
Anexă la scrisoarea nr. 07/11-271G din 15.04.2016 

 

Acțiuni realizate în perioada februarie-aprilie, 2016 (100 de zile) 

(sectorul Educație) 

Nr. Propuneri de inițiative Impact social-economic 
Instituțiile 

responsabile 

Termen de 

realizare 

Acoperire 

financiară 

Note cu privire la realizare 

1. Elaborarea și aprobarea, prin 

Hotărîrea Colegiului 

Ministerului Educației, 

Regulamentului de organizare 

și funcționare a instituțiilor de 

învățămînt primar și secundar 

general 

Regulamentul aprobat va 

asigura reglementarea 

activității instituțiilor de 

învățămînt primar și 

secundar general, în 

conformitate cu prevederile 

Codului educației 

Ministerul 

Educației 

 

03.2016 

- 

Realizat. 

Prin ordinul ministrului educației 

nr.235 din 25.03.2016 a fost 

aprobat Regulamentul de 

organizare și funcționare a 

instituțiilor de învățămînt primar 

și secundar general, ciclul I și II.  

3. Elaborarea și aprobarea, prin 

Hotărîrea Colegiului 

Ministerului Educației, de 

aprobare a Metodologiei de 

înscriere a copiilor în clasa I 

Metodologia aprobată va 

asigura reglementarea 

strictă a înscrierii copiilor în 

clasa I  

Ministerul 

Educației 

 

03.2016 

- 

Realizat.  

Prin ordinul ministrului educației 

nr.305 din 30.03.2016 a fost 

aprobată Metodologia de înscriere 

a copiilor în clasa I. 

4. Elaborarea și aprobarea, prin 

Hotărîrea Colegiului 

Ministerului Educației, a 

Planul-cadru pentru 

învățămîntul primar, 

gimnazial și liceal, anul 2016-

2017 

Planul-cadru aprobat va 

asigura organizarea 

procesului educațional în 

noul an de studii 2016-2017  

Ministerul 

Educației 

 

04.2016 

- 

Realizat.                                    

Prin ordinul ministrului educației 

nr.242 din 25.03.2016 a fost 

aprobat Planul-cadru pentru 

învățămîntul primar, gimnazial și 

liceal, anul de studii 2016-2017. 

5. Modificarea și aprobarea, prin 

Ordinul ministrului educației, 

a Instrucțiunii privind 

eliberarea actelor de studii din 

învăţămîntul general 

Instrucțiunea aprobată va 

asigura eliberarea actelor de 

studii în conformitate cu 

prevederile Codului 

Educației 

Ministerul 

Educației 

 

25.03.2016 

- 

Realizat.  

Prin ordinul ministrului educației 

nr.189 din 15.03.2016 a fost 

aprobată Instrucțiunea cu privire 

la personalizarea automatizată, 

eliberarea, evidența și păstrarea 

actelor de studii din învățămîntul 

general. 



6. Desfășurarea activităților de 

formare a cadrelor didactice 

în aplicarea Standardelor de 

învățare și dezvoltare a 

copilului de la naștere pînă la 

7 ani 

Cadre didactice formate Ministerul 

Educației 

 

04.2016 UNICEF Realizat. 

Cu sprijinul UNICEF, au fost 

desfășurate 21 de seminare cu 

durata de 3 zile fiecare, în cadrul 

cărora au fost formate 142 de 

cadre didactice în implementarea 

Standardelor de învățare și 

dezvoltare a copilului pînă la 7 

ani. 

7. Modernizarea curricula în 

Drept la programe de licență 

și master în baza evaluărilor 

externe realizate de agenții 

internaționale 

Curricula modernizată va 

contribui la implementarea 

Strategiei de reformare a 

justiției; 

Curricula la programele de 

Drept vor fi ajustate la 

recomandările experților 

europeni 

Ministerul 

Educației 

 

Permanent 

Proiecte ale 

Comisiei 

Europene 

Realizat.                                      

În contextul implementării 

Strategiei de reformare a justiției, 

a fost modernizată Curricula la 

programele de Drept pentru 

ciclurile I și II, conform 

recomandările experților europeni, 

la universitățile: USM, ASEM, 

USBălți, USPEE, UCCM, ULIM, 

UASM 

8. Aprobarea proiectului 

Hotărîrii Guvernului cu 

privire la aprobarea 

Metodologiei de evaluare 

externă și acreditare a 

instituțiilor de învățămînt 

superior 

Metodologia va asigura 

procesul de evaluare 

externă și acreditare a 

instituțiilor de învățămînt 

superior 

Ministerul 

Educației 

ANACIP 

03.2016 

- 

Realizat.                                                   

La 13 aprilie 2016, a fost aprobată 

prin Hotărîre de Guvern 

Metodologia de evaluare externă a 

calităţii în vederea autorizării de 

funcţionare provizorie şi 

acreditării programelor de studii și 

a instituțiilor de învățămînt 

profesional tehnic, superior și de 

formare continuă 

9. Elaborarea și aprobarea, prin 

Hotărîrea Colegiului 

Ministerului Educației, a 

Regulamentului-cadru cu 

privire la normarea activităţii 

ştiinţifico-didactice şi de 

cercetare în învăţămîntul 

Regulamentul aprobat va 

reglementa activitatea 

cadrelor universitare în 

contextul autonomiei 

universitare  

Ministerul 

Educației 

 

03.2016 

- 

Realizat.                                             

Prin Hotărîrea Colegiului 

Ministerului Educației nr.1-1 din 

22.03.2016 a fost aprobat 

Regulamentul-cadru cu privire la 

normarea activităţii ştiinţifico-

didactice şi de cercetare în 



superior învăţămîntul superior. 

10. Elaborarea și aprobarea, prin 

Hotărîrea Colegiului 

Ministerului Educației, a 

modificărilor la Metodologia-

cadru privind admiterea la 

studii superioare de licenţă şi 

de master, inclusiv în 

contextul promovării 

dimensiunii sociale pentru 

asigurarea accesului 

persoanelor cu cerinţe 

educaţionale speciale şi al 

celor din categorii 

defavorizate 

Modificările la 

Metodologia-cadru vor 

asigura accesul persoanelor 

cu cerinţe educaţionale 

speciale şi al celor din 

categorii defavorizate la 

studii superioare 

Ministerul 

Educației 

 

04.2016 

- 

Realizat.                  

Prin ordinul ministrului educației 

nr. 221 din 23.03.2016 a fost 

aprobat Regulamentul-cadru 

privind organizarea admiterii în 

ciclul I - studii superioare de 

licență pentru anul universitar 

2016-2017.  

11. Revizuirea planurilor de 

învățămînt pentru studiile 

superioare de licență și de 

master în contextul corelării 

acestora cu piața muncii 

Planuri de învățămînt 

corelate cu piața muncii 

Ministerul 

Educației 

Instituțiile de 

învățămînt 

superior 

Permanent 

- 

Realizat.                                            

Au fost examinate și a fost 

coordonat procesul de revizuire a 

planurilor de învățămînt pentru 

ciclul I ale USM, USPEE, 

USlavonă. De asemenea, sunt în 

proces de verificare planurile de 

învățămînt ale UCCM, 

USTiraspol, USTaraclia, 

UPerspectiva, USCahul, AMTAP. 

12. Implementarea Metodologiei 

de organizare a competiției 

granturilor doctorale în  

școlile doctorale 

Va fi instituționalizat 

concursul granturilor 

doctorale 

Ministerul 

Educației 

Instituțiile de 

învățămînt 

superior 

04.2016 

 

Realizat.                            

A fost organizată competiția 

instituțională a granturilor 

doctorale, la care 42 de școli 

doctorale de la 16 instituții 

organizatoare de doctorat au 

depus proiecte. Numărul total de 

proiecte înregistrat a depășit 500 

de proiecte. 

13. Organizarea ședinței 

Comitetului de conducere 

Ședință desfășurată Ministerul 

Educației 

16 – 

17.03.2016 
- 

Realizat. 

A fost organizată ședința Grupului 



pentru Prioritatea nr.9 în 

cadrul Strategiei UE pentru 

Regiunea Dunării  

 de Coordonare a Ariei Prioritare 

nr.9 din cadrul Strategiei UE 

pentru Regiunea Dunării 

(SUERD) „Investiția în oameni și 

capacități”, organizată și 

desfășurată la 16.03.2016 în 

Chișinău. 

14. Elaborarea și aprobarea, prin 

Hotărîrea Colegiului 

Ministerului Educației, a 

Regulamentului cu privire la 

organizarea şi desfăşurarea 

Concursului Republican 

„Concursul maiștrilor-

instructori” 

Regulamentul va 

reglementa organizarea şi 

desfăşurarea Concursului 

Republican „Concursul 

maiștrilor-instructori” 

Ministerul 

Educației 

 

03.2016 

- 

Realizat.                                   

Prin ordinul ministrului educației 

nr.155 din 01.03.2016 a fost 

aprobat Regulamentul cu privire 

la organizarea și desfășurarea 

Concursului Republican al 

maiștrilor-instructori „Concursul 

maiștrilor-instructori”. 

15. Elaborarea și aprobarea, prin 

Hotărîrea Colegiului 

Ministerului Educației, a 

Regulamentului de organizare 

a studiilor în învăţămîntul 

profesional tehnic 

postsecundar şi postsecundar 

nonterţiar în baza Sistemului 

de Credite de Studii 

Regulamentul aprobat va 

reglementa implementarea 

Sistemului de Credite de 

Studii în învăţămîntul 

profesional tehnic 

postsecundar şi 

postsecundar nonterţiar  

Ministerul 

Educației 

 

03.2016 

- 

Realizat.       

Prin ordinul ministrului educației 

nr.234 din 25.03.2016 a fost 

aprobat Regulamentul de 

organizare a studiilor în 

învăţămîntul profesional tehnic 

postsecundar şi postsecundar 

nonterţiar în baza Sistemului de 

Credite de Studii Transferabile. 

16. Promovarea formării 

profesionale prin sistem dual  

Vor fi identificate noi 

oportunități de organizare a 

învățămîntului dual 

Ministerul 

Educației 

 

(22.02 – 

04.03.2016) 

- 

Realizat.                                                

Pe parcursul lunii martie, au fost 

efectuate vizite de monitorizare la 

întreprinderile care 

implementează învățămîntul dual:   

1) SRL STARLINE TEXTILE & 

SP or. Hîncești;  

2) SA Bălțeanca (Bălți) & SP nr.3 

Bălți;  

3) SRL INFINITextile (Bălți) & 

SP nr.3 Bălți;  

4) SA Artizana (Chisinau) & SP 



nr. 1 Chișinău;  

5) SA Tricon (Cahul) & SP nr.1 

Cahul;  

6) ICS DRA Draexlmaier 

Automotive SRL (Bălți) & SP 

nr.5 Bălți. 

17. Elaborarea şi aprobarea 

Regulamentului privind 

stagiile de practică în 

producție în învățămîntul 

profesional tehnic secundar 

Regulamentul aprobat va 

reglementa modul de 

desfasurare a stagiilor de 

practică în producție în 

învățămîntul profesional 

tehnic secundar 

Ministerul 

Educației 

03.2016 - Realizat.  

Ordinul ministrului educației 

nr.233 din 25.03.2016 cu privire 

la aprobarea Regulamentului 

privind stagiile de practică în 

producție în învățămîntul 

profesional tehnic secundar. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


