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1. Proiectul Reformei în Educaţie
în Moldova

Consolidarea calităţii
educaţiei prin susţinerea
reformelor de eficientizare
care sunt implementate în
domeniul educaţiei

2013 - 2018 Ministerul Educaţiei Instituţii de învăţămînt
din Republica Moldova

40 mln USD Asociaţia Internaţională pentru
Dezvoltare,                  Fondul
administrat de Banca Mondială,
Eugenia Veveriță

(1) Consolidarea calităţii educaţiei în sub-sectorul educaţie generală
(2) Creşterea eficienţei sectorului educaţional prin eliminarea excesului de
capacităţi şi crearea sistemului de educaţie flexibil axat pe necesităţile elevului,
dotat astfel încît să asigure învăţămînt adaptat la cerinţele economiei moderne.
(3) Asistenţă tehnică  pentru a sprijini implementarea, monitorizarea şi
măsurarea rezultatelor programului.

2 National Program and
National Program and 3-year
project proposal for
curriculum revision and
development in general
education (primary,
gymnasium and lyceum)

Providing support to the
Moldavian Ministry of
Education in the elaboration
of project proposal for
curriculum revision and
development in general
education that reduces the
risks of defaulting on the
reform policy agenda of the
Ministry and the terms of the
World bank loan.
 

Martie 2014- Martie 2015 Ministerul Educaţiei, Fundația
Soros

Fundația Soros 1,3 mln. dolari SUA OSF Curriculum - Policy level:
1) Prepare Recommendations for most appropriate institutional arrangement
for ensuring an efficient curriculum development
process, based on analysis of existing institutions and capacity.
2) Prepare the Strategic Plan for the institution in charge for curriculum
development process, upon respective decision; 
3) Revise the Moldova National Curriculum Framework (MNCF);
4) Revise the Teaching Plan;
5) Develop Policy and Strategy Paper on revising and implementing Primary
and Secondary curriculum.
Curriculum -  Operational level :     
1) The elaboration of the operational guidelines for curriculum developers.
2) Training for curriculum developers for accomplishment of the curricular
review process.   
Teacher quality : 
1) TA for developing a national program for human resources development for
quality education;
2) Development of policy papers and instruments in the area of teacher
training and development;
3) Development of quality assurance instruments for the School Inspection
Agency; 
4) Capacity development trainings for the staff employed in the Schhool
inspection Agency;
5) Development of first draft proposal on the professional standards as
component of the NQF for the field of study 14 Education Science (up to the
point of public consultations); and,
6) Draft assessment of in-service professional development programs (up to
the point of public consultations).

3 Enabling Knowledge Based
Economy and Society through
Smart Education
 

to create an education
system based on innovation
that keeps up with the
changing technological
environment and developing
economy

2014-2015 Ministerul Educației MTIC, Centrul de
Tehnologii
Informaționale în
Educație, instituțiile
pedagogice

$ 295,485 Guvernul Korean · Action plan for implementing Smart Education training plan on scaling up the
project at a national level;
 · A teacher training program in Smart education;
· Group of 30 specialized trainers in Smart Education;
· Training manual on Smart Education and use of ICT in education;
· One fully equipped Smart Classroom that will serve as a training facility for
teachers and a model for nationwide replication; Long-term partnership with
one Korean province to further support the integration of ICT in education.

4 1 mln. dolari SUA -
2014 , 590.000 dolari
SUA -2015

UNICEF

5 Salubrizarea școlilor rurale în  localitățile
din Republica Moldova

Crearea condițiilor decente
în școli prin îmbunătățirea
infrastructurii

SA "Monolit, "Drofa Grup",
Prestigiu AZ

Ministerul Educației,
autoritățile publice
locale

USAID 1. Renovarea școlii din satul Bolohani, r-l Orhei, 2. Renovarea zonei sanitare din
cantinele școlilor din s. Cazaclia și s. Congaz, Gagauzia, 3. Reparația blocurilor
sanitare din școlile rurale: raioanele Rîșcani, Bălți (s. Elizaveta, s Colateni, s.
Mihăileni)

6 Tinerii împotriva corupției în
sistemul educației

Tinerii sunt împuterniciţi să
devină co-producători de
soluţii  anticorupţie în
sistemul educaţional în
Republica  Moldova

2014-2015 UNDP Ministerul Educaţiei 100.000 dolari SUA UNDP 1. Tinerii sunt capabili să găsească soluţii viabile pentru  abordarea corupţiei în
sistemul educaţional prin diverse metode variate crowdsourcing ; 2.  Soluţii
pentru contracararea corupţiei în sistemul educaţional sunt generate şi testate
; 3. Partenerii cheie sunt la curent şi aplică instrumente inovative de lupta cu
corupţia în educaţie.

7 Prevenirea segregării copiilor
romi din Moldova

Prevenirea segregării copiilor
romi din Moldova în
colaborare cu Bulgaria şi
colectarea de date despre
copiii romi în colaborare cu
Serbia este îmbunătăţită

2014-2015 UNICEF Ministerul Educaţiei,
APL, Direcțiile Generale
de Învățămînt,
administraţiile şcolilor,

100.000 dolari SUA UNICEF 1. 50% din clasele segregate sunt desegregate;  60% din profesori în
comunităţile populate Roma predau în clase mixte 2.  Autorităţile dispun de un
mecanism clar pentru colectarea de date despre copiii romi; 3. Programe noi
pentru reintegrarea copiilor romi nomazi elaborate şi propuse Ministerului
Educaţiei.

FINALIZATE
Dezvoltarea standardelor de
eficienţă a învăţării şi a
standardelor de calitate a
instituţiei de învăţămînt
secundar general din
perspectiva şcolii prietenoase
copilului

Elaborarea sistemului de
instrumente de evaluare a
standardelor de eficienţă a
învăţării în bază de
competenţe şi a
standardelor de calitate a
instituţiilor de învăţămînt
secundar general din
perspectiva şcolii
prietenoase copilului pentru
promovarea şi aplicarea lor
în şcoală

Mai 2013-ianuarie 2014 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Ministerul Educației,
instituțiile de
învățămînt

MDL 2,064,065 (165 mii
dolari SUA)

UNICEF, Ludmila Lefter, Email:
llefter@unicef.org
Phone: +373 22 26 91 50
Fax: +373 22 22 02 44
Mobile: +373 696 49 319

1) Standarde de evaluare a eficienței învățării în bază de competențe elaborate
și aprobate de Ministerul Educației;
2) Instrumente de evaluare elaborate și testate în 15 școli; 3) 350 profesori au
fost intruiți în aplicarea standardelor.

Managementul în contextul
politicilor de asigurare a
calităţii învăţământului din
Republica Moldova

Fundamentarea, elaborarea
şi valorificarea cadrului
conceptual şi metodologic al
redimensionării
managementului
învăţământului general în
baza noilor rigori ale
descentralizării în educaţie

Mai 2013 - Ianuarie 2014 Universitatea de Stat din
Moldova

Ministerul Educației,
instituțiile de
învățămînt

MDL 1,646,500
(131458 mii dolari SUA)

UNICEF, Ludmila Lefter, Email:
llefter@unicef.org
Phone: +373 22 26 91 50
Fax: +373 22 22 02 44
Mobile: +373 696 49 319

1) Proiectul Concepției managementului educațional la nivel de sistem
elaborat;
2) Ghidul metodologic ”Managementul educațional” elaborat;
3) Proiectul Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Autorității
Locale de Specialitate în domeniul educației elaborat;
4) 82 formatori naționali în managementul educațional instruiți (de facto 54);
5) Structura și conceptul standardelor managementului educațional elaborate.



Analiza funcțională a
Ministerului Educației și
instituțiilor subordonate

Analiza detaliată a
domeniilor de competență a
structurilor evaluate prin
prisma necesităților și
cerințelor existente și
planificate

August 2013 - Ianuarie
2014

CPM Consulting Group Ministerul Educației,
instituțiile de
învățămînt

USD 75,000 UNICEF, Ludmila Lefter, Email:
llefter@unicef.org
Phone: +373 22 26 91 50
Fax: +373 22 22 02 44
Mobile: +373 696 49 319

Metodologia finală a analizei funcționale elaborată

Elaborarea Programului
Național de Combatere a
Abandonului Școlar

Elaborarea politicilor eficace
pentru combaterea
abandonului școlar

Iulie 2012 - Septembrie
2013

Magenta Consulting Ministerul Educației,
autoritățile
administrației publice
locale de nivelul I și II,
instituțiile de
învățămînt

USD 40,154 UNICEF, Ludmila Lefter, Email:
llefter@unicef.org
Phone: +373 22 26 91 50
Fax: +373 22 22 02 44
Mobile: +373 696 49 319

1) Raport privind copii aflați în afara sistemului școlar în Moldova;
2) Proiectul Programului Național privind Abandonul Școlar și a Planului de
acțiuni pentru realizarea programului dat

1 Protecția Copilului Reducerea numărului de
copii instituționalizați

2007-2012 Ministerul Educaţiei UNICEF,
CCF Moldova,
Every Child

323.377 dolari SUA UNICEF

2 Politici Sociale Asigurarea priorităţilor celor
mai vulnerabili copii în
cadrul măsurilor naţionale de
combatere a sărăciei şi
excluziunii sociale

2007 - 2012 Ministerul Educaţiei UNICEF,
CCF Moldova,
Every Child

120.714  dolari SUA UNICEF

3 SPERANŢA pentru Copiii
Moldovei - Instituirea Unităţii
de Transplant Mădular şi
Unităţii Educaţionale pentru
copiii spitalizaţi pe termen
lung în cadrul Institutului
Oncologic în Chişinău

Instituirea Unităţii de
Transplant Mădular şi
organizarea trainingurilor
pentru specialiştii din
domeniul medical,
educaţional şi pedagogic din
cadrul Institutului Oncologic,
Chişinău

August 2010 – Aprilie 2013 HOPE’87, Austria
HOPE’87, Moldova şi
NCRM, UNESCO

Ministerul Educaţiei;
Ministerul Sănătăţii;
Ministerul Muncii,
Protecţiei Sociale şi
Familiei;
Spitalul pentru Copii Sf.
Ana (Viena);
Fundaţia GIGAX;
Clinica Universitară în
Düsseldorf şi Essen,
Germania şi
Institutul Oncologic,
Timişoara, România

UNESCO (Programme “Children in
need”)
ADA

4 Specialiştii locali învaţă
pentru o şcoală şi comunitate
fără violenţă

Îmbunătăţirea sistemului de
prevenire a abuzului faţă de
copii în zonele rurale ale
Republicii Moldova prin
dezvoltarea capacităţilor
profesorilor şi asistenţilor
sociali de a identifica
cazurile de abuz, de a
referi/raporta cazurile şi de a
organiza activităţi de
educare parentală pozitivă

Iulie 2010 – Iunie 2013  Centrul de Informare şi
Documentare privind Drepturile
Copilului

Ministerul Educaţiei 45.000 USD  Kids Frist Fund 

5 Educaţie de calitate în mediul
rural din Republica Moldova

Creşterea calităţii educaţiei
în mediul rural din Moldova.
Această componentă va
dezvolta resurse umane în
cadrul sectorului de
învăţământ pentru a
îmbunătăţi şi monitorizarea
politicilor la nivel ministerial,
şi, pentru îmbunătăţirea
managementului şi
administraţiei educaţiei la
nivel raional; - formula de
finantare pentru achitarea
autobuselor scolare (20b),
mobilier pentru scoli.

martie 2006 - noimbrie
2013

Ministerul Educaţiei Instituţii de învăţămînt
din Republica Moldova

10.19 mil. dolari SUA Banca Mondială (i) manuale noi la fizică, matematică, biologie și chimie pentru clasa 12 au fost
distribuite în toate școlile rurale; (ii) ghiduri pentru implementarea
curriculumului modern pentru toate disciplinele liceale au fost publicate și
distribuite; (iii) profesorii claselor 10, 11 și 12 au fost instruiți în baza noului
curriculum; (iv) au fost procurate materiale didactice, precum laboratoare
științifice, cu precădere în școlile rurale. Proiectul a finanțat elaborarea și
implementarea a formulei pilot de finanțare, la care au trecut toate instituțiile
de învățămînt primar și secundar general din ianuarie 2013, pregătind terenul
pentru o raționalizare majoră care va eficientiza utilizarea resurselor financiare
în sectorul educației și oferă spațiu fiscal pentru îmbunătățirea calității

6 Facilitarea educației de
calitate pentru copiii de
provenineță romă într-o
școală din Republica Moldova

Facilitarea proceselor
educative de calitate în o
școală din s. Zîrnești, raionul
Cahul, unde-şi fac studiile
elevi de provenienţă romă.

Martie 2011– iunie 2012 Ograda Noastra NGO Scoala din s. Zîrnești,
raionul Cahul

Fondul de Educaţie pentru Romi
din Budapesta, Ungaria

7 Facilitarea unor procese de
educaţie de calitate în 3 şcoli
din Republica Moldova

Facilitarea proceselor
educative de calitate în 3
şcoli unde-şi fac studiile elevi
de provenienţă romă prin
intermediul unui sistem de
„vouchere” şi asistenţă
individuală „tutoring” avînd
ca rezultat creşterea
nivelului de pregătire
academică a
elevilor/studenţilor romi

2010 Ograda Noastra NGO Fondul de Educaţie pentru Romi
din Budapesta, Ungaria

a fost elaborată o metodologie individuală de asistenţă a elevilor din cele 3
şcoli, precum şi un mecanism de monitorizare şi evaluare menit să optimizeze
impactul unei ulterioare intervenţii în şcoli.


