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Anexa nr.11. Planul strategic de cheltuieli în domeniul educaţiei, 2007-2009 

 
SECTORUL: Educaţie 
ANALIZA SITUAŢIEI CURENTE Sistemul de învăţămînt din Moldova ca şi în celelalte ţări din fosta Uniune Sovietică  în 
perioada de tranziţie a fost printre cele mai afectate sectoare. În această perioadă criza din domeniul educaţiei a fost legată de 
problemele procesului de tranziţie: resurse limitate şi  imposibilitatea sectorului de a se adapta la noul mediu prin sporirea 
eficienţei interne şi externe. Astfel, în această perioadă, alocaţiile destinate finanţării instituţiilor de învăţământ  ca procent din 
PIB au scăzut simţitor începând cu anul 1996, însă în volum total, în perioada respectivă s-a înregistrat o creştere de pînă la 
2658.4 milioane lei în anul 2005, faţă de 1110.1 milioane lei în anul 2001, ceia ce  e  de 2.4 ori mai mult. Cheltuielile generale 
pentru învăţămînt , ca pondere în PIB, sunt la acelaşi nivel cu media în ţările CSI, şi sunt mai mari comparativ cu media 
europeană, atingînd nivelul ţărilor cu venituri înalte, decît celor cu venituri medii şi mici. Principalele momente care 
caracterizează evoluţia situaţiei din sector sînt:  
§ În condiţiile finanţării insuficiente de la bugetul de stat a instituţiilor de învăţămînt s-a recurs la prestarea serviciilor 

educaţionale contra plată, au apărut instituţii de învăţămînt private, iar instituţiile de învăţămînt de stat realizează 
admiterea inclusiv şi pe bază de contract. În prezent, 35% din universităţi şi 21% din colegii sînt private. Circa 79% 
din studenţii instituţiilor de învăţămînt superior achită taxa de studii. 

§  În condiţiile actuale doar  56 % din copiii cu vîrsta de 3-6 ani frecventează instituţiile preşcolare, ceea ce se răsfrînge 
negativ asupra calităţii pregătirii acestora pentru debutul şcolar.  

§ Aprofundarea diferenţierii sociale a redus, de asemenea, accesul unor categorii sociale la studii. Există diferenţe 
esenţiale privind accesul la educaţie al copiilor din localităţile rurale şi cele urbane. De asemenea nu toate localităţile 
dispun de instituţii de învăţămînt. Calitatea proastă a drumurilor, lipsa mijloacelor de transport şi a resurselor 
financiare fac dificil accesul la studii de calitate. 

§ Reducerea accesului populaţiei la educaţie şi calitatea joasă a serviciilor acordate, baza tehnico-materială 
nesatisfăcătoare a multor instituţii de învăţămînt, precum şi alte probleme sînt generate nu doar de diminuarea 
finanţării publice a sectorului, ci şi de distribuirea şi utilizarea ineficientă a resurselor financiare, umane şi materiale. 
Cheltuielile de educaţie pe unitate (lei/elev) diferă de la o instituţie la alta de   2-3 ori. Numărul de elevi ce revine 
unui profesor este mic, iar al personalului auxiliar – excesiv. O altă problemă este şi cea a resurselor energetice, cota 
cărora, ca urmare a randamentului scăzut al sistemelor termice, constituie 25% din toate cheltuielile destinate 
învăţămîntului. Capacităţile de proiect ale instituţiilor de învăţămînt sînt utilizate în prezent doar în proporţie de 75%, 
iar micşorarea numărului de elevi, cu circa 40% către anul 2010,  necesita optimizarea reţelei. Rămîne a fi slab 
dezvoltat sistemul de pregătire a conducătorilor instituţiilor şi de perfecţionare a cadrelor didactice.  

Situaţia actuala a invatamîntului impune nu numai corecţii imediate, ci si o abordare strategică a politicii educaţionale, care ar  
trebui sa răspundă necesitaţilor privind dezvoltarea resurselor umane si nevoilor de schimbare ale economiei si societăţii , in 
general din perspectiva integrării europene.  
În scopul dezvoltării şi modernizarii sistemului educaţional din Republica Moldova, în temei pentru instituţiile din mediul rural 
Banca Mondială a aprobat finanţarea Proiectului „Educaţia de calitate în mediul rural din Moldova”.  Acest proiect contribui 
la îmbunătăţirea nivelului de predare şi învăţare, precum şi sporirea accesului la educaţie, echitate şi eficienţă în şcolile rurale. 
Obiectivul principal al proiectului este îmbunătăţirea calităţii studiilor în zonele rurale din Moldova. Acest proiect va ajuta 
Guvernul Republicii Moldova să îmbunătăţească nivelul de predare şi învăţare, precum şi să sporească accesul la educaţie, 
echitate şi eficienţă în şcolile rurale. Proiectul va sprijini programul educaţional al Guvernului formulat în Strategia de creştere 
economică şi reducere a sărăciei (SCERS), care recunoaşte şi adoptă Obiectivele de dezvoltare ale mileniului. 
 
OBIECTIVUL GENERAL : Obiectivul general în domeniu, în conformitate cu Strategia de Creştere Economică şi 
Reducerea Sărăciei  este - Asigurarea accesului la servicii educaţionale de calitate şi a funcţionării durabile a sistemului 
educaţional, sporirea rolului acestuia în dezvoltarea resurselor umane şi economiei. 
 
Planul strategic de cheltuieli în sectorul educaţiei reflectă obiectivele şi priorităţile strategice din sector în conformitate cu 
priorităţile Strategiei de Creştere Economică şi Reducerea Sărăciei şi altor programe de dezvoltare şi modernizare a sistemului 
educaţional cum ar fi: 

◊ Programul de modernizare a sistemului educaţional din Republica Moldova  
◊ Planul de acţiuni ”Republica Moldova-Uniunea Europeană” 
◊ Programul Naţional  „Satul moldovenesc”; 
◊ Programul prezidenţial ”SALT”  
◊ Strategia naţională ”Educaţia pentru toţi” 

 Planul strategic identifică pentru fiecare program din sector , principalele probleme, acţiuni prioritare care trebuie întreprinse în 
perioada anilor 2007-2009, implicaţiile financiare şi modul în care sînt folosite resursele din sector, de asemenea indicatorii 
privind desfăşurarea programului care ar putea fi monitorizaţi , sînt expuşi mai departe.    
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Situaţia curentă 
 

 
Obiective / scopuri 

 
Acţiuni de reformare în cadrul programelor 

 
Implicaţiile asupra 

gestionării bugetului 

 
Indicatorii de 
monitorizare 

 
Programul I. „Învăţămîntul preşcolar” 
 
Aspecte-cheie 
În anul 2005 au funcţionat 1363 instituţii preşcolare 
din 1428 existente, comparativ cu 1346 în 2004.  Pe 
parcursul anului 2005 au fost redeschise 17 instituţii 
preşcolare.  
Din numărul total de copii 149400 de la începutul 
anului  de vîrsta 3-6 ani au frecventat instituţiile 
preşcolare 101657 copii, comparativ cu 98388 în anul 
2004, dintre care în vîrsta de pînă la 3 ani 18804 copii.  
Nivelul  de înrolare a copiilor de aceasta vîrsta  în 
instituţiile preşcolare constituie doar 55,5 % din 
numărul total de copii. Completarea medie a grupelor 
a scăzut cu 0,2 puncte faţă de anul 2004 şi a constituit 
22 copii.    
Probleme 
§ Majoritatea grădiniţelor rurale îşi sistează activitatea 

în perioada de iarnă pentru 3-4 luni, pretextul fiind 
lipsa agentului termic, dar şi din cauza atitudinii 
iresponsabile a autorităţilor publice locale.  
§ Clădirile, baza materială şi didactico-metodică a 

grădiniţelor închise se deteriorează. Multe grădiniţe 
activează în regim sezonier. Pentru a fi salvate, 
unele instituţiile preşcolare au fost transformate în 
şcoli primare sau în complexe educaţionale  de tipul 
“grădiniţă – şcoală primară”.   
§ Condiţii nesatisfăcătoare in instituţii: insuficienţa 

materialelor ilustrativ-didactice, jucăriilor şi a 
utilajului din instituţiile preşcolare,precum şi 
insuficienţa cadrelor didactice profesionale în 
domeniu, etc. 

  
 

 
 
 
 
Sporirea accesului 
tuturor copiilor la 
serviciile 
educaţionale de 
calitate(SCERS). 
§ Majorarea către 

anul 2008 a ratei 
de inrolare in 
programele 
preşcolare pină la 
75% pentru copiii 
cu virsta de 3-5 
ani şi pină la 
100% pentru 
copiii de 6-7 ani, 
ceea ce va 
asigura şanse 
egale pentru toţi 
copiii la debutul 
şcolar 

§ Îmbunătăţirea 
condiţiilor de 
funcţionare a 
instituţiilor 
preşcolare  

 
 
 
 
 
 
 
§ Cartografierea instituţiilor  de învăţămînt 

preşcolar. 
 
Reabiltarea - dotarea unitatilor de invatamant la 
standardele necesare derularii unui invatamant de 
calitate 
§ Asigurarea cu materiale ilustrativ-didactice. 
§ Majorarea normelor de alimentaţie a copiilor. 
§ Dotarea cu  utilaj modern. 
§ Reparaţia edificiilor instituţiilor preşcolare. 

 
§ Scutirea de plată pentru alimentaţie a copiilor 

din familiile dezavantajate. 
 
§ Extinderea numărului instituţiilor preşcolare cu 

program flexibil de activitate. 
 
§ Extinderea numărului de şcoli-grădiniţe. 

 
§ Îmbunătăţirea calităţii proceselor de formare  

profesională continuă a educatorilor. 
 
 
 

 
§ La stabilirea relaţiilor 

interbugetare estimarea  
mijloacelor bugetare sa 
efectuat în funcţie de 
numărul total al copiilor 
- 144307 cu  vîrste de la 
3 la 6 ani 

§ Alocarea mijloacelor 
pentru asigurarea 
gratuită a instituţiilor 
preşcolare cu  necesarul 
de materiale ilustrativ-
didactice, rechizite de 
birou. 

§ In anul 2007 norma 
zilnică la alimentaţie din 
buget va constitui 7 lei. 
Părinţii contribuie cu  
încă 50 la sută din 
cuantumul costului la 
alimentaţie achitat de la 
buget. Pentru anii 2008-
2009 se va examina 
posibilitatea de a  
majora normele zilnice. 

§ În scopul înzestrării 
instituţiilor preşcolare 
cu utilaj modern şi 
reparaţia edificiilor vor 
fi utilizate şi mijloacele 
donatorilor. 

 

 
 
 
 
 
§ Numărul 

instituţiilor 
preşcolare 
care 
funcţionează 

§ Cota  
frecventării 
instituţiilor 
preşcolare de 
către copiii de 
3-5 ani şi 6-7 
ani 

§ Numărul de 
instituţii cu 
program 
flexibil 

§ Numărul de 
cadre 
didactice. 

§ Raportul copil 
/ educator 

§ Numărul 
copiilor scutiţi 
de plata pentru 
întreţinere 

§ Numărul de 
şcoli-grădiniţe 
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Situaţia curentă 

 

 
Obiective / scopuri 

 
Acţiuni de reformare în cadrul programelor 

 
Implicaţiile asupra 

gestionării bugetului 

 
Indicatorii de 
monitorizare 

 
Programul II.  „Învăţămîntul   secundar” 
 
Subprogramul 2.1. “Învăţămîntul   primar,   gimnazial şi liceal” 

 

Aspecte-cheie  
Tendinţele de şcolarizare în învăţământul secundar au 
înregistrat o creştere nesemnificativă, situându-se la 
nivelul net de 89% sau 93% la nivel global Numărul 
total de elevi cuprinşi în învăţământul primar şi 
secundar general în 2005 a constituit 509,4 mii 
persoane, cu o reducere de 5,1 la sută comparativ cu 
anul 2004 Începând cu anul 1998 numărul elevilor se 
află într-o continuă descreştere şi până în 2005 s-a 
redus cu mai mult de 20 la sută, în legătură cu 
reducerea ratei natalităţii. 
 
Probleme 
§ Reducerea numărului de elevi influenţează negativ 

asupra utilizării capacităţii instituţionale,  precum 
şi a utilizării  resurselor din cadrul şcolii. Sunt în 
scădere mărimea (completarea) claselor şi raportul 
elev / profesor. 
§ În majoritatea localităţilor rurale actual 

funcţionează şcoli primare care au un contingent de 
elevi în mediu de 150 persoane, iar în unele cazuri 
abia atinge 10-30 elevi.  

 
 
 
§ În paralel cu reducerea numărului de elevi şi 

problemele de ordin financiar, un impediment major 
în asigurarea accesului la serviciile educaţionale de 
calitate îl constituie inexistenţa instituţiilor de 
învăţământ în unele localităţi rurale.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asigurarea accesului 
tuturor copiilor la 
educaţia calitativă de 
bază, în special al 
celor aflaţi în 
dificultate (SCERS) 
 
§ Majorarea ratelor 

de şcolarizare în 
invăţămîntul 
mediu 

§ Stabilirea ca  
prioritate, în ceea 
ce priveşte 
alocarea 
resurselor în 
învăţămînt spre 
învăţămîntul 
obligatoriu de 
bază 

 
 

 
 
 
• Perfecţionarea cadrului instituţional pentru 

asigurarea şanselor egale de acces la educaţia de 
bază  (2007-2009). 

• Stabilirea responsabilităţilor şi competenţelor 
stricte ale autorităţilor publice locale, societăţii 
civile în contextul asigurării condiţiilor adecvate 
de funcţionare a instituţiilor de învăţămînt din 
teritoriu. 

• Repartizarea adecvată a resurselor între niveluri 
în favoarea învăţămîntului primar şi secundar 
general (SCERS) . 

• Modificarea sistemului de planificare şi finanţare 
a învăţămîntului prin elaborarea unei formule de 
finanţare. 

• Ajustarea reţelei instituţiilor de învăţămînt la 
contingentul actual de elevi şi cel din perspectiva 
următorilor 7 ani (2006-2008). 

• Elaborarea şi aprobarea în modul stabilit a 
Nomenclatorului serviciilor educaţionale acordate 
de  stat în mod gratuit pentru fiecare treaptă a 
sistemului de învăţămînt (2007). 

 
• Efectuarea unui studiu privind posibilitatea 

organizării transportării elevilor către instituţiile 
de învăţămînt şi estimarea cheltuielilor necesare 
pentru transportul şcolar.  

 
 
 
 

 
 
§ Alocarea resurselor 

pentru învăţământul 
obligatoriu continua a fi  
o prioritate pe parcursul 
anilor 2007-2009 

§ La estimarea 
cheltuielilor pentru 
stabilirea relaţiilor 
interbugetare în calcul 
s-a luat un număr de 
elevi de 609133 
persoane, din care 
537419 copii de vîrsta 
de 7-16 ani, date remise 
de Biroul Naţional de 
Statistică, şi 71714 
elevi,  ai claselor X-XII, 
conform datelor efective 
din anul 2005. 
comparativ cu datele 
utilizate pentru 
estimările anului 2006 
numărul elevilor s-a 
micşorat cu 18007 
persoane. 

§ Cheltuielile din contul 
micşorării 
contingentului de elevi 
vor fi redistribuite 
pentru asigurarea 
îmbunătăţirii 
funcţionarii şi 
întreţinerii instituţiilor 

 
§ Rata de 

participare a 
elevilor  la 
fiecare treaptă 
a 
învăţămîntului 

§ Rata 
abandonului 
şcolar 

§ Ponderea 
surselor 
bugetare 
alocate 
învăţământului 
obligatoriu 

§ Numărul de 
elevi 
înmatriculaţi 
în clasa I 

§ Rata de 
şcolarizare în 
sectorul rural 

§ Numărul de 
copii cuprinşi 
în sistemul 
educaţional 

 
 
§ Numărul de 

copii care vor 
necesita 
transportul 
şcolar 
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Situaţia curentă 

 

 
Obiective / scopuri 

 
Acţiuni de reformare în cadrul programelor 

 
Implicaţiile asupra 

gestionării bugetului 

 
Indicatorii de 
monitorizare 

 
§  Nu toţi copii din mediul rural dispun la locul de trai 

de o instituţie de învăţământ. Ca rezultat copii sunt 
nevoiţi să parcurgă distanţe de până la 5-6km pe jos 
pentru a ajunge la cea mai apropiată şcoală. Astfel, 
unul din factorii care provoacă scăderea nivelului 
şcolarizării devine lipsa transportului şcolar.  

 
§ O altă problemă este calitatea studiilor. Unul dintre 

factorii care influenţează în direct calitatea 
învăţământului general, este nivelul de calificare a 
profesorilor. Ponderea personalului didactic cu 
studii superioare în ultimii ani rămâne la nivel de 
81%. Mai mult de jumătate din pedagogi au 
vechimea în muncă de peste 18 ani. În şcolile rurale 
mici se atestă o lipsă şi mai acută de cadre didactice. 
Numai 30% din profesorii ce predau în aceste şcoli 
au grade didactice, 50% din ei nu dispun de 
pregătire la specialitatea necesară, 65% din 
profesori predau cîte 3 discipline şcolare.  
§ Necesitatea de cadre pentru anul de studii 2005 - 

2006 a constituit 2.382 specialişti. În anul 2005 au 
absolvit instituţiile de învăţămînt superior şi mediu 
de specialitate 1792 specialişti,  cu profil pedagogic. 
În ultimii ani, în rezultatul măsurilor întreprinse în 
scopul susţinerii cadrelor didactice tinere din mediul 
rural se observă o creştere a numărului de tineri ce 
se prezintă conform îndreptărilor. Astfel, dacă în 
anul 2001 din 1897 absolvenţi, repartizaţi în cîmpul 
muncii, s-au prezentat la locul de lucru 668 (34%),  
în anul 2004 din 1388 s-au prezentat 812 (58,5 %). 
În bugetul de stat pe anul 2005, au fost aprobate 
mijloace financiare în sumă de 10,0 mil. lei, dintre 
care pe parcursul anului au fost plătite indemnizaţii 
pentru 343 persoane în sumă totală de 2,3 mil. lei. 
§  Baza tehnico-materială şi didactică este deteriorată 

şi uzată moral. Numai 78 la sută din edificiile 
şcolilor sunt standardizate. Circa 65 % din 
instituţiile de învăţământ necesită reparaţie capitală. 

 

 
 
§ Crearea 

condiţiilor 
favorabile de 
frecventare a 
învăţămîntului 
obligatoriu pentru 
copiii din zonele 
rurale 

 
§ Îmbunătăţirea 

calităţii 
serviciilor 
educaţionale şi 
sporirea eficienţei 
din sector 

 
 
 
 
 
 
 
 
§ Renovarea şi 

reutilarea bazei 
tehnico-materiale 
a instituţiilor de 
învăţămînt şi 
implementarea 
noilor tehnologii 
educaţionale 

 
 

 
• Asigurarea şcolilor şi comunităţilor rurale sărace 

cu resurse suplimentare pentru a îmbunătăţi 
calitatea şi accesul la servicii educaţionale 
adecvate. 

• Asigurarea gratuită cu manuale şi dejunuri calde a 
elevilor claselor  1-4. Alimentaţia copiilor în 
cadrul instituţiilor de învăţământ reprezintă un 
mecanism eficient de atragere în sistemul 
educaţional a copiilor din familiile sărace. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Consolidarea celor trei sisteme pedagogice 

principale: curricula, predare şi evaluarea. 
• Crearea şi implementarea unui sistem de 

stimulare profesională a cadrelor didactice prin 
conferirea titlurilor onorifice pentru toate treptele 
de învăţămînt din sistemul educaţional. 
§ Elaborarea şi implementarea unor mecanisme de 

susţinere a cadrelor didactice în bază de 
performanţă şi competitivitate. 

 
§ Continuarea programelor de reabilitare a şcolilor 

şi construcţiilor şcolare din mediul rural şi de 
dotare a şcolilor cu mobilier şcolar şi 
echipamente informatice destinate procesului 
didactic. 

 
 

 
 
§ Alocarea mijloacelor 

suplimentare pentru 
majorarea normei de 
asigurare a dejunurilor 
calde  pentru elevii 
claselor 1-4, pînă la 3 lei 
în zi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ În aceste scopuri vor fi 

utilizate şi mijloacele 
din cadrul proiectului 
"Educaţia de calitate în 
mediul rural din 
Moldova", finanţat de 
Banca Mondială 

 
§ În aceste scopuri vor fi 

utilizate şi mijloacele 
din cadrul proiectului 
"Educaţia de calitate în 
mediul rural din 
Moldova", finanţat de 
Banca Mondială 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ Numărul de 

copii care vor 
beneficia de 
dejunuri calde  

 
 
 
 
§ Cota 

învăţătorilor 
cu calificare 
necesară pe 
niveluri: 
primar, 
gimnazial şi 
liceal 

§ Raportul 
elev/profesor 
pe niveluri: 
primar 
gimnazial şi 
liceal 
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Situaţia curentă 

 

 
Obiective / scopuri 

 
Acţiuni de reformare în cadrul programelor 

 
Implicaţiile asupra 

gestionării bugetului 

 
Indicatorii de 
monitorizare 

 
Subprogramul 2.2. “Învăţămîntul special” 
Aspecte– cheie 
Pauperizarea populaţiei şi lipsa oportunităţilor de acces 
la servicii specializate în cadrul comunităţii pentru 
copiii cu dizabilităţi favorizează creşterea ratei de 
instituţionalizare a acestora. Cauzele instituţionalizării 
copiilor sunt diverse, insa deseori instituţionalizarea 
este utilizată drept mijloc optim de rezolvare a 
problemei de lăsare a copilului în supraveghere 
permanentă atunci când părinţii intenţionează să plece 
peste hotare. 
 Eforturile depuse în ultimul timp au fost concentrate 
spre iniţierea trecerii la sistemul serviciilor sociale 
specializate la nivel comunitar, orientate spre 
menţinerea copiilor în familie sau în mediul alternativ 
de tip familial. În acest context, Casele de tip familial 
reprezintă o formă alternativă a serviciilor 
instituţionale de îngrijire şi educaţie a copiilor. În 
prezent în republică activează 21 de Case de Copii de 
tip Familial. În anul 2005 în cadrul Programului 
„Concordia – Orăşelul copilăriei” au fost iniţiate 6 case 
de copii de tip familial. 
 
 Probleme 
§ Costuri variate de întreţinere a unui copil, de la 

6350 pînă la 16170 lei.  
§ Insuficienţa mijloacelor financiare pentru 

asigurarea integrală a normelor naturale de produse 
alimentare, îmbrăcăminte, încălţăminte, inventar 
moale, obiecte de igienă personală, jocuri şi jucării 
etc.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crearea unui sistem 
de servicii 
alternative 
instituţionalizării 
(SCERS) 
§ Promovarea 

reintegrării şi 
educaţiei copiilor 
în familie şi 
extinderea 
serviciilor de 
alternativă 

 
§ Crearea 

condiţiilor optime 
de întreţinere, 
educaţie şi 
reabilitare a 
copiilor din 
instituţiile de tip 
internat şi de  
integrare socială 
a absolvenţilor 
acestor instituţii 

 
 
 
§ Elaborarea şi implementarea Strategiei de 

reformare a sistemului rezidenţial (2007-2009). 
§ Crearea bazei automatizate de date a copiilor din 

instituţiile de tip internat (2006-2008). 
§ Plasarea în familii a copiilor orfani şi a celor 

rămaşi fără îngrijirea părinţilor (2006-2008). 
 
§ Majorarea treptată a normelor de întreţinere din 

casele de copii de tip familial. 
 
 
 
§ Revizuirea criteriilor de admitere a copiilor in 

instituţiile de tip rezidenţial. 
§ Elaborarea şi implementarea Standardelor de 

îngrijire, educaţie, asistenţă medicală, recuperare, 
reabilitare a copiilor cu cerinţe educaţionale 
speciale (2007-2008). 
§ Implementarea unui sistem de orientare şi 

pregătire profesională a elevilor orfani şi cu 
disabilităţi (2006-2008). 
§ Perfecţionarea/reprofilarea cadrelor didactice din 

instituţiile de tip rezidenţial (2007-2009). 
§ Transmiterea instituţiilor rezidenţiale în gestiunea 

economică a UAT. 
 
 
 
 
 
 

 
§ Alocarea mijloacelor 

financiare suplimentare 
pentru majorarea normei 
de întreţinere a unui 
copil în casele de tip 
familial de la 200 lei 
până la 450 lei. 

§ Alocarea mijloacelor 
financiare suplimentare 
pentru asigurarea  
treptată a normelor 
naturale de produse 
alimentare, asigurarea 
cu îmbrăcăminte, 
încălţăminte, inventar 
moale, obiecte de igienă 
personală, jocuri şi 
jucării pentru copiii. 
Pentru anul 2007  se 
prevede ca norma 
bănească de alimentare 
a unui copil să fie de 18 
lei, ce va constitui 75 la 
sută din norma calculată 
conform normelor 
naturale. Norma  
valorică anuală pentru 
asigurarea unui copil cu 
echipament va constitui; 
1078,7 lei pentru 
îmbrăcăminte; 116,8 lei 
pentru inventar moale şi 
22,7 lei pentru obiecte 
de igienă. Pentru jocuri, 
jucării se vor aloca în an 
2565,3 lei la o grupă de 

 
§ Numărul de 

copii înscrişi 
în instituţii. 

§ Numărul de 
copii integraţi. 

§ Numărul de 
copii aflaţi în 
instituţiile 
rezidenţiale. 

 
§ Numărul de 

copii îngrijiţi 
în Casele de 
copii de tip 
familial 

 
§ Costul de 

întreţinere a 
unui copil 

§ Numărul 
absolvenţilor 
orfani ai 
instituţiilor 
rezidenţiale 
care-şi vor 
continua 
studiile pentru 
pregătirea 
profesională 

§ Numărul de 
copii asiguraţi 
cu echipament 
necesar 
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§ Lipsa echipamentului special pentru copii cu 

disabilităţi din unităţile de învăţămînt 
 

 
 
 
 
 
§ Procurarea echipamentului necesar  copiii cu 

cerinţe educaţionale speciale din instituţiile 
speciale de învăţămînt (2007-2009). 

 

copii. Normele 
respective vor constitui 
40 la sută din costul 
calculat conform 
normelor naturale.   

§ Direcţionarea 
mijloacelor economisite 
de la micşorarea 
numărului de copii în 
instituţii 

 
 
Subprogramul 2.3. “Învăţămîntul secundar profesional” 
Aspecte-cheie/probleme: 
Cu toate că contingentul in aceste instituţii  pe 
parcursul ultimilor ani continua sa crească, în mediu 
pe ţară capacitatea instituţiilor este utilizată la nivel de 
60%. În aceste condiţii creşte costul de întreţinere a 
unui elev în şcolile profesionale dar nu şi calitatea 
studiilor, deoarece majoritatea cheltuielilor sunt 
îndreptate pentru plata salariilor şi serviciilor 
comunale. În anul 2005 cheltuielile medii pe elev au 
constituit în mediu 5330 lei s-au de aproximativ 2 ori 
mai mare comparativ cu a. 2004.  
Din numărul total al absolvenţilor învăţământului 
profesional, în anul 2004 numai 70% au fost plasaţi în 
câmpul muncii. Această stare de lucruri poate fi 
explicată prin nivelul jos de calificare, lipsa vechimii în 
muncă, particularităţilor de vârstă ceea ce 
minimalizează gradul de competitivitate în cadrul 
actualei pieţe a muncii. 
Probleme: 
§ Necorespunderea structurii existente a reţelei 

instituţiilor de învăţămînt secundar profesional cu 
cerinţele actuale. 
§ Deplasarea centrului de interese de la agricultură, 

construcţii spre serviciile publice, ramurile 
industriale şi comerţ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconsiderarea 
locului şi rolului 
învăţămîntului 
secundar profesional 
şi racordarea lui la 
cerinţele 
comunităţii, 
actualizarea 
nomenclatorului de 
meserii şi profesii în 
colaborare cu 
partenerii sociali 
(SCERS) 
 

 
 
 
 
§ Reorganizarea şi optimizarea sistemului 

învăţămîntului secundar profesional.  
§ Acreditarea instituţiilor din învăţămîntul secundar 

profesional (2007-2009). 
§ Cartografierea instituţiilor de învăţămînt secundar 

profesional şi a bazei tehnico-materiale (2007).  
§ Renovarea şi retehnologizarea bazei tehnico-

materiale ce ţin de domeniile ocupaţionale: 
industrie, construcţii, servicii şi comerţ (2007-
2009). 
§ Diversificarea programelor de studii în 

conformitate cu nomenclatorul ocupaţiilor şi 
necesităţilor pieţii muncii (2007-2009). 
§ Elaborarea şi implementarea curriculei flexibile 

pentru formarea profesională. 
§ Instituirea unui sistem de formare a cadrelor 

pentru pregătirea profesională în unităţile de 
învăţămînt secundar profesional      (2007-2009). 

 
 

 
 
 
 
 
§ Suplimentarea 

alocaţiilor financiare 
pentru instituţiile de 
învăţămînt secundar 
profesional în scopul 
renovării bazei didactice 

 
 
§ Utilizarea mijloacelor 

economisite de la 
restructurarea reţelei 
instituţionale pentru 
îmbunătăţirea bazei 
tehnico-materiale 

§ Suplimentarea 
alocaţiilor pentru 
organizarea alimentaţiei, 
costul anual fiind de 
22,1 mil.lei. 

 
 
 
 
 
§ Numărul de 

instituţii 
reorganizate 
§ Numărul de 

instituţii 
acreditate 
§ Numărul 

absolvenţilor 
instituţiilor de 
învăţămînt 
secundar 
profesional 
§ Cota absol-

venţilor 
încadraţi în 
cîmpul muncii 
§ Numărul 

instituţiilor 
care vor 
beneficia de 
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§ Baza tehnico – materială învechită a 

instituţiilor;lipsa tehnicii de calcul şi reţelei unice 
informaţionale, lipsa accesului la Internet. 

 

§ Asigurarea normativă a funcţionării liceului 
profesional (2007). 
§ Asigurarea gratuită a alimentaţiei elevilor o dată 

în zi, la u  cost de 5 lei cu plata concomitentă a 
bursei în cuantum de 120 lei. (2006-2009). 

 

 renovarea 
bazei tehnico-
materiale 

 
§ Numărul 

elevilor 
alimentaţi 

 
 
Subprogramul 2.4.   “Curriculumurile şcolare” 
 
Aspecte-cheie 
             Asigurarea cu manuale a învăţămîntului 
gimnazial şi liceal se efectuează prin Schema de 
închiriere a manualelor. Din 01.09.2005 manualele 
pentru clasele primare au fost excluse din schema de 
închiriere.  În scopul continuării reformelor din sector 
se impune necesitatea elaborării şi perfecţionării 
programelor educaţionale. 
 
 Probleme: 
§ Lipsa materialelor didactice pentru învăţământul  

preşcolar. 
§ Lipsa ghidurilor pentru profesori la toate 

disciplinele din ciclul gimnazial. 
§ Lipsa manualelor pentru învăţământul special. 

Şcolile nu dispun de manuale în limba de stat cu 
sistemul Braille. 
§ Lipsa manualelor de specialitate pentru 

învăţămîntul mediu specialitate şi secundar 
profesional 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ Asigurarea 

elevilor şi 
cadrelor didactice 
cu manuale şi 
materiale 
didactice 

 
 
 
 
 

 
 
 
• Editarea seturilor didactice pentru învăţămîntul 

preşcolar (2007). 
• Editarea curriculum-ului şcolar pentru clasele V-

XII (2007-2009). 
• Editarea ghidurilor pentru profesori la toate 

disciplinele din ciclul gimnazial. 
• Editarea standardelor educaţionale pentru 

învăţămîntul preuniversitar. 
• Actualizarea şi modernizarea curriculei şi 

asigurarea cu materiale didactice şi manuale, în 
special şcolile rurale.  

• Asigurarea gratuită cu manuale a elevilor claselor 
I-IV (2007-2009). 

 
• Elaborarea cadrului normativ privind asigurarea 

cu manuale a învăţămîntului  secundar 
profesional şi mediu de specialitate.  

• Elaborarea şi implementarea curriculei flexibile 
pentru formarea profesională (2007-2009). 

• Editarea ghidurilor pentru formarea continuă şi 
atestarea cadrelor didactice şi de conducere.  

• Menţinerea schemei de închiriere a manualelor 
pentru elevii din învăţămîntul gimnazial şi liceal. 

§ Alocarea mijloacelor 
suplimentare pentru 
asigurarea curriculară la 
disciplinele educaţionale 
şi editarea programelor 
şi  manualelor noi. 
§ Suplimentarea cu 

alocaţii financiare 
pentru asigurarea cu 
manuale a elevilor 
claselor 1-4. 

§ Pentru actualizarea şi 
modernizarea curriculei 
şi asigurarea cu 
materiale didactice şi 
manuale, în special 
şcolile rurale vor fi  
utilizate şi mijloacele 
din cadrul proiectului 
"Educaţia de calitate în 
mediul rural din 
Moldova", finanţat de 
Banca Mondială 

§ Politica de 
subvenţionare a 
manualelor trebuie 
susţinută în scopul 
acordării de avantaje 

 
 
 
 
 
§ Numărul 

copiilor care 
vor beneficia 
de manuale 

 
§ Perfectarea 

planurilor de 
instruire după 
elaborarea şi 
implementarea 
curriculumului 
educaţional 

 
§ Elaborarea a 

trei 
curriculumuri 
la următoarele 
profiluri: 
muzică, arte 
plastice şi 
coregrafie 

 



 113 

 
Situaţia curentă 

 

 
Obiective / scopuri 

 
Acţiuni de reformare în cadrul programelor 

 
Implicaţiile asupra 

gestionării bugetului 

 
Indicatorii de 
monitorizare 

 elevilor din familiile cu 
venituri mici 

 
 
Programul III. “Învăţămîntul superior” 
Aspecte - cheie 
Conform datelor statistice circa 60% din absolvenţii 
instituţiilor de învăţămînt superior din ultimii 10 ani nu 
activează conform calificării obţinute la absolvire, iar 
după absolvirea facultăţilor pedagogice numai 10% din 
absolvenţi s-au prezentat la lucru în şcoli. Efectivul de 
studenţi este de circa 126,1 mii persoane, în creştere 
faţă de anul de studii 2004-2005 cu 10,1%. Din totalul 
de studenţi 80,2% studiază în bază de contract 
Probleme:  
•  Lipsa corelaţiei între pregătirea cadrelor în 

instituţiile de învăţămînt superior şi necesităţile de 
dezvoltare a economiei naţionale.  

• Scăderea considerabilă a calităţii instruirii şi 
cercetării universitare. Alături de factorii externi 
(financiari, economici, sociali, demografici) se 
conturează şi un şir de factori interni ce 
influenţează negativ calitatea studiilor universitare.  

◊ curriculum-ul universitar este orientat 
preponderent spre obţinerea de cunoştinţe 
reproductive.  

◊ predomină tehnologiile pedagogice ineficiente, 
lipsesc criterii şi mecanisme de evaluare 
obiectivă a rezultatelor instruirii. 

◊ lipsesc mecanismelor de organizare/realizare a 
formării continue a cadrelor didactice 
universitare  

 
◊ baza didactică învechită; ce nu corespunde 

tendinţelor actuale de modernizare a 
învăţămîntului 

 

 
 
 
 
Sporirea sistematica 
a calităţii serviciilor 
educaţionale 
(SCERS) 
• Modernizarea 
curriculei 
universitare  în 
contextul asigurării 
calităţii: standardele 
curriculare pe 
domenii de formare 
profesională 
finalităţile 
educaţionale.  

• Crearea 
sistemului de 
formare continuă a 
cadrelor didactice 
din învăţămîntul 
superior  

• Îmbunătăţirea 
bazei tehnico-
materiale a 
instituţiilor de 
învăţămînt  şi 
implementarea 
noilor tehnologii 
educaţionale 

• Monitorizarea modelului de inserţie a 
absolvenţilor pe piaţa muncii. 

• majorarea burselor studenţilor : în anul 2007 
cu 35 la sută; 2008-35 la sută şi în 2009 -35 
la sută. Bursa se va majora în diapazonul: 

                    285-365 lei în 2007 
                    385-490 lei în 2008 
                    505-650lei în 2009  
• Instituirea sistemelor de management al calităţii 

în învăţămîntul superior (2007-2009). 
• Elaborarea cadrului normativ pentru constituirea 

şi activitatea grupurilor de experţi pe domenii de 
formare profesională: 88 de domenii (2007). 

• Elaborarea/definitivarea şi editarea standardelor 
profesionale /academice pe domenii de formare 
profesională pentru ambele cicluri de studii 
superioare: 88 de domenii. Elaborarea Cadrului 
Naţional al Calificărilor (2007-2009). 

• Elaborarea concepţiei şi dezvoltarea 
mecanismului de formare continuă a cadrelor 
didactice din învăţămîntul superior (2007-2009). 

• Elaborarea cadrului normativ de organizare şi 
asigurare a mobilităţii academice  la nivel 
naţional şi internaţional: 23 domenii generale de 
studiu (2007-2009). 

• Efectuarea lucrărilor de reparaţie capitală a 
blocurilor de studii ale Universităţii de Stat din 
Tiraspol (2007-2009). 

• Direcţionarea în mod obligatoriu a unei părţi mai 
mari a mijloacelor speciale, obţinute de instituţiile 
superioare de învăţămînt pentru modernizarea 
bazei tehnico-materiale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suplimentarea alocaţiilor 
financiare pentru 
acoperirea cheltuielilor ce 
ţin de majorarea burselor  
cu: 
◊ 13,2 mil lei  în anul 2007 
◊ 17,5 mil.lei în anul 2008 
◊ 21,3 mil.lei în anul 2009  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
§ Raportul 

student/cadru 
didactic 

 
§ Raportul 

student/cadru 
administrativ  

 
§ Cota de acces 

la studii al 
tinerilor din 
localităţile 
rurale şi 
familiile 
dezavantajate 

 
§ Cota 

alocaţiilor 
financiare 
pentru 
modernizarea 
infrastructurii 
universitare 
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• Trecerea, din anul de studii 2006-2007, a 
învăţămîntului medical de profil general la 
întreţinere numai din contul bugetului de stat. 

 

 
 

 
Programul IV. “Învăţămîntul mediu de specialitate” 

Aspecte-cheie 
În anul 2005 numărul mediu de studenţi al elevilor cu 
finanţare de la buget a constituit 12146 persoane , faţă 
de 12396 în anul 2004, ori au inregistrat o scădere de 2 
la sută. În acelaşi timp numărul elevilor care îşi făceau 
studiile contra plată s-a majorat de la 9110 persoane în 
anul 2004 pînă la 10429 în anul 2005, ori a crescut cu 
14,5 la sută. Aceasta a rezultat în creşterea numărului 
total de elevi în anul 2005 comparativ cu 2004 cu 5 la 
sută. În structura după specialităţi a elevilor promovaţi, 
ponderea cea mai mare o deţin elevii de la specialităţile 
din domeniile: economie şi juridică – cîte13%, 
transporturi şi medicină – cîte 12%, pedagogie – 8,7% 
 Probleme 
§ Lipsa standardelor de calificare. 
§  Baza tehnico-materială depăşită: bibliotecile sînt 

puţin asigurate cu literatură de specialitate, lipsa 
calculatoarelor performante;lipsa  instrumentelor 
muzicale pentru instituţiile de profil artistic. 
§ Capacitatea de instruire a unor colegii, în special 

pedagogice, este utilizată doar 60-70 la sută, ce 
implică  costuri mari de întreţinere a încăperilor.  
§ Din lipsa mijloacelor financiare, în instituţiile de 

învăţămînt a fost posibil de efectuat doar lucrări de 
reparaţii curente şi de renovare. 
§ În multe cămine lipseşte mobilierul corespunzător, 

iar cel existent este foarte uzat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ Îmbunătăţirea 

procesului de 
predare şi a 
calităţii 
serviciilor 
educaţionale. 

 
 
 
• Elaborarea  şi implementarea standardelor de 

calificare (2007-2009). 
• Optimizarea reţelei instituţiilor de învăţămînt de 

mediu de specialitate (colegiilor) cu un efectiv 
mic de elevi şi utilizarea edificiilor  în alte 
scopuri educaţionale (2007-2009). 

• Asigurarea mobilităţii cadrelor didactice din 
învăţămîntul mediu de specialitate în cadrul 
programelor internaţionale  de formare continuă   
( 2007-2009). 

• Dotarea laboratoarelor, atelierelor cu utilaj 
performant (2007-2009). 

• Asigurarea condiţiilor de trai pentru elevi în 
cămine  (2007). 

• majorarea burselor elevilor : în anul 2007 cu 
35 la sută; 2008-35 la sută şi în 2009 -35 la 
sută. Bursa se va majora în diapazonul: 

                    210-285 lei în 2007 
                    280-385 lei în 2008 
                    375-505 lei în 2009  
• Procurarea şi asigurarea instituţiilor de învăţămînt 

artistic cu instrumente muzicale. 
• Acreditarea instituţiilor  şi licenţierea 

învăţămîntului medical mediu de specialitate. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suplimentarea alocaţiilor 
financiare pentru 
acoperirea cheltuielilor ce 
ţin de majorarea burselor  
cu: 
◊ 6,2 mil lei  în anul 2007 
◊ 8,2  mil.lei în anul 2008 
◊ 9,9 mil. lei în anul 2009  
 
§ Redistribuirea 

alocaţiilor de la 
restructurarea reţelei 
instituţionale pentru 
îmbunătăţirea bazei 
tehnico-materiale 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ Numărul de 

colegii 
reorganizate 

§ Sporirea 
randamentului 
pînă la 50-
70% al 
utilizării 
capacităţii de 
pregătire a 
instituţiilor 
medii de 
specialitate 

§  Numărul de 
laboratoare 
amenajate 
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Programul V. “Învăţămîntul postuniversitar” 
Aspecte-cheie 
    Actualmente învăţămîntul postuniversitar specializat 
se desfăşoară în 13 instituţii de învăţămînt superior şi 
se efectuează la 48 specialităţi şi specializări. De 
asemenea în cadrul Academiei de Administrare Publică 
pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova prin studii 
postuniversitare cu durata de 2 ani şi cursuri de 
perfecţionare se pregătesc şi se perfecţionează cadrele 
în domeniul administraţiei publice.  
Probleme 
§ Lipsa cadrului normativ de reorganizare a 

învăţămîntului postuniversitar şi a mecanismului de 
admitere şi organizare a procesului de instruire in 
noile condiţii. 
§ Necesitatea în pregătirea continuă a cadrelor de 

medici şi farmacişti de performanţă în conformitate 
cu cerinţele strategice ale ocrotirii sănătăţii, 
practicii internaţionale şi stipulărilor OMS în 
cadrul USMF “N.Testemiţanu”. 
§ Implementarea sistemului asigurărilor obligatorii 

de asistenţă medicală necesita  pregătirea cadrelor 
de conducere conform cerinţelor sferei de 
autonomie economico-financiară, precum şi 
pregătirea specialiştilor în domeniul 
managementului sanitar. 

§ Necesitatea îmbunătăţirii procesului de invăţămînt 
la Academia de Administrare Publică prin 
utilizarea în procesul didactic a tehnicii de calcul, 
Internetului completarea fondului de carte şi 
îmbunătăţirea bazei tehnico-materiale. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ Reconceptualizarea 

structurii şi 
conţinutului 
învăţămîntului 
postuniversitar, 
conform rigorilor 
europene  

 
• Îmbunătăţirea 

procesului de 
predare şi a 
calităţii 
serviciilor 
educaţionale. 

 
 
 
 
 
 
 
 

§ Reconceptualizarea structurii şi conţinutului 
învăţămîntului postuniversitar, conform 
rigorilor europene.  

 
 
§ Elaborarea standardelor şi setului didactico-

ştiinţific respectiv (2006-2008). 
 
§ Asigurarea procesului de instruire 

postuniversitară a specialiştilor cu manuale şi 
materiale didactice moderne, racordate la 
planurile şi tehnologiile moderne de formare 
continuă a cadrelor. 

§ Modernizarea procesului de instruire prin 
implementarea pe larg a tehnologiilor 
informaţionale. 

 
 
 
§ Majorarea anuală a numărului funcţionarilor 

publici antrenaţi în cursurile de perfecţionare. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ Prevederea alocaţiilor 

pentru asigurarea 
financiară a programelor 
de cooperare 
interuniversitare, 
direcţionând în acest 
scop mijloacele proprii 
ale universităţilor 

 
 
§ Planificarea de către 

instituţii a mijloacelor  
pentru organizarea 
cursurilor de 
perfecţionare a cadrelor 

 
§ Planificarea de către 

instituţii a alocaţiilor 
financiare pentru 
consolidarea bazei 
tehnico - materiale.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ Numărul 

persoanelor 
care îşi fac 
studiile în 
învăţămîntul 
postuniversitar 

§ Pregătirea 
postuniversitar
ă continuă şi 
perfecţionarea 
şi recalificarea 
cadrelor 
medicale 
corespunzător 
cerinţelor 
sistemului 
sănătăţii 

§ Numărul 
cadrelor care 
au frecventat 
cursurile de 
perfecţionare 
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Programul VI. “Perfecţionarea cadrelor” 
 
Aspecte-cheie 
Majoritatea cadrelor didactice (81,02%) din 
învăţămîntului preuniversitar au studii superioare. Tot 
odată, tinerii specialişti constituie doar 8,34% din 
numărul total de cadre didactice. Majoritatea cadrelor 
didactice (58,77%) o constituie persoanele cu o 
vechime în muncă de peste 18 ani, însă “maturizarea” 
corpului profesoral-didactic nu este însoţită şi de o 
creştere a calificării acestuia, ponderea persoanelor cu 
grad didactic unu şi grad didactic superior fiind relativ 
mică (6,64%). Din numărul total de cadre didactice din 
învăţămîntul preşcolar, primar şi secundar general, 
doar 0,91% au gradul didactic superior, iar 53,30% în 
general nu au nici un grad didactic. 
În domeniul ocrotirii sănătăţii in vederea susţinerii 
reformelor sănătăţii, instruirea continua a cadrelor 
medicale este o necesitate primordială . 
 
Problemele 
§ În scopul promovării reformelor concepute,este 

necesară elaborarea Concepţiei de formare iniţială 
şi continuă a cadrelor didactice şi a Strategiei 
instruirii profesionale a cadrelor medicale sînt 
inevitabile. 
§ Lipsa unor mecanisme eficiente ce ar stimula 

avansarea profesională a candidaţilor la susţinerea 
gradelor didactice, lipsa unor standarde 
profesionale, ce ar orienta activitatea de formare 
continuă şi atestare a personalului spre obţinerea 
unor rezultate relevante şi măsurabile. 

 
§ Asigurarea insuficientă cu materialele didactice şi 

de instruire, cu utilajul necesar pentru procesul de 
perfecţionare a cadrelor didactice şi medicale. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eficientizarea 
managementului 
resurselor umane, 
financiare şi 
materiale din cadrul 
sistemului 
educaţional 
(SCERS) 
 
 
§ Modernizarea 

procesului de 
formare continuă 
la nivel de 
sistem, 
satisfacerea la 
moment a 
necesităţii de 
profesionalizare 
şi dezvoltare a 
performanţelor 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Elaborarea şi implementarea Concepţiei de 

formare iniţială şi continuă a cadrelor didactice şi 
de conducere, cu asigurarea continuităţii 
activităţilor iniţiate în cadrul Proiectului Reforma 
Învăţămîntul General (2006-2008). 

• Crearea şi implementarea unui sistem de 
stimulare profesională a cadrelor didactice prin 
conferirea titlurilor onorifice pentru toate treptele 
de învăţămînt din sistemul educaţional (2007-
2009). 

• Evaluarea şi atestarea cadrelor didactice şi de 
conducere. 

• Asigurarea necesităţilor reale de perfecţionare 
profesională la nivelul corespunzător în contextul 
reformării sistemului sănătăţii. 

• Evaluarea, acreditarea şi licenţierea şcolilor de 
perfecţionare. 

 
 
• Dezvoltarea instituţională şi a capacităţilor  

personalului din justiţie  prin organizarea 
cursurilor de instruire în contextul noii legislaţii 
pentru judecători, procurori şi cadrele auxiliare 
ale instanţelor judecătoreşti (SCERS). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ Planificarea de către 
instituţii resurselor 
necesare pentru 
petrecerea cursurilor de 
perfecţionare  

 
 
§ Pentru dezvoltarea 

profesională a cadrelor 
didactice şi a 
personalului din şcolile 
rurale, privind structura 

 
 
 
 
 
§ Numărul 

cadrelor 
didactice/man
ageriale care 
frecventează 
cursurile de 
perfecţionare 

 
§ Numărul 

cadrelor 
didactice/man
ageriale care 
deţin grade 
didactice/man
ageriale 

§ Organizarea  
în mediu a 40 
cursuri cu 
durata de 5 
zile, la care 
vor participa 
800 de 
persoane 

 
§ Organizarea a 

12 seminare 
cu durata de  2 
zile,    la care 
vor  participa    
360 de 
persoane   
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Situaţia curentă 

 

 
Obiective / scopuri 

 
Acţiuni de reformare în cadrul programelor 

 
Implicaţiile asupra 

gestionării bugetului 

 
Indicatorii de 
monitorizare 

 
§ În domeniul judiciar, schimbările  radicale ale 

cadrului legislativ, prin adoptarea  noilor  coduri 
civil şi de procedură civilă, penal şi de procedură  
penală etc., şi aderarea  Republicii  Moldova  la 
convenţiile internaţionale  implică    elaborarea   
noilor programe de studii , instruirea    în toate 
domeniile de drept, precum şi  publicarea   
articolelor şi studiilor  privind problemele juridice.  

 

 
 
§ Ajustarea  

procesului de  
formare 
profesională 
continuă rigorilor 
comunităţii 
europene 

 
 
• Organizarea seminarelor bilaterale şi multilaterale 

cu organizaţiile  internaţionale. 
 

şi conţinutul noii 
curicule vor fi utilizate 
şi mijloacele acordate 
de catre Banca 
Mondială 

 

 
§ Perfecţionarea 

a 2 grupe a 
cîte 25 de 
persoane 

 

 
Programul VII. “Educaţia extraşcolară (complementară)” 
 Aspecte-cheie 
În prezent în republică (cu excepţia raioanelor de est) 
funcţionează 256 de instituţii extraşcolare, din care 
246 finanţate din bugetele UAT şi 10 în cadrul 
Ministerului Educaţiei, Tineretului şi Sportului, 
finanţate de la bugetul de stat. În anul 2005 instituţiile 
respective au fost frecventate de 82548 elevi, ce 
constitui 16%  din numărul total de elevi. Spectrul de 
activităţi al instituţiilor extraşcolare este unul variat şi 
flexibil în funcţie de interesele şi doleanţele copiilor  
Problemele: 
§ Lipsa cadrului normativ de funcţionare a 

instituţiilor extraşcolare, lipsa standardelor în 
domeniu şi a curriculumului de bază nu favorizează 
sporirea eficienţei activităţii instituţiilor respective. 
§ Insuficienţa cadrelor didactice (salarii mici, 

concedii mici, lipsa oricăror înlesniri), precum şi 
dificultăţile de aprovizionare a cercurilor cu utilajul 
şi materialele necesare au condus la nevalorificarea 
pe deplin a numărului de ore destinate acestui gen 
de activitate. Ca urmare, se constată neutilizarea 
raţională a spaţiului, propunîndu-se desfăşurarea 
cercurilor în şcoli, în schimbul II, închirierea altor 
localuri etc. 

 
 

 
 
 
 
 
§ Lărgirea 

accesului la 
educaţia 
extraşcolară de 
calitate prin 
antrenarea în 
activitatea 
acestora a cel 
puţin 30% din 
efectivul general 
de elevi 

§ Îmbunătăţirea 
calităţii  
procesului de 
instruire în 
instituţiile 
extraşcolare 

 

 
 
 
 
 
§ Elaborarea şi implementarea standardelor şi a 

curriculumului pentru educaţia extraşcolară.  
§ Elaborarea şi aprobarea Regulamentului-tip de 

activitate  şi a statelor-tip a instituţiilor 
extraşcolare. 

§ Elaborarea şi implementarea normativelor de 
finanţare a instituţiilor extraşcolare. 

§ Implementarea “Regulamentului de susţinere a 
elevilor dotaţi”. care prevede susţinerea 
copiilor cu merite deosebite din spaţiul rural şi 
familii sărace prin pregătirea acestora în tabere 
de odihnă, oferirea premiilor, burselor. 

§ Relansarea reţelei instituţiilor de învăţămînt de 
educaţie extraşcolară în zona rurală. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
§ Alocarea resurselor  

bugetare pentru 
îmbunătăţirea bazei 
tehnico - materiale a 
instituţiilor extraşcolare 
şi antrenarea surselor 
extrabugetare ale 
unităţilor administrativ- 
teritoriale 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
§ Numărul de 

copii cuprinşi 
în activităţile 
extraşcolare 
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Situaţia curentă 

 

 
Obiective / scopuri 

 
Acţiuni de reformare în cadrul programelor 

 
Implicaţiile asupra 

gestionării bugetului 

 
Indicatorii de 
monitorizare 

 
Programul VIII. “Tehnologii de informare şi comunicare în educaţie” 

 
 
Aspecte-cheie 

Învăţămîntul modern impune schimbarea şi 
perfecţionarea metodelor si mijloacelor de instruire şi, 
in primul rînd, a procedeelor de învăţare, predare si 
comunicare. Rolul sistemelor informaţionale in acest 
sens devine esenţial ca mijloc de învăţăre, ca sursă de 
documentare şi acces la informaţie, atît pentru elevi cît 
şi pentru cadrele didactice 
 
Probleme: 
§ Dotarea insuficientă a instituţiilor de învăţămînt cu 

computere şi infrastructură de comunicaţii slab 
dezvoltată;  
§ decalajul digital dintre instituţiile de învăţămînt din 

localităţile rurale şi cele urbane; 
§  nivelul jos de pregătire a cadrelor didactice în 

utilizarea tehnologiilor informaţionale şi de 
comunicaţii în procesul de predare-învăţare;  
§ lipsa produselor program destinate instruirii 

asistate de computer şi a manualelor electronice; 
§  nivelul insuficient de asigurare informaţională a 

managementului educaţional. 
 

 
 
 
 
 

• Crearea şi 
implementarea 
Sistemului 
Informaţional 
pentru 
Managementul 
Educaţiei 
 
• Crearea 
cadrului 
instituţional 
pentru 
coordonarea şi 
monitorizarea 
proceselor de 
informatizare a 
învăţămîntului 
 

 
 
 
• Procurarea, instalarea şi deservirea  tehnicii de 

calcul (2007-2009). 
 
• Elaborarea, aprobarea şi punerea în aplicare a 

unui formular tipizat de dare de seamă privitor la 
dotarea cu calculatoare  şi utilizarea acestora în 
instituţiile de învăţămînt.. 

• Conectarea instituţiilor de învăţămînt 
preuniversitar la Internet (2007). 

• Crearea reţelei educaţionale MoldEduNet. 
• Crearea de softuri educaţionale. 
• Instruirea personalului care va deservi / exploata 

reţeaua educaţională. 
• Elaborarea şi implementarea sistemelor 

informatice destinate managementului 
educaţional (registrul instituţiilor de învăţămînt, 
registrul cadrelor didactice, registrul elevilor, 
registrul absolvenţilor). 

• Elaborarea şi aprobarea în modul stabilit a 
normativelor privind utilizarea Internetului pentru 
fiecare tip de instituţie de învăţămînt (grădiniţă, 
şcoală primară, gimnaziu, liceu, scoală 
profesională, colegiu, universitate.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ Pe parcursul anilor 
2007-2009 se va 
examina posibilitatea de 
suplimentare cu 
mijloace financiare 

 

 
 
 
 
§ Numărul de 

elevi la un 
calculatoar 

§  Numărul 
şcolilor care 
au acces la 
Internet.  

§ Numărul de 
pedagogi 
instruiţi în 
cadru 
programului.  

§ Numărul 
şcolilor care 
utilizează 
calculatoare şi 
reţeaua 
Internet în 
proces de 
predare la 
diferite 
obiecte.  

§ Numărul 
şcolilor care 
dispun de 
proprie adresa 
electronică şi 
pagina-web  
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Situaţia curentă 

 

 
Obiective / scopuri 

 
Acţiuni de reformare în cadrul programelor 

 
Implicaţiile asupra 

gestionării bugetului 

 
Indicatorii de 
monitorizare 

 
Programul IX. “ Managementul şi administrarea  in domeniul educaţiei” 
Aspecte-cheie 
Reformarea sistemului de învăţămînt din republică ce 
vizează activitatea şi dezvoltarea acestuia în baza 
politicilor şi strategiilor, descentralizării 
managementul sistemului de acordare a serviciilor 
educaţionale impune şi dezvoltarea şi perfecţionarea 
resurselor umane din sector. 
Probleme  
§ Capacităţi de planificare / bugetare limitate atît la 

nivelul autorităţilor centrale cît şi la nivelul 
autorităţilor administraţiei publice locale. Lipsa 
capacităţilor de a formula o strategie cuprinzătoare 
pentru toate instituţiile  învăţămînt, ce ar include 
toate resursele financiare, didactice şi umane. La 
moment  eforturile sînt concentrate mai mult 
asupra aspectelor operaţionale decît asupra celor 
strategice. Reforma trebuie să se bazeze pe analiza 
actualei calităţi şi eficienţe scăzute a sistemului de 
învăţămînt şi asupra acţiunilor prioritare în vederea 
redresării situaţiei. Un prim pas important ar fi 
convenirea asupra unor norme ce ţin mai curînd de 
criteriile cererii de servicii educaţionale decît de 
instituţii şi dotări (de exemplu numărul de elevi la 
profesor, completarea medie a claselor sau 
categoria de cheltuieli pe elev).  

§ Se impune necesitatea creării unui sistem 
informaţional, care ar asigura schimbul electronic 
de informaţie atît la nivelul sistemului educaţional 
al Republicii Moldova cît şi în afara acestuia, 
precum şi formarea bazelor de date pentru 
fundamentarea strategiilor educaţionale de 
perspectivă 

 
 
 
 
 
 
 
• Dezvoltarea 
capacităţii METS 
de administra 
sistemul 
educaţional 

 
 
 
 

• Fortificarea 
planificării şi 
monitorizării în 
educaţie 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Dezvoltarea resurselor umane din sectorul 

educaţiei în colaborarea şi monitorizarea 
politicilor la nivel de minister. 

• Îmbunătăţirea managementului şi administrării 
educaţiei la toate nivelele. 

• Elaborarea si implementarea unui model nou de 
evaluare si monitorizare a sistemului de 
învătămînt si a performantelor şcolare. 

• Acordarea ajutorului autorităţilor administraţiei 
publice locale în asigurarea funcţionării unităţilor 
şcolare (permanent). 

• Dezvoltarea unor sisteme de finanţare noi si mai 
eficiente pentru învăţământ.  

• Elaborarea bugetului pe programe şi nu pe 
capitole de cheltuieli ce va asigura legătura dintre 
alocările de resurse şi performanţele instituţiilor.  

 
• Crearea sistemului centralizat de colectare, 

monitorizare şi prelucrare a informaţiei, la care să 
fie conectate instituţiile din subordinea 
Ministerului Educaţiei, Tineretului şi Sportului 
ministerele care au în subordine instituţii de 
învăţămînt, precum şi direcţiile raionale 
învăţămînt, tineret şi sport. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ Pe parcursul anilor 

2007-2009 se va 
examina posibilitatea de 
suplimentare cu 
mijloace financiare 

 
 
 
 
 
 
§ Pe perioada 2007-2009 

vor fi utilizate mijloacele 
din contul grantului 
Bancii Mondiale  

 
 
 
 
 
 
§ Numărul total 

al managerilor 
la diferite 
niveluri de 
management 
educaţional 

§ Cota pregătirii 
(iniţială/contin
uă) 
profesionale a 
managerilor  

§ Raportul cadre 
didactice/man
a-ger 

§ Raportul 
elevi/manager 

§ Numărul de 
utilizatori 
conectaţi la 
reţeaua 
informaţională 
a Ministerului 
Educaţiei 

§ Volumul 
informaţiei 
stocate şi 
accesibile 
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Denumirea programului

2005 executat 2006 aprobat 2007 2008 2009

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Programul I. „Învăţămîntul preşcolar” 422702,7 496378,3 520940 551240 583870 16,3 16,3 17,1

Programul II. „Învăţămîntul secundar” 1376702,4 1570320,6 1741054,3 1849694,1 1858929,3 54,5 54,8 54,4

Programul III.  „Învăţămîntul  superior” 494621,1 481200,5 507503,3 510443,5 512805,5 15,9 15,1 15,0

Programul IV. ”Învăţămîntul mediu de specialitate” 135765,1 153795,8 162650,2 164310,8 165894,8 5,1 4,9 4,9

Programul V. „Învăţămîntul postuniversitar” 42347,2 51359,7 53379,1 54060,4 53511,3 1,3 1,5 1,6

Programul VI. „Perfecţionarea cadrelor” 11466,9 7265,1 8726,9 8821,1 8904,1 0,3 0,3 0,3

Programul VII. „Educatia complementara” 192022,6 125161,8 127880 165615,6 211373,3 4,0 4,9 6,2
Programul VIII. „Tehnologii de informare şi comunicare în 
educaţie” 0,0 2000 52000 52000 2000 1,6 1,5 0,1

Programul IX. „Managementul şi administrarea în educaţie” 21385,2 20219,8 20316,8 20816,8 21416,8 0,6 0,6 0,6

Total pe ramură (sector) 2697013,2 2907701,6 3194450,6 3377002,3 3418705,1 100,0 100,0 100,0

Finanţat de la:

Bugetul de stat (plafoane indicative) 534788,8 652904,3 804210,6 859904,1 861706,9 25,2 25,5 25,2

Bugetele unităţilor administrativ - teritoriale 1655290,4 1741900 1855600 1966900 2045000 58,1 58,2 59,8

Bugetul asigurărilor sociale de stat 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0

Fondurile de asigurări obligatorii de asistenţă medicală 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Asistenţă umanitară 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0

Granturi şi credite, proiecte externe 600 25304,5 48300 56700 20800 1,5 1,7 0,6

Fonduri speciale 29219,3 24207,0 16540 21442 20500 0,5 0,6 0,6

Mijloace speciale 477114,7 463385,8 469800 472056,2 470698,2 14,7 14,0 13,8

Total pe ramură (sector) 2697013,2 2907701,6 3194450,6 3377002,3 3418705,1 100,0 100,0 100,0

                  Distribuirea alocărilor de mijloace financiare pe programe  de cheltuieli în domeniul  educaţiei pe anii 2005-2009

Total cheltuieli publice (mii.lei) Prognoza (mii.lei) Ponderea in suma totală (%)

 
 
 
 


