andreea, Petrașcu Damian, Bujor Valeria, Bocșanean Diana, 

Rusu Dariana, Decuseară Mădălina, Garabadjac Ariadna, Surugiu Olga, Cotruță 

Nicoleta și Boxan Emilia. 

 

Dezvoltarea infrastructurii 

Calitatea serviciilor educaționale nu poate fi concepută fără asigurarea 

infrastructurii, bazei didactice și tehnico-materiale decente. Fără investiţii în 

învăţământ este imposibilă dezvoltarea infrastructurii sistemului educaţional. 

mailto:irc.chisinau@gmail.com
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Pentru întreținerea sistemului educațional, în anul 2021, au fost alocați 2 680 

214,4 mii lei, fiind în creștere cu 225 mln 155,6 mii lei, comparativ cu anul 2020. 

    Întru asigurarea condițiilor conforme de funcționalitate a instituţiilor municipale  

de învăţământ general: 

- pentru 115  instituții beneficiare au fost alocate 129 489 mii lei (cu 20 mln lei 

mai mult, comparativ cu anul 2020, conform prevederilor deciziei Consiliului 

Municipal Chișinău nr. 25/4 din 29.12.2019 ”Cu privire la aprobarea bugetului 

municipal Chișinău pe anul 2021 în lectura a doua”, în corespundere cu cele 5 

anexe (e de menţionat că unele instituţii se regăsesc în mai multe anexe), inclusiv: 

- reparaţia capitală  a 88 instituții de educație timpurie -  25960 mii lei; 

- deschiderea a 3 instituţii de învăţământ preşcolar noi -  23500 mii lei (20 

grupe, cu un contingent de 400 copii);   

- extinderea a 6 școli -  34700 mii lei; 

- redeschiderea a 26 grupe noi în incinta a 14 instituţii de educaţie timpurie 

funcţionale - 14950 mii lei;  

- lucrările de reparații și dotare a 10  instituții învățământ general - 30 379,00 

mii lei; 

- instalarea a 79 pavilioane în instituţii de educaţie timpurie subordonate APL de 

nivelul II din orașul Chișinău - 10 000 mii lei. 

 

La moment se atestă următoarea situaţie: 

Anexa nr. 24. - îndeplinirea lucrărilor de reparații capitale ale 88 IET, au 

fost alocate mijloace financiare în sumă de 25 mln 960,0 mii lei 

Din 88 instituții educație timpurie planificate în 56 instituții lucrările de 

reparaţie sunt finalizate; în 25 instituții - în proporţie de 85%-95%, iar în 7 IET – 

60%, inclusiv: 

    DGETS - 2 IET (cu autonomie financiară)  -  1 mln 800 mii lei: 

- 2 IET în lucru (Școala gr. 152 „Pas cu pas”- 18%, IET nr. 199- (80%) 

    DETS sector Botanica - 31 instituții IET conform Foii de titlu  - 6 mln 100 mii 

lei: 

- 20 IET lucrările finalizate (IET 9,17,35,40, 49, 71, 77, 89, 91, 96, 122, 

123,139, 142, 151, 153, 181, 182, Școala primară-grădiniță nr.120, Școala primară-

grădiniță nr.124); 

- 10 IET în proces de lucru (IET 44, 98, 99, 103, 104, 141, 165, 168, 180, 216, 

Școala primară - grădiniță nr. 90).  

    DETS sector Buiucani - 17 instituții conform Foii de titlu  - 5 mln 170 mii lei: 

- 7 IET lucrările finalizate (IET 20, 85, 87, 143, 158, 164, 185); 

- 10 IET în proces lucru (IET 62, 63, 75, 110, 116, 145,  183, 186, 215, școala 

primară ”A. Ursu”).  

    DETS sector Centru - 12 instituții conform Foii de titlu  -  4 mln 190 mii lei: 

-10 IET Lucrările finalizate (IET 6, 8, 15, 53, 73, 92, 125, 175, 210, 227); 

- 2 IET în proces lucru (IET nr. 23, 59).  

    DETS sector Ciocana - 12 instituții conform Foii de titlu – 3 mln 300 mii lei: 

- 9 IET Lucrările finalizate (IET 32, 67, 130, 138,  161,179, 188, 197, 211); 

- 3 IET în proces lucru (IET nr. 135, 155, 177). 

    DETS sector Râșcani -14 instituții, conform Foii de titlu - 5 mln 400 mii lei: 

- 7 IET Lucrările finalizate (IET nr.  25, 38, 64, 68, 74, 100. 159); 
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- 7 IET în proces lucru (IET 37, 80, 88, 105, 118, 129, 136). 

 

Anexa nr. 24.1.- deschiderea a 3 grădinițe noi, alocate 23 mln 500,0 mii lei 

    DETS sector Buiucani - 2 instituții, 13 mln 500 mii lei: 

- IET nr. 3 (5 grupe, 100 copii); IET nr.18 (3 grupe, 60 copii). Caietul de sarcini 

și devizele de cheltuieli sunt elaborate și în curs de publicare pentru demararea 

procedurii de achiziție publică. 

   DETS sector Râșcani - 1 instituție,10 mln lei: 

- IET nr. 28 (12 grupe, 240 copii) - în proces de lucru, elaborarea proiectului, 

finalizarea lucrărilor de reparație se preconizează la 31 decembrie 2021).  

 

Anexa nr. nr. 24.2.  - reparația capitală pentru extinderea a 6 școli au fost 

alocate mijloace financiare în sumă de 34 mln 700,0 mii lei 

    DETS sector Botanica - 3 instituții (LT „Pro Succes”, Gimnaziul nr. 6, 

Gimnaziul nr. 68, s. Dobrogea  - 26 mln 200 mii lei): 

- Reparația generală în 2 instituții:  LT „Pro Succes”, în suma de 10000,0 mii lei, 

Gimnaziul nr. 6, în sumă de 15000,0 mii lei (la LT „Pro Succes” - lucrările de 

reparaţie sunt finalizate în proporţie de 15%; pentru  Gimnaziile nr. 6 şi nr. 68, s. 

Dobrogea se desfășoară lucrări de proiectare). 

   DETS sector Ciocana - 1 instituție - 2 mln lei: 

- Gimnaziul „Steliana Grama” (la 27.05.2021 a fost obţinut Certificatul de 

Urbanism, la moment se lucrează la elaborarea Proiectului).  

   DETS sector Râșcani - 2 instituții, 10 mln lei: 

- LT ”Mihail Lomonosov” în proces de lucru (85%); 

- LT ”Waldorf”, se lucrează la elaborarea Proiectului. 

 

Anexa nr. 24.3. - au fost alocat 14950 mii lei (11 mln 350 mii lei pentru 

reparații capitale si curente pentru redeschiderea a 26 grupe noi și 3 mln 600 mii lei 

pentru dotarea cu utilaj, mobilier, inventar și echipament) 

   DETS sector Botanica - 17 grupe noi în 7 IET, 7 mln 900 mii lei: 

- 7 IET în proces de lucru (IET nr.: 44, 99, 103, 141, 165, 168, 180). Procentul 

realizării 55%. 

   DETS sector Buiucani - 1 instituție, 450 mii lei: 

- 1 IET - (IET 26), în proces de lucru.  

  DETS sector Centru - 1 instituție, 450 mii lei: 

- 1 IET (IET 226 – lucrări finalizate. 

  DETS sector Râșcani - 7 grupe noi în 5 IET (nr. 13, 199  şi Complexul 

educațional cu învățământ special „Orfeu” (câte 1 grupă) nr. 38 și 108 (câte 2 

grupe) conform Foii de titlu – 2 mln 550 mii lei: 

 - 2 IET  (IET nr. 13, IET nr. 199 - lucrările finalizate); 

 - 3 IET (IET 38, 108, IET ”Orfeu”) - în proces de lucru. 

 La moment, din totalul de 14 instituții educație timpurie pentru redeschiderea a 

26 grupe noi: 

- 3 instituții sunt finalizate; 

- 11 în proces de lucru instituții sunt în lucru. 
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  Anexa nr. 24.4. - lucrări de reparații și dotare a 10  instituții învățământ 

general – 30 379,00 mii lei 

  DETS sector Botanica: 

- LT „Iu. Haşdeu” - 5000,0 mii lei; 

- LT „B.P Hâjdeu” - 1000,0 mii lei. 

DETS sector Centru: 

- IET nr. 88 - 3000,0 mii lei; 

- LT „T.Maiorescu” - 587,0 mii lei; 

- Şcoala auxiliară nr. 7 - 700,0 mii lei. 

   DETS sector Râșcani: 

- IET nr. 108 - 2500,0 mii lei. 

   Instituții Publice cu autonomie financiară: 

- IPLT „A.I. Cuza”-  8490,0 mii lei;  

- IPLT „I. Creangă” - 8000,0 mii lei; 

- IPLT „O.Ghibu” - 460,0 mii lei; 

- IPLT „N.Iorga” - 642,0 mii lei. 

Calitatea executării lucrărilor de reparație a edificiilor instituțiilor municipale de 

învățământ general, săptămânal, a fost monitorizată de către Grupului de lucru 

constituit prin Dispoziția Primarului General nr. 252-d din 25 mai 2021).  

În scopul monitorizării progresului lucrărilor de reparație și de dotare a 

instituțiilor de învățământ general planificate și asigurării transparenței în procesul 

decizional al activităţii instituţiilor de învăţământ general, sporirii gradului de 

răspundere al autorităţilor publice faţă de cetăţeni şi societate, DGETS a solicitat 

șefilor DETS din sectoare și directorilor instituțiilor publice de învățământ din 

municipiu: 

- să asigure transparența activității instituțiilor de învățământ general din 

municipiul Chișinău și a structurilor din subordinea DGETS și DETS din sectoare, 

prin plasarea informației detaliate despre alocările bugetare destinate pentru 

reparația instituțiilor cu specificarea sumei, tipului lucrărilor cu indicarea 

volumului lucrului efectuat și perioada executării lucrărilor;  

- să publice sumele alocate pentru fiecare instituţie de învăţământ din subordine 

şi destinaţia mijloacelor financiare alocate, în contextul pregătirii acestora către 

noul an de studii 2021-2022;  

- să plaseze, lunar, informația cu indicarea progresului realizării lucrărilor, atât 

pe pagina oficială web administrată cât și panourile informative din instituție.  

La finalizarea lucrărilor se va plasa raportul cu indicarea sumei alocate și 

realizarea sarcinii propuse, executarea bugetului și specificarea economiile și 

redirecționarea acestora. 

  

CONTROL INTERN MANAGERIAL 

Activitatea de control intern din cadrul DGETS a fost realizată prin prisma 

procedurilor stabilite întru acordarea consilierii metodice, identificării riscurilor ce 

au condus la perfecţionarea proceselor manageriale şi atingerea obiectivelor 

stabilite în anul de studii 2020-2021.  

Întru asigurarea conformității activității entităților educaționale, pe parcursul 

anului de studiu 2020 - 2021 au fost realizate/completate/perfectate: 
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- raportul anual privind Controlul Intern Managerial și perfectată Declarația de 

răspundere managerială pentru DGETS şi DETS din sectoare (ordinul Ministerului 

Finanțelor nr. 4 din 09.01.2019 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

autoevaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial şi emiterea 

Declaraţiei de răspundere managerială”); 

- catalogul proceselor descrise ale subdiviziunilor DGETS; 

- informația cu privire la realizarea Planului integrat de acțiuni privind 

implementarea recomandărilor de audit pentru ÎMAP „Bucuria-EL”, „Rășcani-

ȘC”, „Liceist”, „Adolescența”; 

- raportul cu privire la efectuarea achizițiilor publice prin intermediul sistemului 

M-Tender. 

 În perioada de referinţă au fost realizate 156 evaluări (34 tematice și 122 

speciale). Cele mai relevante sunt inserate în continuare. 

 Controale tematice cu privire la:  

 - identificarea nivelului de respectare a prevederilor Planului-cadru pentru 

învățământul primar, gimnazial și liceal (organizarea activității extrașcolare 

(cercurilor) în LT „N.Gheorghiu”, „G. Meniuc”, „A.Cehov”, LT „V.Alecsandri”, 

CPPC „Orfeu”, Gimnaziile nr. 42 și „St. Grama” LT Pentru copii cu vederea slabă, 

IPLT „L.Deleanu”, „A. cel Bun” și Școala primara nr. 12 „A.Popovici”;   

- monitorizarea și evaluarea activității taberelor cu sejur de zi, au fost realizate în 

Școala primară-grădiniță „A.Ursu”, Gimnaziul nr. 7, Liceul internat municipal cu 

profil sportiv, LT tehnologic cu profil pentru copii cu vederea slabă, LT „V.N. 

Levițchi”, „G.Meniuc” și „V.Lupu”, IPLT „T. Vladimirescu” și „Universul”,  

CPPC „Orfeu”); 

 - calitatea organizării alimentației elevilor (în Școala primară nr. 82, Gimnaziul 

„St. Grama”, LT „C.Sibirschi”, „M.Grecu” și „M. Eminescu”, IP Școala primara 

nr. 12 „A.Popovici”, Gimnaziul „D. Matcovschi”, IPLT „Universul”, „P.N. 

Dadiani”, „G.Latină”); 

- punerea în aplicare a Instrucțiunii privind organizarea alimentației copiilor și 

elevilor în instituțiile de învățământ general (20 instituţii); 

- aplicarea Instrucțiunii cu privire la personalizarea automatizată, eliberarea, 

evidența și păstrarea actelor de studii din învățământul general (26 instituții de 

învăţământ primar și secundar); 

- organizarea alimentaţiei elevilor, la prânz (alimentaţi elevilor din 

clasele/grupele cu program prelungit şi a elevilor din familiile social-

dezavantajate); 

- realizarea obiectivelor educaționale în cadrul activității cercurilor din 

instituțiile de învățământ primar, secundar din IPLT „Alexandru cel Bun”, LT 

„Natalia Gheorghiu”, LT „George Călinescu”, LT „Mihail Lomonosov” 

(12.11.2020-30.11.2020);  

Controale speciale cu privire la:  

- examinarea petițiilor recepţionate privind activitatea instituţiilor de educaţie 

timpurie (15 controale inopinate/anchete de serviciu);  

- evaluarea unor aspecte cu referire la transmiterea cheltuielilor de reparație 

capitală și majorarea costului clădirii bazinului din str. N. Costin, 61/1 (în care își 

desfășoară activitatea sportivă 3 instituții: Școala sportivă nr.8: IP LT „P. Rareș” și 

„O. Ghibu”;  
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- desfășurarea anchetei de serviciu privind verificarea corectitudinii organizării 

alimentației gratuite a elevilor din LT „V. Alecsandri”; 

- examinarea a 5 petiții cu referire la activitatea IET nr.49, nr. 67,nr.157, IPLT 

„A.Mateevici”, IPLT G. Latină”; 

- verificarea calităţii produselor alimentare (IET nr. 199, Școala grădiniță nr. 152 

„Pas cu pas”;  IET nr. 112, nr 225); 

- evaluarea activității financiar-economice (Gimnaziile nr. 68 și „Galata”); 

-  monitorizarea nivelului de organizare a alimentației copiilor în 65 instituții de 

educație timpurie (nr. 5, 6, 8, 12, 16, 20, 23, 26, 30, 32, 37, 40, 41, 46, 51, 52, 53, 

56, 57, 59, 60, 63, 64, 66, 67, 71, 75, 78, 88, 89, 91, 96, 100, 105, 108, 112, 116, 

118, 119, 127, 128, 129, 130, 133, 135, 138, 139, 146, 149, 150, 153, 155, 159, 

160, 161, 165, 168, 179, 181, 182, 184, 186, 188, 197, 210);  

- monitorizarea respectării cerințelor sanitaro-igienice privind desfășurarea 

procesului educațional cu prezența fizică a elevilor (controale inopinate realizate în 

22 instituții de învățământ primar); 

- asigurarea funcționalității eficiente a rețelei instituțiilor de învățământ cu 

prezentarea conceptului, raţionamentelor, concluziilor în 5 instituții de învățământ 

(Gimnaziile: ,,Galata”, ,,T.Șevcenco”, nr.7 şi nr.68; Grădinița - Școală nr.124); 

-  evaluarea nivelului de pregătire a instituțiilor de învățământ general pentru anul 

de studii 2020-2021, realizată 331 entităţi educaţionale. 

 

Raportarea rezultatelor activității DGETS: 

Întru identificarea calității procesului de implementare a politicilor educaționale, 

nivelului de realizare a Planului anual de acţiuni al DGETS pentru anul 2021, au 

fost expediate, la solicitarea instituţiilor ierarhic superioare rapoarte cu privire la: 

- colectarea, examinarea și expedierea Biroului National de Statistică a 

rapoartelor „1-edu”,  „1-IE”, „83-edu și „85-edu”; 

- sistematizarea a 7 rapoarte statistice cu privire la numărul de elevi, personalul 

didactic și nedidactic; cu privire la rapoartele „elev/cadru didactic”, „elev/cadru 

didactic auxiliar și personal nedidactic” etc. (necorespunderea rapoartelor: 

elev/personal de conducere; elev/cadru didactic; elev/personal nedidactic/auxiliar; 

nerespectarea de către 41 entități educaționale a normativelor recomandate de 

MECC, ceea ce constituie 31,2%); 

- elaborarea a 25 note informative cu privire la situația din sistemul educațional  

(2 cu privire la reorganizarea DGETS pentru CMC, 3 cu privire la realizarea foilor 

de parcurs cu privire la punerea în aplicare a deciziilor CMC care au fost expediate 

în adresa Primăriei municipiului Chișinău/puse în discuție la nivelul DGETS, 3 

asupra deciziilor Consiliului de administrație al DGETS cu privire la aprobarea 

rețelelor de clase și elevi, a schemelor de încadrare și a Regulamentului privind 

prelucrarea informațiilor ce conțin date cu caracter personal în sistemul de înscriere 

a copiilor/elevilor în instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău, 17 note 

informative asupra proiectelor de decizie a CMC cu diverse tematici, care au 

favorizat asigurarea condiţiilor de funcţionalitate a sistemului educaţional 

municipal); 

- generalizarea a 4 rapoarte cu privire la activitatea DGETS, 5 rapoarte cu 

privire la implementarea recomandărilor Curții de Conturi (2 expediate Curții de 

Conturi și 3 Direcției audit intern), 1 raport cu privire la implementarea Planului 
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sectorial anticorupție în domeniul educației pentru anii 2018-2020 la solicitarea 

MECC; 

- asigurarea instituțiilor de învățământ din subordine cu produse igienice, 

(dezinfectanți, dozatoare, covorașe măști, mânuși, medicamente etc.) în scopul 

prevenirii Covid -19, achiziționate în sumă de 17775,5 mii lei; cu titlul de donaţii 

8167,9 mii lei; 

- rezultate misiunii de audit privind gestionarea situației epidemiologice Covid-

19 efectuate la DGETS, DETS din sectoare și IPLT (circulara Primarului General 

nr. 02-115/1021 din 10.11.2020); 

- gestionarea resurselor procurate, donate întru combaterea Covid -19 în cadrul 

DGETS, DETS din sectoare şi 46 instituții publice; 

- asigurarea şcolarizării absolvenţilor ciclului primar, anul de studii 2020-2021 

(septembrie 2020); 

 - planul de înmatriculare în învăţământul liceal în anul de studii 2021-2022 

(anexa 1 la Metodologia de admitere a elevilor în învăţământul liceal, iulie-august 

2021); 

- încadrarea absolvenților de gimnaziu (septembrie 2021); 

- frecvenţa elevilor la ore (vacanţe stabilite de MECC); 

- abandonul școlar al copiilor cu vârste între 7-16 ani, inclusiv a celor de etnie 

romă, în scris (textual și statistic, semestrial); 

- încadrarea copiilor de etnie romă în procesul de învățământ la distanță (117 

elevi de etnie romă; 12 elevi sunt în situație de abandon: clasele I-IV- 5 elevi, cl. 

V-IX-7 elevi); 

 - înmatricularea elevilor în clasele I-i și a V-a (septembrie 2021); 

- rapoartele de activitate ale instituțiilor de învățământ primar, gimnazial, liceal 

și special (colectate, verificate, publicate -183 rapoarte, iulie-august 2021); 

- date statistice și listele nominale ale elevilor cu abandon școlar luați la evidența 

instituțiilor de învățământ primar și secundar ciclul I și II la finele anului de studii 

2020-2021 (decembrie și luna mai 2021); 

- încadrarea elevilor repetenţi; 

- mijloacele suplimentare necesare pentru majorarea normelor bănești de 

alimentație gratuită a elevilor din instituţiile de învăţământ liceal pe anul 2021; 

- monitorizarea stării de sănătate a elevilor și angajaților în cele 150 de instituţii 

de învăţământ primar secundar. 

 

Probleme cu care se confruntă sistemul educațional municipal:  

Anul de studii 2020-2021 a fost unul contradictoriu, pe alocuri anevoios şi 

descurajant în contextul pandemic. Menţionăm că eforturile DGETS au fost 

focusate mai mult pe segmentul organizatoric, tehnic şi logistic. Astfel, 

funcționalitatea sistemului de învăţământ a fost marcată de multiple probleme, care 

au afectat calitatea serviciilor educaționale prestate. 

Dat fiind că soluționarea acestora nu țin doar de competența DGETS, 

problemele reliefate în continuare au fost structurate pe domenii și expediate 

instituțiilor ierarhic superioare abilitate spre soluţionare şi luare de atitudini. 

Unele probleme au fost soluţionate, altele, până la moment, sunt pe rol. 

1. Menținerea locurilor vacante în sistemul educațional municipal (la nivelul 

DGETS și instituții de învățământ): 
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- lipsa a 44 specialişti în cadrul DGETS: 23 funcționari publici (47,9%) și 18 

metodiști (71%) din cauza salariului derizoriu;  

- insuficienta personalului din instituţiile de învăţământ: 690 cadre didactice 

(140 profesori și 273 educatori); 277 unități de personal auxiliar, comparativ cu 

540 în anul precedent de studii.  

Cifrele enunţate în dinamică sunt în creștere din cauza salariilor derizorii ale 

personalului nedidactic/auxiliar, fapt ce impune revizuirea Legii nr. 270/2018. 

Soluţii:  

- Cointeresarea financiară prin majorarea salariilor şi redresarea imaginii 

cadrului didactic. 

 

 2. Discrepanțe admise la elaborarea cadrului administrativ/normativ (în 

documentele elaborate la nivel local și central). 

De exemplu: 

- Hotărârea Guvernului nr. 234/2005 „Cu privire la alimentația elevilor” și 

ordinul comun al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și a Ministerului 

Finanțelor nr. 19/2 din 13.01.2021 „Cu privire la normele financiare pentru 

alimentația copiilor/elevilor din instituțiile de învățământ” prevăd norme financiare 

pentru alimentația elevilor din instituțiile de învățământ public și privat, dar 

resursele financiare pentru alimentația elevilor din instituțiile de învățământ privat, 

nu au fost transferate administrației publice locale din lipsa metodologiei prenotate, 

fapt ce a creat situații confuze și reproșuri din partea directorilor instituțiilor de 

învățământ privat;  

 - Necorespunderea normativelor de personal ale instituțiilor de învățământ de 

toate tipurile. Documentele normative existente sunt depășite juridic și nu 

corespund cerințelor actuale. Există divergențe dintre prevederile Codului 

educației, Legii 270/2018 și a Clasificatorului ocupațiilor. Lipsa normativelor de 

personal și de muncă, a generat un șir de neconformități, semnalate și de către 

Curtea de Conturi în Raportul auditului conformității salariilor din anul 2019 în 

unele instituții de învățământ preuniversitar din subordinea Administrației Publice 

Local (la moment este elaborat proiectul normativelor de personal doar pentru 

instituțiile de învăţământ preşcolar, primar şi secundar). 

Soluţii: 

- Ajustarea documentelor elaborate la nivel central și local. 

 

3. Asigurarea insuficientă a instituțiilor de învăţământ general cu resurse tehnice 

(calculatoare, camere video) şi conexiune la internet pentru a realiza procesul 

educaţional la distanţă. 

Soluţii 

Identificarea resurselor financiare externe (aplicarea proiectelor investiţionale) 

pentru dotarea corespunzătoare cu resurse tehnice. 

 

4. Instituționalizarea/socializarea minorilor cu dezabilități multiple și severe care 

nu pot fi instruiți. Din cauza lipsei unor Centre specializate pentru minorii 

respectivi aceștia sunt integrați în învățământul general și uneori din cauza 

problemelor de sănătate, dar și din lipsa specialiștilor, nu este posibilă formarea 

celor mai simple abilități. 
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 Soluţii: 

Pentru categoriile de copii care nu pot fi instruiți din motivele enunțate, se 

propune fondarea unui centru specializat subvenționat din bugetul municipal, cu 

susținerea agenților economici. Îngrijirea și dezvoltarea abilităților copiilor în 

centrul respectiv pot fi realizate de specialiști în domeniu și voluntari. În centrul 

dat copii vor avea posibilitatea să frecventeze diverse cercuri pe interese, iar 

părinților li se va oferi posibilitatea de a merge la medic/tratament etc. Centre 

similare funcționează în multe state, respectiv bunele practici pot fi preluate. 

 

5. Dificultăţi la elaborarea districtelor şcolare din lipsa informaţiei privind darea 

în exploatare a blocurilor noi (care creează probleme la şcolarizarea minorilor).  

Soluţii: 

Elaborarea unui sistem municipal de evidenţă a blocurilor noi de locuit. 

 

6. Lipsa taberelor de odihnă pentru elevii din instituțiile de învățământ din 

subordinea DGETS și a  sectoarelor Buiucani, Râșcani, Ciocana. 

Soluţii: 

 - Reabilitarea taberelor de odihnă pentru copii aflate în gestiune: Tabăra de 

odihnă „Ulmu” (sectorul Buiucani), Tabăra de odihnă „Zarniţa” (sectorul Centru). 

- Construcţia taberelor noi de odihnă pentru asigurarea accesului mai multor 

elevi la odihnă în perioada estivală. 

 

7. Sediile instituțiilor de învățământ sunt cu un grad avansat de uzură (în special 

rețelele electrice, de apeduct, canalizare și termice ale instituțiilor de învățământ). 

Soluţii 

Deschiderea unei linii bugetare pentru reabilitarea și reparația capitală a câte 10 

instituții de învățământ general din municipiu (anual). 

 

8. Insuficiența resurselor bugetare alocate pentru instituțiile de învățământ 

conform formulei de finanțare în bază de cost standard per elev. Ca impact bugetul 

calculat asigură doar achitarea salariilor şi serviciilor comunale. Pentru dezvoltarea 

sistemului educațional sunt repartizate mijloace financiare minime. 

Soluţii 

Revizuirea coeficienților formulei de finanțare pentru clasele primare sau 

calcularea bugetului conform numărului de elevi prognozaţi (actualmente bugetul 

se calculează în temeiul numărului de elevi înmatriculaţi în anul precedent de 

studii.  

 

Direcții prioritare de activitate pentru anul de studii 2021-2022: 

- promovarea imaginii pozitive a sistemului educaţional municipal la nivel de 

autoritate publică centrală şi locală;  

- schimbul de practici pozitive în cadrul proiectelor elaborate/aplicate la nivel 

național și internaţional (educaţionale şi investiţionale); 

- descentralizarea administrativă şi financiară a sistemului de învăţământ 

municipal; 

- susţinerea și promovarea copiilor/elevilor/tinerilor dotați; 
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- continuarea procesului de retrocedare a instituţiilor de învăţământ preşcolar 

date în locaţiune în anii 90; 

- formarea culturii incluzive la nivel de instituţii şi sistem educaţional; 

- asigurarea condițiilor de minimizare a riscurilor de infectare pentru copii/elevi 

și personalul din subordine în scopul prevenirii răspândirii virusului Covid - 19;  

- formarea/perfecționarea competențelor digitate angajaților din sistemul 

educațional municipal;  

 - promovarea sportului în calitate de factor de coeziune socială și generator al 

sănătății tinerei generaţii. 

 


