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Anexa 1. Caietul de sarcini aferent evaluării 
 

UNICEF Moldova 

TERMENI DE REFERINȚĂ 

Consultanță Instituțională 

Evaluarea comună a punerii în aplicare a Programului de dezvoltare a educa ției incluzive pentru 
anii 2011-2020, inclusiv aplicarea standardelor școlare adecvate copiilor  

Durata: Aprilie – Decembrie 2019  

Locatia: Chișinău și raioanele selectate 

1. Istoric și justificare 

În septembrie 2015, statele membre ale ONU, inclusiv Republica Moldova, au aprobat Agenda 2030 
pentru dezvoltare durabilă, care urmează să fie implementată în următorii cincisprezece ani pentru 
a reduce toate formele de sărăcie, pentru a combate inegalitățile și schimbările climatice, fără a 
lăsa pe nimeni în spate. Agenda pune un accent deosebit pe educație, care este un mijloc important 
pentru asigurarea dezvoltării durabile pe termen lung, în special prin Obiectivul Dezvoltării 
Durabile (ODD) 4 „Asigurarea unei educații de calitate inclusivă și echitabilă și promovarea 
oportunităților de învățare pe tot parcursul vieții pentru toți”. 

Strategia națională de dezvoltare „Moldova 2030” a fost următorul pas pentru integrarea 
priorităților și țintelor ODD în documentele naționale de planificare strategică. Este aliniat la 
Agenda 2030 și la Acordul de asociere al UE și a fost aprobat de Guvern în noiembrie 2018. Viziunea 
noii strategii propune o abordare centrată pe oameni, ciclul de viață și calitatea vieții, conform 
căreia sistemul de învățământ este un element crucial în dezvoltarea socială și economică a țării, 
dar și în dezvoltarea fiecărui cetățean. 

Concomitent cu elaborarea Strategiei naționale de dezvoltare „Moldova 2030”, s-a efectuat 
elaborarea intermediară a Strategiei 2014-2020 „Educație-2020” pentru a afla cum direcțiile 
strategice, obiectivele specifice și acțiunile sunt ancorate la prioritățile de dezvoltare națională și 
dacă a fost instituit un mecanism adecvat pentru punerea în aplicare a Strategiei „Educație 2020”. 
Mai mult, în prezent se realizează o analiză a sectorului educației pentru a furniza dovezi detaliate 
actualizate care să completeze rezultatele evaluării intermediare a Strategiei „Educație 2020” 
pentru dezvoltarea sectorului educațional. 

Prin ratificarea unei serii de acte internaționale în domeniul drepturilor omului, Republica Moldova 
și-a asumat angajamente de bază în ceea ce privește educația incluzivă. În ultimele decenii, în 
special în perioada 2005-2011, a fost elaborat un cadru normativ care reglementează aspectele 
specifice incluziunii copiilor cu dizabilități și a copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES) în 
sistemul de învățământ. În 2011, Guvernul a aprobat Programul pentru Dezvoltarea Educației 
Incluzive în Republica Moldova pentru 2011-2020 (denumit în continuare „Programul”). Ulterior, a 
fost creat un Pachet de Educație Inclusivă Minimă care include centre de resurse și cadre didactice 
de sprijin la nivelul școlii, urmat de ajustarea formulei de finanțare pentru fiecare elev pentru a 
asigura două procente din bugetul total pentru acoperirea pachetului de educație minimă incluzivă. 
Au fost create servicii de asistență psihopedagogică (SAP) din toate raioanele țării și Centrul 
republican de asistență psihopedagogică (CRAP) pentru a sprijini includerea copiilor cu dizabilități 
în școlile obișnuite. 

Acesta a pus bazele promovării educației incluzive, iar situația s-a îmbunătățit lent, dar constant 
în ultimii ani. În 2017, au fost 9.840 de copii cu dizabilități și copii cu cerințe de educație specială 
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în școlile obișnuite, care arată o creștere de patru ori din anul 2012. În același timp, numărul copiilor 
din școlile speciale a scăzut cu două treimi, ajungând la 7491. 

Includerea copiilor cu dizabilități severe în școlile obișnuite este încă dificilă din multe motive, 
inclusiv atitudinea părinților, a profesorilor și a altor profesioniști și a elevilor față de a avea copii 
cu dizabilități în orele obișnuite. În timp ce părinții sunt îngrijorați de capacitatea cadrelor didactice 
de a gestiona timpul în mod eficient în timpul orelor, atunci când există copii cu dizabilități în 
clasele respective, profesorii sunt preocupați să știe cum să abordeze nevoile copiilor cu dizabilități 
în orele obișnuite. Există încă instrucțiuni și cunoștințe limitate privind modul de evaluare a 
performanței copiilor cu dizabilități. 

În 2018, UNICEF Moldova a realizat un studiu reprezentativ la nivel național privind incluziunea 
copiilor cu dizabilități în sistemul de învățământ. Studiul a relevat faptul că sistemul de învățământ 
se confruntă cu probleme generale, cum ar fi deficitul și fluctuația personalului, îmbătrânirea 
personalului didactic, nivelul salariului inadecvat și dotarea instituțiilor, care afectează negativ 
implementarea educației incluzive. Includerea copiilor cu dizabilități mintale în școlile obișnuite 
este încă acceptată în mod limitat de către profesioniști, comunități, părinți etc. Chiar dacă reforma 
educației incluzive este încă în desfășurare, este necesară o evaluare a programului, după cum s-a 
convenit cu Guvernul Republicii Moldova. 

Cunoașterea generată de evaluare va fi utilizată de către Guvern pentru a aborda lacunele existente 
și pentru a ajusta reformele, dacă este necesar. Evaluarea programului se va încadra în următorul 
cadru de politică educațională și va contribui în continuare la implementarea Strategiei „Moldova 
2030”. 

Evaluarea face parte din Planul de evaluare a costurilor2, aprobat de Consiliul Executiv al 
UNICEF, a doua sesiune regulată, 12-15 septembrie 2017 și Planul de lucru bianual pentru 
perioada 2018-2019 semnat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și UNICEF (Outcome 1, 
Output 3, Activitatea 3.5). 

2. Scopul, domeniul de aplicare și obiectivele 

Scopul acestei misiuni este de a oferi asistență tehnică și de a sprijini Ministerul Educației, Culturii 
și Cercetării (MECR) pentru a realiza o evaluare independentă a implementării Programului de 
dezvoltare a educației incluzive 2011-2020. 

Obiectivul evaluării este de a măsura corespunzător rezultatele obținute, de a determina blocajele 
și barierele și de a identifica cele mai bune modalități de promovare în continuare a drepturilor 
copilului la educație, în contextul unei reforme ample a sectorului educației și a punerii în aplicare 
a educației incluzive dincolo de Program, care se va încheia în 2020. Evaluarea va aborda drepturile 
celor mai vulnerabili copii prin obiectivul de gen și echitate. 

Având în vedere contextul, evaluarea este planificată să aibă atât scopuri formative, cât și sumative 
și va acoperi perioada 2011-2018. 

Obiectul acestei evaluări va fi Programul pentru Dezvoltarea Educației Incluzive 2011-2020 care 
își propune să atingă următoarele patru obiective generale: 

a) promovarea educației incluzive ca prioritate educațională pentru a evita excluderea și / 
sau marginalizarea copiilor, tinerilor și adulților; 

    b) dezvoltarea cadrului normativ, didactic și metodologic pentru promovarea și 
asigurarea implementării educației incluzive; 

                                                             
1 Biroul Național de Statistică (2017)  http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6191 
2 https://www.unicef.org/about/execboard/files/2017-PL7-Rep_of_Moldova_CEP-EN-2017.06.19.pdf 
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     c) crearea unui mediu educativ prietenos și accesibil, capabil să răspundă așteptărilor și 
nevoilor speciale ale beneficiarilor; 

    d) să formeze o cultură și o societate incluzivă. 

În mod particular, evaluarea va evalua rezultatele și realizările în implementarea programului, 
axată pe schimbarea continuă și adaptarea sistemului de învățământ pentru a răspunde diversității 
copiilor și nevoilor rezultate din această diversitate, pentru a oferi educație de calitate tuturor celor 
integrați contexte și medii de învățare comune. 

Implementarea programului de educație incluzivă implică trei etape: 

2011 - 2012: elaborarea cadrului legal pentru dezvoltarea educației incluzive; 

2013 - 2016: pilotarea modelelor de educație incluzivă; 

2017 - 2020: implementarea la scară largă a Programului. 

Evaluarea va acoperi toate aceste trei faze. Deoarece programul atinge mijlocul ultimei etape și se 
apropie de sfârșit în curând, evaluarea propusă va avea, prin urmare, caracteristicile atât ale unei 
evaluări sumative, cât și ale unei evaluări formative. 

Programul va fi evaluat prin obiectivul paradigmei „Educație pentru toți” și aplicarea standardelor 
școlare prietenoase cu copiii, urmărind să asigure condiții adecvate și să răspundă nevoilor 
educaționale ale fiecărui copil. 

Obiectivele evaluării: 

 evalueze relevanța, eficiența, eficacitatea, sustenabilitatea și, în măsura posibilului, 
impactul implementării programului din punct de vedere pedagogic, psihologic, social și 
economic, atât la nivel individual, cât și la nivel de societate; 

 identificarea și documentarea lecțiilor învățate și a bunelor practici în legătură cu 
implementarea, managementul și monitorizarea acțiunilor planificate pentru obținerea 
rezultatelor, precum și coordonarea între toți actorii implicați; 

 să evalueze dacă aplicarea standardelor școlare prietenoase cu copiii a contribuit la 
incluziunea copiilor aflați în nevoi și sugerează ce ajustări ar putea fi făcute pentru a 
răspunde provocărilor emergente cu care se confruntă copiii și familiile lor de a beneficia de 
acces la o educație de calitate; 

 oferă recomandări pentru a ghida și informa Ministerul Educației, Culturii și Cercetării cu 
privire la ajustarea suplimentară a sistemului de învățământ pentru a-l face mai incluziv, 
pe baza lecțiilor învățate, a bunelor practici și a ultimelor tendințe raportate la dezvoltarea 
educației incluzive și la niveluri regionale și globale . 

 

Aria geografică va include în mare parte punerea în aplicare a Programului la nivel național. Un 
eșantion de intervenții la nivel sub-național ar trebui luat în considerare pentru a evalua eforturile 
de pilotare și de consolidare a capacității. 

Publicul principal destinat acestei evaluări este Guvernul Republicii Moldova - Ministerul 
Educației, Culturii și Cercetării, alte ministere relevante și organe de stat - și UNICEF Moldova. 
Alți factori interesați relevanți includ autoritățile publice locale, instituțiile de învățământ, ONG-
uri active în domeniul educației și protecției copilului, agenții partenere ONU, parteneri de 
dezvoltare, organisme independente și donatori cheie. 
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3. Limitări 

Pe parcursul planificării evaluării au fost identificate mai multe limitări care vor trebui gestionate. 

Nu există un mecanism suficient de monitorizare și raportare pentru a urmări progresul 
implementării reformei. Liniile de bază (baselines) de monitorizare și evaluare, țintele etc. nu au 
fost stabilite în detaliu înainte de punerea în aplicare și ar putea exista date limitate pentru a 
măsura rezultatele, chiar dacă Programul conține o descriere a procedurilor și a indicatorilor de 
evaluare și raportare. 

Disponibilitatea și dezagregarea datelor este o altă problemă principală de îngrijorare pentru a 
urmări progresul și a evalua situația celor mai defavorizați băieți și fete. 

O teorie a schimbării (ToC) trebuie reconstruită retrospectiv pentru a explica modul în care 
implementarea Programului a contribuit la lanțul de rezultate care duce la impactul prevăzut. 

Colaborarea dintre sectoare și diferite părți interesate poate crea limitări, în special în evaluarea 
acoperirii financiare. 

4. Criterii și întrebări de evaluare 

a) Având în vedere limitele expuse mai sus, în măsura posibilului, evaluarea va evalua relevanța, 
eficacitatea, eficiența și sustenabilitatea intervențiilor în conformitate cu următoarele întrebări 
generale3, adaptate criteriilor de evaluare OECD / DAC4. 

 

Relevanță - În ce măsură obiectivele Programului sunt încă în acord cu și adaptate la contextul 
național și internațional? Sunt obiectivele Programului coerente în raport cu scopul general al 
acestuia? Sunt activitățile implementate și rezultatele imediate în acord cu efectul și impactul 
așteptat? 

Eficacitate  - În ce măsură au fost realizate/ este probabil să fie realizate obiectivele (generale 
și specifice), activitățile și rezultatele așteptate la nivel de efecte și produse? Care sunt principalii 
factori care influențează realizarea sau nerealizarea obiectivelor? 

Eficiență - Au fost activitățile și intervențiile eficiente din punct de vedere al costurilor? Ar fi 
putut fi implementate într-un mod mai eficient în comparație cu alternativele? Au fost obiectivele 
programului (generale și specifice), activitățile, rezultatele imediate și efectele obținute la timp? 
Sunt resursele (financiare, umane, materiale, de capital) suficient de eficiente? Cât de bine a fost 
gestionată implementarea activităților? Cum au fost folosite instrumentele de management și 
monitorizare și ce alte instrumente puteau fi utilizate? 

Sustenabilitate – Au fost sustenabile/durabile țintele și rezultatele obținute? Se asigură 
sustenabilitate prin implementarea Programului? Care sunt principalii factori care influențează 
sustenabilitatea rezultatelor, la nivel de efecte și produse? 

Impact - În ce măsură implementarea Programului a avut și poate avea în continuare efecte 
asupra accesului, calității și relevanței serviciilor de educație incluziv pentru cei care au dreptul la 
acestea (deținători de drepturi)? Ce s-a întâmplat datorită implementării Programului și care este 
diferența reală adusă la nivelul deținătorilor de drepturi? Câți copii au beneficiat de program?  

 
b) Problemele legate de egalitatea de gen, abordarea bazată pe drepturile omului pentru 

programare și gestionarea bazată pe rezultate vor fi abordate în cadrul întrebărilor de evaluare 
sau, dacă este necesar, vor fi dezvoltate în anumite puncte specifice, în conformitate cu Ghidul 

                                                             
3 Întrebările detaliate de evaluare adaptate criteriilor vor fi dezvoltate ca parte a procesului de depunere a 
cererilor și în faza de planificare. 
4 DAC Criteria for Evaluating Development Assistance   http://www.oecd.org/dac/evaluation/49756382.pdf 
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Grupului Națiunilor de Evaluare (UNEG) privind integrarea umană drepturi și egalitate de 
gen în evaluare5. 

c) În plus, se vor lua în considerare următoarele criterii și întrebări de evaluare: 
 

Aria de cuprindere - Activitățile și intervențiile au asigurat reprezentativitatea acoperirii? 
Au beneficiat de Program copiii vulnerabili și familiile lor, inclusiv copiii ai căror părinții sunt 
plecați în alte țări, copiii săraci și marginalizați? 

Coordonare -  Care a fost rolul MECC, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, 
Ministerului de Finanțe, precum și al altor ministere, autorități publice locale, organizații ale 
societății civile (OSC), comunității și altor actori cheie în planificarea, coordonarea, 
implementarea și monitorizarea Programului? Care a fost rolul și avantajul comparativ al 
UNICEF? 

Coerență - Care au fost domeniile și modalitățile de cooperare cu alte agenții ONU și 
parteneri de dezvoltare în ceea ce privește implementarea programului? A existat o coerență 
între intervențiile susținute de diferite agenții? 

 

Întrebările de evaluare vor fi rafinate, luând în considerare drepturile omului și copilului, echitatea 
și egalitatea de gen. Întrebările suplimentare vor fi încorporate de către echipa de evaluare - dacă 
este necesar - în faza de început. 

5. Metodologie 

Metodologia de evaluare va fi ghidată de Normele și Standardele de Evaluare ale Grupului 
Națiunilor de Evaluare (UNEG). Misiunea va urma criteriile de evaluare convenite la nivel 
internațional, așa cum s-a arătat mai sus. Va fi dezvoltată o matrice de evaluare pentru a defini în 
mod clar metodele și instrumentele care vor fi utilizate pentru a răspunde la întrebările de 
evaluare. Metodologia include cercetare de birou (documentele cheie sunt prezentate în anexa A), 
colectarea și analiza de date primare și secundare. 

Datele primare vor fi colectate prin discuții focus-grup și interviuri în profunzime cu titularii de 
drepturi (părinți / îngrijitori și elevi), părți interesate relevante (MECR, Direcții pentru educație, 
tineret și sport, Servicii de asistență psihopedagogică, ONG-uri etc.) și profesioniști (personalul 
serviciilor de asistență psihopedagogică, profesori, profesioniști din domeniul sănătății etc.) la nivel 
național și local. Cercetarea în teren trebuie să se desfășoare atât în raioanele care au beneficiat de 
serviciile și suportul național oferite la nivel național, cât și în cele care au obținut sprijin 
suplimentar pentru implementarea educației incluzive de la diverse ONG-uri și parteneri pe un 
total de cel puțin 6 raioane. 

Metodologia și selecția vor fi propuse de solicitanți pentru a asigura o acoperire adecvată a 
respondenților, luând în considerare următoarele: sex, vârstă, zone urbane / rurale, vulnerabilitate 
etc. 

Analiza secundară a datelor va rezulta din examinarea tuturor surselor de date disponibile, precum 
cadre politice și de reglementare, rapoarte privind monitorizarea pilotărilor implementate și 
activitatea serviciilor pentru sprijinirea educației incluzive și a altor documente relevante, statistici 
administrative, studii relevante și rapoarte și să ia în considerare tratatele internaționale din care 
face parte Republica Moldova. 

Evaluarea se va realiza în mod participativ, cu o implicare strânsă a MECR, Ministerului Sănătății, 
Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Finanțelor, reprezentanților autorităților publice locale, 
inclusiv departamentelor raionale de educație, societății civile, profesioniștilor, profesorilor și 
parteneri relevanți de dezvoltare. 

                                                             
5 Integrating Human Rights and Gender Equality in Evaluation: Towards UNEG Guidance 
http://www.unevaluation.org/document/detail/980 and http://www.unevaluation.org/document/detail/1616 
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Pentru a asigura imparțialitatea, lipsa de prejudecăți și validarea datelor, metodologia va include 
un amestec de metode cantitative, calitative și alte metode, inclusiv triangularea informațiilor. 

Participarea părților interesate: Părțile interesate vor fi implicate în principal în procesul de 
evaluare prin (i) facilitarea colectării datelor și furnizarea de informații pentru analiză și (ii) 
revizuirea și validarea raportului. Echipa de evaluare va lucra în strânsă consultare cu MECR, cu 
alte ministere și departamente relevante, iar raportul de evaluare va fi consultat cu Grupul Local 
pentru Educație (GLE), creat de MECR, pentru a sprijini activitatea privind Planul de analiză și 
dezvoltare a sectorului educației. 
 
6. Aspecte etice 
 
Metodologia evaluării trebuie să respecte procedura UNICEF pentru standarde etice în cercetare, 
evaluare, colectare și analiză de date. Metodologia de evaluare propusă și raportul ar trebui să 
includă o secțiune care să identifice problemele și metodele etice anticipate sau reale pentru a 
aborda sau a atenua aceste probleme, de exemplu: colectarea datelor direct de la părțile interesate 
/ beneficiari, protejarea anonimatului și confidențialitatea surselor individuale de informație etc. 
 
Contractorul va fi responsabil să ia în considerare aspecte etice privind participarea deținătorilor 
de drepturi (părinți / îngrijitori, adolescenți etc.). În timpul cercetării din teren se preconizează 
interviuri cu elevi. Astfel, Contractorul se va asigura că procesul este în conformitate cu Ghidul 
privind Orientările Etice ale Grupului Națiunilor de Evaluare (UNEG)6. Contractorul trebuie să fie 
sensibil la credințe, maniere și obiceiuri și să acționeze cu integritate și onestitate, în timp ce 
interacționează cu părțile interesate și deținătorii de drepturi. În plus, Contractorul trebuie să 
protejeze anonimatul și confidențialitatea informațiilor individuale. Toți participanții trebuie 
informați despre contextul și scopul evaluării, precum și despre confidențialitatea informațiilor 
partajate. Contractorul poate utiliza documentele și informațiile furnizate numai pentru sarcinile 
legate de acești Termeni de Referință. Instrumentele de colectare a datelor vor fi transmise 
organismului extern de revizuire etică. 
 
Confidențialitate: echipa de evaluare ar trebui să fie sensibilă la credințe și să acționeze cu 
integritate și respect față de toți factorii interesați și să asigure confidențialitatea informațiilor cu 
privire la copii / îngrijitori / femei. Echipa de evaluare nu ar trebui să împartă concluziile raportului 
cu privire la copii / îngrijitori sau instituții individuale cu mass-media. 

6. Livrabilele și datele de livrare  

Nr. Activitate Livrabile* Termene limită 
indicative** 

1.  Etapa pregătitoare: 
- elaborarea unui plan de lucru 

detaliat; 
- Cercetare de birou privind 

sursele disponibile: statistici 
administrative, studii 
naționale, evaluări și rapoarte, 
și înregistrări ale ministerelor 
și agențiilor relevante; 

- dezvoltarea metodologiei și a 
matricei de evaluare cu 
întrebări de evaluare 
personalizate și instrumente 
de evaluare; 

 Raport Inițial care conține 
planul de lucru detaliat, 
draftul de metodologie, 
matricea de evaluare și Lista 
documentelor consultate 
pentru cercetare de birou 

 
(Raportul Inițial va fi trimis 
pentru revizuire externă 
independentă, așa cum este 
prezentat în capitolul 7. 
Asigurarea calității) 

 
 Metodologie finală validată, 

matrice de evaluare și 

În termen de 4 
săptămâni de la 
începerea 
contractului 

                                                             
6 https://www.unicef.org/supply/files/ATTACHMENT_IV-UNICEF_Procedure_for_Ethical_Standards.PDF 
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instrumente de colectare a 
datelor; 

 
2.  Etapa de implementare: 

 
- colectarea și analiza datelor; 
- redactarea raportului, 

revizuirea și validarea 
rezultatelor evaluării; 

- atelier de validare cu părțile 
interesate cheie   

• Primul draft de raport de 
evaluare 
• Al doilea draft de raport de 
evaluare, care include toate 
feedback-urile și comentariile; 
• Prezentare diapozitivă / rezumat 
al principalelor concluzii și 
recomandări conexe 
• Documentarea întâlnirii de 
validare (ordinea de zi, lista 
participanților, note care indică 
comentariile / sugestiile primite 
etc.) 

 
(Al doilea draft va fi trimis pentru 
revizuire externă independentă, 
așa cum este prezentat în capitolul 
7. Asigurarea calității) 

În termen de 14 
săptămâni de la 
începerea 
contractului 

3.  Etapa de finalizare: 
- finalizarea raportului, inclusiv 
- traducere și editare; 
- Documentarea procesului de 

evaluare  

 Raport final de evaluare 
(versiunea în engleză și 
română), inclusiv un rezumat; 

 Toate materialele relevante 
legate de documentarea 
procesului de evaluare. 

În termen de 20 
săptămâni de la 
începerea 
contractului 

 
* Toate livrabilele vor fi prezentate atât în limba română, cât și în engleză (pentru a fi transmise 
părților interesate naționale pentru comentarii și pentru revizuirea independentă externă 
pentru a asigura calitatea rezultatelor). 

** Termenele exacte vor fi convenite de comun acord asupra semnării contractului. 

Raportul de evaluare: Raportul de evaluare ar trebui să fie clar și să includă următoarele elemente: 
un rezumat executiv de maximum 10 pagini, un profil al Programului evaluat, descrierea 
metodologiei și instrumentelor de colectare a datelor, principalele constatări, lecții învățate, 
concluzii și recomandări, atașamente (ToR, Teoria Schimbării (ToC) reconstruită, matricea de 
evaluare și instrumentele de colectare a datelor, lista persoanelor intervievate etc.). Rezultatele și 
concluziile evaluării vor răspunde la întrebările de evaluare. Lecțiile învățate și recomandările vor 
asigura legătura dintre rezultatele evaluării și viitoarele politici de educație incluzivă și ajustările 
și dezvoltarea programelor. 

Specialistul în monitorizarea și evaluarea UNICEF / Monitorizarea drepturilor copilului, în coordonare 
cu specialistul în educație, va fi responsabil pentru revizuirea / aprobarea metodologiei de evaluare și 
a rezultatelor finale ale evaluării. 

7. Asigurarea calității 

Calitatea tuturor rapoartelor de evaluare (Raportul Inițial și Draftul de raport) va fi evaluată de o 
companie externă UNICEF și va fi facilitată de UNICEF Moldova. Contractorul va fi responsabil 
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să se asigure că recomandările pentru îmbunătățirea calității raportului (raporturilor) sunt complet 
abordate. 

Draftul de raport va fi considerat final doar după trecerea prin evaluarea externă a calității, 
adresând toate comentariile și având calificativ pozitiv final ca „satisfăcător” sau „extrem de 
satisfăcător”. 

Raportul de evaluare finală va fi transmis, de asemenea, și Sistemului Global de Supraveghere a 
Rapoartelor de evaluare (GEROS) pentru evaluarea finală a calității, cu feedback-ul oferit biroului 
UNICEF Moldova cu privire la calitatea evaluării (ar putea fi împărtășit contractanților la cerere). 

8. Cerințe de raportare 

Toate activitățile și rezultatele întreprinse de Echipa de Evaluare sunt discutate și planificate în 
consultare cu UNICEF și MECR, în calitate de utilizatori cheie intenționați. Contractorul este de 
așteptat să livreze electronic fiecare componentă a planului de lucru (în format Word) în limbile 
specificate mai sus. În fiecare etapă, livrarea este trimisă prin e-mail către UNICEF Monitoring 
and Evaluation / Specialist Monitoring Rights Rights și Specialist în Educație. 

9. Indicatori de performanță pentru evaluarea rezultatelor 

Performanța muncii va fi evaluată pe baza următorilor indicatori: 

 Finalizarea sarcinilor specificate în CdS; 
 Respectarea termenelor stabilite pentru depunerea livrărilor; 
 Calitatea muncii (claritate, completitate, acuratețe); 
 Demonstrarea unor standarde înalte de lucru cu UNICEF și cu omologii. 

10. Calificări și experiență 

Competențele cerute Contractorului sunt următoarele: 

Instituție:  

 Instituție națională sau internațională (Think-Tank) sau instituție de cercetare / 
consultanță cu minimum cinci (5) ani de experiență dovedită în evaluările implementării 
politicii educaționale (ar trebui furnizate exemple), specializarea în educație incluzivă este 
un atu puternic; 

 Experiență demonstrată de lucru cu instituții guvernamentale. Experiența anterioară în 
colaborarea cu Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 
este un atu puternic; 

 Experiență anterioară cu UNICEF / alte agenții ONU și organizații internaționale 
reprezintă un atu. 

 

Liderul de echipă al evaluării:  

 Studii universitare superioare în educație, științe sociale sau domeniu conex; 
 Minim de 7 ani de experiență profesională în efectuarea evaluărilor 
 Experiență dovedită în cercetare cantitativă și calitativă în educație sau în alt domeniu 

social sau în domeniul drepturilor omului; 
 Cunoașterea dovedită a abordării bazate pe drepturile copilului și a drepturilor omului și a 

managementului bazat pe rezultate; 
 Familiarizarea cu cadrele internaționale legate de educația incluzivă; 
 Abilități puternice de analiză și raportare; 
 Stăpânire excelentă a limbii engleze și / sau române, atât oral cât și scris; 
 Cunoașterea demonstrată a sistemului de învățământ din Moldova este un atu puternic; 
 Experiență demonstrată de colaborare cu Guvernul Republicii Moldova în realizarea de 

cercetări, evaluări, analize în domeniul social constituie un atu puternic. 
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Echipa de evaluare include cel puțin un expert în educație incluzivă, cu accent pe elaborarea, 
implementarea, monitorizarea și evaluarea politicilor. 

Conținutul propunerii tehnice 

Propunerea tehnică ar trebui să includă, dar nu trebuie să se limiteze la următoarele: 
 Profil corporativ care evidențiază calificarea și experiența instituției și a echipei de evaluare 

care se potrivesc cerințelor de atribuire, inclusiv detalii despre experiența specifică cu 
misiuni și evaluări similare efectuate în ultimii cinci ani, după cum urmează: 
a) Dovezi sub formă de contracte și / sau referințe. 
b) Până la trei misiuni similare (evaluări, etc.) care conțin următoarele informații: 

- Numele clientului 
- Titlu 
- Anul și durata 
- Domeniu de aplicare 
- Rezultat - include rapoarte, link-uri etc. 
- Detalii de referință / persoană de contact 

 
 Abordare și metodologie propusă (până la 1.500 de cuvinte / 3 pagini), inclusiv: 

- Metodologia propusă, inclusiv Matricea de Evaluare 
- Planul de lucru care prezintă secvența detaliată și cronologia pentru fiecare 

activitate și zilele necesare pentru fiecare membru al echipei de evaluare propus 
- Plan de calatorie 
- Mecanisme de asigurare a calității și măsuri de atenuare a riscurilor 
- Considerații etice și modul în care contractantul le va adresa 

 
 Detalii despre echipa de evaluare propusă pentru misiune, inclusiv următoarele informații: 

- Poziția/ desemnarea fiecărui membru al echipei pe proiect 
- Calificări educaționale și experiențe profesionale 
- Experiență în evaluări și sarcini similare. 

11. Propunerea Financiară 

Propunerea financiară trebuie să specifice bugetul total estimat în USD, precum și o defalcare 
detaliată a articolelor bugetare conform propunerii tehnice, legate de livrabile. Plățile se bazează 
pe rezultate, adică după livrarea serviciilor specificate în CdS. 

Propunerea financiară ar trebui să includă, de asemenea, toate celelalte costuri aplicabile, cum ar 
fi: traducere, cheltuieli de întâlnire, transport (local și internațional), costuri zilnice de subzistență 
(dacă este cazul). Dacă CdS nu specifică, UNICEF nu va rambursa costurile care nu sunt direct 
legate de rezultatul misiunii, cum ar fi serviciile de traducere / interpretare, călătorii locale, costuri 
de pașaport / viză, hardware, software, papetărie, logistică și costuri de întâlnire. 

12. Criterii de evaluare pentru selecție 

Instituțiile interesate vor trimite atât o propunere tehnică, cât și o propunere financiară. Suma 
totală de puncte care trebuie alocate componentei tehnice este de 70 de puncte. Propunerile vor fi 
evaluate pe baza următoarelor criterii: 

Criterii tehnice Sub-criterii tehnice Punctaj 
maxim 

Răspuns 
general 

- Completitudinea răspunsului 
- Concordanță generală între cerințele RFPS și propunere 

5 

5 

Sub-Total 
 

10 
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Compania și 
personalul 
cheie 

Experiența instituțională 

- Gradul și profunzimea experienței cu evaluări sau evaluări 
similare 

- Istoricul companiei, calificare și experiență în domeniul 
relevant, așa cum este prezentat în secțiunea Cerințe 

Echipa de evaluare propusă 

- Lider de echipă: experiență relevantă și calificări, așa cum 
este prezentat în secțiunea Cerințe 

- Membrii echipei: experiență relevantă similar și 
complexitate similară, experiență și cunoștințe profesionale  

 

5 

 

5 

 

10 

10 

Sub-Total 
 

30 

Metodologie și 
abordare 
propuse 

- Calitatea proiectării și metodologiei propuse și gradul de 
aliniere la cerințe 

- Calitatea implementării / planului de management propus, 
monitorizarea și procesul de asigurare a calității 

- Considerații etice și recunoașterea riscurilor / problemelor 
directe / periferice și a metodelor de prevenire și gestionare a 
acestora  

20 

5 

5 

Sub-Total 
 

30 

Total Max. (punctaj minim pentru calificarea tehnică: 50 puncte) 70 

 

Suma totală de puncte care vor fi alocate pentru componenta prețului este de 30 de puncte. 
Numărul maxim de puncte (30) va fi alocat propunerii cu cel mai mic preț al unei oferte calificate 
tehnic. Punctele pentru alte oferte vor fi calculate ca Puncte (x) = (cea mai mică ofertă / ofertă x) * 
30. 

Contractul va fi atribuit ofertantului care obține cel mai mare punctaj cumulat (tehnic + puncte de 
preț). 

13. Plata 

Plata va fi legată de transmiterea următoarelor livrabile, după finalizarea și acceptarea 
satisfăcătoare de către UNICEF: 
 
 

Livrabile 

(livrat conform calendarului convenit cu UNICEF) 
Proporția plății 

Raportul Inițial (maxim 25 de pagini), care include metodologia, planul de 
lucru și calendarul, abordarea metodologică, instrumentele și instrumentele 
de colectare a datelor, tamplate-ul raportului final etc. 

30% 

Al doilea draft de raport (care abordează toate comentariile revizuirii externe 
a calității și are rating final pozitiv ca „satisfăcător” sau „extrem de 
satisfăcător”) 

40% 

Raportul final de evaluare (maxim 90 de pagini) respectă în totalitate 
standardele UNICEF, inclusiv rezumatul executiv (maxim 10 pagini) al 
principalelor constatări și recomandări prioritare (care vor fi utilizate în 

30% 
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continuare pentru elaborarea răspunsului de gestionare a evaluării) și a 
tuturor materialelor relevante legate de documentarea procesului evaluării 

14. Definirea aranjamentelor de supraveghere 

Echipa de evaluare va lucra sub supraveghere directă a Specialistului UNICEF în monitorizare și 
evaluare / monitorizarea drepturilor copilului, cu sprijin tehnic al specialistului în educație 
UNICEF. UNICEF va comunica în mod regulat cu Contractorul și va oferi feedback cu privire la 
performanță și alte suporturi necesare pentru a atinge obiectivele evaluării, și va rămâne la curent 
cu orice probleme viitoare legate de performanța și calitatea muncii Contractantului. Plățile vor fi 
efectuate la finalizarea cu succes a fiecărei sarcini, conform graficului prezentat mai sus. 

15. Descrierea călătoriei oficiale implicate 

Consultanța va necesita atât călătorii internaționale (dacă este selectată o instituție 
internațională), cât și călătorii locale. Un pachet de călătorie va fi inclus în pachetul de trimitere. 
Costurile de călătorie se calculează în funcție de călătoriile în clasă economică, indiferent de durata 
călătoriei, iar costurile pentru cazare, masă și incidentale nu trebuie să depășească tarifele 
aplicabile zilnice de indemnizație de subzistență (DSA), așa cum este promulgată de Comisia 
Internațională a Serviciului Public (ICSC). Toate aranjamentele și cheltuielile de călătorie sunt 
acoperite de compania selectată și incluse în oferta financiară (sumă forfetară și defalcare pe linie). 

16. Spijinul oferit de către UNICEF 

Pentru a atinge obiectivele menționate mai sus, UNICEF va facilita contactul cu MECR și cu alte 
părți interesate relevante și va oferi feedback la timp pentru toate livrabile care vor fi prezentate 
de organizația contractată. UNICEF va furniza date, documente și cercetări disponibile, contacte și 
liste de persoane tehnice relevante cu care să lucreze. 

Anexa A. Sursa datelor 

Cele mai relevante acte normative naționale în domeniul educației incluzive sunt: 

- Codul Educației7, care reglementează explicit educația incluzivă și stabilește că educația 
pentru copiii cu CES este o parte integrantă a sistemului. Codul conține un capitol despre 
educația pentru copii și elevi cu cerințe educaționale speciale și educație incluzivă. 

-  
- Strategia Educației 20208 care își propune să promoveze și să asigure educația incluzivă la 

nivelul sistemului educațional, în conformitate cu obiectivul 1.6 specific al strategiei. 
- Program pentru dezvoltarea educației incluzive în Republica Moldova pentru 2011-20209,  

creează cadrul normativ-strategic al proceselor pentru asigurarea condițiilor adecvate 
pentru valorificarea potențialului tuturor copiilor. Programul stipulează obiectivele 
educației incluzive, stabilește funcțiile sale specifice, criteriile specifice pe care trebuie să le 
îndeplinească instituția generală de învățământ pentru atingerea obiectivelor și funcțiilor 
promovate pentru includere. 

- Planul de acțiune pentru anii 2015-2017 pentru implementarea Programului de dezvoltare 
a educației incluzive în Republica Moldova pentru 2011-2020 vizează acțiunile, instituțiile 
responsabile, costurile și sursele de acoperire ale acestora pentru implementarea 
Programului. 

- Planul de acțiune pentru anii 2018-2020 este în prezent elaborat pentru implementarea 
Programului de dezvoltare incluzivă în Republica Moldova pentru 2011-202010. 

- Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilită ți11 reglementează drepturile 
persoanelor cu dizabilități privind incluziunea lor socială, asigurând posibilitatea 

                                                             
7 http://lex.justice.md/md/355156/ 
8 http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=355494&lang=1 
9 http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=339343&lang=1 
10 http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=5511 
11 http://lex.justice.md/md/344149/ 
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participării lor în toate domeniile vieții fără discriminare, la același nivel ca și al altor 
membri ai societății, bazată pe respectarea drepturile omului și libertățile fundamentale. 

 

Date disponibile public și statistici oficiale colectate și analizate de Biroul Național de Statistică12 
și MECR13. 

Studii, sondaje relevante susținute de UNICEF (vor fi prezentate Contractorului la semnarea 
contractului).  

                                                             
12 http://www.statistica.md/ 
13 http://mecc.gov.md/sites/default/files/strategIA, 
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Anexa 2. Modelul logic / Teoria schimbării a programului (ToC) - formă narativă 
  
Teoria schimbării pentru Programul de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova 
pentru anii 2011-2020 poate fi reconstruită, în mare parte, pe baza documentelor programatice ale 
programului, respectiv: Hotărârea Guvernului (HG) 523/2011 pentru aprobarea programului, 
Planul de acțiune pentru anii 2011-201414, HG nr. 858/2015 cu privire la aprobarea Planului de 
acțiuni pe anii 2015-2017, Planul de acțiune pentru anii 2018-2020. Programul și-a propus un 
număr considerabil de obiective specifice, plecând de la o analiză exhaustivă a problemelor și 
nevoilor sistemului educațional preuniversitar din Republica Moldova, definind de asemenea, un 
număr ambițios de elemente de impact la care țintește. Modalitățile concrete de realizare a 
obiectivelor și atingere a obiectivelor și realizare a rezultatelor și impactului au fost însă clarificate 
doar la nivelul Planurilor de acțiuni. Pe de altă parte, în niciunul dintre documentele de politică 
publică menționate (programul sau planurile de acțiune) nu este descrisă o teorie a schimbării prin 
care obiectivele propuse să fie individual legate de activități, rezultate imediate așteptate și 
elemente de impact preconizate. De asemenea, riscurile, premisele și factorii care pot sprijini sau 
pune probleme în implementarea programului nu sunt explicit formulate de documentele 
programatice. 
 
Programul pleacă de la o analiză foarte cuprinzătoare, chiar exhaustivă, a situației copiilor din 
Republica Moldova și a situației sistemului de educație și prezintă patru categorii de probleme și 
nevoi ale sistemului de învățământ preuniversitar din Republica Moldova din perspectiva nivelului 
din anul 2011 și a capacității sale de integrare a tuturor copiilor: factori de ordin normativ, 
instituțional, pedagogic și socio-economic. 
 
Factori de ordin normativ: 

a) lipsa cadrului conceptual-normativ pentru dezvoltarea educaţiei incluzive; 
b) lipsa coerenţei între legislaţia în domeniul educaţiei şi cea din domeniul protecţiei sociale; 
c) lipsa mecanismelor pertinente de evaluare a dezvoltării copiilor şi determinare a cerinţelor 

educaţionale speciale; 
d) imperfecţiunea procedurilor de referire a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale la 

instituţia de învăţămînt; 
e) implementarea inadecvată, la nivelul  autorităţilor administraţiei publice locale şi a 

furnizorilor de servicii educaţionale, a cadrului normativ adoptat; 
f) insuficienţa mecanismelor de implementare intersectorială eficientă a legislaţiei în 

domeniul protecţiei drepturilor copilului; 
g) lipsa mecanismelor de colectare şi prelucrare a datelor statistice valide privind numărul şi 

categoriile de copii, tineri şi adulţi, excluşi actualmente din sistemul educaţional. 
 
Factori de ordin socio-economic: 

a) diferenţe de acces şi de calitate a serviciilor educaţionale pe medii de rezidenţă; 
b) subestimarea şi diminuarea importanţei cheltuielilor pentru educaţie în structura 

cheltuielilor  de consum ale familiilor; 
c) nivel insuficient de informare a părinţilor privitor la oportunităţile de educaţie existente 

pentru diferite grupuri de copii şi tineri; 
d) număr crescînd de familii dezintegrate şi de copii lăsaţi în grija rudelor sau abandonaţi în 

legătură cu migrarea peste hotare a părinţilor; 
e) maltratarea, neglijarea şi abuzul copiilor şi tinerilor în familie şi în instituţiile sociale; 

                                                             
14 Documentul nu a putut fi consultat în perioada de elaborare a prezentului raport, dar conținutul său reiese 
din Rapoartele anuale de activitate ale Ministerului Educației al Republicii Moldova (Ministerul Educației, 
Culturii și Cercetării). 
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f) insuficienţa şi utilizarea ineficientă, neraţională a resurselor bugetare alocate. 
 
Factori de ordin pedagogic: 

a) lipsa modelelor de practici incluzive fundamentate teoretic şi validate experimental; 
b) curriculum suprasolicitant, neflexibil, neorientat spre valorificarea potenţialului fiecărui 

copil, tînăr, adult, manuale neadaptate la cerinţele educaţionale speciale; 
c) sistem de evaluare neadaptat cerinţelor individuale de educaţie; 
d) lipsa sau insuficienţa serviciilor specializate (psihologice, psihopedagogice, logopedice, 

sociale etc.) în instituţiile educaţionale pentru copii, tineri şi adulţi; 
e) sistem incoerent de formare iniţială şi continuă în domeniul educaţiei incluzive; 
f) lipsa cadrelor didactice de sprijin şi a personalului calificat în asistenţa specială: psihologi, 

logopezi, psihopedagogi, asistenţi sociali, psihoterapeuţi, kinetoterapeuţi, psihoneurologi 
etc., necesari pentru asigurarea educaţiei incluzive; 

g) insuficienţa/lipsa colaborării între instituţiile de învăţămînt de la diferite niveluri şi trepte, 
între învăţămîntul general şi special, între şcoală şi familie, familie şi comunitate. 

Factori de ordin instituţional: 
a) lipsa instituţiilor preşcolare în 230 de localităţi ale ţării şi a instituţiilor şcolare în 250 de 

localităţi; 
b) insuficienţa bazei didactice corespunzătoare: manuale, cărţi, echipamente, materiale 

ilustrative, didactico-metodice, jucării etc.; 
c) necorespunderea infrastructurii instituţiilor de educaţie cerinţelor specifice de acces al 

copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi: lipsa rampelor de acces, a ieşirilor largi, lifturilor, 
grupurilor sanitare adaptate, echipamentelor adecvate etc.; 

d) administrarea ineficientă şi neraţională a resurselor (materiale, umane, de timp etc.) în 
instituţiile educaţionale în raport cu necesităţile reale ale comunităţilor; 

e) lipsa managementului educaţional participativ (cadre didactice, elevi, familie, comunitate), 
bazat pe rezultate şi calitate în cadrul instituţiei educaţionale; 

f) lipsa autonomiei financiare a instituţiilor educaţionale în gestionarea resurselor financiare 
în conformitate cu cerinţele educative speciale ale diferitor categorii de copii; 

g) insuficienţa colaborării între instituţiile publice şi serviciile sociale, între sectorul 
guvernamental şi cel neguvernamental în domeniul dezvoltării şi promovării implementării 
educaţiei incluzive. 

 
Pentru a răspunde acestor probleme și nevoi programul stabilește 4 obiective generale: 

I. promovarea educaţiei incluzive drept prioritate educaţională în vederea evitării excluderii 
şi /sau marginalizării copiilor, tinerilor şi adulţilor, răspunzând la factorii de ordin 
normativ; 

II. dezvoltarea cadrului normativ şi didactico-metodic  pentru promovarea şi asigurarea 
implementării educaţiei incluzive, răspunzând la factorii de ordin normativ, pedagogic și 
instituțional; 

III. formarea unui mediu educaţional prietenos, accesibil, capabil să răspundă aşteptărilor şi 
cerinţelor speciale ale beneficiarilor, răspunzând la factorii de ordin pedagogic și 
instituțional; 

IV. formarea unei culturi şi a unei societăţi incluzive, răspunzând la factorii de ordin socio-
economic. 

 
Cele 4 obiective generale au fost planificate a fi realizate prin atingerea a 20 de obiective specifice: 

1. armonizarea cadrului normativ naţional din perspectiva asigurării accesului la educaţie şi 
egalităţii de oportunităţi în domeniul învăţămîntului pentru fiecare copil, tînăr, adult; 



16 
 

2. elaborarea şi promovarea politicilor de implementare a educaţiei incluzive în sistemul 
educaţional naţional; 

3. dezvoltarea strategiilor intersectoriale pentru promovarea educaţiei incluzive; 
4. elaborarea şi implementarea unui sistem de standarde pentru educaţia incluzivă; 
5. reorganizarea învăţămîntului general /special, optimizarea reţelei de instituţii pentru 

educaţia incluzivă; 
6. revizuirea şi elaborarea mecanismelor de finanţare adecvată în domeniul educaţiei; 
7. consolidarea capacităţilor instituţionale şi dezvoltarea serviciilor de susţinere a copiilor 

excluşi şi/sau marginalizaţi; 
8. formarea iniţială şi continuă, din perspectiva educaţiei incluzive, a resurselor umane din 

domeniul educaţiei şi domeniile conexe; 
9. reconsiderarea mecanismelor de identificare, evaluare, determinare a necesităţilor 

educaţionale speciale, diagnosticare a dezvoltării psihofizice a copiilor, tinerilor şi adulţilor 
din perspectiva adaptării programelor şi formelor de educaţie; 

10. identificarea timpurie a necesităţilor educaţionale speciale şi asigurarea intervenţiei 
calificate corespunzătoare; 

11. abordarea individuală, respectînd ritmul propriu de dezvoltare a fiecărui copil (evaluare 
iniţială, plan educaţional individual, monitorizare şi evaluare continuă, evaluare finală); 

12. dezvoltarea modalităţilor şi formelor de integrare în corespundere cu posibilităţile copiilor 
şi cu cerinţele educaţionale speciale; 

13. adaptarea/implementarea curriculumului incluziv care are drept caracteristică esenţială 
flexibilitatea; 

14. dezvoltarea/implementarea sistemului de evaluare flexibil, din perspectiva educaţiei 
incluzive; 

15. aplicarea tehnologiilor educaţionale, informaţionale, de comunicare şi a echipamentelor 
adecvate domeniului educaţiei incluzive; 

16. accesibilizarea instituţiilor educative şi de formare prin aplicarea tehnicilor asistive şi 
inovarea tehnologică; 

17. consolidarea capacităţilor şi responsabilizarea familiilor şi a comunităţii; 
18. monitorizarea procesului de implementare a practicilor incluzive în sistemul de educaţie; 
19. dezvoltarea parteneriatelor între structurile guvernamentale, autorităţile locale, societatea 

civilă şi familie, pentru a asigura incluziunea în comunitate şi accesul la sistemul integrat 
de servicii sociale; 

20. sensibilizarea societăţii şi formarea opiniei publice cu privire la educaţia incluzivă. 
 
Pentru rezolvarea problemelor și atingerea obiectivelor sunt mobilizate fonduri externe, dar și 
fonduri bugetare. De asemenea, în cadrul Planurilor de acțiune sunt planificate elemente de 
construcție instituțională și formare pentru profesioniștii din sistemul de învățământ care devin la 
rândul lor resurse pentru implementarea ulterioară a programului. 
 
Programul descrie procesul de implementare a programului la nivel central și la nivel de instituție 
de învățământ, propunând o serie de activități cu caracter specific sau general, în vederea realizării 
obiectivelor: 
 
La nivel central: 

a) elaborarea şi aprobarea unui plan de acţiuni pentru implementarea Programului de 
dezvoltare a educaţiei incluzive; 

b) elaborarea/armonizarea cadrului normativ privind educaţia incluzivă; 
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c) elaborarea mecanismelor de colectare, monitorizare, sintetizare a datelor cu privire la 
ratele de participare la educaţie a tuturor copiilor (după vîrstă, sex, dizabilitate, etnie, 
regiune, venit etc.); 

d) iniţierea şi realizarea studiilor speciale pentru evaluarea rezultatelor Strategiei „Educaţie 
pentru toţi” şi racordarea acestora la obiectivele educaţiei incluzive; 

e) realizarea studiilor privind excluderea şi problemele incluziunii (tipurile politicilor 
incluzive existente, programele, proiectele şi bugetele alocate în acest scop în cadrul 
instituţiilor guvernamentale, societăţii civile, agenţiilor internaţionale, donatorilor etc.); 

f) pilotarea modelelor de educaţie incluzivă; 
g) instituirea unui organ consultativ pentru coordonarea la nivel naţional a dezvoltării 

educaţiei incluzive;  
h) implicarea asociaţiilor părinţilor şi pedagogilor, sindicatelor de ramură în 

implementarea/promovarea educaţiei incluzive la nivel de raion, comunitate, şcoală, clasă 
etc.; 

i) elaborarea bazei de date privind resursele umane (oameni de ştiinţă, cadre didactice, 
organizaţii neguvernamentale etc.) şi resursele materiale disponibile pentru susţinerea 
implementării educaţiei incluzive; 

j) integrarea obiectivelor educaţiei incluzive în politicile sociale actuale; 
k) reconsiderarea principiilor şi metodologiei de evaluare a copilului şi reformarea structurilor 

de evaluare a dezvoltării copilului; 
l) crearea cadrului metodologic pentru evaluarea activităţii instituţiilor de învăţămînt 

general din perspectiva educaţiei incluzive; 
m) constituirea reţelelor naţionale de cooperare şi suport pentru implementarea educaţiei 

incluzive; 
n) iniţierea şi realizarea campaniilor de sensibilizare a opiniei publice referitor la educaţia 

incluzivă, promovarea bunelor practici. 
 
La nivelul instituțiilor de învățământ 

a) constituirea grupului de coordonare şi informare în domeniul educaţiei incluzive; 
b) elaborarea planului de dezvoltare a instituţiei din perspectiva educaţiei incluzive; 
c) reorganizarea structurilor funcţionale ale şcolii şi adaptarea acestora la necesităţile 

copiilor; 
d) formarea mediului şcolar (administraţia şcolii, copii, cadre, părinţi); 
e) informarea şi acordarea suportului cadrelor didactice din perspectiva educaţiei incluzive 

(principii, metode, tehnici, activităţi practice etc.); 
f) aplicarea noilor modalităţi de activitate didactică şi reconsiderarea relaţiilor cadru didactic-

copil, adaptarea curriculară şi didactico-metodică, adaptarea infrastructurii etc.; 
g) evaluarea participativă a procesului de educaţie incluzivă (implicarea părinţilor, copiilor, 

experţilor, cadrelor didactice, reprezentanţilor societăţii civile etc.); 
h) sensibilizarea opiniei publice comunitare în vederea promovării educaţiei incluzive. 

 
De asemenea, hotărârea guvernului privind programul conține și o listă a serviciilor ce trebuie 
furnizate la nivel central, raional și comunitar (de instituție de învățământ) în vederea atingerii 
obiectivelor. 
 
La nivel de comunitate, vor fi instituite servicii: 

a) de identificare, evaluare precoce şi diagnosticare a dezvoltării copiilor; 
b) de intervenţie timpurie;  
c) de şcolarizare, educaţie, orientare profesională, socializare, profesionalizare; 
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d) de evaluare, diagnosticare, monitorizare a evoluţiei şcolare pentru diferite categorii de copii 
(prin intermediul echipei interne de evaluare); 

e) psihopedagogice: de recuperare şi reabilitare a dezvoltării, de sprijin şcolar, de elaborare a 
planurilor de servicii individuale, adaptări curriculare etc.; 

f) psihologice: de asistenţă şi consiliere pentru copii, tineri, adulţi, pentru familie, cadre 
didactice, comunitate; 

g) de suport: cadru didactic de sprijin, asistent personal, tehnologii asistive, servicii de 
interpretare mimicogestuală etc.; 

h) de educaţie complementară şi opţională; 
i) de asistenţă specializată (logoped, tiflopedagog, kinetoterapeut etc.). 
j) de asistenţă socială; 
k) de asistenţă juridică; 
l) de transport, deplasare şi accesibilizare; 
m) de promovare şi diseminare a educaţiei şi practicilor incluzive. 

 
La nivel de raion, vor fi dezvoltate servicii: 

a) de evaluare/reevaluare multidisciplinară, diagnosticare precoce şi monitorizare a evoluţiei 
dezvoltării copiilor; 

b) de informare, formare şi suport personalului didactic, personalului din domeniile social, 
medical, juridic etc. în problemele educaţiei incluzive; 

c) de referire a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale la servicii de şcolarizare specializată; 
d) de asistenţă socială şi juridică, alte tipuri de asistenţă, relevante domeniului; 
e) de transport, deplasare şi accesibilizare; 
f) de promovare şi diseminare a educaţiei şi practicilor incluzive. 

 
Serviciile instituite la nivel central vor fi: 

a) de evaluare/reevaluare complexă şi multidisciplinară, diagnosticare precoce şi monitorizare 
a evoluţiei dezvoltării copiilor; 

b) de asistenţă specializată pentru realizarea educaţiei incluzive; 
c) de formare a cadrelor din perspectiva educaţiei incluzive; 
d) de evaluare şi acreditare a serviciilor şi atestare a cadrelor; 
e) de cercetare şi elaborare a materialelor didactice, ghidurilor şi suporturilor informaţionale 

în domeniul educaţiei incluzive; 
f) de coordonare şi monitorizare, la nivel naţional, a implementării educaţiei incluzive; 
g) de promovare şi diseminare a educaţiei şi practicilor incluzive. 

 
 
Programul propune o etapizare a implementări, reflectată de Planurile de acțiune, pe perioade: 

1. Perioada 2011 – 2012: elaborarea cadrului normativ de dezvoltare a educaţiei incluzive; 
2. Perioada 2013 – 2016: pilotarea modelelor de educaţie incluzivă; 
3. Perioada 2017 – 2020: realizarea la scară largă a prezentului Program 

 
Dincolo de această planificare, așa cum rezultă din Rapoartele anuale de activitate ale Ministerului 
Educației al Republicii Moldova (Ministerul Educației, Culturii și Cercetării), pilotarea modelului 
a început încă din 2011 în unele unități de învățământ, iar elaborarea cadrului normativ a continuat 
după 2012 și unele acte normative continuă să fie parte din activitățile de realizat în 2019-2020 (de 
exemplu cadrul normativ privind finanțarea per elev sau preșcolar, incluzând coeficienți de ajustare 
pentru copiii cu dizabilități). Pe de altă parte, unele activități planificate pentru perioada 2018-
2020 încă nu sunt implementate în lipsa aprobării planului de acțiuni aferent prin hotărâre de 
guvern.  
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În ansamblu, strategia de implementare include activită ți ce răspund obiectivelor din următoarele 
categorii: 

1. Adoptarea cadrului strategic și normativ pentru educație inclusivă (documente strategice, 
acte normative privind evaluarea copiilor și referire, standarde) 

2. Dezvoltarea cadrului metodologic și pedagogic pentru incluziunea tuturor copiilor, inclusiv 
dezvoltarea de curricule, ghiduri și planurilor individuale 

3. Dotarea școlilor și asigurarea infrastructurii necesare pentru accesul tuturor elevilor 
4. Reorganizarea sistemului de învățământ special și a sistemului rezidențial (mai ales pentru 

a asigura reintegrării în familie a elevilor instituționalizați pentru că nu puteau participa 
la educație decât în cadrul acestor instituții rezidențiale) 

5. Evaluarea și monitorizarea tuturor copiilor pentru identificarea celor cu CES și realizarea 
unor planuri individuale de integrare educațională  

6. Pilotarea practicilor de educație inclusivă în 124 de instituții de învățământ general de 
masă și ulterior în 15 instituții de învățământ preșcolar și 9 instituții de învățământ 
vocational și ethnic (în parteneriat cu ONG) 

7. Asigurarea serviciilor de specialitate (psihopedagogice) la nivel de municipiu sau raion 
disponibile și pentru unități de învățământ, inclusiv cele din mediul rural 

8. Dezvoltarea serviciilor suport în instituțiile de învățământ: servicii pentru personalul 
didactic (inclusiv formare), centre de resurse pentru educația inclusivă etc. 

9. Creșterea nivelului de transparență și participare a părinților și elevilor, inclusiv a celor cu 
CES, la gestionarea educației și a unităților de învățământ 

 
Așadar sunt planificate în Planurile de acțiune următoarele categorii de acțiuni: 

 Adoptarea de acte normative 
 Elaborarea de documente suport și instrumente pentru politica publică (studii, evaluări, 

ghiduri, curricule, metodologii, auxilare didactice, regulamente) 
 Inventarierea și prezentarea de hărți ale serviciilor disponibile 
 Parteneriate și metode de colaborare inter-instituționale promovate 
 Campanii de mediatizare și responsabilizare socială în scopul promovării educației 

incluzive 
 Implementarea unor planuri detaliate de pilotare 
 Activități de dotare și amenajare a unor unități de învățământ 
 Activități de reorganizare instituțională pentru instituțiile de învățământ de tip rezidențial 
 Activități de formare pentru profesioniștii din sistem 
 Dezvoltarea altor resurse pentru profesioniștii din sistem 
 Asigurarea de servicii personalizate pentru copii prin echipe multidisciplinare 
 Includerea părinților și elevilor cu CES în organisme de gestiune ale politicii publice sau 

ale școlilor 
 
Ca urmare a implementării acestor tipuri de activități programul are în vedere următoarele 
rezultate: 

 Racordarea legislaţiei naţionale la politicile internaţionale în domeniul educaţiei incluzive 
 Creșterea ratei de cuprindere în învăţămîntul preşcolar şi general a copiilor cu cerinţe 

educaţionale speciale; 
 Scăderea numărului de copiii din învăţămîntul rezidenţial şi inegrarea lor în învăţămîntul 

general; 
 Creșterea gradului de corelare a tehnologiilor educaţionale, curriculei, materialelor 

didactice etc. cu nivelul de dezvoltare a copilului şi nevoile de învăţare diferite; 
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 Creșterea gradului de adaptare a mediului şcolar la necesităţile specifice ale copiilor cu 
cerinţe educaţionale speciale; 

 Existența unui număr de cadre didactice formate iniţial şi continuu în domeniul educaţiei 
incluzive; 

 Diminuarea excluziunii sociale a copilor în dificultate; 
 Creșterea eficienței utilizării resurselor în sistemul educaţional; 
 Stabilirea de parteneriate naţionale şi internaţionale în dezvoltarea şi promovarea 

educaţiei incluzive; 
 Creșterea gradului de sensibilizare a opiniei publice în problema educaţiei incluzive. 

 
În ceea ce privește impactul așteptat, acesta urmează să se reflecte la nivel pedagogic, în calitatea 
educației din Republica Moldova, psihologic, într-o dezvoltare mai armonioasă a tuturor copiilor, 
social, printr-o mai bună integrare a acestora în societate și economic, printr-o mai bună reușită 
economic generată de plusul de integrare socială și dezvoltare personală a tuturor elevilor. 
 
Sub aspect pedagogic, implementarea Programului de dezvoltare a educaţiei incluzive va avea 
impact asupra calităţii educaţiei, în condiţiile în care schimbările vor viza: 

a) modalităţile de abordare a copilului, relaţiile între participanţii la educaţie, atitudinea 
cadrelor didactice;  

b) tehnologiile educaţionale, curricula incluzivă, materialele didactice adaptate şi corelate cu 
nivelul de dezvoltare a copilului şi nevoile de învăţare diferite; 

c) mediul şcolar transformat în unul sigur şi prietenos, stimulativ şi adecvat dezvoltării 
copilului, dotat cu echipamentele speciale necesare; 

d) formarea profesională iniţială şi continuă a carelor didactice; 
e) identificarea şi intervenirea timpurie în cazul copiilor cu risc de abandon şcolar; 
f) serviciile de sprijin pentru diferite categorii de copii cu cerinţe educaţionale speciale. 

 
Sub aspect psihologic, dezvoltarea educaţiei incluzive va contribui la: 

a) consolidarea demnităţii şi a respectului de sine al subiecţilor educaţiei; 
b) perfecţionarea metodologiilor de evaluare şi identificare a nevoilor speciale ale copiilor; 
c) diminuarea stereotipurilor, prejudecăţilor şi practicilor excluzive, de marginalizare; 
d) conştientizarea şi percepţia socială pozitivă cu privire la diferenţe; 
e) sporirea interesului comunităţii faţă de educaţia incluzivă;  
f) comunicarea asertivă între părinţi, copii şi cadre didactice. 

 
Sub aspect social, impacturile se vor resimţi în realizarea obiectivelor vizînd: 

a) accesul egal şi universal la educaţie; 
b) respectarea drepturilor copilului şi a principiului şanselor egale; 
c) asigurarea incluziunii educaţionale şi sociale a tuturor persoanelor; 
d) implicarea părinţilor şi comunităţii în procesul educaţional; 
e) dezvoltarea aptitudinilor de socializare şcolară şi profesională; 
f) diminuarea/eliminarea violenţei din instituţiile de învăţămînt şi din societate; 
g) sporirea şanselor şi oportunităţilor educaţionale pentru copii, tineri şi adulţi pe parcursul 

întregii vieţi; 
h) reducerea fenomenului migraţiei populaţiei. 

 
Sub aspect economic, educaţia incluzivă va determina: 

a) eficientizarea utilizării resurselor în sistemul educaţional; 
b) asigurarea stabilităţii în finanţarea sectoarelor sociale; 
c) diminuarea presiunilor fiscale asupra sectorului productiv; 
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d) formarea potenţialului uman pentru dezvoltarea durabilă a societăţii; 
e) creşterea nivelului economiei naţionale în condiţiile asigurării calităţii educaţiei; 
f) diminuarea/eradicarea excluderii sociale, cu plasarea  eficienta în cîmpul muncii a 

resurselor umane; 
g) valorificarea suportului financiar internaţional în implementarea educaţiei incluzive 

 
Factorii care afectează îndeplinirea obiectivelor, atingerea rezultatelor și realizarea impactului nu 
sunt descriși de program. Aceștia pot fi însă identificați pe baza problemelor analizate și includ: 

 inerția administrativă în raport cu noutatea conceptului de educație incluzivă, ceea ce 
poate genera întârzieri.  

 lipsa colaborării inter-instituționale necesare. 
 lipsa datelor din sistem pentru planificarea realistă a acțiunilor. 
 lipsa resurselor umane disponibile, doritoare pentru a se forma/specializa în domeniul 

educației incluzive. 
 lipsa alocărilor bugetare și/sau alocarea întârziată și/sau gestiunea deficitară a 

bugetelor acordate. 
 mentalitatea și atitudinea profesioniștilor din sistem față de copiii cu CES. 
 mentalitatea și atitudinea părinților față de copiii cu CES. 
 mentalitatea și atitudinea comunităților față de copiii cu CES. 
 barierele economice de acces la educație (sărăcie și excluziune socială). 
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Anexa 3. Matricea de evaluare 
 

Întrebare de evaluare 
 

Criteriul de judecare 
Abordarea evaluativă pentru a răspunde la 

întrebare / comentarii 

Indicatorii de evaluare/ denominators 
 

Sursa de 
date/verificare 

RELEVANȚA 
ÎE1. În ce măsură 
obiectivele 
Programului sunt încă 
în acord cu și adaptate 
la contextul național și 
internațional? 

Întrebarea privește relevanța programului în raport 
cu contextul național și internațional (alte strategii, 
politici, cadrul legislativ relevant, așa cum a fost 
prezentat în capitolele 1 și 2 ale acestui Raport 
Inițial). Analiza va viza următorii parametri: 
1. Sunt elementele cheie ale programului (obiective / 
rezultate, activități, rezultate) în conformitate cu 
strategiile internaționale, politicile și cadrul 
legislativ în vigoare în ceea ce privește educația 
incluzivă? Inclusiv strategiile, politicile și cadrul 
legislativ european și cadrul Acordului de Asociere 
UE-Moldova și Obiectivele Dezvoltării Durabile 
(SDG). 
2. Sunt elementele cheie ale programului (obiective / 
rezultate, activități, rezultate) în conformitate cu 
strategiile naționale, politicile și cadrul legislativ în 
vigoare în ceea ce privește educația incluzivă? 
 

1. Măsura în care Programul este coerent cu 
strategiile și programele internaționale în 
domeniul educației 
 
2. Măsura în care programul este coerent cu 
alte politici naționale în domeniul educației si 
capitalizeaza intervențiile anterioare.  
 
3. Măsura in care Programul susține reforma 
educației din Republica Moldova. 
 
4. Măsura în care programul este coerent cu 
alte activități ale UNICEF și ale agențiilor 
ONU în Republica Moldova 
 

1. Cercetare de birou 
2. Interviuri la nivel 
național  
3. Panel de experți 
4. Atelier pentru 
validarea rezultatelor 
 

ÎE2. Sunt obiectivele 
Programului coerente 
în raport cu scopul 
general al acestuia? 
Sunt activitățile 
implementate și 
rezultatele imediate în 
acord cu efectul și 
impactul așteptat? 

Întrebarea se referă la coerența internă a 
programului. 
Evaluarea va examina dacă inputurile sunt 
relevante față de problemele identificate, pe de o 
parte, față de obiectivele (generale și specifice 
identificate) pe de altă parte, față de efectele, 
rezultatele și impactul urmărite în al treilea rând. De 
asemenea analiza examinează pe baza teoriei 
schimbării legătura logică (posibilitatea de generare 
de efecte) dintre obiective, activități și rezultate. 
 

1. Măsura în care activitățile planificate sunt 
relevante pentru obiectivele stabilite 
2. Măsura în care producțiile produse sunt 
relevante pentru obiectivele stabilite 
3. Măsura în care au fost necesare activități 
suplimentare pentru atingerea obiectivelor 
stabilite 
4. Măsura în care au fost necesare rezultate 
suplimentare pentru atingerea obiectivelor 
stabilite 
5. Măsura în care efectele produse ar putea 

1. Cercetare de birou 
(inclusiv pentru a 
analiza în ce măsură 
factorii la baza 
programului sunt încă 
de actualitate/în ce 
măsură) 
2. Interviuri la nivel 
național  
3. Panel de experți 
(inclusiv pentru a 
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Pentru a răspunde la întrebare, se va analiza și se va 
prezenta într-o formă grafică logica intervenției 
modelului (după cum este deja prezentat in capitolul 
2.2 și anexa ) și se va reanaliza în ce măsură factorii 
de ordin normativ, socio-economic, pedagogic, 
instituţional sunt încă valizi.  
 
Scopul evaluării în termenii criteriilor de relevanță 
este de a stabili dacă selecția și definirea inputurilor 
a reușit să conducă la atingerea rezultatelor 
așteptate, nu să măsoare indicatorii (existenți, 
relevanți). 

determina rezultatele și impactul preconizat - 
cu alte cuvinte, dacă contribuie în mod 
adecvat la realizarea obiectivelor generale și 
specifice ale programului - așa cum se prevede 
6. Măsura în care ipotezele și riscurile au fost 
(adecvat) identificate 
7. Alți factori (în afara ipotezelor și riscurilor 
identificate) care intervin în legătura de 
cauzalitate dintre activități-rezultate-
rezultate și impact. 

analiza în ce măsură 
factorii la baza 
programului sunt încă 
de actualitate/în ce 
măsură) 
4. Atelier pentru 
validarea rezultatelor 
 

EFICACITATE 
ÎE 3. În ce măsură au 
fost realizate/ este 
probabil să fie realizate 
obiectivele (generale și 
specifice), activitățile și 
rezultatele așteptate la 
nivel de efecte și 
produse? 
 
Notă importantă: 
Definiția (largă) a 
impactului se referă la 
măsura în care sunt 
atinse obiectivele 
generale ale unei 
intervenții (5 în cazul 
programului evaluat). 
Având în vedere 
alinierea dintre 
întrebările evaluative 
pentru criteriul 
”IMPACT” (vezi mai 
jos) și cele 5 criterii 
generale ale 

Întrebarea de evaluare se referă la modul în care 
legăturile de cauzalitate, așa cum au fost avute în 
vedere în stadiul de planificare (conform teoriei 
schimbării reconstruite în capitolul 2.2 și anexa 2), 
au fost validate / concretizate în procesul de 
implementare - cu alte cuvinte, dacă activitățile 
întreprinse au produs ”ieșirile” necesare pentru ca 
rezultatele să fie obținute. 
 
Primul pas care trebuie urmat pentru a răspunde 
acestei întrebări de evaluare îl constituie 
identificarea și inventarierea acțiunilor întreprinse și 
a rezultatelor obținute. Acest inventar va fi realizat 
având în vedere: 
(1) acțiunile și indicatorii prevăzuți de program și cele 
două planuri de acțiune adoptate (2015-2017 și 2018-
2020), pentru toți actorii, inclusiv MECC, CRAP, 
PAS, ISE, NACE, ANACEC etc. 
(2) Rapoartele anuale ale MECC (disponibile pentru 
anii 2012-2016 conform anexei bibliografice) 
(3) alte date furnizate de Minister, colectate de la 
ONG-urile implicate în implementarea Programului, 
(4) Raportul anual SAP (activitățile efectuate cu 
partenerii și activitățile de formare / dezvoltare a 

1. Măsura în care cadrul strategic și normativ 
pentru educație inclusivă este complet și clar.  
2. Măsura în care cadrul metodologic și 
pedagogic pentru incluziunea tuturor copiilor, 
inclusiv dezvoltarea de curricule, ghiduri și 
planurilor individuale este complet și adecvat.  
3. Măsura în care este asigurată 
infrastructura necesară pentru accesul 
tuturor elevilor la învâțământul de masă.  
4. Măsura în care Centrele de resurse pentru 
educație inclusivă (Resource Centres for 
Inclusive Education) au valoare adaugată din 
perspectiva educației inclusive.     
5. Gradul de corelare a tehnologiilor 
educaţionale, curriculei, materialelor 
didactice etc. cu nivelul de dezvoltare a 
copilului şi nevoile de învăţare diferite 
6. Gradul de adaptare a mediului şcolar la 
necesităţile specifice ale copiilor cu cerinţe 
educaţionale speciale 
7. Rata cadrelor didactice formate iniţial şi 
continuu în domeniul educaţiei incluzive 
8. Procentul/măsura în care acțiunile de 
formare și alte activități de consolidare a 

1. Cercetare de birou / 
analiza de documente 
si date 
2. Interviuri la nivel 
național 
3. Workshop de 
validare a rezultatelor 
4. Interviuri la nivel de 
raion / municipiu / 
local 
5. FG cu experți 
/personal didactic 
6. Studiu de caz la 
nivelul școlii 
7. Analiza de date 
statistice si 
administrative 
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programului, vom 
evalua rezultatele 
obținute în baza 
criteriului IMPACT. 
 

capacității). 
 
Un al doilea pas ar fi analiza adecvarii sistemului de 
indicatori15 (luând în considerare teoria schimbării 
reconstruită) identificarea decalajelor și formularea 
de recomandări cu privire la ce alți indicatori 
(inclusiv indicatorii de rezultat) ar trebui luați în 
considerare în procesul de evaluare. Acești indicatori 
și valorile lor (anual din 2011) vor fi adăugati la 
inventarul menționat mai sus, în măsura în care sunt 
disponibile date - valoarea acestora poate constitui 
punctul de pornire al sistemului de indicatori pentru 
viitorul program (sau viitoare intervenții în domeniul 
educației incluzive). 
 
Pentru fiecare dintre obiectivele specifice și 
rezultatele (conform  ToC reconstruite), vom evalua 
dacă progresul a fost conform așteptărilor. Aceste 
așteptări vor fi determinate din date calitative, 
deoarece programul nu stabilește ținte  
pentru indicatorii folosiți, și din date cantitative, în 
cazul indicatorilor pentru care sunt ținte stabilite 
prin Strategia națională 2020 (Tabelul 9, pag. 71). 
 

capacității cadrelor didactice sunt eficace.  
9. Numărul activităților de dezvltare a 
capacitatii cadrelor didactice de sprijin. 7.  
10. Măsura în care activitățile de formare și 
sprijin pentru profesori sunt de o calitate 
necesară pentru a crea competențele 
profesionale necesare (inclusiv aspecte care 
au un impact semnificativ asupra practicilor 
de predare - cum ar fi motivația, stima de sine, 
atitudinile față de diversitate etc.) abordate, 
nevoile de formare continuă să fie abordate, 
practicile de predare îmbunătățite, 
schimbările de atitudine față de incluziune, 
autoevaluarea disponibilității de a lucra cu 
clase, inclusiv studenții cu CES. 
11. Masura în care profesorii apreciaza 
utilitatea documentatiei de pregatit 
suplimentar pentru implementarea 
modelului educatiei incluzive  
 
12. Măsura în care cadrele didactice de 
susținere sunt suficiente și adecvat (eficace) 
formate.  
13. Măsura în care SAP dispun de toate 
resursele necesare pentru a facilita educația 
inclusivă.  
14. Măsura în care serviciile de specialitate 
(psihopedagogice) la nivel de municipiu sau 
raion sunt disponibile si usor accesibile.  

                                                             
15 Evaluarea sistemului de indicatori va fi efectuată în conformitate cu standardele internaționale, urmând a fi aplicate următoarele criterii: ARIA DE ACOPERIRE: 
măsura în care indicatorii au capacitatea de a reflecta obiectivele și operațiunile programului; ECHILIBRU: gradul în care sistemul include o combinație de indicatori 
bine distribuiți (context, input, output, rezultat, impact) și răspunde, prin această combinație, la cerința de informare pentru diferitele categorii / nivele ale părților 
interesate. PROPORȚIONALITATE: indicatorii sunt suficient de complecși și suficient de redusi în contextul specific unui anumit program. CAPACITATE DE 
MANAGEMENT: măsura în care capacitatea instituțională facilitează colectarea, măsurarea, prelucrarea, monitorizarea și comunicarea indicatorilor. 
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15. Măsura în care părinții sunt implicați în 
procesul educațional, inclusiv în elaborarea 
planurilor individuale de dezvoltare.   
16. Măsura în care  SAP gestionează și 
monitorizează adecvat la nivel raional, iar 
CRAP la nivel național, procesul de dezvoltare 
a educației inclusive. 
17. Măsura în care reforma sistemului de 
învățământ special și a sistemului rezidențial 
facilitează progresele preconizate din 
perspectiva educației inclusive.   
18. Numărul de parteneriate naţionale şi 
internaţionale în dezvoltarea şi promovarea 
educaţiei incluzive; 
 

ÎE. 4. Care sunt 
principalii factori care 
influențează realizarea 
sau nerealizarea 
obiectivelor? 

Pentru fiecare set de obiectiv specific / rezultat 
așteptat, factorii care determină / influențează fie 
realizarea, fie nerealizarea vor fi identificați pe baza 
datelor primare și secundare colectate. 
 
O atenție deosebită va fi acordată bunelor practici 
(conform obiectivului 2 al evaluării) legate, în cazul 
acestei întrebări evaluative, de exemple pozitive de 
activități implementate (activități deosebit de 
eficace). 

1. Numărul factorilor care au determinat  
facilitat într-o manieră semnificativă  
obținerea rezultatelor și a produselor 
planificate / necesare. 
2. Numărul de factori care împiedică în mod 
semnificativ obținerea rezultatelor și a 
produselor planificate / necesare 
3. Numărul de bune practici identificate. 

1. Cercetare de birou / 
analiza de documente 
si date 
2. Interviuri la nivel 
național 
3. Interviuri la nivel de 
raion / municipiu / 
local 
4. FG cu experți 
/personal didactic 
5. Studiu de caz la 
nivelul școlii 

EFICIENȚĂ 
ÎE5. Au fost activitățile 
și intervențiile 
eficiente din punct de 
vedere al costurilor? Ar 
fi putut fi 
implementate într-un 
mod mai eficient în 
comparație cu 
alternativele? 

Pentru a răspunde la această întrebare de evaluare, 
se va efectua o analiză cost-eficacitate. În acest scop 
se vor calcula costurile pe activități / rezultate, pe 
baza datelor bugetare furnizate de MECC pentru 
toate activitățile implementate în cadrul 
Programului din diferite surse, bugetare sau extra-
bugetare/puse la dispoziție de alte organizații prin 
intermediul ONG-urilor (în măsura în care datele 

1. Bugetul/tip de acțiune conform fiecărui 
Plan de acțiune aprobat și execuțiilor 
bugetare aferente acestora 
 
2. "Costul unitare" pentru acțiuni sau 
activități comparabile 
 
3. Măsura în care activitățile sunt apreciate ca 
fiind eficiente din punct de vedere al costurilor 

1. Cercetare de birou 
Interviuri la nivel 
național  
2. Analiza cantitativă 
a informațiilor 
bugetare 
Interviuri la nivel de 
raion și la nivel local 
3. FG cu experți 
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referitoare la inputurile financiare vor fi furnizate de 
acestea). 
 
Analiza va ține cont de fondurile efectiv cheltuite 
(conform datelor furnizate de MECC și din 
Rapoartele privind implementarea Strategiei 
sectoriale de cheltuieli pentru sectorul educaţiei ale 
MECC), dar, în general, va fi efectuată și o 
comparație între fondurile preconizate și fondurile 
efectiv cheltuite. 
 
Acolo unde este posibil, vor fi identificate tipuri 
similare de activități identice (de exemplu, 
evenimente științifice, materiale promoționale), 
costurile acestora ("costul unitar") vor fi calculate și 
comparate între ele, în vederea evaluării 
economicității costurilor programului prin raport la 
unul sau mai multe referențiale. De asemenea, în 
măsura în care este posibil, vom compara costurile 
unor acțiuni similare, realizate de diferite 
entități/ONG-uri.  
 
Se va analiza, totodată, și eficiența bugetului dedicat 
educației incluzive (2% din bugetul total pentru 
sectorul educație la nivel de raion) și oportunitatea 
cheltuielilor efectuate în acest context, pentru a 
identifica posibile îmbunătățiri ale modelului de 
finanțare a EI în Moldova.   
 
În măsura posibilului, se vor identifica activități 
alternative / proiectare / set de activități care pot 
avea aceleași rezultate, costurile estimate și cele 
două seturi de costuri comparate (activitățile 
implementate față de cele alternative). Dacă datele 
cantitative sunt problematice, un grup de experți 
poate fi convocat pentru a valida rezultatele 
evaluării. 

(și astfel a crescut, conform obiectivelor 
programului, eficiența utilizării resurselor în 
sistemul educaţional).  
 
4. Măsura în care costurile activităților din 
cadrul Programului sunt mai eficiente (mai 
mici) decât costuri pentru activități similare 
(în cazul în care se identifică astfel de costuri). 
 
5. Măsura în care modelul de finanțare a EI în 
Moldova conduce la cele mai bune rezultate.  
 

/personal didactic 
4. Panel de experți 
5. Atelier pentru 
validarea rezultatelor 
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ÎE6. Au fost obiectivele 
programului (generale 
și specifice), 
activitățile, rezultatele 
imediate și efectele 
obținute la timp? 

Analiza se va concentra pe compararea calendarului 
propus în fiecare Plan de acțiuni cu activitățile efectiv 
implementate. De asemenea, prin preluarea 
informațiilor de la nivelul evaluării eficacității, 
răspunsul la această întrebare va urmări să prezinte 
și dacă rezultatele imediate și efectele activităților 
implementate au fost obținute în timp util/rezonabil. 

1. Măsura în care activitățile au fost realizate 
la timp 
2. Măsura în care rezultatele imediate au fost 
obținute la timp 
3. Măsura în care efectele au fost obținute în 
timp util/rezonabil16 

1. Cercetare de birou 
2. Interviuri la nivel 
național  
3. Interviuri la nivel de 
raion și la nivel local 
4. FG cu experți 
/personal didactic 
5. Panel de experți 
6. Atelier pentru 
validarea rezultatelor 
 

ÎE7. Sunt resursele 
(financiare, umane, 
materiale, de capital) 
suficient de eficiente?  

Pentru a completa și triangula analiza monetară 
(ÎE5) și în special în cazul în care "costurile unitare" 
nu pot fi calculate din cauza lipsei datelor privind 
bugetele și execuțiile bugetare (sau dacă bugetele nu 
sunt înscrise în planurile de acțiune, deoarece 
analizăm și activități pentru care nu s-a alocat buget 
dedicat), va fi evaluată o analiză calitativă a tuturor 
tipurilor de resurse utilizate în raport cu efectele. 
 
Analizele pentru a răspunde la această ÎE va 
completa analize anterioare realizate pentru IE 3 
(suficiența resurselor – a se vedea indicaorii aferenți 
ÎE 3) ți 5, inclusive din perspectiva adecvării 
modelului de finanțare a EI în Moldova.  
 

1. Lista exhaustivă a resurselor utilizate, 
determinată pe baza analizei calitative 
2. Măsura în care resursele umane au fost 
eficient utilizate și au generat rezultate și 
efecte notabile 
3. Măsura în care resursele materiale 
existente au fost eficient utilizate și au 
generat rezultate și efecte notabile 
4. Măsura în care alte tipuri de resurse au fost 
eficient utilizate și au generat rezultate și 
efecte notabile 

1. Cercetare de birou 
2. Interviuri la nivel 
național  
3. Interviuri la nivel de 
raion și la nivel local 
4. Panel de experți 
5. FG cu experți 
/personal didactic 
6. Atelier pentru 
validarea rezultatelor 
 

ÎE8. Cât de bine a fost 
gestionată 
implementarea 
activităților? Cum au 
fost folosite 
instrumentele de 
management și 
monitorizare și ce alte 

Întrebarea se referă la managementul Programului 
și răspunsul poate fi formulat doar pe baza 
răspunsurilor la toate întrebările referitoare la 
eficacitate și eficiență de mai sus. 
  
Totuși, pentru a răspunde la întrebarea de evaluare 
trebuie, în primul rând, reconstruit și descris 
sistemul de management al Programului. 

1. Măsura în care a fost definit un plan de 
management al programului 
2. Măsura în care a fost definit un plan de 
monitorizare și evaluare a programului 
3. Măsura în care strategia de management a 
fost eficientă în ansamblu 
4. Nivelul estimat de eficiență pentru fiecare 
tehnică sau instrument de management al 

1. Cercetare de birou 
2. Interviuri la nivel 
național  
3. Interviuri la nivel de 
raion și la nivel local 
4. FG cu experți 
/personal didactic 
5. Panel de experți 

                                                             
16 Programul a avut 3 faze: cadrul normativ, pilotarea EI și realizarea masivă a EI. A inclus planuri de acțiune care prevedeau acțiuni concrete, pe an / perioade (2015-
2017). Pentru 2018-2020 planul a fost avizat doar. Min Educației a emis un Ordin pentru EI ( pe zona educației). 
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instrumente puteau fi 
utilizate? 

 
Întrebarea va fi abordată având în minte și cele mai 
bune practici, metode și tehnici de management. În 
vederea evaluării corecte a indicatorilor propuși, în 
prima fază, pentru a răspunde la întrebarea de 
evaluare, va fi stabilit un sistem de benckhmarking 
privind utilizarea celor mai bune practici de 
management și monitorizare. 
 
Ulterior, se vor determina cele mai eficace și eficiente 
elemente din strategia de management, inclusiv 
instrumentele de management și monitorizare care 
dau cele mai bune rezultate. 
 
Valoarea adăugată principală a răspunsului la 
acestă întrebare de evaluare este formularea de 
recomandări pentru profesionalizarea și 
eficientizarea sistemului de management al 
programului/intervențiilor în EI, precum și de 
monitorizare - în completarea recomandărilor 
aferente indicatorilor menționate la ÎE 3.  

programului identificat 
4. Nivelul estimat de eficiență pentru fiecare 
tehnică sau instrument de monitorizare al 
programului identificat 

6. Atelier pentru 
validarea rezultatelor 
 

SUSTENABILITATE 
ÎE9. Au fost 
sustenabile / durabile 
țintele și rezultatele 
obținute? Se asigură 
sustenabilitate prin 
implementarea 
Programului?  

Pentru a răspunde la această întrebare evaluativă, 
analiza se va concentra pe măsura în care sunt 
asigurate condițiile pentru sustenabilitatea 
acțiunilor deja implementate 
1. Factorii interesați au înțelegerea și capacitatea de 
a continua activitățile implementate (atât la nivel 
național, cât și la nivel local). 
2. Resursele umane implicate continuă activitățile 
după încheierea acestora (există un nivel redus de 
transfer / plecare în rândul personalului implicat în 
activitățile implementate - toate tipurile, inclusiv 
dezvoltarea legislației) 
3. Noile cunoștințe și instrumentele dezvoltate în 
cadrul activităților implementate continuă să fie 
folosite după finalizarea Programului (kituri de 

1. Continuitatea angajării resurselor umane 
implicate. 
2. Gradul de garantare a fondurilor pentru 
continuarea activităților. 
3. Angajamentul părților interesate (la toate 
nivelurile, inclusiv părinții) de a continua 
activitățile necesare pentru asigurarea 
sustenabilității. 
4. Prevederi legate de educația incluzivă în 
Programul pe termen lung al MECC și 
alocările bugetare 
5. Măsura în care cunoștințele și 
instrumentele dezvoltate continuă să fie 
utilizate de către beneficiarii lor. 
 

1. Cercetare de birou / 
analiza de documente 
si date 
2. Interviuri la nivel 
național 
3. Interviuri la nivel de 
raion / municipiu / 
local 
4. FG cu experți 
/personal didactic 
5. FG cu părinți  
6. Studiu de caz la 
nivelul școlii 
7. Atelier pentru 
validarea rezultatelor 
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instruire a cadrelor didactice în domeniul educației 
incluzive). 
4. Relația construită între școli, părinți și alți membri 
ai comunității continuă. 
5. În general, fondurile sunt asigurate (bugetul 
național și / sau fondurile UE) pentru continuarea 
activităților planificate pentru implementarea 
programului. 
Bune practici (la nivel național sau local) privind 
activitățile durabile sau măsurile luate pentru a 
asigura sustenabilitatea vor fi identificate și 
prezentate în raportul de evaluare. 

ÎE10. Care sunt 
principalii factori care 
influențează 
sustenabilitatea 
rezultatelor, la nivel de 
efecte și produse? 
 

Pentru fiecare set obiectiv specific / rezultat așteptat, 
vor fi identificați factorii care determină / 
influențează sustenabilitatea (sau absența acestora), 
pe baza datelor primare și secundare colectate. 
 
O atenție deosebită va fi acordată bunelor practici 
(conform obiectivului 2 al evaluării) vizând, în cazul 
acestei întrebări de evaluare, exemple pozitive de 
activități sustenabile. 

1. Numărul factorilor care au determinat/ 
facilitat într-o manieră semnificativă  
sustenabilitatea rezultatelor și a produselor. 
2. Numărul de factori care împiedică /reduc 
sustenabilitatea rezultatelor și a produselor 
3. Numărul de bune practici identificate din 
perspectiva sustenabilității. 

1. Cercetare de birou / 
analiza de documente 
si date 
2. Interviuri la nivel 
național 
3. Interviuri la nivel de 
raion / municipiu / 
local 
4. FG cu experți 
/personal didactic 
5. Studiu de caz la 
nivelul școlii 
6. Atelier pentru 
validarea rezultatelor 
 

IMPACT 
ÎE11. În ce măsură 
implementarea 
Programului a avut și 
poate avea în 
continuare efecte 
asupra accesului, 
calității și relevanței 
serviciilor de educație 
incluziv pentru cei care 

O abordare bazată pe teorie va fi adoptată pentru a 
răspunde acestei întrebări evaluative. Abordarea 
centrată pe teorie se va baza pe date cantitative 
disponibile (a se vedea indicatorii din următoarea 
coloană, din 2011, în măsura în care acestea sunt 
disponibile) și pe datele calitative existente (în 
studiile elaborate) și colectate în mod specific pentru 
această evaluare (în principal prin interviuri, FG 
organizate separat sau în cadrul studiului de caz).  

1. Număr de copii cu CES/dizabilități de 
vârstă școlară  la nivel național / 
raion; 

2. Rata de cuprindere în învăţămîntul 
preşcolar şi general a copiilor cu 
cerinţe educaţionale speciale (nivel 
național, raion, municipalitate) / 
Numărul de copii cu CES/dizabilități  
școlarizați (masă/educație specială/la 

1. Cercetare de birou / 
analiza de documente 
si date 
2. Interviuri la nivel 
național 
3. Interviuri la nivel de 
raion / municipiu / 
local 
4. FG cu experți 
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au dreptul la acestea 
(deținători de 
drepturi)? 
Ce s-a întâmplat 
datorită implementării 
Programului și care 
este diferența reală 
adusă la nivelul 
deținătorilor de 
drepturi? Câți copii au 
beneficiat de program? 
(la această întrebare se 
răspunde și prin ÎE3- 
Eficacitate, întrucât 
numărul de copii care 
au beneficiat de 
Program ar trebui să 
fie un indicator de 
rezultat al 
programului) 

Abordarea propusă (detaliată în următorul capitol - 
studiu de caz bazat pe școală) este menită să asigure 
o evaluare adecvată a impactului, în concordanță cu 
ToC reconstruită / elementele cerute de întrebarea de 
evaluare și principalele aspecte indicate de 
obiectivele generale a programului: 
• Accesul la serviciile de educație incluzivă pentru 
deținătorii de drepturi (în conformitate cu GO 1) 
• Calitatea serviciilor de educație incluzivă pentru 
deținătorii de drepturi (GO 2, 3) 
• Relevanța serviciilor de educație incluzivă pentru 
deținătorii de drepturi 
• Crearea unei culturi și a unei societăți incluzive.  
Pentru a completa analizele necesare pentru a 
răspunde ÎE3, analizele efectuate pentru a identifica 
impactul se vor concentra pe beneficiarii finali ai 
programului - copii, conform impactului preconizat în 
procesul de reconstrucție al ToC: 
În ceea ce privește impactul așteptat, acesta urmează 
să se reflecte la nivel pedagogic, în calitatea educației 
din Republica Moldova, psihologic, într-o dezvoltare 
mai armonioasă a tuturor copiilor, social, printr-o 
mai bună integrare a acestora în societate și 
economic, printr-o mai bună reușită economic 
generată de plusul de integrare socială și dezvoltare 
personală a tuturor elevilor. 
 
Public opinion on IE will be assessed based on 
secondary data already in place (analysed in diferent 
studies available) and indirectly, through data 
collected from the stakeholders involved in the 
evaluation.  

domiciliu) 
3. Numărului de copiii din învăţămîntul 

rezidenţial (categorii de vârstă, tipuri 
de dizabilități/nevoi speciale); 

4. Numărul copiilor aflați în risc de 
excluziune socială (serii de timp 
complete și dezagregare teritorială nu 
sunt disponibile); 

5. Copii cu vârsta sub 18 ani, cu 
dizabilități recunoscute pentru prima 
dată 

6. Copiii sub 18 ani, cu dizabilități, aflați 
în observare (la sfârșitul anului) la 
1000 de copii de vârstă respectivă, sub 
aspect teritorial 

7. Copiii cu dizabilități în vârstă de până 
la 18 ani, în observare (la sfârșitul 
anului) din motive de dizabilitate 

8. Măsura în care toți copii sunt 
monitorizați și evaluați pentru 
identificarea celor cu CES  

9. Măsura în care planuri individuale de 
integrare educațională sunt 
implementate integral.  

10. Măsura în care criteriile de EI sunt 
respectate la nivelul educației 
universitare (pe baza rapoartelor de 
evaluare ANACEC).   

11. Evoluția opiniei publice în problema 
educaţiei incluzive.   

12. Masura în care părinții sunt 
mulțumiți de practicile educative 
incluzive si în care a crescut 
implicarea lor în viața școlară a 
copilului (based on secondary data 
from studies already carried out). 

/personal didactic 
5. FG cu copii 
6. Studiu de caz la 
nivelul școlii 
7. Panel de experți 
8. Atelier pentru 
validarea rezultatelor 
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Aspectele legate de egalitatea de șanse, abordarea bazată pe drepturile omului în materie de programare și managementul 
bazat pe rezultate vor fi abordate în cadrul întrebărilor de evaluare sau, dacă este necesar, vor fi dezvoltate ca puncte specifice 
conform Ghidului ONU privind integrarea drepturilor omului și egalitatea de gen în evaluare. 

A se vedea secțiunea 
4.3.  

ARIA DE CUPRINDERE 
ÎE 12.  Activitățile și 
intervențiile au 
asigurat 
reprezentativitatea 
acoperirii? Au 
beneficiat de Program 
copiii vulnerabili și 
familiile lor, inclusiv 
copiii ai căror părinții 
sunt plecați în alte 
țări, copiii săraci și 
marginalizați? 
 

Analiza se va concentra pe identificarea copiilor care 
au beneficiat de Program, cu accent pe copiii 
vulnerabili și familiile lor.  
Întrebarea se referă la aria de cuprindere a 
Programului și la măsura în care activitățile și 
interventiile realizate au vizat categoriile de 
beneficiari conform planificării inițiale. De 
asemenea, se referă la măsura în care copii in diferite 
situații de vulnerabilitate au beneficiat de acestea, 
inclusiv copii dezavantajați socio-economic și afectiv 
(copii cu unul sau ambii părinți plecați în alte țări, 
copii din familii sărace sau în risc de marginalizare).  
Întrebarea va urmări atât analiza prevederilor legale 
și normative relevante, analize din datele calitative 
(înțelegerea educației incluzive în sens larg, 
înțelegerea grupurilor țintă ale Programului de către 
factorii de decizie, specialisti , cadre didactice) , cât și 
analiza datelor privind numărul copiilor aflați în risc 
de excluziune socială, numărul de copii cu unul sau 
mai mulți părinți plecați în altă țară, care au rămas 
în grija rudelor, în măsura în care aceste date sunt 
disponibile. 
Întrebarea va fi analizată în relație cu indicatorii de 
la ÎE 3 și cu ÎE 11. 

1. Numărul copiilor aflați în risc de 
excluziune socială (serii de timp 
complete și dezagregare teritorială nu 
sunt disponibile) 

2. Numărul copiilor cu unul sau ambii 
părinți plecați la muncă în străinătate  

3. Măsura în care cadrul strategic și 
normativ pentru educație inclusivă 
este complet și clar (cu privire la 
diferite situatii de vulnerabilitate) 

4. Măsura în care cadrul metodologic și 
pedagogic pentru incluziunea tuturor 
copiilor este complet și adecvat (cu 
privire la diferite situatii de 
vulnerabilitate).  

5. Măsura în care Centrele de resurse 
pentru educație inclusivă (Resource 
Centres for Inclusive Education) au 
valoare adaugată din perspectiva 
educației inclusive.     

1. Cercetare de birou/ 
analiză de documente 
și date 
2. Interviuri la nivel 
național  
3. Interviuri la nivel de 
raion / municipiu / 
local 
4. FG cu experți / cadre 
didactice 
5. Atelier pentru 
validarea rezultatelor 
 

COORDONARE 
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ÎE 13. Care a fost rolul 
MECC, Ministerului 
Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale, 
Ministerului de 
Finanțe, precum și al 
altor ministere, 
autorități publice 
locale, organizații ale 
societății civile (OSC), 
comunității și altor 
actori cheie în 
planificarea, 
coordonarea, 
implementarea și 
monitorizarea 
Programului? 
Care a fost rolul și 
avantajul comparativ 
al UNICEF? 

Întrebarea privește eficacitatea mecanismelor de 
coordonare si de cooperare in planificarea, 
implementarea si monitorizarea Programului, 
măsura în care au existat roluri si responsabilități 
clare si modalitati de informare si de ajustare intre 
parteneri. Analiza vizeaza: 
- intelegerea comunună asupra Programului la 
nivelul actorilor cheie 
- existenta unor mecanisme eficace de coordonare 
între acestia 
- existenta unor mecanisme de monitorizare si de 
informare asupra activităților, realizărilor sau 
provocărilor fiecărui actor cheie, 
- rolul UNICEF de catalizator al interventiilor si 
eforturilor de implementare 

1. Tipul și gradul de implicare a 
stakeholderilor (factorilor interesați) în 
proiectarea, coordonarea, implementarea și 
monitorizarea Programului, pe baza nevoilor 
și priorităților acestora. 
 
2. Măsura în care UNICEF a catalizat 
eforturile de a sprijini educația incluzivă. 
Factorii care au influențat rolul UNICEF. 

1. Cercetare de birou/ 
analiză de documente 
și date 
2. Interviuri la nivel 
național  
3. Interviuri la nivel de 
raion / municipiu / 
local 
4. Panel de experți 
5. Atelier pentru 
validarea rezultatelor 
 

COERENȚA 
ÎE14. Care au fost 
domeniile și 
modalitățile de 
cooperare cu alte 
agenții ONU și 
parteneri de dezvoltare 
în ceea ce privește 
implementarea 
programului? A existat 
o coerență între 
intervențiile susținute 
de diferite agenții? 

Analiza va urmări dacă programul este implementat 
în complementaritate și posibilă sinergie cu alte 
intervenții relevante (naționale sau finanțate de alți 
donatori, inclusiv UNICEF). Această evaluare va lua 
în considerare în mod cuprinzător alte agenții ale 
ONU și parteneri de dezvoltare implicați în 
implementarea programului sau în alte inițiative 
legate de educația incluzivă. 
 
În acest context, va vi realizat un inventar al 
intervențiilor complementare (în afara celor 
prevăzute în planurile de acțiune) finanțate de toate 
agențiile ONU și partenerii de dezvoltare implicați. 

1. Măsura în care Programul este 
complementar altor initiative la nivel național 
sau local, alte altor institutii donatoare  
2. Masura în care au existat mecanisme de 
cooperare intre agentii si institutii patenere, 
astfel incat sa se asigure, pe parcurs, sinergia 
interventiilor.  
 

1. Cercetare de birou 
2. Interviuri la nivel 
național  
3. Panel de experți 
4. Atelier pentru 
validarea rezultatelor 
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Anexa 5. Interviuri – ghiduri și persoane intervievate 
 

Participanti stakeholderi la nivel național 
Nr. Nume Institutia 

1.  Carolina Gîncu  MECC 
2.  Rodica Josan MECC 
3.  Viorica Marț MECC 
4.  Virginia Rusnac CRAP 
5.  Liudmila Lefter UNICEF 
6.  Larisa Virtosu UNICEF 
7.  Galina Bulat LUMOS Foundation 
8.  Tatiana Cernomorit OHCHR 
9.  Liliana Rotaru ASPCF (Alianta ONG-urilor active pentru 

Protecția Socială a Copilului și Familiei) 

10.  Daniela Mămăligă Parteneriate pentru fiecare copil 

11.  Liliana Rotaru 
 

CCF Moldova 

12.  Prof. dr. Nicolae Bucun ISE Moldova 
13.  Elisa Deutschmann KULTUR KONTAKT 
14.  Olga Rusnac,  

 
Ministerul Finanțelor 
Finantele în educație, cultură și cercetare 

15.  Veronica Gobjilă 
 

Ministerul Finanțelor 
Finantele în educație, cultură și cercetare 

16.  Irina Rusu Ministerul Finanțelor 
Finantele în educație, cultură și cercetare 

17.  Gheorghe Trofin 
 

Ministerul Muncii, Sanatatii si Protecției Sociale 
Direcția Politici de protecție a drepturilor 
copilului și a familiilor cu copii 
 

18.  Vasile Cușcă 
 

Direcția Politici de protecție a drepturilor 
persoanelor cu dizabilități 

19.  Andrei Chiciuc Agenția Națională de Asigurare a Calității în 
Educație și Cercetare 

Participanti stakeholderi la nivel de raion 

20.  Svetlana Gorea 
Centrul Psiho-Socio-Pedagogic Chișinău (în 
cadrul căruia funcționează și SAP Chișinău) 

21.  Carolina Cugut  
SAP Chișinău 

22.  Veronica Negrei 
Direcția Generală de Educație Chișinău 

23.  Armașu Sergiu (Primar) 
Procopi Nelea  
Mîța Lilia  (Secretar al 
consiliului) 
Luca Natalia (Specialist) 

Primărie – Ialoveni 

24.  Șincovici Angela (Șef SAP) SAP Ialoveni 
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Ghiduri de interviu – Stakeholderi la nivel național 
 MECR 
 UNICEF 
 ONG-uri 
 Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică 

 
25.  Galina Niță, Șef Direcție 

Generală Educație 
Direcția Generală de Educație Ialoveni  

26.  Margarita Tonu - șef 
Direcția Asistență Socială și 
Protecție a Familiei 
 

Direcția de Asistență Socială Ialoveni 

27.  Anadela Tofilat 
(Viceprimar) 
 

Primăria Hîncești 

28.  Rusu Viorica 
Nazari Olga 
Talmaci Mariana 

Direcția de Asistență Socială Hîncești 
 

29.  Valentina Tonu (Șef 
direcție) 
 

Direcția Generală de Educație Hîncești 

30.  Iusico Maria  
Cirnu Svetlana 
Ungureanu Valentina 
Bulună Stela 
Emelianova nadejda 
Corja Zinaida 

SAP Hîncești 
 

31.  Florentina Nina Cotovanu 
 

Centrul de zi Pasărea Albastră - Hîncești 

32.  Nina Cereteu Primăria Drochia  
33.  Ion Recean Direcția Învățământ, Tineret și Sport Drochia 
34.  Tudor Golban Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei 

Drochia 
35.  Luca Rada 

Daschinescu Diana 
Bugai Angela 
Taran Valentina 

SAP Drochia 

36.  Larisa Nesterenco Primăria Cahul 
37.  Valeriu Baban Direcția Generală Învățămînt Cahul 
38.  Lilia Moraru Direcția asistență socială și protecția familiei 

Cahul 
39.  Mariana Budan SAP Cahul 
40.  Pascal Ecaterina Direcția învățămînt general Basarabeasca 
41.  Valentin Cimpoes Primaria Basarabeasca 
42.  Mihail Martînov Direcția asistență socială și protecția familiei 

Basarabeasca 
43.  Galina Urdea SAP Basarabeasca 
44.  Grigorii Robu Primăria Nisporeni 
45.  Sterpu Nina Direcţia Învăţământ, Tineret şi Sport Nisporeni 
46.  Xenia Axente Direcția asistență socială și protecție a familiei 

Nisporeni 
47.  Ludmila Dumbravă SAP Nisporeni 
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 Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare 
 Alți parteneri 
 Întrebările vor fi selectate sau eliminate din listă, în func ție de profilul intervievatului. 

Lista completă va fi adresată MECR și CRAP. 
 

Cunoașterea modelului și coordonarea 

1. Cum ați descrie în câteva cuvinte Programul pentru dezvoltarea educației incluzive pentru 
anii 2011-2020, implementat în Republica Moldova?  

2. Cum a fost implicată instituția dumneavoastră în design-ul, coordonarea, implementarea 
și monitorizarea Programului? 

 

Relevanță și coerență 

1. Cum se corelează Programul pentru dezvoltarea educației incluzive pentru anii 2011-2020 
cu politicile publice sau cu alte initiative dezvoltate/promovate/pledate/implementate (rolul 
în politica publică care urmează săfie adaptat conform intervievatorului) de către instituția 
dumneavoastră? 

2. În ce cadru strategic este sprijinită sau implicată instituția dumneavoastră în Programul 
pentru dezvoltarea educației incluzive pentru anii 2011-2020? 

3. În ce măsură factorii identificați ca probleme și nevoi în 2010-2011, când programul a fost 
elaborat, continuă să fie prezenți/relevanți pentru sistemul educational din Moldova din 
ultimii ani? (a se vedea factorii enumerați în anexa la prezentul ghid) 

Eficacitate 
4. Având în vedere experiența și cunoștințele dumneavoastră, cum apreciați/evaluați cadrul 

strategic și legal pentru educația incluzivă din Moldova? 
5. Având în vedere experiența și cunoștințele dumneavoastră, cadrul methodologic și 

pedagogic pentru incluziunea tuturor copiilor, elaborat pentru perioada 2011-2019, inclusiv 
dezvoltarea curiculumului, a ghidurilor și a planurilor individuale, este complet și adecvat? 
Câtde bine sunt adaptate aceste resurse și tehnologii utilizate pentru diferitele nevoi de 
învățare ale copiilor și pentru etapele diferite de dezoltare?  

6. Având în vedere experiența și cunoștințele dumneavoastră, în ce măsură este accesibilă 
infrastructura scolară pentru toți copiii?  

7. Având în vedere experiența și cunoștințele dumneavoastră, în ce măsură mediul școlar este 
unul incluziv și prietenos pentru copiii cu nevoi educaționale speciale? Vă rugăm să vă 
gândiți la infrastructură, la tehnologiile utilizate, la cadrul methodologic și pedagogic, dar 
și la culturile instituționale școlare, precum și la interacțiunile dintre elevi/studenți din 
clasă etc. 

8. Având în vedere experiența și cunoștințele dumneavoastră, cum apreciați/evaluați 
reformele implementate pentru dezinstituționalizarea copiilor cu cerințe educaționale 
speciale? Cât de reușit a fost procesul din punctul dumneavoastră de vedere? Care sunt 
factorii cei mai importanți care au influențat implementarea măsurilor planificate și 
situația actuală (vă rugăm să consultați factorii care au avut atât influență pozitivă, cât și 
negativă. 

9. Având în vedere experiența și cunoștințele dumneavoastră, cum apreciați/evaluați rolul și 
activitatea Centrelor de Resurse pentru Educația Incluzivă? Cum ați defini valoarea 
adăugată a acestora pentru incluziunea tuturor copiilor în sistemul educational?  

10. Având în vedere experiența și cunoștințele dumneavoastră, cum apreciați/evaluați rolul și 
activitatea Serviciilor de Asistență Psihopedagogică și a Centrului Republican (SAP și 
CRAP)? Cum ați defini valoarea adăugată a acestora pentru incluziunea tuturor copiilor în 
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sistemul educational? Cum se realizează monitorizarea acestui proces de către SAP și 
CRAP?   

11. Având în vedere experiența și cunoștințele dumneavoastră, cum apreciați/evaluați nivelul 
de pregătire și competențele profesorilor în ceea ce privește educația incluzivă? Au fost 
disponibile instruiri și resurse pentru profesori? Au fost acestea eficace pentru generarea 
competențelor adecvate? Vă rugăm să faceți diferența între profesorii de sprijin pentru 
copiii cu cerințe educaționale speciale și ceilalți profesori. 

12. În ce măsură serviciile de sprijn pentru copii cu cerințe educaționale speciale sunt 
disponibile la nivel de departament/municipiu?   

13. Având în vedere experiența și cunoștințele dumneavoastră, cum sunt implicați părinții în 
procesul educațional, inclusiv în pregătirea planurilor individuale de dezvoltare?  

14. Care sunt factorii cei mai importanți care au influențat implementarea măsurilor 
planificate și situația actuală privind educația incluzivă în Moldova? Vă rugăm să vă gândiți 
la factorii care afectează cadrul strategic și legal, cadrul metodologic și pedagogic, 
infrastructura și mediul școlar, cadrul instituțional, capacitatea resurselor umane, 
disponibilitatea serviciilor și participarea părinților la managementul școlii și la elaborarea 
planurilor individuale de dezvoltare.  

15. Având în vedere experiența și cunoștințele dumneavoastră, instituția pe care o reprezentați 
este implicată în cooperarea națională sau internațională pentru dezvltarea educației 
incluzive?  

 
Eficiență (întrebările 16-18 vor fi adresate doar autorităților publice și UNICEF) 

16. Având în vedere experiența și cunoștințele dumneavoastră, este eficient modelul bugetar 
pentru Programul pentru dezvoltarea educației incluzive pentru anii 2011-2020? 

17. Cum apreciați costurile acțiunilor implementate legate de rezultatele (outcome-urile) deja 
discutate? 

18. Cum apreciați costurile Programului pentru dezvoltarea educației incluzive pentru anii 
2011-2020 în comparație cu alte politici din domeniul educației? 

19. Cum apreciați timpul necesar pentru ca măsurile să fie implementate și rezultatele 
(outcome-urile) să fie vizibileîn domeniul educației incluzive?  

20. Credeți că resursele planificate pentru Programul pentru dezvoltarea educației incluzive 
pentru anii 2011-2020 sunt suficiente? Ce resurse suplimentare ar fi necesare? 

21. Cum apreciați managementul programului? Ce instrumente sau tehnici de management au 
fost utilizate? Vă rugăm să vă gândiți la existența și claritatea unui plan de management, 
a unui plan de monitorizare etc. 

 
Sustenabilitate 

22. În ce măsură sunt asigurate fonduri pentru continuarea activităților privind dezvoltarea 
educației incluzive?  

23. În ce măsură resursele umane instruite și pregătite (la toate nivelurile) pentru educația 
incluzivă vor continua să fie angajate?  

24. În ce măsură cunoștințele și instrumentele dezvoltate pentru incluziunea tuturor copiilor 
în educație continuă să fie utilizate de către beneficiarii acestora? 

25. În ce măsură sunteți angajat să continuați activitățile privind dezvoltarea educației 
incluzive? În ce măsură alte părți interesate sunt angajate să continue activitățile privind 
dezvoltarea educației incluzive?  

26. Care sunt cei mai importanți factori care influențează disponibilitatea fondurilor, 
resurselor umane, utilizarea altor resurse sau implicarea părților interesate în continuarea 
activităților privind dezvoltarea educației incluzive? 

Impact 
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27. Având în vedere experiența și cunoștințele dumneavoastră, vă rugăm să descrieți impactul 
cel mai important al Programului pentru dezvoltarea educației incluzive pentru anii 2011-
2020, implementat în Republica Moldova. 

28. Având în vedere experiența și cunoștințele dumneavoastră, vă rugăm să indicați cele mai 
importante date disponibile pentru a măsura acest impact. Vă rugăm, de asemenea, să 
menționați dacă instituția dumneavoastră gestionează oricare dintre aceste date. O listă de 
indicatori va fi discutată cu fiecare instituție.  

 
Acoperire 

29. Având în vedere experiența și cunoștințele dumneavoastră, au fost vizați toți copiii aflați în 
dificultate de Programul pentru dezvoltarea educației incluzive pentru anii 2011-2020, 
implementat în Republica Moldova? Există vreun grup țintă care nu a fost acoperit de 
scopul sau de activitățile programului?  
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Anexă. Factorii care determină și agravează excluderea copiilor, a tinerilor și a adulților din 
sistemul de învățământ, în conformitate cu Programul pentru dezvoltarea educației incluzive 
pentru anii 2011-2020. 
 
Factori ce țin de reglementare: 

a. lipsa cadrului normativ-conceptual pentru dezvoltarea educației incluzive; 
b. lipsa de coerență între legislație în domeniul educației și în domeniul protecției 

sociale; 
c. lipsa unor mecanisme adecvate pentru evaluarea dezvoltării copiilor și 

determinarea nevoilor educaționale speciale; 
d. imperfecțiunea procedurilor de referire a copiilor cu cerințe educaționale speciale la 

instituțiile de învățământ; 
e. implementarea inadecvată a cadrului de reglementare adoptat la nivelul 

administrației publice locale și furnizorilor de servicii educaționale; 
f. insuficiența mecanismelor trans-sectoriale de implementare a legislației privind 

protecția drepturilor copilului; 
g. lipsa mecanismelor de colectare și prelucrare a datelor statistice valabile privind 

numărul și categoriile de copii, tineri și adulți, excluși în prezent din sistemul 
educațional. 
 

Factori sociali și economici: 
a) diferențele în ceea ce privește accesul și calitatea serviciilor educaționale pe medii 

de reședință; 
b) subestimarea valorii cheltuielilor cu educația în structura cheltuielilor de consum 

ale familiilor; 
c) informarea insuficientă a părinților despre oportunitățile de educație disponibile 

pentru diferite grupuri de copii și tineri; 
d) creșterea numărului de familii dezintegrate și a copiilor rămași în îngrijire de către 

rude sau abandonați din cauza migrației părinților peste hotare; 
e) maltratarea, neglijarea și abuzul copiilor și tinerilor în familii și în instituțiile 

sociale; 
f) insuficiența și utilizarea ineficientă a resurselor bugetare alocate. 

 
Factorii pedagogici: 

g) lipsa unor modele de practici incluzive teoretic întemeiate și validate experimental; 
h) curriculumul supraîncărcat, inflexibil care nu este orientat spre utilizarea 

potențialului fiecărui copil, tânăr, adult, manuale neajustate cerințelor 
educaționale speciale; 

i) sistemul de evaluare neajustat cerințelor educaționale individuale; 
j) lipsa sau insuficiența serviciilor specializate (psihologice, psihopedagogice, 

logopedice, sociale etc.) în instituțiile de învățământ pentru copii, tineri și adulți; 
k) sistem de învățământ incluziv inițial și continuu inconsistent; 
l) lipsa personalului didactic de sprijin și a personalului calificat de asistență specială: 

psihologi, logopedici, profesori-psihologi, asistenți sociali, psihoterapeuți, 
kinetoterapeuți, neurologi psihiatri etc., necesare pentru asigurarea educației 
incluzive; 

m) slaba/lipsa de cooperare între instituțiile de învățământ la diferite niveluri și etape, 
între învățământul general și învățământul special, între școală și familie, familie 
și comunitate. 
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Factori instituționali: 
n) lipsa instituțiilor preșcolare în 230 de localități ale țării și lipsa școlilor în 250 de 

localități; 
o) insuficiența materialelor didactice: manuale, cărți, echipamente, ajutoare vizuale, 

jucării etc .; 
p) inconsecvența infrastructurii instituțiilor de învățământ cu cerințele specifice de 

acces ale copiilor și tinerilor cu dizabilități: lipsa rampelor de acces, ieșiri largi, 
ascensoare, toalete adaptate, echipamente adecvate etc.; 

q) administrarea resurselor ineficiente și iraționale (materiale, resurse umane, timp 
etc.) în instituțiile de învățământ comparativ cu nevoile reale ale comunităților; 

r) lipsa managementului educațional participativ (profesori, elevi, familie, 
comunitate), pe baza rezultatelor și calității în cadrul instituției de învățământ; 

s) lipsa autonomiei instituțiilor de învățământ în gestionarea resurselor financiare în 
funcție de cerințele educaționale ale diferitelor categorii de copii; 

t) lipsa cooperării dintre instituțiile publice și serviciile sociale, între sectorul 
guvernamental și cel neguvernamental în domeniul dezvoltării și implementării 
educației incluzive.  
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Ghiduri de interviu – Stakeholderi la nivel național 
 

Ministerul  Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, 
Agenția Națională Asistență Socială 

 

Cunoașterea modelului și coordonarea 

1. Cum ați descrie în câteva cuvinte Programul pentru dezvoltarea educației incluzive pentru 
anii 2011-2020, implementat în Republica Moldova?  

2. Cum a fost implicată instituția dumneavoastră în design-ul, coordonarea, implementarea 
și monitorizarea Programului? 

Relevanță și coerență 

1. Cum se corelează Programul pentru dezvoltarea educației incluzive pentru anii 2011-2020 
cu politicile publice sau cu alte initiative dezvoltate/implementate de către instituția 
dumneavoastră? 

2. În ce cadru strategic este sprijinită sau implicată instituția dumneavoastră în Programul 
pentru dezvoltarea educației incluzive pentru anii 2011-2020? 

Eficacitate 
3. Având în vedere experiența și cunoștințele dumneavoastră, cum apreciați/evaluați cadrul 

strategic și legal pentru educația incluzivă din Moldova? 
4. Având în vedere experiența și cunoștințele dumneavoastră, în ce măsură este accesibilă 

infrastructura scolară pentru toți copiii, în special pentru cei cu Cerințe Educaționale 
Speciale?  

5. Având în vedere experiența și cunoștințele dumneavoastră, cum apreciați/evaluați 
reformele implementate pentru dezinstituționalizarea copiilor cu Cerințe Educaționale 
Speciale? Cât de reușit a fost procesul din punctul dumneavoastră de vedere? Care sunt 
factorii cei mai importanți care au influențat implementarea măsurilor planificate și 
situația actuală  

6. În ce măsură sunt disponibile serviciile de sprijin pentru copii cu cerințe educaționale 
speciale la nivel de departament/municipiu? 

7. Care sunt factorii cei mai importanți care au influențat implementarea măsurilor 
planificate și situația actuală privind educația incluzivă în Moldova? Vă rugăm să vă gândiți 
la factorii care afectează cadrul strategic și legal, infrastructura și mediul școlar, cadrul 
instituțional, capacitatea resurselor umane, disponibilitatea serviciilor.  

8. Având în vedere experiența și cunoștințele dumneavoastră, instituția pe care o reprezentați 
este implicată în cooperarea națională sau internațională pentru dezvltarea educației 
incluzive?  

Eficiență  
9. Având în vedere experiența și cunoștințele dumneavoastră, este eficient modelul bugetar 

pentru Programul pentru dezvoltarea educației incluzive pentru anii 2011-2020? 
10. Cum apreciați costurile acțiunilor implementate legate de rezultatele (outcome-urile) 

menționate? 
11. Cum apreciați timpul necesar pentru ca măsurile să fie implementate și rezultatele 

(outcome-urile) să fie vizibileîn domeniul educației incluzive?  
12. Credeți că resursele planificate pentru Programul pentru dezvoltarea educației incluzive 

pentru anii 2011-2020 sunt suficiente? Ce resurse suplimentare ar fi necesare? 
13. Cum apreciați managementul programului? Ce instrumente sau tehnici de management au 

fost utilizate? Vă rugăm să vă gândiți la existența și claritatea unui plan de management, 
a unui plan de monitorizare etc. 

Sustenabilitate 
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14. În ce măsură sunt asigurate fonduri pentru continuarea activităților privind dezvoltarea 
educației incluzive?  

15. În ce măsură resursele umane instruite și pregătite (la toate nivelurile) pentru educația 
incluzivă vor continua să fie angajate?  

16. În ce măsură sunteți angajat să continuați activitățile privind dezvoltarea educației 
incluzive? În ce măsură alte părți interesate sunt angajate să continue activitățile privind 
dezvoltarea educației incluzive?  

17. Care sunt cei mai importanți factori care influențează disponibilitatea fondurilor, 
resurselor umane, utilizarea altor resurse sau implicarea părților interesate în continuarea 
activităților privind dezvoltarea educației incluzive? 

Impact 
18. Având în vedere experiența și cunoștințele dumneavoastră, vă rugăm să descrieți impactul 

cel mai important al Programului pentru dezvoltarea educației incluzive pentru anii 2011-
2020, implementat în Republica Moldova. 

19. Având în vedere experiența și cunoștințele dumneavoastră, vă rugăm să indicați cele mai 
importante date disponibile pentru a măsura acest impact. Vă rugăm, de asemenea, să 
menționați dacă instituția dumneavoastră gestionează oricare dintre aceste date. O listă de 
indicatori va fi discutată cu fiecare instituție.  

Coverage 
20. Având în vedere experiența și cunoștințele dumneavoastră, au fost vizați toți copiii aflați în 

dificultate de Programul pentru dezvoltarea educației incluzive pentru anii 2011-2020, 
implementat în Republica Moldova? Există vreun grup țintă care nu a fost acoperit de 
scopul sau de activitățile programului?  
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Ghid de interviu – Stakeholderi la nivel național 
 Ministerul Finanțelor 

 

Cunoașterea modelului și coordonarea 

1. Cum ați descrie în câteva cuvinte Programul pentru dezvoltarea educației incluzive pentru 
anii 2011-2020, implementat în Republica Moldova?  

2. Cum a fost implicată instituția dumneavoastră în design-ul, coordonarea, implementarea 
și monitorizarea Programului? 

Eficiență  
1. Având în vedere experiența și cunoștințele dumneavoastră, este eficient modelul bugetar 

pentru Programul pentru dezvoltarea educației incluzive pentru anii 2011-2020? 
2. Cum apreciați costurile Programului pentru dezvoltarea educației incluzive pentru anii 

2011-2020 în comparație cu alte politici din domeniul educației? 
3. Credeți că resursele planificate pentru Programul pentru dezvoltarea educației incluzive 

pentru anii 2011-2020 sunt suficiente? Ce resurse suplimentare ar fi necesare? 
4. Cum apreciați managementul programului? Ce instrumente sau tehnici de management au 

fost utilizate? Vă rugăm să vă gândiți la existența și claritatea unui plan de management, 
a unui plan de monitorizare etc. 

Sustenabilitate 
5. În ce măsură sunt asigurate fonduri pentru continuarea activităților privind dezvoltarea 

educației incluzive?  
6. În ce măsură sunteți angajat să continuați activitățile privind dezvoltarea educației 

incluzive? În ce măsură alte părți interesate sunt angajate să continue activitățile privind 
dezvoltarea educației incluzive?  

7. Care sunt factorii cei mai importanți care influențează disponibilitatea fondurilor sau 
implicarea părților interesate pentru continuarea activităților privind dezvoltarea educației 
incluzive? 
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Ghid de interviu – Stakeholderi la nivel de raion 

 Servicii de asistență psiho-pedagogică (SAP) din raioane și din Chișinău 
 Inspectoratele școlare de la nivel de raion/municipiu 

 

Cunoașterea modelului și coordonarea 

1. Cum ați descrie în câteva cuvinte Programul pentru dezvoltarea educației incluzive pentru 
anii 2011-2020, implementat în Republica Moldova?  

3. Cum a fost implicată instituția dumneavoastră în implementarea și monitorizarea 
Programului? 

Relevanță și coerență 

2. Cum se corelează Programul pentru dezvoltarea educației incluzive pentru anii 2011-2020 
cu politicile publice sau cu alte initiative dezvoltate/implementate de către instituția 
dumneavoastră? 

3. În ce măsură factorii identificați ca probleme și nevoi în 2010-2011, când programul a fost 
elaborat, continuă să fie prezenți/relevanți pentru sistemul educational din Moldova din 
ultimii ani? (a se vedea factorii enumerați în anexa la prezentul ghid) 

Eficacitate 
4. Având în vedere experiența și cunoștințele dumneavoastră, cum apreciați/evaluați cadrul 

strategic și legal pentru educația incluzivă din Moldova? 
5. Având în vedere experiența și cunoștințele dumneavoastră, cadrul methodologic și 

pedagogic pentru incluziunea tuturor copiilor, elaborat pentru perioada 2011-2019, inclusiv 
dezvoltarea curiculumului, a ghidurilor și a planurilor individuale, este complet și adecvat? 
Cât de bine sunt adaptate aceste resurse și tehnologii utilizate pentru diferitele nevoi de 
învățare ale copiilor și pentru etapele diferite de dezoltare?  

6. Având în vedere experiența și cunoștințele dumneavoastră, în ce măsură este accesibilă 
infrastructura scolară pentru toți copiii? 

7. Având în vedere experiența și cunoștințele dumneavoastră, în ce măsură mediul școlar este 
unul incluziv și prietenos pentru copiii cu cerințe educaționale speciale? Vă rugăm să vă 
gândiți la infrastructură, la tehnologiile utilizate, la cadrul methodologic și pedagogic, dar 
și la culturile instituționale școlare, precum și la interacțiunile dintre elevi/studenți din 
clasă etc. 

8. Având în vedere experiența și cunoștințele dumneavoastră, cum apreciați/evaluați rolul și 
activitatea Centrelor de Resurse pentru Educația Incluzivă? Cum ați defini valoarea 
adăugată a acestora pentru incluziunea tuturor copiilor în sistemul educational?  

9. Având în vedere experiența și cunoștințele dumneavoastră, cum apreciați/evaluați nivelul 
de pregătire și competențele profesorilor în ceea ce privește educația incluzivă? Au fost 
disponibile instruiri și resurse pentru profesori? Au fost acestea eficace pentru generarea 
competențelor adecvate? Vă rugăm să faceți diferența între profesorii de sprijin pentru 
copiii cu cerințe educaționale speciale și ceilalți profesori. 

10. În ce măsură serviciile de sprijn pentru copii cu cerințe educaționale speciale sunt 
disponibile la nivel de raion/municipiu/ local?   

11. Având în vedere experiența și cunoștințele dumneavoastră, cum sunt implicați părinții în 
procesul educațional, inclusiv în pregătirea planurilor individuale de dezvoltare?  

12. Care sunt factorii cei mai importanți care au influențat implementarea măsurilor 
planificate și situația actuală privind educația incluzivă în Moldova? Vă rugăm să vă gândiți 
la factorii care afectează cadrul strategic și legal, cadrul metodologic și pedagogic, 
infrastructura și mediul școlar, cadrul instituțional, capacitatea resurselor umane, 
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disponibilitatea serviciilor și participarea părinților la managementul școlii și la elaborarea 
planurilor individuale de dezvoltare.  

13. Având în vedere experiența și cunoștințele dumneavoastră, instituția pe care o reprezentați 
este implicată în cooperarea națională sau internațională pentru dezvltarea educației 
incluzive?  

Eficiență 
14. Au fost întotdeauna disponibile resursele necesare pentru implementarea activităților de 

educație incluzivă pentru instituția dumneavoastră? 
15. Cum apreciați timpul necesar pentru ca măsurile să fie implementate și rezultatele 

(outcome-urile) să fie vizibileîn domeniul educației incluzive?  
16. Credeți că resursele planificate pentru Programul pentru dezvoltarea educației incluzive 

pentru anii 2011-2020 sunt suficiente? Ce resurse suplimentare ar fi necesare? 
17. Cum apreciați managementul programului? Ce instrumente sau tehnici de management au 

fost utilizate? Vă rugăm să vă gândiți la existența și claritatea unui plan de management, 
a unui plan de monitorizare etc. 

 
Sustenabilitate 

18. În ce măsură sunt asigurate fonduri pentru continuarea activităților privind dezvoltarea 
educației incluzive?  

19. În ce măsură resursele umane instruite și pregătite (la toate nivelurile) pentru educația 
incluzivă vor continua să fie angajate?  

20. În ce măsură cunoștințele și instrumentele dezvoltate pentru incluziunea tuturor copiilor 
în educație continuă să fie utilizate de către beneficiarii acestora? 

21. În ce măsură sunteți angajat să continuați activitățile privind dezvoltarea educației 
incluzive? În ce măsură alte părți interesate sunt angajate să continue activitățile privind 
dezvoltarea educației incluzive?  

22. Care sunt cei mai importanți factori care influențează disponibilitatea fondurilor, 
resurselor umane, utilizarea altor resurse sau implicarea părților interesate în continuarea 
activităților privind dezvoltarea educației incluzive? 

Impact 
23. Având în vedere experiența și cunoștințele dumneavoastră, vă rugăm să descrieți impactul 

cel mai important al Programului pentru dezvoltarea educației incluzive pentru anii 2011-
2020, implementat în Republica Moldova 

24. Având în vedere experiența și cunoștințele dumneavoastră, vă rugăm să indicați cele mai 
importante date disponibile pentru a măsura acest impact. Vă rugăm, de asemenea, să 
menționați dacă instituția dumneavoastră gestionează oricare dintre aceste date. O listă de 
indicatori va fi discutată cu fiecare instituție.  

Acoperire 
25. Având în vedere experiența și cunoștințele dumneavoastră, au fost vizați toți copiii aflați în 

dificultate de Programul pentru dezvoltarea educației incluzive pentru anii 2011-2020, 
implementat în Republica Moldova? Există vreun grup țintă care nu a fost acoperit de 
scopul sau de activitățile programului?  

 
 
 
 
Anexă. Factorii care determină și agravează excluderea copiilor, a tinerilor și a adulților din 
sistemul de învățământ, în conformitate cu Programul pentru dezvoltarea educației incluzive 
pentru anii 2011-2020. 
 
Factori ce țin de reglementare: 
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a. lipsa cadrului normativ-conceptual pentru dezvoltarea educației incluzive; 
b. lipsa de coerență între legislație în domeniul educației și în domeniul protecției 

sociale; 
c. lipsa unor mecanisme adecvate pentru evaluarea dezvoltării copiilor și 

determinarea nevoilor educaționale speciale; 
d. imperfecțiunea procedurilor de referire a copiilor cu cerințe educaționale speciale la 

instituțiile de învățământ; 
e. implementarea inadecvată a cadrului de reglementare adoptat la nivelul 

administrației publice locale și furnizorilor de servicii educaționale; 
f. insuficiența mecanismelor trans-sectoriale de implementare a legislației privind 

protecția drepturilor copilului; 
g. lipsa mecanismelor de colectare și prelucrare a datelor statistice valabile privind 

numărul și categoriile de copii, tineri și adulți, excluși în prezent din sistemul 
educațional. 
 

Factori sociali și economici: 
a) diferențele în ceea ce privește accesul și calitatea serviciilor educaționale pe medii 

de reședință; 
b) subestimarea valorii cheltuielilor cu educația în structura cheltuielilor de consum 

ale familiilor; 
c) informarea insuficientă a părinților despre oportunitățile de educație disponibile 

pentru diferite grupuri de copii și tineri; 
d) creșterea numărului de familii dezintegrate și a copiilor rămași în îngrijire de către 

rude sau abandonați din cauza migrației părinților peste hotare; 
e) maltratarea, neglijarea și abuzul copiilor și tinerilor în familii și în instituțiile 

sociale; 
f) insuficiența și utilizarea ineficientă a resurselor bugetare alocate. 

 
Factorii pedagogici: 

g) lipsa unor modele de practici incluzive teoretic întemeiate și validate experimental; 
a) curriculumul supraîncărcat, inflexibil care nu este orientat spre utilizarea 

potențialului fiecărui copil, tânăr, adult, manuale neajustate cerințelor 
educaționale speciale; 

b) sistemul de evaluare neajustat cerințelor educaționale individuale; 
c) lipsa sau insuficiența serviciilor specializate (psihologice, psihopedagogice, 

logopedice, sociale etc.) în instituțiile de învățământ pentru copii, tineri și adulți; 
d) sistem de învățământ incluziv inițial și continuu inconsistent; 
e) lipsa personalului didactic de sprijin și a personalului calificat de asistență specială: 

psihologi, logopedici, profesori-psihologi, asistenți sociali, psihoterapeuți, 
kinetoterapeuți, neurologi psihiatri etc., necesare pentru asigurarea educației 
incluzive; 

f) slaba/lipsa de cooperare între instituțiile de învățământ la diferite niveluri și etape, 
între învățământul general și învățământul special, între școală și familie, familie 
și comunitate. 

 
Factori instituționali: 

a) lipsa instituțiilor preșcolare în 230 de localități ale țării și lipsa școlilor în 250 de 
localități; 

b) insuficiența materialelor didactice: manuale, cărți, echipamente, ajutoare vizuale, 
jucării etc .; 
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c) inconsecvența infrastructurii instituțiilor de învățământ cu cerințele specifice de 
acces ale copiilor și tinerilor cu dizabilități: lipsa rampelor de acces, ieșiri largi, 
ascensoare, toalete adaptate, echipamente adecvate etc.; 

d) administrarea resurselor ineficiente și iraționale (materiale, resurse umane, timp 
etc.) în instituțiile de învățământ comparativ cu nevoile reale ale comunităților; 

e) lipsa managementului educațional participativ (profesori, elevi, familie, 
comunitate), pe baza rezultatelor și calității în cadrul instituției de învățământ; 

f) lipsa autonomiei instituțiilor de învățământ în gestionarea resurselor financiare în 
funcție de cerințele educaționale ale diferitelor categorii de copii; 

g) lipsa cooperării dintre instituțiile publice și serviciile sociale, între sectorul 
guvernamental și cel neguvernamental în domeniul dezvoltării și implementării 
educației incluzive.  
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Ghid de interviu – Stakeholderi la nivel de raion 

 Departamentele (Direcțiile) de asistență socială la nivel de raion/municipiu 
 

 

4. Cum ați descrie în câteva cuvinte Programul pentru dezvoltarea educației incluzive pentru 
anii 2011-2020, implementat în Republica Moldova?  

5. Cum a fost implicată instituția dumneavoastră în implementarea și monitorizarea 
Programului? 

Relevanță și coerență 

1. Cum se corelează Programul pentru dezvoltarea educației incluzive pentru anii 2011-2020 
cu politicile publice sau cu alte initiative implementate de către instituția dumneavoastră? 

Eficacitate 
2. Având în vedere experiența și cunoștințele dumneavoastră, cum apreciați/evaluați cadrul 

strategic și legal pentru educația incluzivă din Moldova? 
3. Având în vedere experiența și cunoștințele dumneavoastră, în ce măsură este accesibilă 

infrastructura scolară pentru toți copiii, în special pentru cei cu Cerințe Educaționale 
Speciale?  

4. Având în vedere experiența și cunoștințele dumneavoastră, cum apreciați/evaluați 
reformele implementate pentru dezinstituționalizarea copiilor cu Cerințe Educaționale 
Speciale? Cât de reușit a fost procesul din punctul dumneavoastră de vedere? Care sunt 
factorii cei mai importanți care au influențat implementarea măsurilor planificate și 
situația actuală  

5. Având în vedere experiența și cunoștințele dumneavoastră, cum apreciați/evaluați rolul și 
activitatea Centrelor de Resurse pentru Educația Incluzivă? Cum ați defini valoarea 
adăugată a acestora pentru incluziunea tuturor copiilor în sistemul educational?  

6. În ce măsură serviciile de sprijn pentru copii cu cerințe educaționale speciale sunt 
disponibile la nivel de raion/municipiu?   

7. Care sunt factorii cei mai importanți care au influențat implementarea măsurilor 
planificate și situația actuală privind educația incluzivă în Moldova? Vă rugăm să vă gândiți 
la factorii care afectează cadrul strategic și legal, infrastructura și mediul școlar, cadrul 
instituțional, capacitatea resurselor umane, disponibilitatea serviciilor.  

Eficiență  
8. Au fost întotdeauna disponibile resursele necesare pentru implementarea activităților de 

educație incluzivă pentru instituția dumneavoastră? 
9. Cum apreciați timpul necesar pentru ca măsurile să fie implementate și rezultatele 

(outcome-urile) să fie vizibileîn domeniul educației incluzive?  
10. Credeți că resursele planificate pentru Programul pentru dezvoltarea educației incluzive 

pentru anii 2011-2020 sunt suficiente? Ce resurse suplimentare ar fi necesare? 
11. Cum apreciați managementul programului? Ce instrumente sau tehnici de management au 

fost utilizate? Vă rugăm să vă gândiți la existența și claritatea unui plan de management, 
a unui plan de monitorizare etc. 

 
Sustenabilitate 

12. În ce măsură sunt asigurate fonduri pentru continuarea activităților privind dezvoltarea 
educației incluzive?  

13. În ce măsură resursele umane instruite și pregătite (la toate nivelurile) pentru educația 
incluzivă vor continua să fie angajate?  
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14. În ce măsură cunoștințele și instrumentele dezvoltate pentru incluziunea tuturor copiilor 
în educație continuă să fie utilizate de către beneficiarii acestora? 

15. În ce măsură sunteți angajat să continuați activitățile privind dezvoltarea educației 
incluzive? În ce măsură alte părți interesate sunt angajate să continue activitățile privind 
dezvoltarea educației incluzive?  

16. Care sunt cei mai importanți factori care influențează disponibilitatea fondurilor, 
resurselor umane, utilizarea altor resurse sau implicarea părților interesate în continuarea 
activităților privind dezvoltarea educației incluzive? 

Impact 
17. Având în vedere experiența și cunoștințele dumneavoastră, vă rugăm să descrieți impactul 

cel mai important al Programului pentru dezvoltarea educației incluzive pentru anii 2011-
2020, implementat în Republica Moldova. 

18. Având în vedere experiența și cunoștințele dumneavoastră, vă rugăm să indicați cele mai 
importante date disponibile pentru a măsura acest impact. Vă rugăm, de asemenea, să 
menționați dacă instituția dumneavoastră gestionează oricare dintre aceste date. O listă de 
indicatori va fi discutată cu fiecare instituție.  

Acoperire 
19. Având în vedere experiența și cunoștințele dumneavoastră, au fost vizați toți copiii aflați în 

dificultate de Programul pentru dezvoltarea educației incluzive pentru anii 2011-2020, 
implementat în Republica Moldova? Există vreun grup țintă care nu a fost acoperit de 
scopul sau de activitățile programului?  
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Ghid de interviu – Stakeholderi la nivel de raion 

 Reprezentanții autorităților publice locale – Primăriile 
 

Cunoașterea modelului și coordonarea 

1. Cum ați descrie în câteva cuvinte Programul pentru dezvoltarea educației incluzive pentru 
anii 2011-2020, implementat în Republica Moldova?  

2. Cum a fost implicată instituția dumneavoastră în implementarea și monitorizarea 
Programului? 

Relevanță și coerență 

3. Cum se corelează Programul pentru dezvoltarea educației incluzive pentru anii 2011-2020 
cu politicile publice sau cu alte initiative implementate de către instituția dumneavoastră? 

Eficacitate 
4. Având în vedere experiența și cunoștințele dumneavoastră, cum apreciați/evaluați cadrul 

strategic și legal pentru educația incluzivă din Moldova? 
5. Având în vedere experiența și cunoștințele dumneavoastră, în ce măsură este accesibilă 

infrastructura scolară pentru toți copiii, în special pentru cei cu Cerințe Educaționale 
Speciale?  

6. În ce măsură serviciile de sprijn pentru copii cu cerințe educaționale speciale sunt 
disponibile la nivel local?   

7. Care sunt factorii cei mai importanți care au influențat implementarea măsurilor 
planificate și situația actuală privind educația incluzivă în Moldova? Vă rugăm să vă gândiți 
la factorii care afectează cadrul strategic și legal, infrastructura și mediul școlar, cadrul 
instituțional, capacitatea resurselor umane, disponibilitatea serviciilor.  

8. Având în vedere experiența și cunoștințele dumneavoastră, instituția pe care o reprezentați 
este implicată în cooperarea națională sau internațională pentru dezvltarea educației 
incluzive?  

Eficiență  
9. Au fost întotdeauna disponibile resursele necesare pentru implementarea activităților de 

educație incluzivă pentru instituția dumneavoastră? 
10. Cum apreciați timpul necesar pentru ca măsurile să fie implementate și rezultatele 

(outcome-urile) să fie vizibileîn domeniul educației incluzive?  
11. Credeți că resursele planificate pentru Programul pentru dezvoltarea educației incluzive 

pentru anii 2011-2020 sunt suficiente? Ce resurse suplimentare ar fi necesare? 
12. Cum apreciați managementul programului? Ce instrumente sau tehnici de management au 

fost utilizate? Vă rugăm să vă gândiți la existența și claritatea unui plan de management, 
a unui plan de monitorizare etc. 

Sustenabilitate 
13. În ce măsură sunt asigurate fonduri pentru continuarea activităților privind dezvoltarea 

educației incluzive?  
14. În ce măsură resursele umane instruite și pregătite (la toate nivelurile) pentru educația 

incluzivă vor continua să fie angajate?  
15. În ce măsură sunteți angajat să continuați activitățile privind dezvoltarea educației 

incluzive? În ce măsură alte părți interesate sunt angajate să continue activitățile privind 
dezvoltarea educației incluzive?  

16. Care sunt cei mai importanți factori care influențează disponibilitatea fondurilor, 
resurselor umane, utilizarea altor resurse sau implicarea părților interesate în continuarea 
activităților privind dezvoltarea educației incluzive? 

Impact 
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17. Având în vedere experiența și cunoștințele dumneavoastră, vă rugăm să descrieți impactul 
cel mai important al Programului pentru dezvoltarea educației incluzive pentru anii 2011-
2020, implementat în Republica Moldova. 

18. Având în vedere experiența și cunoștințele dumneavoastră, vă rugăm să indicați cele mai 
importante date disponibile pentru a măsura acest impact. Vă rugăm, de asemenea, să 
menționați dacă instituția dumneavoastră gestionează oricare dintre aceste date. O listă de 
indicatori va fi discutată cu fiecare instituție.  
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Anexa 6. Focus grupuri – ghiduri și listă participanți  
 

Participanti focus grupuri la nivel de raion 
1. Focus grup profesioniști/cadre dicactice Liceul Petru Ștefănucă – Ialoveni 

Budoi Sihria 
Balmuș Olga 
Levca Ecaterina 
Petca Rodica 
Golescu Valentina 
Cișlari Veronica  
Carajeleascov Valentina 
Chihai Ruslana 
Leahu Oxana  
Vasiliu Diana 

2. Focus grup elevi Liceul Petru Ștefănucă – Ialoveni 
Flaviu  
Daniela  
Marina 
Ana-Maria 
Vlad 

3. Focus grup elevi Liceul Petru Ștefănucă – Ialoveni 
Daniela 
Cristina 
Daria 
Vasile 
Ana Maria 
Valeria  

4. Focus grup  profesioniști/cadre dicactice Grădinița Regina Maria – Ialoveni 
Vrăjmaș Tatiana 
Russu Natalia 
Iuncașu natalia 
Guzun Natalia 
Aftene Lilia  
Aftene Mihaela  
Mustățea Aliona 
Rîmbu Aliona  
Chilimicenco Natalia  
Zabolatnî Aliona 
Guțu Lilia  
Lașcu Ana 
Muntean Aurelia  
Preguza Crestina 

5. Focus Grup  profesioniști/cadre dicactice - Școala Bozieni 
Tronciu-barbălată Veronica  
Cîrpală Victoria  
Rusu Galina  
Mariniuc Elena 
Bozeci Andrei 
Dimitrașcus Angela 
Iacobciuc Ludmila 

6. Focus grup elevi - Școala Bozieni 
Nadia 
Mădălina 
Veronica 
Maria 
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Ghiunai 
Vlad 
Georgiana 
Doru  

7. Focus grup elevi - Școala Bozieni 
Eugenia  
tamara 
Marina 
Lilia 
Tabita 
Nicolae 
Vlad 
Magdalena 

8. Focus grup educatori – Grădinița Bozieni  
Brînzî Daria 
Iuțuleac Lilia 
Spînu Eugenia 
Matei Victoria 
Cebotari Valentina 
Roman Nina 
Spînu Nelea 
Roman Nina 

9. Focus grup elevi - Gimnaziul Mihai Viteazul – Hîncești 
Victoria 
Mihai 
Tatiana 
Lina 

10. Focus grup elevi - Gimnaziul Mihai Viteazul – Hîncești 
Mădălina 
Gabriela  
Virgiliu 
Alexei 
Tatiana 

11. Focus grup educatori - Ciorești 
Tulei Svetlana 
Luca Larisa 
Fetcu Tatiana 
Crîșmaru maria 
Adam Iradia 
Cobzaru Catalina 
Luți Viorica 

12. Focus grup  profesioniști/cadre dicactice - Ciorești 
Trifoi ttaiana 
Azembri Nina 
Mirza Zinovia 
Bojoga Rodica 

13. Focus grup elevi - Ciorești 
Laurenția 
Livia 
Evelina 
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Bianca 
Ion 

14. Focus grup elevi - Ciorești 
Augustin 
Laura 
Nina 
Emilia 
Doina 

15. Focus grup educatori – Grădinița Basarabeasca 
Iarsian Tatiana 
Florea Irina 
Urdea Galina 

16. Focus grup  profesioniști/cadre dicactice – Liceul  Alexandr Puşkin 
Urdea Iofina 
Dorojan Elena 
Radova Svetlana 
Psiul Natalia 
Platon Maria 
Cebanova Liubovi 
Banari Olesea 
Ambrusevici Alla 
Ghimisli Ana 
Angeaba T. 

17. Focus grup elevi– Liceul  Alexandr Puşkin 
Svetlana 
Nichita 
Carina 
Sofia 

18. Focus grup educatori – Grădinița Colibași (Cahul) 
Cojon Lidia  
Horneț Ecaterina 
Sleinav Elena 
Ghencea Maria 
Vicol Eugenia 

19. Focus grup elevi– Liceu Colibași (Cahul) 
Lina 
Dinu 
Mihaela 
Andreea-Claudia 
Bianca  
Ionela 

20. Focus grup elevi– Gimnaziua Dim. Cantemir (Cahul) 
Arina 
Anastasia 
Natalia 
Anastasia 
Anastasia 
Alexandra 
Denis 
Nichita 
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Maxim 
21. Focus grup profesori - Liceul Colibași (Cahul) 

Toma Ana 
Roșca Elena 
Cojan Elena 
Covaci Aliona 
Palsian Liliana 
Vutcarius Alexandra 
Vasilachi Ecaterina 
Cojjan Silvia 
Gregoriță Ana 
Eremia Elena 

22. Focus grup profesori – Școala primară Donici (Cahul) 
Manila Mariana 
Saduleschi Axenia 
Rusu Svetlana 
Creciun Cristina 
Zlatin Angela 
Poștaru Liliana 
Porvana Galina 

23. Focus grup profesori – Gimnaziu Dimitre cantemir (Cahul)  
Jilghina galina 
Ghețiu Svetlana 
Cebotaru Irina 
Iurova Mariana 
Bracolova Maria 
Șerepceea Svetlana 
Jantuan Mariana 
Chiosa Aliona 
Davleaceaia Inessa  
Cemberji Valentina  
Copilov Olga 
Mititelu Tamara 
Lambov Liudmila  
Nebunu Alia 

24. Focus grup elevi – Pelinia (Drochia) 
Paula 
Dora 
Ghenadie 
Vasile 
Madalina 
Ionela 
Gabriela 
Ion  
Paul 

25. Focus grup elevi – Pelinia (Drochia) 
Veaceaslav 
Ana-Maria 
Mihaela 
Daniela 
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Ghid focus grup – Profesioniști în școli (profesori) 

Introducere 
 O scurtă prezentare a moderatorului și a subiectelor de discuție.  

Acesta va prezenta ce este un focus grup și "regulile de discuție": nu există 
răspunsuri corecte sau greșite, discuția va rămâne confidențială, opiniile tuturor 
celor prezenți sunt interesante, intervențiile spontane sunt foarte importante. 

 Prezentarea participanților (fiecare participant va trebui să răspundă la întrebări, 
un tour de table va fi organizat pentru fiecare întrebare din ghid) 

 Se va începe cu o scurtă introducere: numele, educația, profesia, experiența socială 
/ sănătate / educație. 

 

Cunoştinţe  
1. Cât de familiarizați sunteți cu educația incluzivă în general și cu Programul de dezvoltare 

a educației incluzive pentru anii 2011-2020, implementat în Republica Moldova? 
 
Relevanță 

2. Care sunt, în opinia dumneavoastră, cele mai importante probleme ale sistemului 
educațional din Moldova? Generează acestea bariere de acces pentru toți copiii? 

Eficacitate și impact 

Nicoleta 
Romina 

26. Focus grup elevi – Pelinia (Drochia) 
Adriana 
Ruxanda 
Corina 
Valeria 
Daniela 
Vlad 

27. Focus grup educatori – Gradinița (Drochia) 
Sovca Liliana 
Ileavan Tatiana 
Grosu Valeria 
Șoimu Valentina 
Leahu Elena 
Filip Zinaida 
Revețchi Anna 
Rusu Eugenia 

28. Focus grup profesori – Pelinia (Drochia) 
Dabijia Lidia 
Irumeza Galina 
Țurcanu Anișoara 
Țurcanu Veronca  
Postolachi Emilia 
Băbălău Elena 
Andrei Viorica 
Proca Victoria  
Codreanu Natalia  
Agachi Lucia  
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3. Au toți copiii acces la educație și sunt toți copiii incluși în educație? Dacă nu, de ce nu? Dacă 
da, cum? 

4. Cum apreciați/evaluați cadrul strategic și legal privind educația incluzivă în Moldova? 
5. Sunt complete și adecvate cadrul metodologic și pedagogic, curiculumul, ghidurile și 

planurile individuale existente pentru incluziunea tuturor copiilor, elaborate în perioada 
2011-2019? Cât de bine sunt adaptate aceste resurse și tehnologii folosite pentru diferitele 
nevoi de învățare ale copiilor și diferitele etape de dezvoltare? 

6. Este mediul școlar incluziv și prietenos pentru copiii cu cerințe educaționale speciale? Vă 
rugăm să vă gândiți la infrastructură, tehnologii utilizate, cadrul metodologic și pedagogic, 
dar și la culturile  instituționale școlare, precum și la interacțiunile în clasă între 
elevi/studenți etc. 

7. Cum apreciați/evaluați rolul și activitatea Centrelor de Resurse pentru Educația Incluzivă? 
Dar rolul și activitatea serviciilor de asistență psihopedagogică (SAP)?  

8. Ați primit cursuri de instruire privind educația incluzivă? Dar alte resurse? Cum 
apreciați/evaluați calitatea și utilitatea formării și/sau a altor resursepe care le-ați primit?  

9. Cum sunt implicați părinții în procesul educațional, inclusiv în dezvoltarea planurilor 
individuale de dezvoltare?  

10. Care sunt factorii cei mai importanți care au influențat amploarea integrării școlilor din 
Moldova? 

 
Eficiență 

11. Au fost întotdeauna disponibile resursele necesare pentru implementarea activităților de 
educație incluzivă? 

12. Cum apreciați timpul necesar pentru ca măsurile să fie implementate și rezultatele 
(outcome-urile) să fie vizibileîn domeniul educației incluzive?  
 

Sustenabilitate 
13. Vă rugăm să ne spuneți opinia asupra continuității activităților de dezvoltare a educației 

incluzive în școala dumneavoastră? 
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Ghid focus grup – Beneficiari (elevi/studen ți) 

Introducere 
 O scurtă prezentare a moderatorului și a subiectelor de discuție.  

Acesta va prezenta ce este un focus grup și "regulile de discuție": nu există 
răspunsuri corecte sau greșite, discuția va rămâne confidențială, opiniile tuturor 
celor prezenți sunt interesante, intervențiile spontane sunt foarte importante. 

Prezentarea participanților (fiecare participant va trebui să răspundă la întrebări, un tour de 
table va fi organizat pentru fiecare întrebare din ghid) 

 Se va începe cu o scurtă introducere: numele, vârsta, clasa, frați/surori (câți)? 
 Ce vrei să faci după ce vei finaliza școala? 

 

Evaluarea educației incluzive 
1. Ce vă place la școala unde învățați? 
2. În opinia voastră, este accesibilă școala pentru toți copiii? Sunt copii care doresc să 

meargă la școală și care sunt capabili să facă acest lucru? 
3. Aveți colegi care au nevoi/cerințe educaționale speciale / colegi care au nevoi speciale în 

ceea ce privește învățarea (de exemplu: copiii cu dizabilități)? 
Dacă da, vă rugăm să descrieți modul în care interacționați cu ei în timpul orelor de curs. 
Dar după ore sau în timpul pauzelor? 
Dacă nu, vă rugăm să vă gândiți cum ați interacționa cu ei în timpul orelor de curs. Dar 
după ore sau în timpul pauzelor? 

4. Sunt profesorii atenți la ceea ce spun elevii, la nevoile lor? Cum sprijină elevii în situații 
dificile? Dar în ceea ce-i privește pe ceilalți membri ai personalului școlii? 

5. V-ați simțit vreodată nemulțumiți sau neînțeleși în școală? Vă rugăm să ne dați un 
exemplu. În astfel de situații, ați fost susținuți de profesori, părinți sau colegi? Ați simțit 
că le pasă de problema voastră sau că vă pot ajuta? 

6. Ați participat vreodată la activități extra-curriculare? Sunt accesibile pentru toți copiii? 
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Anexa 7. Studii de caz – design și rapoarte 

 
Studiu de caz - Municipiul Chișinău 
 
INTRODUCERE 
Elaborarea acestui studiu de caz s-a bazat pe colectarea de informații și date de la nivelul 
municipiului Chișinău (prin cercetare documentară, interviuri, focus grupuri) și pe interpretarea și 
analiza acestora în conformitate cu metodologia aprobată în Raportul Inițial.   
 
Studiul de caz elaborat are un caracter exploratoriu, descrie contextul și mecanismele de 
implementare și evaluează schimbările și impactul care au avut loc ca urmare a acțiunilor puse în 
aplicare în cadrul Programului privind incluziunea educațională implementat în perioada 2011-
2019. Studiul de caz furnizează, de asemenea, informații despre aspectele ce au contribuit la 
succesul implementării programului, precum și despre provocările implementării acestuia. În plus, 
studiul de caz furnizează dovezi privind eficiența și impactul programului în ansamblul său. 
 
Pentru realizarea studiului de caz au fost selectate o serie de raioane (și municipiul Chișinău) în 
baza criteriilor cuprinzătoare dezvoltate și inserate în cadrul Raportului Inițial. În acest sens, 
municipiul Chișinău este are un nivel de dezvoltare ridicat (aspect ce determină accesul și 
participarea la educație), cu un număr relativ mare de copii cu CES (inclusiv copii cu dizabilități), 
cu SAP și resurse umane bine dezvoltate, cu școli care au beneficiat și de alte intervenții, precum și 
cu o bună reprezentare la nivel educațional (educație timpurie și nivel primar și secundar). 
 
Pentru a capta/surprinde în mod adecvat contextul intervenției, dar și pentru a observa dinamica 
dintre sistemul de protecție a copilului și sistemul educațional (de masă/obișnuite și școli pentru 
copii cu deficiențe) și copiii care beneficiază de sprijin în acest context, au fost realizate activități de 
colectare a datelor planificate la nivel de municipiu (Direcția Educație Chișinău, SAP Chișinău, 
Primărie) și nivel local (școală, grădiniță) în studiul de caz. 
 
Datele colectate astfel au fost contextualizate și analizate ținând cont de statusul și evoluția la nivel 
de municipiu  în ceea ce privește educația incluzivă (adică modul în care copiii cu CES au fost 
integrați în educația de masă), precum și în coroborare cu datele cantitative și calitative ce au fost 
solicitate părților implicate în implementarea Programului. 
Chișinău este capitala, cel mai mare oraș și centrul administrativ, teritorial, economic, științific și 
cultural al Republicii Moldova.  
 
La nivelul municipiului Chișinău numărul total de copiii cu vârsta 7-18 ani care frecventează 
instituțiile de  învățământ primar, secundar general (ciclul I și II) este de 80672 de copii17. Dintre 
aceștia, 758 sunt copii cu CES, respectiv aproximativ 0,94%. Din totalul numărului de copii cu CES 
înrolați în instituțiile de învățământ primar și secundar (ciclul I și II), 174 sunt copii cu dizabilități 
certificate. 153 dintre copiii înrolați în instituțiile de învățământ primar și secundar general (ciclul 
I și II)  sunt copii cu instruire la domiciliu (61copii cu CES și 49 cu dizabilități).  
 
În ceea ce privește numărul total de copii cu dizabilităţi incluși în instituţiile de învățământ primar, 
secundar general (ciclul I și II)  care se aflau în evidența SAP la sfârșitul anului 2018, în Chișinău 
numărul acesta era de 174 de copii. Dintre aceștia, 114 de copii erau cu un grad sever de dizabilitate, 
51 cu un grad accentuat, iar 9 dintre ei aveau un grad de dizabilitate moderat. 
 

                                                             
17 Conform datelor   SAP disponibile la data de 31 decembrie 2018. 
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Figura 1. Număr copii cu dizabilități care frecventează instituțiile de învățământ primar și 
secundar (ciclul I și II) pe grad de dizabilitate în municipiul Chișinău 

 

                                                                                       Sursa: Prelucrările autorilor 
 
În ceea ce privește includerea acestor copii în nivelurile de învățământ, 86 dintre copiii cu 
dizabilități erau înrolați în învățământul primar, iar 67 erau incluși în învățământul secundar, 
ciclul I (învățământ gimnazial). În plus, 21 de copii erau incluși la finalul anului 2018 în 
învățământul secundar, ciclul II (învățământ liceal). 

În ceea ce privește tipologia gradului de dizabilitate, dintre cei 174 de copii cu dizabilitate incluși 
în instituțiile de învățământ, cei mai mulți copii (51) au dizabilităţi neuromotorii (fizice), 47 au 
dizabilităţi psihice (TSA - tulburări din spectrul autist), 42 au dizabilităţi intelectuale (mintală), 17 
au dizabilităţi somatice, 11 au dizabilităţi de văz și 6 au dizabilități de auz18.  

Conform datelor SAP, la finalul anului 2018, la nivelul municipiului Chișinău, 41 tineri cu 
CES/dizabilități erau  înscriși în învățământul profesional.  

În ceea ce privește numărul de copii cu CES reevaluați de către SAP în anul 2018, (copii cu cerinţe 
educaţionale speciale din instituţiile de învățământ primar, secundar general, ciclul I și II ), acesta 
era de 223 de copii, iar 201 dintre aceștia sunt copii cu CES confirmați în procesul de reevaluare. 
Numărul de copii (din instituțiile de învățământ primar, secundar general) evaluați de SAP în anul 
2018 a fost de 203 de copii. Dintre aceștia, 192 au fost identificați cu CES. Astfel, la finalul anului 
2018 se aflau în evidența SAP 758 de copii cu CES. În ceea ce privește categoriile CES, acestea sunt 
enunțate în tabelul de mai jos. Astfel, un număr de 326 de copii au dificultăți de învățare, 117 au o 
întârziere/dizabilitate mintală/intelectuală/dificultăți severe de învățare, 78 au dizabilități 
fizice/neuromotorii, 164 au tulburări emoționale și de comportament, 24 au deficiențe de văz, 11 au 
deficiențe de auz, 29 fac parte din grupul de risc (medii defavorizate pentru creștere și 
dezvoltare;apartenența la grupuri etnice minoritare; familii de emigranți; copii ai străzii; copii 
afectați de maladia SIDA), iar 9 au tulburări de limbaj. 

                                                             
18 Conform datelor   SAP disponibile la data de 31 decembrie 2018. 
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Figura 2. Număr total copii cu CES din instituţii de instituţiile de învățământ primar; secundar 
general, ciclul I și II (gimnazii și licee) per categoria CES 

 

 Sursa: Prelucrările autorilor 
 

Numărul total de copii cu vârsta între 3-7 ani care frecventează instituțiile de învățământ prescolar 
este de 37905 de copii19. Dintre aceștia un număr de 374 copii sunt cu CES (în evidența SAP), iar 
153 dintre aceștia au o dizabilitate certificată. Conform datelor SAP, la finalul anului 2018, în 
evidența SAP erau 153 copii cu dizabilități (102 cu grad sever de dizabilitate, 44 cu grad accentuat, 
iar 7 cu grad moderat). 64 dintre acești copii aveau vârsta cuprinsă între 3-4 ani, 81 copii aveau 
vârsta între 5-6 ani, iar 8 dintre ei aveau vârsta de 7 ani.  

În ceea ce privește categoriile de CES, acestea sunt următoarele: 

                                                             
19 Date cu referire la copiii cu cerințe educaționale speciale (vârsta 3-7 ani) incluși în instituții de învățământ 
preșcolar și servicii de suport prestate pentru aceștia către 31 decembrie 2018, SAP. 
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Figura 3. Număr total copii cu CES din instituţii de învățământ preșcolar per categorii CES 

 

Sursa: Prelucrările autorilor 

 
Personalul SAP, inclusiv personalul specializat disponibil 
 
Analiza rapoartelor privind activitatea SAP pentru anul 2018, a scos în evidenţă existenţa unui 
număr de 7 specialiști în cadrul SAP Chișinău. Conform ultimului raport SAP, se constată o 
încărcătură mare SAP Chişinău, căruia îi revin circa 294 instituţii de învăţământ20.  
În plus, evaluarea complexă ca proces presupune responsabilitate din partea specialiştilor 
implicaţi, asigurând o pregătire profesională, obiectivitate şi flexibilitate. În acest sens, specialiştii 
SAP Chișinău s-au confruntat în organizarea şi realizarea procesului de evaluare/reevaluare 
complexă cu un şir de dificultăţi/impedimente, printre care au fost menţionate21: 

• insuficienţă de timp pentru observarea copilului în procesul educațional, întrucât 
acest indicator este foarte important; 
• efectuarea formală a evaluării inițiale de către CMI; 
• reticiența unor instituții (nu referă copiii pentru evaluare, inclusiv pe cei cu 
dizabilități); 
• reticiența unor părinți și refuzul lor de a da acordul pentru evaluarea complexă; 
• neasigurarea prezenței unor copii pentru a fi reevaluați şi planificarea/deplasarea 
repetată a specialiștilor SAP pentru a reevalua copiii absenți; 
• cunoașterea insuficientă a datelor despre copil din partea parinților; 
• număr mare de solicitări și a insuficienței numărului de specialiști în SAP 
(Chişinău); 

 
În ceea ce privește numărul specialiștilor din cadrul Centrelor de Resurse pentru Educația 
Incluzivă (CREI), la sfârșitul anului 2018, în instituțiile de educație timpurie, în CREI existente la 
nivelul municipiului Chișinău, numărul specialiștilor era de 48, dintre care 1 psiholog și 47 de 
logopezi. Pentru această categorie de vârstă (educația timpurie) nu exista niciun CDS și niciun 
CREI.   
                                                             
20 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Raport consolidat cu privire la  activitatea serviciilor 
raionale/municipale de asistenţă psihopedagogică pentru anul 2018, Martie 2019. 
21 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Raport consolidat cu privire la  activitatea serviciilor 
raionale/municipale de asistenţă psihopedagogică pentru anul 2018, Martie 2019. 
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În cazul instituțiilor de învățământ primar și secundar, la nivelul municipiului erau 68 de CREI, 
70 de CDS și un număr de 171 de specialiști (134 psihologi și 37 de logopezi)22. 

 

1) Relevanță 

       1.1. Cele mai importante nevoi ale actorilor implicați 

Cele mai importante nevoi ale copiilor din școlile din Chișinău țin de dezvoltarea unei infrastructuri 
prietenoase pentru toți copiii. Copiii nu vorbesc despre nevoia de dezvoltare a educației incluzive în 
Chișinău, dar acesta pentru că identifică două tipuri diferite de situații. (A) Pentru unele dintre școli 
(de ex. elevii de la Liceul Teoretic Mihai Viteazu) elevii nu simt nevoia de creștere a 
măsurii/nivelului în care sunt incluși copiii cu CES, pentru că nu identifică să aibă colegi în această 
situație. (B) Pentru școlile în care programul de educație inclusivă a fost pilotat (de ex. Liceul 
Teoretic „Prosucces”) elevii percep școala ca fiind foarte inclusivă, cunosc și folosesc conceptul, dar 
nu mai identifică nevoi noi referitoare la educația inclusivă (a se vedea secțiunea eficacitate). 

În ceea ce privește cadrele didactice, acestea au nevoie în primul rând de formare și sprijin 
metodologic pentru a iniția sau continua un proces de educației inclusivă. Această nevoie este 
dublată de nevoi de investiții materiale în școli, dat fiind că în Chișinău, municipiu cu populație 
școlară încă mare, se întâlnesc adesea clase cu peste 30 de elevi. Alte nevoi materiale, legate de 
infrastructura accesibilă, se pot observa în Chișinău, dar în mai mică măsură. 

La nivelul sistemului instituțional specific (administrația publică și SAP) una dintre nevoi este 
aceea de colaborare mai strânsă interinstituțională, dată fiind cooperarea restrânsă dintre 
instituțiile din domeniul educației și cele din domeniul social. De asemenea, deși recunosc că sunt 
„privilegiate” în comparație cu instituțiile din raioanele mai îndepărtate de capitală, reprezentanții 
instituțiilor din Chișinău subliniază că ar avea nevoie de mai mult sprijin de la nivel central, în 
special de la CRAP în ceea ce privește , iar personalul din școli are nevoie de training, peste 
capacitatea de furnizare a SAP Chișinău. 

În Chișinău funcționează încă 4 școli speciale pentru copii cu dizabilități senzoriale și 3 școli 
auxiliare pentru copii cu CES / dizabilități grave (întârzieri în dezvoltare, autism etc.) (2 în română, 
1 în rusă). Școlile speciale și auxiliare însumează 500 de copii. Dintre cele 7, rezidențială nu este 
decât o școală. Aceste școli au nevoie de o soluție de integrare pentru copiii cu dizabilități grave 
și/sau cu tulburări de comportament agresiv.  

Pe de altă parte, un actor identificat de toate părțile intervievate și participante la focus grupuri, 
dar relative puțin țintit de activități în cadrul programului de educație inclusive sunt părinții. 
Participanții la sistemul de educație: reprezentanții SAP, ai direcției de specialitate și chiar cadrele 
didactice recunosc că este nevoie de o abordare specifică pentru părinți pentru promovarea educației 
incluzive, atât în ceea ce privește părinții copiilor cu CES (care în unele situații trebuie convinși să 
nu-și ducă copiii la școlile auxiliare), dar și în ceea ce privește părinții copiilor fără CES, care trebuie 
să își schimbe atitudinea față de incluziune. 

În general, în ceea ce privește legislația aceasta este apreciată ca suficientă, fără să genereze nevoi 
suplimentare, cu excepția notabilă a legislației pentru educația timpurie, pre-școlară, care nu este 
suficient de dezvoltată. De exemplu în grădinițe nu se pot dezvolta centre de resurse. 

       1.2. Activități necesare pentru a atinge obiectivele de educație inclusivă, dar care n-au fost încă 
implementate 

Activități care sunt necesare pentru a atinge obiectivele de educație inclusivă, dar care n-au fost 
încă implementate sunt: 

• dezvoltarea capacității tuturor instituțiilor și actorilor implicați (SAP, școli și cadre 
didactice, inclusiv cele de sprijin) de a lucra cu copiii cu dizabilități grave și copiii cu 
tulburări de comportament. În ceea ce privește SAP și Direcția de specialitate din domeniul 

                                                             
22 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Raport consolidat cu privire la  activitatea serviciilor 
raionale/municipale de asistenţă psihopedagogică pentru anul 2018, Martie 2019.  
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educației din subordinea Consiliului Municipal, reprezentanții acestora încă argumentează 
în favoarea școlilor speciale și auxiliare, pentru copiii cu dizabilități grave, pentru că nu pot 
imagina alt sistem în care acești copiii pot fi integrați în educație, fără a afecta în mod 
negativ procesul de educație din școlile de masă. Pe de altă parte, chiar și într-o școală pilot 
în care educația inclusivă este promovată cu mare succes, cum este Liceul Teoretic 
„Prosucces”, cadrele didactice au recunoscut că nu au pregătirea necesară să lucreze cu copiii 
cu tulburări grave. Participanții la focus grup au prezentat o situație în care învățătoarea a 
avut nevoie de consiliere psihologică personală după încercarea de a gestiona la clasă cazul 
unui copil cu tulburări de comportament agresiv grave, pentru care pregătirea prin care 
trecuse nu a ajutat-o suficient, chiar dacă este foarte utilă în lucrul cu cei mai mulți copii cu 
CES. 

• realizarea unei colaborări funcționale între sistemul de educație și cel de asistență socială, 
mai ales pentru identificarea unor soluții funcționale la cazurile copiilor care au nevoie de 
asistent personal permanent. 

• dezvoltarea legislației, dar și a capacității de a realiza educație inclusivă și în învățământul 
timpuriu, în grădinițe, dar și în școlile profesionale, care nu sunt acoperite în prezent. 

• dezvoltarea și extinderea programelor de formare a cadrelor didactice cu accent mare pe 
gestionarea situațiilor practice. Chiar și cadrele didactice care au participat la formare și au 
început să lucreze destul de mult cu copiii cu CES simt încă nevoia unor formări. Pe de altă 
parte, au fost identificate situații în care cadrele didactice din Chișinău de la toate neveurile 
(grădiniță, școală primară, gimnazială, liceu) nu au primit deloc formare pentru educație 
inclusivă. 

• mărirea numărului de cadre didactice de sprijin pregătite corespunzător conform nevoilor. 
• realizarea unei colaborări funcționale între sistemul de educație, cel de asistență socială și 

cel de servicii pentru ocupare, astfel încât după ce copiii cu CES termină ciclurile de 
învățământ la care pot participa – cu programa adaptată conform politicii de educație 
inclusivă – aceștia să nu devină tineri și adulți izolați. Persoanele intervievate au exprimat 
îngrijorări cu privire la faptul că copii cu CES pot deveni tineri și adulți competitivi pe o 
piață a muncii 100% concurențială. În acest context a fost menționată nevoia de dezvoltare 
în paralel a atelierelor protejate și economiei sociale. 

• dezvoltarea colaborării cu părinții, dat fiind că la momentul actual din interviuri și focus 
grupuri rezultă pe de o parte că sistemul de educație, cadrele didactice, alți specialiști care 
lucrează cu copii, nu simt sprijinul necesar din partea părinților, iar pe de altă parte, că nu 
sunt cunoscute nici mijloace de implicare, motivare, educare a părinților. Deși aduse în 
discuție în interviuri de către experții evaluatori, nu au fost identificate de către persoanele 
intervievate modele de programe de parenting desfășurate pentru educația inclusivă. 

2) Eficacitate (conform matricei de evaluare) 

       2.1. Efecte așteptate la nivelul administrației publice (în contextual educației inclusive, de ex.: 
sistemul de protecție a copilului sau de sănătate): ce s-a realizat comparat cu așteptările 

Conform viziunii reprezentanților instituțiilor de specialitate din Chișinău (SAP, Direcția de 
specialitate locală), Programul pentru educație inclusivă vizează doar copiii cu CES. În viziunea 
acestor instituții din Chișinău ar trebui mai multă atenție și la ceilalți copii. În condițiile unui număr 
mare de copii cu părinți emigranți, nu au fost identificate în interviuri metodologii de abordare 
pedagogică cu aceștia care să îi sprijine în lipsa părinților. De asemenea, reprezentanții SAP și ai 
structurii de specialitate din Primărie au arătat că nu există un sprijin substanțial din partea 
structurilor de asistență socială pentru incluziunea tuturor copiilor, că există încă probleme 
nerezolvate în ceea ce privește agresivitatea în școli (bullying-ul) etc. 

Reprezentanții instituțiilor de specialitate din Chișinău (SAP, Direcția de specialitate locală) 
identifică un progres important în ceea ce privește integrarea copiilor cu CES și cu dizabilități în 
învățământul general, dar identifică și o serie de deficiențe ale programului la nivel instituțional și 
legal: 

• Cadrul legal pentru grădinițe nu este suficient dezvoltat, pentru că nu pot fi înființate centre 
de resurse în grădinițe. 
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• Cadrul legal pentru integrarea copiilor din unele școli speciale (ex: deficienții de auz) la liceu 
nu este creat. 

• Educația inclusivă și în școlile profesionale nu s-a realizat și este în fază de pilot de foarte 
puțin timp. În acest context, accesul pe piața muncii copiilor cu CES după finalizarea școlii 
este aproape imposibil. În acest sens este necesară realizarea unei colaborări funcționale 
între sistemul de educație, cel de asistență socială și cel de servicii pentru ocupare, astfel 
încât după ce copiii cu CES termină ciclurile de învățământ la care pot participa – cu 
programa adaptată conform politicii de educație inclusivă – aceștia să nu devină tineri și 
adulți izolați. 

• Colaborarea între sistemul de educație și cel de asistență socială este minimală și ar fi 
necesară dezvoltarea ei mai ales pentru identificarea unor soluții funcționale la cazurile 
copiilor care au nevoie de asistent personal permanent. 
Din această perspectivă se poate observa că până în 2019 politica de dezvoltare a educației 
inclusive a rămas mai cunoscută doar pentru sistemul instituțional de educație și este 
necesară continuarea comunicării, atât publice cât și instituționale, pentru creșterea 
nivelului de cooperare. 

• Este necesară stabilirea unor responsabilități instituționale pentru dezvoltarea și 
implementarea programelor de parenting. 

• Deși se realizează constant investiții în infrastructura, este imposibil dpdv arhitectural ca 
toate școlile din Chișinpu să fie accesibile pentru copiii. Există înțelegere și adesea clasele 
la care învață copiii cu dizabilități motorii sunt mutate la parter, conform declarațiilor. Dar 
problema infrastructurii este acută pentru asigurarea drumului de acasă la școală și adesea 
copiii cu dizabilități motorii rămân acasă după școala primară. 

• Nu sunt disponibili psihologi de terapie cognitiv-comportamentală pentru copiii cu tulburări 
de comportament. 

• Cadrele didactice de la Liceul Teoretic „Prosucces” propun modificări curriculare astfel: 
o Mai mult accent pus pe exerciții practice și asigurarea infrastructurii și dotărilor, 
o Dezvoltarea de metode de predare-învățare prin artă și pregătirea profesorilor în 

acest sens, 
o Eliminarea notelor în cazul în care PEI face notarea un exercițiu cu totul artificial, 

care nu aduce valoare adăugată procesului educativ, dar dezorientează părinții cu 
privire la nivelul de dezvoltare al copiilor. 

       2.2. Efecte așteptate la nivelul SAP: ce s-a realizat comparat cu așteptările (incluzând 
dezvoltarea și implementarea planurilor de dezvoltare individuală) 

La nivelul Municipiului Chișinău, reprezentanții SAP subliniază că există în instituție o experiență 
de peste 27 de ani, dat fiind că SAP Chișinău funcționează în cadrul Centrului de asistență 
psihologică și logopedică pentru copiii. SAP și Centrul lucrează atât cu copii cu CES, cât și cu copii 
fără CES declarat, dar nu și cu cei din școlile speciale și auxiliare. 

Dat fiind că nu identifică o altă soluție de integrare, reprezentanții SAP susțin păstrarea școlilor 
speciale pentru copiii cu dizabilități sau nevoi grave. Conform interviului realizat, pentru copiii cu 
situații mai grave, în cazul școlilor speciale părinții lasă copiii dimineața și îi iau seara și pot munci 
în paralel. În cazul școlilor de masă, copiii au nevoie de asistent personal care cel mai adesea este 
părintele, care nu mai poate avea un (alt) loc de muncă. Pe de altă parte, conform aceluiași interviu, 
pentru copii cu dizabilități foarte grave și tulburări de comportament, educația la domiciliu este „o 
păcăleală”, pentru că de fapt duce la izolarea copiilor. Acei copii „nu vor vedea lumina zilei”. Aceste 
opinii denotă o preocupare crescută pentru o integrare reală și de impact a copiilor cu CES, dar și 
lipsa unei viziuni de dezvoltare a sistemului pe termen lung. 

Pe de altă parte, sunt remarcate probleme în grila de salarizare, pentru că angajații SAP sunt plătiți 
la nivel de educatori. 

În ceea ce privește relația cu CRAP, reprezentanții SAP arată că așteaptă de la CRAP mai mult 
sprijin în gestiunea celor mai dificile probleme și așteaptă oferirea unor modele și asistenței necesare 
pentru completarea tuturor documentelor necesare pentru fiecare copil. 
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       2.3. Efecte așteptate la nivelul școlilor: ce s-a realizat comparat cu așteptările (incluzând 
dezvoltarea și implementarea planurilor de dezvoltare individual și valoarea adăugată a centrelor 
de resurse) 

În Chișinău există diferențe substanțiale între școli în ceea ce privește progresul în aplicarea 
programului de educație inclusivă. Școlile pilot, printre care Liceul Teoretic „Prosucces”, vizitat 
pentru evaluare, arată un progres major în ceea ce privește educația inclusivă: 

• Profesorii se simt pregătiți și nu întâmpină probleme în realizarea Planului de Educație 
Individual (PEI), chiar dacă evaluându-și nevoile solicită în continuare training. Un element 
important este că argumentează mai convingător ce tip de training ar avea nevoie, respectiv: 
identifică tipul de diagnostic al copilului pentru care mai au nevoie de pregătire pentru a 
putea lucra ulterior cu acești copii la clasă 

• Există un model de incluziune care este insuflat tuturor celor noi care vin în școală/liceu: 
pedagogi noi, profesori, dar și elevi și părinții lor. Se formează un fel de emulație care sprijină 
incluziunea. Profesorii care au participat la focus grup subliniază din acest punct de vedere 
importanța învățătorului pentru acest aspect: să educe copiii de la vârste mici în ceea ce 
privește incluziunea și să contribuie astfel la dezvoltare unui mediu educațional inclusiv 

• Liceul „Prosucces” este în situația de a avea cadre didactice tinere, foști elevi ai liceului, care 
s-au pregătit să sprijine incluziunea copiilor cu CES încă din ciclurile primare și care s-au 
reîntors la liceul lor după facultate.  

• Deși nu există programe dezvoltate pentru părinți și un centru de sprijin, totuși pentru 
părinții copiilor cu CES se organizează consiliere individuală lunar . 

• Se organizează activități extrașcolare care promovează participarea elevilor și incluziunea. 

Chiar și la nivelul acestei școli, Liceul Teoretic „Prosucces”, cadrele didactice și (în măsură mai mică) 
copiii participanți la focus grupuri, identifică o serie de probleme astfel: 

• Numărul mare de copii în clasă, uneori peste 30, pune reale probleme cadrelor didactice, cu 
atât mai mult dacă 1-2 elevi au CES. 

• Deși elaborarea PEI nu pune probleme serioase, implementarea acestuia este o provocare, 
dat fiind că numărul profesorilor de sprijin este mic, iar centrele de resurse nu sunt dotate 
întotdeauna la nivel optim, poate să fie dificilă implementarea tuturor elementelor din PEI. 
De asemenea, discuțiile cu profesorii arată că aceștia au nevoie de mai multă formare 
practică. Pentru cei mai mulți nu reprezintă o problemă să alcătuiască PEI dat fiind că au 
cunoștințe teoretice despre ce conține acesta, dar poate fi o provocare să-l implementeze, dar 
fiind că nu au dezvoltat abilitățile practice de a lucra cu copiii cu CES în punerea în practică 
a metodologiilor inclusive. 

• Profesorii de sprijin nu sunt suficienți în școală față de numărul mare al copiilor cu CES 
• Nu există baza materială necesară pentru centrele de resurse și implementare PEI, de 

exemplu nu există dotări pentru experimente practice, simple, la fizică și chimie. 
• Este nevoie de programe structurate de lucru cu părinții, pentru că adesea aceștia au 

așteptări nerealiste legate de progresul și performanțele copiilor 
• Cadrele didactice propun modificări curriculare (a se vedea mai sus la eficacitatea la nivel 

instituțional) 

Pe de altă parte, cadrele didactice de la cea mai mare grădiniță din Republica Moldova, Grădinița 
nr. 225 din Chișinău, nu au beneficiat niciodată de formare pentru educație inclusivă. Deși cunosc 
conceptul, nu știu să-l aplice și remarcă reticența părinților de copii de grădiniță de a accepta ajutor 
suplimentar. Refuzul unei educații timpurii adaptate poate conduce la agravarea unor probleme și 
nevoi speciale. Dar capacitatea de lucru cu părinții în acest sens, dar și cu copiii cu CES, lipsește la 
cea mai mare grădiniță din Republica Moldova, Grădinița nr. 225 din Chișinău. 

De asemenea, o școală de elită din Municipiul Chișinău: Liceul Teoretic „Mihai Viteazu” arată 
deficiențe majore în ceea ce privește educația inclusivă. Focus grupurile organizate în această 
unitate de învățământ au arătat că, în mod surprinzător, copiii înțeleg mai bine și sunt mai deschiși 
la integrarea copiilor cu CES față de profesori. Aceștia sunt prinși la un nivel de conformism ridicat 
și doresc destul de mult menținere a status quoului, respectiv a unui număr foarte mic de copii cu 
CES în școală. 
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       2.4. Efecte așteptate la nivelul profesioniștilor (inclusive formare): ce s-a realizat comparat cu 
așteptările 

Interviurile și focus grupurile realizate arată să s-au desfășurat sesiuni de pregătire cu profesorii. 
Cu toate ele nu au fost acoperitoare pentru toate școlile, și s-au concentrat pe formarea profesorilor 
din școlile pilot. Ne voia de formare este așadar diferită: 

• Pentru școlile pilot este nevoie de formare pentru a lucra cu anumite tipuri / diagnostic de 
copiii. De asemenea, cadrele didactice participante la focus grup au subliniat că este necesar 
ca pregătirea să fie foarte practică 

• Pentru celelalte școli, care nu au fost pilot pentru educație inclusivă, și în grădinițe, este 
necesară formarea cadrelor didactice, pentru că aceasta lipsește în mare sau foarte mare 
măsură la nivelul profesorilor. Mai departe, dincolo de formarea teoretică pentru educație 
inclusivă, profesorii au nevoie de o abordare foarte practică a formării pentru a putea apoi 
gestiona copiii de la clasă. 

Pe de altă parte, personalul SAP, dar și alți profesori au putut benefica de schimburi de experiență 
și vizite de studiu pe care le-au apreciat ca deosebit de utile. 

       2.5. Factori care afectează pozitiv generarea efectelor 

Conform interviurilor realizate, cadrul legislativ și strategic reprezintă la acest moment un factor 
de succes pentru educația inclusivă. 

Pe de altă parte, pentru aplicarea acestui cadru, sunt fundamentale: 

• Modelul dat de director într-o școală privind acceptarea sau respingerea modelului de 
educație inclusivă 

• Tipul de CES despre care vorbim, fiind încă o mare problemă integrarea copiilor cu probleme 
grave sau cu tulburări de comportament agresiv 

• Atitudinea profesorilor și formarea care la ora actuală este prea teoretică 

Resursele umane pregătite sunt în acest moment un factor de succes, identificat de actorii 
intervievați, chiar dacă formarea trebuie să continue și să cuprindă un număr mult mai mare de 
cadre didactice.  

       2.6. Factori care afectează negativ efectele 

Modelul dat de director într-o școală privind acceptarea sau respingerea modelului de educație 
inclusivă și atitudinea profesorilor (factorii prezentați mai sus) pot să fie atât factori pozitivi, cât și 
factori negativi pentru atingerea efectelor. 

Din perspectiva resurselor umane, instabilitatea acestora și migrația sunt factori negativi. Cadre 
didactice, dar și alți profesioniști pregătiți nu sunt atrași să lucreze în sistemul educațional, și adesea 
pleacă spre alte cariere după ce au beneficiat de formare. 

3) Eficiență (conform matricei de evaluare) 

       3.1. Abordări sau soluții care au avut o eficiență ridicată raportată la efectele generate  

Nu a fost identificată în Chișinău vreo soluție care să fi avut o eficiență ridicată raportată la efectele 
generate. 

Persoanele intervievate susțin că resursele necesare au fost întotdeauna disponibile, deși cadrele 
didactice reclamă: 

• Numărul mare de copii în clasă, adeseori peste 30 și uneori peste 40, care pune reale 
probleme cadrelor didactice, cu atât mai mult dacă 1-2 elevi au CES 

• Profesorii de sprijin nu sunt suficienți în școli 
• Nu există baza materială necesară pentru centrele de resurse și implementare PEI, de 

exemplu nu există dotări pentru experimente practice, simple, la fizică și chimie. 



72 
 

       3.2. Măsuri necesare pentru simplificarea/scăderea costurilor pentru abordări, soluții, activități 
– pentru a asigura mai mare eficacitate cu input mai mic 

Rămâne necunoscut pentru personale intervievate care este modul de utilizare al bugetelor 
rezultate (economii) după închiderea școlilor speciale, iar acestea sunt identificate ca una dintre 
principalele surse de finanțare pe mai departe a programului de educație incisivă. 

Nu au fost identificate alte abordări, soluții, activități pentru a asigura mai mare eficacitate cu input 
mai mic. 

4) Sustenabilitate (conform matricei de evaluare) 

       4.1. Ce activități continua până în 2020 și după și cum (la toate nivelurile)?  

Interviurile și focus grupurile realizate la Chișinău arată că resursele umane ale SAP au fost și sunt 
pregătite. Cadrele didactice sunt multe și este nevoie de continuarea pregătirii. Voință pentru 
continuarea tuturor activităților există și este confirmată creșterea în mare măsură a cererilor de 
formare din partea profesorilor.  

 

       4.2. Principalele riscuri pentru continuarea activităților și menținerea / îmbunătățirea efectelor 
obținute.  

Principalele riscuri privind continuarea activităților și menținerea / îmbunătățirea efectelor obținute 
(sustenabilitatea) sunt legate de: instabilitatea pe post și, în multe cazuri, migrația cadrelor 
didactice. 

Pe de altă parte, din 2018 se remarcă o creștere a numărului de copii în școlile auxiliare din 
Chișinău, dat fiind că părinții retrag copiii din școlile de masă și îi înscriu la școala generală de 
masă, după o experiență de un an în care nu s-a putut adapta la școala de masă. 

5) Impact (conform matricei de evaluare) 

       5.1. Schimbări la nivelul copiilor, pentru copii cu CES din învățământul general de masă 

Interviurile și focus grupurile realizate la Chișinău arată că în școlile în care programul a fost 
pilotate se atinge un nivel foarte bun de integrare a copiilor cu CES. Pe de altă parte, niciun progres 
nu este vizibil la nivelul celorlalte școli. 

Pe de altă parte, două elemente s-au repetat în cadrul discuțiilor purtate pentru prezenta evaluare 
la Chișinău: 

• Incluziunea copiilor cu handicap grav nu s-a realizat încă și nu există pregătire la nivelul 
instituțiilor, școlilor și cadrelor didactice 

• Este o problemă deschisă ce se întâmplă cu copiii cu CES după finalizarea studiilor și este 
necesară realizarea unei colaborări funcționale între sistemul de educație, cel de asistență 
socială și cel de servicii pentru ocupare, astfel încât după ce copiii cu CES termină ciclurile 
de învățământ la care pot participa – cu programa adaptată conform politicii de educație 
inclusivă – aceștia să nu devină tineri și adulți izolați. Persoanele intervievate au exprimat 
îngrijorări cu privire la faptul că copii cu CES pot deveni tineri și adulți competitivi pe o 
piață a muncii 100% concurențială. În acest context a fost menționată nevoia de dezvoltare 
în paralel a atelierelor protejate și economiei sociale. 

       5.2. Schimbări de atitudine cu privire la educația inclusivă 

Se remarcă o schimbare pozitivă de atitudine la nivelul societății, care poate fi identificată în 
schimbarea pozitivă de atitudine la nivelul părinților. Totuși această schimbare, deși are o direcție 
bună, este în concret foarte mică. Cadrele didactice nu simt sprijinul necesar din partea părinților 
și nu există un parteneriat între școală și familie. În multe situații cadrele didactice îi simt ca pe 
niște „adversari” în procesul de incluziune, fie pentru că părinții copiilor cu CES refuză 
diagnosticarea, fie pentru că părinților copiilor tipici refuză lucrul cu copiii cu CES în clasele la care 
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învață copiii lor. În multe situații cadrele didactice și personalul SAP remarcă o atitudine pasivă a 
părinților care lasă întregul proces de educație pe umerii școlilor, fără nicio explicație. 

6) Prioritățile părților interesate pe termen scurt, mediu, lung 

Actorii implicați și intervievați nu au stabilit priorități. În toate cazurile și-au exprimat dorința de 
a continua activitățile începute. 
Profesorii, mai ales cei din școlile care nu au fost piloți în prima parte a programului, au nevoie de 
formare realizată în timp scurt, de o manieră foarte practică, pentru a face față la continuarea 
programului în ansamblul lui și închiderii școlilor speciale și auxiliare din Chișinău. 
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Studiu de caz - Raionul Ialoveni 
 
INTRODUCERE 
Elaborarea acestui studiu de caz s-a bazat pe colectarea de informații și date de la nivelul raionului 
Ialoveni (prin cercetare documentară, interviuri, focus grupuri) și pe interpretarea și analiza 
acestora în conformitate cu metodologia aprobată în Raportul Inițial.   
 
Studiul de caz elaborat are un caracter exploratoriu, descrie contextul și mecanismele de 
implementare și evaluează schimbările și impactul care au avut loc ca urmare a acțiunilor puse în 
aplicare în cadrul Programului privind incluziunea educațională implementat în perioada 2011-
2019. Studiul de caz furnizează, de asemenea, informații despre aspectele ce au contribuit la 
succesul implementării programului, precum și despre provocările implementării acestuia. În plus, 
studiul de caz furnizează dovezi privind eficiența și impactul programului în ansamblul său. 
 
Pentru realizarea studiului de caz au fost selectate o serie de raioane în baza criteriilor 
cuprinzătoare dezvoltate și inserate în cadrul Raportului Inițial. În acest sens, raionul Ialoveni este 
un raion cu un nivel de dezvoltare ridicat (aspect ce determină accesul și participarea la educație), 
cu un număr relativ mare de copii cu CES (inclusiv copii cu dizabilități), cu SAP și resurse umane 
bine dezvoltate, cu școli care au beneficiat și de alte intervenții, precum și cu o bună reprezentare 
la nivel educațional (educație timpurie și nivel primar și secundar). 
 
Pentru a capta/surprinde în mod adecvat contextul intervenției, dar și pentru a observa dinamica 
dintre sistemul de protecție a copilului și sistemul educațional (de masă/obișnuite și școli pentru 
copii cu deficiențe) și copiii care beneficiază de sprijin în acest context, au fost realizate activități de 
colectare a datelor planificate la nivel de raion (primăria raionului Ialoveni, Direcția de Asistență 
Socială, Direcția Generală de Educație, SAP) și nivel local (Liceul Petru Ștefănucă, Grădiniția 
regina Maria)  în studiul de caz. 
 
Datele colectate astfel au fost contextualizate și analizate ținând cont de statusul și evoluția la nivel 
de raion  în ceea ce privește educația incluzivă (adică modul în care copiii cu CES au fost integrați 
în educația de masă), precum și în coroborare cu datele cantitative și calitative ce au fost solicitate 
părților implicate în implementarea Programului. 
 
Raionul Ialoveni este amplasat în zona de centru a țării, aproape de Chișinău, fiind alcătuit din 25 
de primării. Raionul este format dintr-un oraș: Ialoveni; 6 comune: Ruseștii Noi, Răzeni, Țipala, 
Zîmbreni, Mileștii Mici respectiv Gangura și 18 sate: Bardar, Cărbuna, Cigîrleni, Costești, Dănceni, 
Hansca, Horești, Horodca, Malcoci, Molești, Nimoreni, Pojăreni, Puhoi, Sociteni, Suruceni, Ulmu, 
Văratic și Văsieni. 
 
La nivelul raionului Ialoveni numărul total de copiii cu vârsta 7-18 ani care frecventează instituțiile 
de  învățământ primar, secundar general (ciclul I și II) este de 10295 de copii23. Dintre aceștia, 330 
sunt copii cu CES, respectiv aproximativ 3%. Din totalul numărului de copii cu CES înrolați în 
instituțiile de învățământ primar și secundar (ciclul I și II), 94 sunt copii cu dizabilități certificate. 
12 dintre copiii înrolați în instituțiile de învățământ primar și secundar general (ciclul I și II)  sunt 
copii cu instruire la domiciliu (8 copii cu CES și 8 cu dizabilități).  
 
În ceea ce privește numărul total de copii cu dizabilităţi incluși în instituţiile de învățământ primar, 
secundar general (ciclul I și II)  care se aflau în evidența SAP la sfârșitul anului 2018, în Ialoveni 

                                                             
23 Conform datelor SAP disponibile la data de 31 decembrie 2018. 
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numărul acesta era de 94 de copii. Dintre aceștia, 57 de copii erau cu un grad sever de dizabilitate, 
29 cu un grad accentuat, iar 8 dintre ei aveau un grad de dizabilitate moderat. 
Figura 4. Număr copii cu dizabilități care frecventează instituțiile de învățământ primar și 
secundar (ciclul I și II) pe grad de dizabilitate în raionul Ialoveni 

                                                                                          Sursa: Prelucrările autorilor 
 
În ceea ce privește includerea acestor copii în nivelurile de învățământ, 42 dintre copiii cu 
dizabilități erau înrolați în învățământul primar, iar 52 erau incluși în învățământul secundar, 
ciclul I (învățământ gimnazial). Niciun copil nu era inclus la finalul anului 2018 în învățământul 
secundar, ciclul II (învățământ liceal). 

În ceea ce privește tipologia gradului de dizabilitate, dintre cei 94 de copii cu dizabilitate incluși în 
instituțiile de învățământ, cei mai mulți copii (36) au dizabilităţi intelectuale (mintale), 26 au 
dizabilități neuromotorii (fizice), 20 au dizabilităţi psihice (TSA - tulburări din spectrul autist), 7 
au dizabilităţi de auz, iar 5 au dizabilităţi de văz24.  

Conform datelor SAP, la finalul anului 2018, la nivelul raionului Ialoveni, 5 tineri cu 
CES/dizabilități erau  înscriși în învățământul profesional.  

În ceea ce privește numărul de copii cu CES reevaluați  de către SAP în anul 2018, (copii cu cerinţe 
educaţionale speciale din instituţiile de învățământ primar, secundar general, ciclul I și II ), acesta 
era de 378 de copii, iar 315 dintre aceștia sunt copii cu CES confirmați în procesul de reevaluare. 
Numărul de copii (din instituțiile de învățământ primar, secundar general) evaluați de SAP în anul 
2018 a fost de 21 de copii. Dintre aceștia, 15 au fost identificați cu CES. Astfel, la finalul anului 
2018 se aflau în evidența SAP 330 de copii cu CES. În ceea ce privește categoriile CES, acestea sunt 
enunțate în tabelul de mai jos. Astfel, un număr de 223 de copii au dificultăți de învățare, 36 au o 
întârziere/dizabilitate mintală/intelectuală/dificultăți severe de învățare, 26 au dizabilități 
fizice/neuromotorii, 22 au tulburări emoționale și de comportament.  

                                                             
24 Conform datelor   SAP disponibile la data de 31 decembrie 2018. 
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Figura 5. Număr total copii cu CES din instituţii de instituţiile de învățământ primar; secundar 
general, ciclul I și II (gimnazii și licee) per categoria CES 

 

 Sursa: Prelucrările autorilor 
 

Numărul total de copii cu vârsta între 3-7 ani care frecventează instituțiile de învățământ prescolar 
este de 5195 de copii. Dintre aceștia un număr de 106 copii sunt cu CES (în evidența SAP), iar 19 
dintre aceștia au o dizabilitate certificată. Conform datelor SAP, la finalul anului 2018, în evidența 
SAP erau 19 copii cu dizabilități (9 cu grad sever de dizabilitate, 4 cu grad accentuat, iar 6 cu grad 
moderat). 4 dintre acești copii aveau vârsta cuprinsă între 3-4 ani, 8 copii aveau vârsta între 5-6 
ani, iar 7 dintre ei aveau vârsta de 7 ani25.  

În ceea ce privește categoriile de CES, acestea sunt următoarele: 

                                                             
25 Conform datelor SAP disponibile la data de 31 decembrie 2018. 
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Figura 6. Număr total copii cu CES din instituţii de învățământ preșcolar per categorii CES 

 

Sursa: Prelucrările autorilor 

Conform cercetării calitative din teren, în ultimii ani, numărul copiilor instituționalizați de la nivel 
de raion a scăzut. La momentul elaborării acestui raport, există 18 copii plasați în instituții 
rezidențiale (5 copii cu vârste fragede (până în 5 ani) – dar se lucrează la aceste cazuri pentru a fi 
reintegrați în familii). O parte dintre acești copii au probleme de comportament (comportament 
deviant).  
 
Personalul SAP, inclusiv personalul specializat disponibil 
 
SAP din raionul Ialoveni a fost înființat în anul 2012 prin decizia Consilului Raional. Acesta a fost 
amplasat în cadrul unei instituții publice de învățământ (instituție optimizată/adaptată) oferită de 
Autoritatea Publică Locală, care a fost considerată disponibilă la momentul constituirii, respectiv 
în cadrul Liceului Petru Ștefăucă din orașul Ialoveni. Această amplasare favorizează accesul la 
servicii pentru copii, părinți, dar și pentru cadre didactice din localitățile raionului/municipiului. 
 
Analiza rapoartelor privind activitatea SAP pentru anul 2018, a scos în evidenţă existenţa unui 
număr de 5 specialiști în cadrul SAP Ialoveni și a 2 posturi vacante de psiholog.  
 
În ceea ce privește numărul specialiștilor din cadrul Centrelor de Resurse pentru Educația 
Incluzivă (CREI), la sfârșitul anului 2018, în instituțiile de educație timpurie, în cele 6 CREI 
existente la nivelul raionului Ialoveni, numărul specialiștilor era de 15, dintre care 7 cadre de 
sprijin, 2 psihologi, 4 logopezi și 2 kinetoterapeuți.  
În cazul instituțiilor de învățământ primar și secundar, la nivelul raionului erau 31 de CREI și un 
număr de 53 de specialiști (37 CDS, 13 psihologi, 2 logopezi și 1 kinetoterapeut)26. 

                                                             
26 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Raport consolidat cu privire la  activitatea serviciilor 
raionale/municipale de asistenţă psihopedagogică pentru anul 2018, Martie 2019.  
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7) Relevanța 

1.1. Cele mai importante nevoi ale părților interesate. 
 
Având în vedere faptul că Raionul Ialoveni este unul dintre cele două raioane în care educația 
incluzivă a fost pilotată mai devreme (începând cu anul 2011), unele dintre nevoile celor mai 
importante părți interesate fie s-au mai acutizat în timp, fie s-au modificat.  
În ceea ce privește nevoile existente la nivelul instituțiilor preșcolare, informațiile colectate în cadrul 
discuțiilor purtate cu reprezentanții autorității locale, precum și cu reprezentanții grădiniței Regina 
Maria incluse pe lista vizitată în scopul cercetării în profunzime, evidențiază faptul că lipsa locurilor 
în grădinițe (datorată în special numărului mare de copii, și implicit trendului demografic 
ascendent) este principala problemă cu care se confruntă sistemul educațional preșcolar din orașul 
Ialoveni. Acest aspect este influențat inclusiv de proximitatea orașului față de capitala Chișinău. Ca 
o consecință a numărului mare de copii înscriși în cadrul acestei instituții, numărul educatorilor 
este mic raportat la numărul de copii dintr-o grupă (care de cele mai multe ori sunt câte 41, 37, 38, 
39, 46 de copii într-o grupă). Acest aspect îngreunează foarte mult realizarea unui act educațional 
incluziv, mai ales în contextul în care în respectiva grupă sunt și copii cu CES. 
 
Grădinița Regina Maria a fost inclusă ca instituție preșcolară pilot pentru educație incluzivă odată 
cu cele 6 școli pilot din raion. Acest lucru face ca educația incluzivă să fie asigurată atât prin dotarea 
corespunzătoare cu echipamentele necesare, cât și prin specialiștii necesari. Cu toate acestea, o serie 
de nevoi au fost identificate în cadrul focus grupului cu educatorii și cu cadrele didactice de sprijin. 
Pe de o parte, au fost evidențiate nevoi ce țin de disponibilitatea specialiștilor necesari, iar pe de 
altă parte, de modul de evaluare a copiilor cu CES. În primul rând, se observă o nevoie stringentă 
de logopezi (2-3 logopezi ar fi necesari pentru acoperirea nevoilor), pe lângă cel existent deja (1), 
având în vedere numărul total de copii înscriși în grădiniță (527), dintre care 24 cu CES (cu 
dizabilități severe). În acest sens, doar 2 instituții din orașul Ialoveni beneficiază de logoped.O altă 
nevoie identificată este lipsa unui terapeut în grădiniță care să  lucreze cu cei 14 copii cu autism, 
dizabilitate locomotorie, dizabilitate intelectuală, epilepsie, tulburare emoțională de comportament.  
 
În ceea ce privește evaluarea copiilor cu CES, a fost identificată nevoia ca aceștia să fie evaluați de 
SAP la o vârstă mai mică (chiar înainte de vârsta de 3 ani), întrucât, cu cât se intervine mai devreme, 
cu atât pot fi identificate mai timpuriu diferite deficiențe. În cadrul acestei grădinițe nu au fost 
evaluați copiii cu deficiențe de vorbire. Se estimează că numărul copiilor cu CES ar fi mult mai mare 
facă acest lucru ar fi realizat. Acest aspect a fost confirmat și de interviul cu reprezentanta SAP care 
a menționat faptul că în grădinițe mai sunt copii neidentificați/neevaluați care au nevoie de servicii 
si să li se stabilească necesitățile. 
 
Legat de modul de evaluare a copiilor, informațiile colectate evidențiază nevoia ca evaluarea SAP 
să se realizeze în grupă, și nu individual (metoda de evaluare să fie aplicată corect), și pe o perioadă 
mai mare de timp, astfel încât, să poată fi observat adecvat nivelul de dezvoltare cognitivă a 
copilului.  
 
O altă nevoie identificată atât la nivelul instituțiilor preșcolare, cât și la instituțiile școlare este 
reprezentată de necesitatea revizuirii ștatelor de personal ale instituțiilor, întrucât, acestea sunt 
aceleași din anul 1999, și nu prevăd necesarul de funcții (de exemplu, gradiniția Regina Maria are 
alocat doar jumătate de normă pentru psiholog).  
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O altă nevoie adusă în vedere atât de specialiștii din cadrul grădiniței, cât și de cadrele didactice și 
cadrele didactice de sprijin de la Liceul Petru Ștefănucă, face referire la  lipsa materialelor standard 
pe care să le folosească în lucrul cu copiii cu CES. Aceștia au confirmat faptul că dedică mult timp 
inclusiv pentru procurarea și pregătirea (adaptarea) materialelor, aspect ce le îngreunează munca 
cadrelor didactice. 
 
Au fost identificate nevoi și la nivelul instituțiilor de învățământ școlar (primar și secundar). În 
acest sens, informațiile colectate evidențiază lipsa specialiștilor în problemele copiilor cu tulburări 
emoționale și de comportament, inclusiv Tulburarile de Spectru Autist (TSA), lipsa psihologilor în 
instituțiile de învățământ (gimnaziu), lipsa cadrelor didactice de sprijin (CDS) în unele școli din 
diferite localități, inclusiv nevoia de capacitare a specialiștilor existenți pe diferite domenii mai 
înguste (lucrul cu copii cu dizabilități severe, de exemplu, TSA, tulburări de comportament). În acest 
moment, cadrele didactice nu sunt pregătite să răspundă acestor provocări. Acțiunile de formare în 
această aria au fost identificate ca fiind necesare de toți reprezentanții participanți la cercetare 
(SAP, educatori, cadre didactice, cadre didactice de sprijin).  
 
În ceea ce privește tulburările de comportament (nu neapărat la copiii cu CES), deși există servicii 
la nivel de instituție de învățământ (CDS/psiholog/diriginte), la nivelul comunității a fost 
identificată nevoia unor servicii suplimentare (centre unde se pot realiza terapii intensive 
specializate, servicii specializate de modelare a comportamentului, unde există specialiști cu 
pregătire avansată în această arie). Astfel de servicii sunt neceare pentru copii cu comportament 
deviant (109 copii la nivelul raionului Ialoveni) care nu pot fi permenent integrați în instituțiile de 
învățământ.  
 
În ceea ce privește nevoile copiilor cu CES din școlile din raionul Ialoveni, s-a constatat faptul că 
dintre cei 20 de copii cu CES diagnosticați cu TSA, doar 10 dintre aceștia au un asistent personal, 
aspect ce le asigură parțial accesul la o educație incluzivă. Informațiile colectate de la cadrele 
didactice (CD) și de la cadrele didactice de sprijin (CDS) evidențiază nevoia ca fiecare copil 
diagnosticat cu TSA să fie permenent însoțit la școală de un asistent personal, astfel încât calitatea 
actului educațional să nu scadă. În plus, a fost evidențiată nevoia ca inclusiv asistentul personal să 
fie instruit/format într-o terapie TSA.  
 
Având în vedere aspecte precum migrația părinților în alte țări, precum și modul de viață al acestora, 
care pot să influențeze dezvoltarea și procesul educațional al copilului, este nevoie de o intervenție 
mai timpurie asupra copiilor, precum și de acțiuni de prevenție și capacitare parentală. Datele 
colectate evidențiază faptul că există cazuri în care modul de viață al părinților contribuie la  
înrăutățirea situației copiilor.  
 
În general, în ceea ce privește legislația aceasta este apreciată ca suficientă, fără să genereze nevoi 
suplimentare, cu excepția Regulamentului SAP, care trebuie schimbat. La momentul cercetării 
calitative din teren, încă se lucra la ajustarea acestuia. În acest sens, reprezentanții SAP confirmă 
necesitatea redimensionării activității SAP-urilor. În acest sens, este supusă modificării perioada 
pe care o alocă profesioniștii SAP în vederea reevaluării (astfel încât, aceștia să aibă mai mult timp 
pentru asistență individuală). De asemenea, a fost identificată necesitatea ca programul de lucru al 
SAP-urilor să se uniformizeze (în acest moment, programul de lucru este diferit de la raion la raion 
(în unele raioane, specialiștii lucrează 7 ore, iar în altele 8 ore). Șefii (tuturor) SAP-urilor lucrează 
8 ore/zi. 
 

1.2. Activitățile necesare pentru a atinge obiectivul educației incluzive, dar care încă nu au 
fost implementate. 
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Printre activitățile necesare pentru atingerea obiectivelor de educație incluzivă se numără, în 
primul rând, dezvoltarea capacității tuturor instituțiilor și actorilor implicați (SAP, școală, 
grădiniță, educatori și cadre didactice de spijin) de a lucra cu copiii cu dizabilități grave și copiii cu 
tulburări de comportament deviant, inclusiv cu TSA. La nivelul raionului Ialoveni, o foarte mare 
parte dintre cei implicați nu sunt în favoarea școlilor speciale și auxiliare pentru copiii cu dizabilități 
grave, ci mai degrabă pentru înființarea la nivelul comunității a unor servicii suplimentare (centre 
unde se pot realiza terapii intensive specializate, servicii specializate de modelare a 
comportamentului, unde să existe specialiști cu pregătire avansată în această arie). Astfel de servicii 
sunt necesare și pentru copii cu comportament deviant care nu pot fi permenent integrați în 
instituțiile de învățământ (pentru că în opinia lor ar afecta procesul educațional din școli). Acest 
aspect a fost confirmat inclusiv de reprezentanții Liceului Petru Ștefănucă, școală pilot în care 
educația incluzivă este promovată cu mare succes, (atât datorită Unității pentru Educația Incluzivă, 
cât și datorită echipamentelor disponibile care asigură accesul la o educație incluzivă pentru copiii 
cu CES și pentru copiii cu dizabilități severe). Pe de altă parte, sunt necesare activități de formare 
a specialiștilor existenți în diferite arii/terapii, cum ar fi de exemplu terapiile utilizate pentru copiii 
cu TSA (autism). Acțiunile de formare în această arie au fost identificate ca fiind necesare pentru 
toți reprezentanții participanți la cercetare (SAP, Direcția Generală Educație Ialoveni, educatori, 
cadre didactice, cadre didactice de sprijin). 
 
Dezvoltarea legislației, dar și a capacității de a realiza educație incluzivă și în învățământul 
timpuriu, respectiv în grădinițele care nu sunt acoperite în prezent. Acestea reprezintă acțiuni 
necesare pentru asigurarea unei educații incluzive la nivelul întregului raion. Având în vedere că 
dintre cele 36 de instituții preșcolare de la nivelul Raionului Ialoveni, doar 6 grădinițe asigură 
educația incluzivă (sunt dotate corespunzător), sunt necesare măsuri pentru includerea practicilor 
incluzive în toate celelate grădinițe (acolo unde există copii cu CES, pentru că nu în toate grădinițele 
există copii cu CES). În localitățile unde există 2-3 grădinițe este indicat să se introducă educația 
incluzivă măcar într-una, astfel încât să se ofere posibilitatea fiecărui copil cu CES să participe la 
actul educațional. Acest aspect va permite să se intervină timpuriu, iar rezultatele să fie mult mai 
bune în dezvoltarea ulterioară a copiilor cu CES.  
 
Un alt element necesar pentru atingerea obiectivului de educație incluzivă îl reprezintă majorarea 
numărului de cadre didactice de sprijin (atât în instituțiile preșcolare, cât și în instituțiile școlare). 
În prezent, numărul acestora este limitat și insuficient (1 CDS la 5 copii cu CES sever, sau 1 CDS 
la 12 copii cu CES).  
 
Pe de altă parte, deși au fost luate unele măsuri pentru informarea/formarea părinților, pentru 
atingerea obiectivului de educație incluzivă este necesară o conlucrare mai intensă cu aceștia, în 
special cu cei care au copii cu CES. Copiii din medii defavorizate au nevoie de susținere (nu doar 
materială), astfel încât este necesară formarea competențelor parentale la părinți, insistându-se 
astfel pe prevenție.  
 
Un alt element necesar pentru realizarea obiectivului de educație incluzivă în reprezintă 
disponibilitatea specialiștilor la nivelul raionului Ialoveni (în special a logopezilor, terapeuților, 
psihologilor). În acest sens, doar 2 instituții educaționale din orașul Ialoveni beneficiază de serviciile 
unui logoped. 
 

2) Eficacitatea (conform matricei de evaluare) 
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2.1. Efectele așteptate la nivelul administrației publice (educație incluzivă - specific și context, 
de exemplu, protecția copilului, sistemul de sănătate): ce s-a realizat în comparație cu ceea 
ce se aștepta. 

 
Toți reprezentanții  instituțiilor de specialitate din Ialoveni (Primărie, SAP, Direcția Generală de 
Educație, Direcția de Asistență Socială) identifică un real progres în ceea ce privește integrarea 
copiilor cu CES și cu dizabilități în învățământul preșcolar și general. Acest progres este generat de 
pilotarea și implementarea ulterioară a Programului de incluziune educațională, începând cu anul 
2011, când raionul Ialoveni a fost selectat pentru implementarea programului pilot în cele 6 școli și 
în grădiniția Regina Maria (Grădinița numărul 5 Ialoveni).  
 
Unul dintre cele mai importante efecte produse la nivelul administrației publice se referă la 
colaborarea interinstituțională dintre instituțiile de la nivel de raion cu rol în asigurarea educației 
incluzive. Dacă la început colaborarea a fost mai greoaie, cu timpul, aceasta s-a îmbunătățit 
considerabil, realizând în colaborare o serie de acțiuni și activități cu rol în identificarea, referirea 
și soluționarea cazurilor de excluziune socială și educațională din întreg raionul. Ca urmare a acestei 
colaborări, o serie de cazuri au fost identificate și s-a reușit obținerea unor evidențe și date clare cu 
privire la numărul de copii aflați în situații de risc și de excluziune socilă și educațională. În prezent, 
la nivelul raionului Ialoveni nu există copii cu CES de vârstă preșcolară și școlară  care să nu fie 
înscriși la grădiniță sau școală.  
 
Încă de la momentul derulării Programului (2011), la nivelul raionului s-a constituit un Comitetul 
Coordonator Intersectorial (alcătuit din reprezentanți ai primăriei, direcției de sănătate, educație, 
asistență socială, poliție) care are rolul de a identifica și discuta nevoile cele mai stringente de la 
nivelul comunității, inclusiv cele legate de accesul la o educație incluzivă. În dependență de 
necesitate, reprezentanții acestei structuri se întâlnesc pentru colaborare și conlucrare și iau 
măsurile necesare pentru soluționarea cazurilor identificate. În următoarea perioadă (2019), la nivel 
de raion se dorește crearea unui serviciu de intervenție timpurile (pentru copiii cu vârsta cuprinsă 
între 0-3 ani).  
 
Pentru asigurarea unei coroborări eficiente între măsurile vizate de fiecare instituție în parte, 
planurile manageriale strategice pe care fiecare școală/grădiniță trebuie să le realizeze sunt 
coroborate cu Planul strategic privind educația incluzivă, elaborat de către Direcția Generală de 
Educație. 
 
În ceea ce privește conclucrarea dintre asistența socială și cea educațională de la nivel de raion, 
există un responsabil pentru educația incluzivă care face parte din mai multe structuri (comisii) 
privind serviciile sociale existente la nivel de raion. Astfel, acesta face parte din Comisia copilul 
aflat în dificultate și din Comisia copilului aflat în situații de risc. În plus, la nivelul raionului există 
și Direcția de intervenție timpurie, serviciu de prevenție (identificare, acordarea unor forme de 
protecție) pentru a preveni situațiile de risc. De asemenea, la nivel de primărie există o echipă 
multidisciplinară formată din directorul școlii/grădiniței, medic, psiholog, asistent social, 
reprezentant APL și poliție care lucrează integrat pentru identificarea și soluționarea diferitelor 
cazuri, identificarea copiilor cu dizabilități și/sau CES, inclusiv pentru asigurarea educației 
incluzive. 
 
Un alt element important constituit la nivelul raionului îl reprezintă echipa mobilă, ce a fost creată 
în anul 2013, cu scopul de a interveni la copiii și adulții cu grad de dizabilitate, în felul acesta 
prevenindu-se instituționalizarea acestora. La momentul elaborării raportului de evaluare, dintre 
cei 171 de beneficiari ai acestui tip de serviciu, 151 erau copii (74 copii de vârstă școlară și 45 de 
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vârstă preșcolară). Dintre aceștia, 37 au fost încadrați în școală/grădiniță cu ajutorul echipei mobile. 
Pentru copiii cu un grad sever de dizabilitate, la nivelul raionului s-a extins un alt tip de asistență 
(realizat împreună cu reprezentanții SAP), și anume învățământul la domiciliu. De acest serviciu 
beneficiază 8 copii din raion.  
 
Pe de altă parte, reprezentanții instituțiilor de specialitate din Ialoveni (SAP, Direcția Generală de 
Educație, Direcția de Asistență Socială) identifică și o serie de deficiențe ale programului la nivel 
instituțional și legal. În acest sens, reprezentanții apreciză cadrul legal pentru grădinițe ca fiiind 
insuficient dezvoltat, pentru că nu pot fi înființate CREI în cadrul acestora.  
 
În plus, deși în cadrul celor 2 instituții vizitate (Liceul Petru Ștefănucă și Grădinița Regina Maria) 
au fost realizate/se realizează constant investiții în infrastructură/echipamente, este posibil ca 
celelalte instituții preșcolare (cu educație incluzivă) și școlare din raion să nu fie la fel de accesibile 
pentru toți copiii. Liceul Petru Ștefănucă din Ialoveni deține toată infrastructura necesară pentru 
asigurarea unei educații incluzive, inclusiv pentru copiii cu dizabilități severe. Acest aspect este 
datorat, în principal, existenței în cadrul liceului a Unității pentru Educația Incluzivă (structură 
dotată incluziv cu mijloc de transport pentru transportul copiilor cu dizabilități severe). Toți 
reprezentanții intervievați/participanți la focus grupuri au apreciat importanța și utilitatea unei 
astfel de unități, confirmând că în lipsa acesteia, copiii cu dizabilități severe nu ar fi ajuns niciodată 
la școală (chiar dacă aceștia nu participă la toate orele din cauza gradului de dizabilitate). S-a 
menționat faptul că Centrele de Resurse privind Educația Incluzivă din cadrul unităților școlare nu 
sunt la fel de echipate astfel încât să poată să asigure același nivel înalt de educație incluzivă 
comparabil cu cel oferit în cadrul Unității de Educație Incluzivă.  
 
O altă deficiență identificată face referire la insuficiența psihologilor în grădinițe și școlile din 
întregul raion. Nu există sufiecienți psihologi de terapie cognitiv-comportamentală pentru copiii cu 
tulburări de comportament, inclusiv TSA.  
 
Atât cadrele didactice de la liceu, cât și educatorii de la Grădinița Regina Maria au evidențiat lipsa 
materialelor standard pe care să le folosească în lucrul cu copiii cu CES. Aceștia au confirmat faptul 
că dedică mult timp inclusiv pentru procurarea și pregătirea (adaptarea) materialelor, aspect ce le 
îngreunează munca și calitatea actului educațional. 
 
2.2. Efectele așteptate la nivelul SAP: ce s-a realizat în comparație cu ceea ce se așteptat (inclusiv 

proiectarea și implementarea planurilor individuale de dezvoltare). 

SAP s-a constituit la nivel de decizie a Consiliului Raional în anul 2012 (etapa de pilotare) în 
parteneriat cu Lumos. La nivel de raion, s-a stabilit ca din echipa SAP să facă parte 2 pedagogi (atât 
pentru învățământul primar și secundar, cât și pentru educația timpurie), 2 psihologi, 1 
psihoterapeut, 1 logoped. Efectivul SAP-ului este subdimensionat raportat la numărul de instituții 
școlare și preșcolare pe care le are în vedere (numărul de copii cu CES care sunt în dependența lor 
la acest moment este de 436 de copii27).   

Dacă la început SAP-ul era perceput ca un control, cadrele didactice au înțeles că SAP sprijină actul 
educational al copilului cu CES (prin metodele pe care le aplică în procesul de observare a copilului 
).   

Interviul cu reprezentantul SAP confirmă faptul că, în grădinițe mai sunt copii cu CES 
neidentificați, care au nevoie de servicii, care trebuie să fie evaluați si să li se stabilească necesitățile. 
În acest context, încă mai există reticiențe din partea părinților (care nu sunt de acord ca copii lor 
să fie evaluați de către SAP). În astfel de cazuri, dacă instituția la care este înscris copilul cu CES 
se adresează SAP-ului, specialiștii instituției merg și discută cu părinții astfel încât să le explice de 

                                                             
27 Conform interviului cu reprezentantul SAP. Informație valabilă la data colectării datelor din teren.  
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ce este important să fie identificate unele deficiențe de dezvoltare ale copilului într-o etapă cât mai 
timpurie. Acolo unde este cazul,  specialiștii merg inclusiv în comunitate să explice de ce are nevoie 
copilul de asistență. 

De-a lungul timpului, s-a reușit transmiterea de competențe către SAP privind identificarea copiilor 
cu dizabilități. Astfel, prin formularul 528, elaborat de către specialiștii SAP, se stabilește gradul de 
dizabilitate al copilului și astfel, cu acest document, părintele merge la Consiliului Naţional pentru 
Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă, structură subordonată Ministerului Sănătății, 
Muncii și Protecţiei Sociale. La prelungirea gradului de dizabilitate, părinții solicită SAP-ului 
eliberarea actelor necesare.  

SAP Ialoveni împreună cu Direcția Generală de Educație și cu diferite ONG-uri au extins un alt tip 
de asistență la nivel de raion, și anume învățământul la domiciliu, de care în prezent beneficiază 8 
copii din raion. În acest sens, SAP împreună cu partenerii au elaborat curiculum prin comasare și 
excludere (curiculum modificat) și au redus obiectivele vechiului curiculum, astfel încât fiecare copil 
să învețe ce are nevoie și în funcție de capacitatea de învățare a fiecăruia (curiculum individualizat). 
În acest context, au implicat inclusiv echipa mobilă dar au întărit și rolul părinților în educația 
copiilor. Cu toate acestea, în opinia reprezentantului SAP, nu sunt suficiente cele 2 ore pe 
săptămâna alocate fiecărui copil aflat în această situație. Prin urmare, sunt făcute demersuri în 
această perioadă pentru a mări numărul de ore (de la 2 ore la 4 ore pe săptămână). 

În ceea ce privește relația cu CRAP, reprezentanții SAP confirmă faptul că primesc tot sprijinul 
necesar în gestiunea celor mai dificile probleme.  

2.3. Efectele așteptate la nivelul școlii: ce s-a realizat în comparație cu ceea ce se aștepta (inclusiv 
proiectarea și implementarea planurilor individuale de dezvoltare și valoarea adăugată a 
centrelor de sprijin). 

La nivelul raionului au fost create CREI în fiecare școală în perioada 2012-2016, contribuind astfel 
la dezvoltarea educației incluzive. În prezent, toate instituțiile de învățământ (școlare) au CREI și 
sunt dotate pentru asigurarea activităților incluzive.  

Având în vedere faptul că pilotarea programului s-a realizat mai devreme în cele 6 școli și într-o 
grădiniță de la nivelul raionului, reprezentanții instituțiilor educaționale din raion au confirmat un 
progres major în ceea ce privește educația incluzivă. În acest context, atât cadrele didactice cât și 
educatorii se simt într-o mare măsură pregătiți și nu întâmpină probleme majore în realizarea 
Planului de Educație Individual (PEI), chiar dacă la început au întâmpinat unele obstacole. 
Sprijinul primit de la SAP, precum și formările realizate de diferiți furnizori (ONG-uri, Direcția 
Generală de Educație, instituții de învățământ) au avut o contribuție majoră la capacitarea acestora 
în vederea completării documentelor necesare, precum și în lucrul efectiv cu copiii cu CES. Cu toate 
acestea, atât la nivelul școlilor, cât și la nivelul grădinițelor care înglobează practica incluzivă mai 
sunt necesare unele activități de formare în diferite terapii pentru lucrul cu copiii diagnosticați cu 
TSA (de exemplu, terapia ABA) sau pentru a putea lucra cu copiii cu tulburări emoționale și de 
comportament.  

Toate cadrele didactice, cadrele didactice de sprijin și educatorii participanți la focus grupuri au 
subliniat importanța includerii practicilor incluzive în învățământul preșcolar. Acest lucru 
contribuie la dezvoltarea unui mediu educațional mult mai incluziv și poate să prevină dezvoltarea 
unor deficiențe mult mai grave la copii cu CES, dacă aceștia sunt identificați mai devreme. Șansele 
ca aceștia să beneficieze de serviciile necesare cresc odată cu identificarea și evaluarea timpurie a 
necesităților. În acest context, a fost evidențiată nevoia ca practicile incluzive să fie introduse și în 
grădinițele unde nu există o astfel de asistență (doar în 6 grădinițe există servicii de asistență, 
respectiv CDS).  

Toți reprezentanții (cadre didactice, cadre didactice de sprijin) au confirmat că în cadrul instituțiilor 
de învățământ școlar (Liceul Petru Ștefănucă) se organizează diferite activități extrașcolare care 
promovează participarea elevilor și incluziunea. În plus, în cadrul Unității de Educație Incluzivă 
din cadrul liceului Petru Ștefănucă sunt desfășurate cu regularitate acțiuni de voluntariat care îi 

                                                             
28 Formularul conţine date privind dezvoltarea copilului, serviciile de care beneficiază, a condiţiilor de 
instruire/educare/reabilitare și a altor circumstanţe – în cazul copiilor aflați în evidenţa SAP.  
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implică și pe elevii tipici din cadrul liceului, aspect confirmat și în cadrul focus grupului cu elevii. 
Astfel de activități extracuriculare sunt posibile datorită echipamentelor și dotărilor existente mai 
ales în cadrul Unității de Educație Incluzivă care permite participarea tuturor copiilor cu CES la 
activități (inclusiv a copiilor cu dizabilități severe și a celor din alte localități).  

În ceea ce privește cunoașterea conceptului de educație incluzivă de către elevi, majoritatea 
participanților la focus grupul organizat în cadrul Liceului Petru Ștefănucă cunosc și aplică 
practicile incluzive. În acest sens, s-a apreciat faptul că prezența unui copil cu CES în clasă nu 
influențează calitatea actului educational și nici capacitatea copiilor tipici de învățare. De asemenea, 
elevii participanți la FG au confirmat faptul că participă la diferite activități derulate în cadrul 
Unității de Educație Incluzivă alături de copiii cu CES. Aceștia îi vizitează cu regularitate pe copiii 
cu dizabilități severe din cadrul unității, și nu percep ca fiind un impediment includerea copiilor cu 
CES în clase cu ei. În plus, aceștia observă o îmbunătățire a percepției copiilor tipici față de copiii 
cu CES (relaționează cu ei, se sprijină). Participanții au confirmat, de asemenea, faptul că elevii cu 
CES se simt acceptați în cadrul școlii.  

Cu toate că există un progres clar în ceea ce privește educația incluzivă la nivelul școlilor și 
grădinițelor cu practici incluzive din raion, au fost identificate și o serie de deficiențe care încă 
persistă și influențează în mod negativ asigurarea unui proces educațional incluziv. Printre acestea 
se numără: 

 Numărul mare de copii în clasă (atât în instituțiile preșcolare, cât și în instituțiile școlare). 
De cele mai multe ori, într-o grupă/clasă sunt peste 30 de copii, aspect ce pune reale 
probleme educatorilor și cadrelor didactice, cu atât mai mult dacă 1-2 elevi au CES. Cadrele 
didactice au apreciat că nu pot acorda de fiecare dată mai multă atenție copiilor cu CES. 
Uneori, aceștia rămân în pauze pentru a le explica mai bine anumite aspecte.  

 Numărul insuficient de cadre didactice de sprijin atât în grădinițe, cât și în școali față de 
numărul mare al copiilor cu CES.  

 Lipsa logopezilor în grădinițe și școli. În cazul grădiniței Regina Maria există un singur 
logoped și pentru acoperirea nevoii existente ar avea nevoie de 2-3 logopezi.  

 Lipsa terapeuților în grădinițe pentru a lucra cu copiii cu autism, dizabilitate locomotorie, 
dizabilitate intelectuală, epilepsie, tulburare emoțională de comportament 

 Numărul insuficient de psihologi în grădinițe și școli. Acest lucru este generat inclusiv de 
ștatele de personal de la nivelul fiecărei instituții. 

 Colaborarea cu părinții care au așteptări nerealiste legate de progresul și performanțele 
copiilor cu CES.  

 Lipsa materialelor standard pentru cadrele didactice pe care să le folosească în lucrul cu 
copiii cu CES. 

 
2.4. Efectele așteptate la nivelul profesioniștilor (inclusiv cursurile de instruire): ce s-a realizat 

în comparație cu ceea ce se aștepta. 

Cel mai important efect îl reprezintă faptul că în toată această perioadă, profesioniștii au acumulat 
cunoștințe și experiență pentru educația tuturor copiilor, nu doar pentru cei cu CES.  

Interviurile și focus grupurile realizate arată să s-au desfășurat sesiuni de pregătire cu educatorii 
și cu  cadrele didactice, precum și cu personalul auxiliar (în cazul grădiniței Regina Maria).  
Specialiștii din primele 6 școli pilot au mers în străinătate (Marea Britanie) pentru a fi formate. 
Specialiștii au fost formați atât cu ajutorul ONG-urilor (Lumos, Femeia și Copilul, Keystone) cât și 
de către Direcția Generală de Sănătate și SAP. În ceea ce privește grădinița Regina Maria, 
reprezentanții acesteia au confirmat faptul că, o dată pe lună/trimestru solicită să li se aducă 
specialiști de la diferite organizații (psihologi, logopezi, specialiști din spectrul autist) pentru a 
învăța de la ei și pentru a putea să aplice noi tehnici în lucrul cu copiii (în special cu cei care au 
deficiențe din spectrul autist). Focus grupul cu reprezentanții grădiniței confirmă faptul că 
specialiștii au fost formați de reprezentanți de la nivel de SAP și de la nivelul Direcției Generale de 
Educație (160 de ore în lucru cu copiii cu CES severe).  

Cu toate acestea, pentru școlile și grădinițele unde există practici încluzive este nevoie de formare 
pentru cadrele didactice (inclusiv cele de sprijin) și educatori pe domenii mai înguste (pentru copii 
cu dizabilități severe, TSA, tulburări de comportament) care sunt o provocare pentru instituțiile 
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preșcolare și școlare. Cadrele didactice nu sunt pregătite să răspundă provocărilor. Această nevoie 
a fost identifictă și în rândul reprezentanților SAP, care au nevoie de formări exclusiv în terapii 
necesare în lucrul cu copiii cu astfel de deficiențe.  

În plus, atât cadrele didactice, cadrele didactice de sprijin, cât și reprezentanții SAP au evidențiat 
necesitatea ca inclusiv asistenții personali și/sau părinții copiilor cu astfel de deficiențe să 
beneficieze de formări în astfel de terapii.  

2.5. Factorii care duc la/produc efecte. 

Programul privind educația incluzivă este apreciat ca fiind factorul care a declanșat revoluția 
educațională în Republica Moldova.  

Un prim factor care afectează pozitiv producerea efectelor la nivelul sistemului de învățământ 
incluziv este  cadrul legislativ și strategic, care reprezintă la acest moment un factor de succes 
pentru educația incluzivă. În acest sens, la nivelul raionului Ialoveni există un Plan strategic de 
dezvoltare a educației incluzive care este ajustat în funcție de nevoile și necesitățile identificate la 
nivelul întregului raion. Un alt element menționat de către persoanele intervievate este 
regulamentul Comisiei Metodice Interdisciplinare (CMI) care a fost aprobat recent. Pe de altă parte, 
reperele metodologice privind învățământul la domiciuliu pentru copiii cu dizabilități au fost 
apreciate de toți reprezentanții instituțiilor intervievate ca fiind foarte utile în producerea efectelor.  

Resursele umane pregătite au fost identificate ca fiind un factor de succes, chiar dacă formarea 
trebuie să continue și să cuprindă un număr mult mai mare de cadre didactice, inclusiv formarea 
cadrelor didactice de sprijin.  

Organizațiile nonguvernamentale reprezintă un factor deosebit în dezvoltarea și implementarea 
procedurilor privind educația incluzivă, în special în aspecte ce țin de formarea cadrelor didactice, a 
educatorilor, a reprezentanților SAP, precum și în aspecte ce țin de dotarea materială a Unității de 
Educație Incluzivă și a CREI din școli. 

Un alt factor important îl reprezintă conlucrarea  și colaborarea foarte bună dintre instituțiile și 
structurile raionale, aspect materializat în structurile intersectoriale și integrate înființate, care 
deservesc și oferă servicii necesare pentru ca procesul de educație incluzivă să aibă loc, și să se 
asigure astfel, accesul tuturor copiilor cu CES din raion la actul educațional. În acest sens, trebuie 
menționat rolul Comitetului Coordonator Intersectorial (structură ce înglobează specialiști din 
medicina, poliție, asistența socială, educație), roul echipei mobile, rolul echipei multidisciplinare 
(formată la nivel de primărie), rolul Direcției de intervenție timpurie din cadrul DAS (rol preventiv 
în ceea ce privește situațiile de risc), Comisia copilul aflat în dificultate, Comisia copilului aflat în 
situații de risc.  

2.6. Factorii care împiedică efectele. 
 

Din perspectiva resurselor umane, instabilitatea acestora și migrația sunt factori negativi care pot 
să influențeze negativ efectele produse.  
Lipsa școlilor profesionale și tehnice în raion pot să îngreuneze traseul copiilor cu CES care vor și 
pot să studieze o meserie după finalizarea clasei a 9-a. Deși raionul Ialoveni este în proximitatea 
orașului Chișinău, și se colaborează cu o serie de instituții (școli profesionale) pilot, pentru copiii din 
diferite localități ale raionului, acest lucru poate să reprezinte un factor al renunțării, întrucât nu 
dețin resursele necesare pentru a studia în municipiul Chișinău.  
Un alt factor care afectează negativ efectele produse îl reprezintă norma CDS care este prea mare 
în opinia speciaiștilor, raportată la numărul și gradul de severitate al copiilor cu CES. Majoritatea 
CDS participante la focus grupuri au confirmat faptul că aceștia depun eforturi considerabile pentru 
a putea face față numărului de copiii cu CES alocați. Acest aspect este inflențat și de vârsta diferită 
pe care copiii cu CES o au, prin urmare de clasa în care aceștia sunt înscriși. Acest lucru 
influențează, într-o oarecare măsură, inclusiv calitatea actului educațional pe care trebuie să-l 
realizeze educatorii sau cadrele didactice.  
 

3) Eficiență (conform matricei de evaluare) 
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3.1.        În special abordări eficiente din punctul de vedere al costurilor/soluții eficiente. 

Nu a fost identificată în Ialoveni vreo soluție care să fi avut o eficiență ridicată raportată la efectele 
generate. 

Persoanele intervievate susțin că resursele necesare au fost în mare parte disponibile (atât din 
partea Consiliului Raional, cât și din partea Ministerului Educației dar și datorită ONG-urilor care 
au contribuit, într-o mare măsură la dotarea și echiparea centrelor). Cu toate acestea, cadrele 
didactice și educatorii reclamă: 

• Numărul mare de copii în clasă, adeseori peste 30 și uneori peste 40, care pune reale 
probleme educataorilor și cadrelor didactice, cu atât mai mult dacă 1-2 elevi au CES. 

• Cadrele didactice de sprijin nu sunt suficiente nici în școli și nici în grădinițe.  
• Lipsa logopezilor în grădinițe. 
• Lipsa psihologilor în grădinițe și școli. 
• Nu s-a avut în vedere alimentația copilului cu CES din procentul de 2% alocat educației 

incluzive. 
 
3.2.        Măsuri care trebuie luate pentru a simplifica scurta/reduce costurile pentru abordări, 

soluții, activități - pentru a asigura mai multe efecte cu contribuții mai mici. 

Nu au fost identificate alte abordări, soluții, activități pentru a asigura mai mare eficacitate cu input 
mai mic. 

4) Sustenabilitate (conform matricei de evaluare) 
 
4.1. Cum și ce activități vor continua în 2020 și după (la toate nivelurile). 

Interviurile și focus grupurile realizate la Ialoveni arată că resursele umane ale SAP au fost și sunt 
pregătite, deși au nevoie de formare pe aspecte specifice (tehnici de lucru cu copiii cu autism și cu 
copiii cu probleme de comportament). Cadrele didactice sunt suficiente (deși a fost ridicată problema 
numărului mare de copiii incluși într-o clasă) dar este nevoie de continuarea pregătirii în diferite 
arii și de majorarea numărului de cadre didactice de sprijin. Voință pentru continuarea tuturor 
activităților există și este confirmată creșterea în mare măsură a cererilor de formare din partea 
profesorilor, a educatorilor și a cadrelor didactice de sprijin.  

Prin elaborarea și ajustarea Planului strategic de dezvoltare a educației incluzive în raionul Ialoveni 
pentru anii 2017 - 2021, coroborat cu elaborarea de către fiecare școală a Planului managerial 
strategic, practicile incluzive vor continua să fie implementate inclusiv până în anul 2021.   

În vederea implemenntării acestui plan strategic, la nivel de raion a fost constituit Comitetul de 
coordonare a dezvoltării educației incluzive în raion, structură responsabilă în principal cu 
coordonarea și monitorizarea procesului de dezvoltare a educației incluzive, precum și cu asigurarea 
cooperării intersectoriale în tot acest proces.  

Obiectivele planului strategic sunt următoarele: 

 Analiza serviciilor educaționale din perspectiva capacității acestora de a răspunde 
necesităților tuturor copiilor din raion. 

 Evidențierea lacunelor, deficiențelor rețelei serviciilor educaționale și conexe în asigurarea 
educației de calitate pentru toți copiii.  

 Stabilirea, prin proces participativ și informare reciprocă, a necesităților raionului în 
domeniul educației incluzive. 

 Prioritizarea necesităților raionului în domeniul educației incluzive și formularea 
obiectivelor de dezvoltare a educației incluzive în raion. 

 Elaborarea, prin proces participativ și coordonare intersectorială, a Planului raional de 
dezvoltare a educației incluzive.  
 

Obiective strategice: 
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 Identificarea timpurie, referirea și școlarizarea copiilor cu cerințe educaționale speciale. 
 Crearea, la nivel de raion și instituție de învățământ, a sistemelor de suport 

multidisciplinar.  
 Consolidarea capacităților instituționale și ale diferitor grupuri de specialiști privind 

realizarea educației incluzive. 
 Sensibilizarea opiniei publice privind incluziunea și participarea copiilor în viața 

comunității, comunicare, mediatizare.  
 Stabilirea mecanismelor de monitorizare, coordonare și evaluare a dezvoltării educației 

incluzive. 
 Crearea parteneriatelor socio-educaționale în măsură să contribuie la identificarea 

problemelor cu care se confruntă atât fiecare instituţie educațională, cât şi fiecare familie 
defavorizată cu copii cu dizabilități. 

 Colaborarea cu ONG-uri, agenți economici, cu alți actanți relevanți pentru realizarea de 
proiecte, atragerea surselor extrabugetare de finanțare, în scopul dezvoltării/modernizării 
bazei tehnico-materiale şi adecvării acesteia la necesitățile copiilor, procurării de servicii, 
dotări, echipamente, precum și în alte scopuri care să  sprijine dezvoltarea educației 
incluzive la nivel de raion, de instituție educațională și la nivelul fiecărui copil. 

       4.2. Principalele riscuri pentru continuarea activităților și menținerea/îmbunătățirea efectelor 
obținute. 
 
Principalele riscuri privind continuarea activităților și menținerea / îmbunătățirea efectelor obținute 
(sustenabilitatea) sunt legate de: migrația cadrelor didactice sau a cadrelor didactice de sprijin, de 
modul de bugetare a grădinițelor, de lipsa specialiștilor în probleme ale copiilor cu tulburări 
emoționale și de comportament, de lipsa psihologilor în școli, și de migrația părinților spre alte țări,  
 

5) Impact (conform matricei de evaluare) 
 

       5.1. Modificări la nivelul copiilor, pentru copiii cu CES implicați în educația în masă. 
 
Interviurile și focus grupurile realizate la Ialoveni arată că în școlile și grădinițele în care programul 
a fost pilotat se atinge un nivel foarte bun de integrare a copiilor cu CES. Unii dintre copii au 
înregistrat progrese foarte mari (aspect ce este influențat atât de diagnosticul? copilului, cât și de 
gradul de implicare al părinților). În ceea ce privește dificultățile de învățare, focus grupurile cu 
educatorii și cadrele didactice observă ușoare progrese, în sensul în care, există câteva cazuri care 
deja au absolvit școli profesionale și care deja muncesc.  
Dotările Unității de Educație Incluzivă sunt foarte apreciate, în sensul în care inclusiv copiii cu 
dizabilități severe din alte localități pot participa la actul educațional și la activitățile organizate în 
cadrul acesteia. În opinia persoanelor consultate, aceste servicii (pentru copiii cu dizabilități severe) 
nu ar putea fi realizate în cadrul CREI pentru că acestea nu sunt adaptate la nivelul Unității de 
Educație Incluzivă.  
La acest moment, conform informațiilor culese în cadrul interviului cu reprezentanții SAP, începând 
cu anul 2018, numărul copiilor cu CES a început să scadă datorită intervenției timpurii. Dacă în 
anul 2017 în baza de date SAP erau 463 de copiii cu CES, în anul 2018, numărul acestora a fost de 
436. Numărul s-a micșorat inclusiv datorită asistenței acordate de către CDS (care contribuie la 
progresul școlar al copiilor). La acest moment, sunt 30 de copii din raion cărora li se retrage categoria 
CES (în momentul în care ajung în clasa a 5-a, a 6-a, a 7-a, unii dintre ei trec la învățământul 
general de învățare). Chiar dacă categoria CES li se retrage, aceștia rămân în evidența CMI (sunt 
monitorizați în continuare).  
În ceea ce privește numărul de copiii cu CES care finalizează clasa a 9-a în anul 2019, la nivelul 
raionului sunt 43 de copii care au învățat după o curiculă adaptată și 26 de absolvenți care vor 
susține examenul (test individualizat). 
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 O altă modificare importantă este reprezentată de scăderea numărului de copii instituționalizați. 
La nivelul raionului Ialoveni mai sunt: 

 18 copii plasați în instituții rezidențiale, respectiv în Casa comunitară (copii aflați în situații 
de risc), dar se lucrează la cazuri pentru a fi plasați în familii, adopții.  

 7 tineri în casa comunitară pentru tineri cu dizabilități (Casa Hansca) – 1 a fost 
instituționalizat recent (probleme grave). Încă 2 tineri au fost plasați la famiiile lor.  

 Casa comunitară de tip familial (5 case tip familial) 
 14 APP (asistență personală profesională) 

 
       5.2.  Schimbări în atitudinile față de educația incluzivă. 

Se remarcă o schimbare pozitivă de atitudine la nivelul întregii societăți, care poate fi identificată 
în schimbarea pozitivă de atitudine atât la nivelul școlii (profesorilor, elevilor), cât și la nivelul 
părinților.  

În ceea ce privește instituțiile de învățământ preșcolare, discuțiile purtate la Gradinița Regina 
Maria au scos în evidență faptul că încă mai există o oarecare reticiență a părinților copiilor tipici 
în ceea ce privește includerea copiilor cu CES în aceeași clasă cu copiii lor. Acest aspect nu a fost 
identificat ca fiind valabil și în cazul părinților elevilor de la Liceul Petru Ștefănucă. Elevii 
participanți la focus grup au confirmat faptul că părinții îi încurajează să-i sprijine și să relaționeze 
cu copiii cu CES, și de asemenea, să participe la diferite activități organizate în comun cu aceștia.  

De asemenea, în cazul insituțiilor preșcolare, informațiile colectate au evidențiat faptul că acestea 
încă se mai confruntă cu refuzul unor părinți în diagnosticarea copiilor cu CES.  

 

6) Prioritățile părților interesate pe termen scurt, mediu, lung 
 
Actorii implicați și intervievați sunt dornici și pregătiți să continue activitatea privind educația 
incluzivă, atât la nivel de administrație publică locală, cât și la nivel de grădiniță și școală (cel puțin 
în cazul Liceului Petru Ștefănucă și al Grădiniței Regina Maria). Autoritățile publice confirmă 
disponibilitatea și sprijinul necesar în continuarea acestui demers, iar instiuțiile preșcolare și 
școlare sunt în proces de îmbunătățire a infrastructurii soft și hard (cu este cazul grădiniței Regina 
Maria).  
Prioritățile sunt/vor fi adaptate conform  Planului strategic privind educația incluzivă de la nivelul 
raionului Ialoveni, și în acord cu Strategia raionului privind persoanele cu dizabilități.  
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Studiu de caz - Raionul Hîncești 

 

Elaborarea acestui studiu de caz s-a bazat pe colectarea de informații și date de la nivelul raionului 
Hîncești (prin cercetare documentară, interviuri, focus grupuri) și pe interpretarea și analiza 
acestora în conformitate cu metodologia aprobată în Raportul Inițial.   
 
Studiul de caz elaborat are un caracter exploratoriu, descrie contextele și mecanismele de 
implementare și evaluează schimbările și impactul care au avut loc ca urmare a acțiunilor puse în 
aplicare în cadrul Programului privind incluziunea educațională implementat în perioada 2011-
2019. Studiul de caz furnizează, de asemenea, informații despre aspectele ce au contribuit la 
succesul implementării programului, precum și despre provocările implementării acestuia. În plus, 
studiul de caz furnizează dovezi privind eficiența și impactul programului în ansamblu. 
 
Pentru realizarea studiului de caz au fost selectate o serie de raioane în baza criteriilor 
cuprinzătoare dezvoltate și inserate în cadrul Raportului Inițial. În acest sens, raionul Hîncești este 
un raion cu un nivel mediu de dezvoltare, cu un număr relativ mare de copii cu CES (inclusiv copii 
cu dizabilități), cu SAP și resurse umane dezvoltate, cu școli care au beneficiat și de alte intervenții, 
și cu o bună reprezentare la nivel educațional (educație timpurie și nivel primar și secundar). 
 
Pentru a capta/surprinde în mod adecvat contextul intervenției, dar și pentru a observa dinamica 
dintre sistemul de protecție a copilului încă instituționalizat/sistemul de protecție a copilului, și 
sistemul educațional (incluziv) și copiii care beneficiază de sprijin în acest context, au fost realizate 
activități de colectare a datelor planificate la nivel de raion (primăria raionului Hîncești, Direcția 
de Asistență Socială, Direcția Generală de Educație, SAP)  și nivel local (Grădinița din Bozieni, 
Școala Gimnazială din Bozieni, Liceul Mihai Viteazul din Hîncești, Centrul de zi Pasărea Albastră) 
în studiul de caz. 
 
Datele colectate astfel au fost contextualizate și analizate ținând cont de statusul și evoluția la nivel 
de raion  în ceea ce privește educația incluzivă (adică modul în care copiii cu CES au fost integrați 
în educația de masă), precum și în coroborare cu datele cantitative și calitative ce au fost solicitate 
părților implicate în implementarea Programului. 
 
Raionul Hîncești  este  o  unitate  administrativ-teritorială amplasată în partea de centru a 
Republicii Moldova pe o suprafață de 1 472 km pătrați. În teritoriul raionului Hîncești sunt 63 de 
localități, inclusiv 1 oraș, 38 de comune și 62 de localități în componența comunelor. Populația totală 
a raionului este de cca. 121,2 mii locuitori, din care 23 501 (19,4%)  sunt  copii  cu vârste cuprinse 
între 0 și 18 ani. Aproximativ 34% de la numărul total de copii din categoria respectivă de vîrstă 
sunt concentrați în 6 localități ale raionului, inclusiv aproximativ 11% în orașul Hîncești. Din  
efectivul  total  de  copii,  2443 (10,4%) sunt cu dizabilități. 
 
La nivelul raionului Hîncești numărul total de copiii cu vârsta 7-18 ani care frecventează instituțiile 
de  învățământ primar, secundar general (ciclul I și II) este de 10328 de copii29. Dintre aceștia, 425 
sunt copii cu CES, respectiv aproximativ 4%. Din totalul numărului de copii cu CES inrolați în 
instituțiile de învățământ primar și secundar (ciclul I și II), 41 sunt copii cu dizabilități certificate. 
9 dintre cei 41 de copii înrolați în instituțiile de învățământ primar și secundar general (ciclul I și 
II) sunt copii cu instruire la domiciliu (9 copii cu CES și 9 cu dizabilități)30.  
 

                                                             
29 Conform datelor  SAP disponibile la data de 31 decembrie 2018. 
30 Conform datelor  SAP disponibile la data de 31 decembrie 2018. 
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În ceea ce privește numărul total de copii cu dizabilităţi incluși în instituţiile de învățământ primar, 
secundar general (ciclul I și II)  care se aflau în evidența SAP la sfârșitul anului 2018, în raionul 
Hîncești numărul acesta era de 41 de copii. Dintre aceștia, 19 copii erau cu un grad sever de 
dizabilitate, 20 cu un grad accentuat, iar 2 dintre ei aveau un grad de dizabilitate moderat. 
 

Figura 7. Număr copii cu dizabilități care frecventează instituțiile de învățământ primar și 
secundar (ciclul I și II) pe grad de dizabilitate 

 

                                                                                          Sursa: Prelucrările autorilor 
 
În ceea ce privește includerea acestor copii în nivelurile de învățământ, 23 dintre copiii cu 
dizabilități erau înrolați în învățământul primar, iar 18 erau incluși în învățământul secundar, 
ciclul I (învățământ gimnazial). Niciun copil nu era inclus la finalul anului 2018 în învățământul 
secundar, ciclul II (învățământ liceal). 

În ceea ce privește tipologia gradului de dizabilitate, dintre cei 41 de copii cu dizabilitate incluși în 
instituțiile de învățământ, cei mai mulți copii (14) au dizabilităţi somatice, 7 au dizabilităţi 
neuromotorii (fizice), 7 au dizabilități asociate/complexe, 6 au dizabilităţi intelectuale (mintală), 5 
au dizabilităţi de auz, iar 2 au dizabilităţi psihice (TSA - tulburări din spectrul autist)31.  

Conform datelor SAP, la finalul anului 2018, la nivelul raionului Hîncești, 17 tineri cu 
CES/dizabilități erau  înscriși în învățământul profesional (dintre care 2 cu dizabilitate certificată).  

În ceea ce privește numărul de copii cu CES reevaluați de către SAP în anul 2018, (copii cu cerinţe 
educaţionale speciale din instituţiile de învățământ primar, secundar general, ciclul I și II ), acesta 
era de 67 de copii, iar 60 dintre aceștia sunt copii cu CES confirmați în procesul de reevaluare. 
Numărul de copii (din instituțiile de învățământ primar, secundar general) evaluați de SAP în anul 
2018 a fost de 43 de copii. Dintre aceștia, 33 au fost identificați cu CES. Astfel, la finalul anului 
2018 se aflau în evidența SAP 425 de copii cu CES. În ceea ce privește categoriile CES, acestea sunt 
enunțate în tabelul de mai jos. Astfel, un număr de 319 copii au dificultăți de învățare, 6 au o 
întârziere/dizabilitate mintală/intelectuală/dificultăți severe de învățare, 7 au dizabilități 
fizice/neuromotorii, 88 au tulburări de limbaj, 5 au deficiențe de auz. Pentru 11 dintre copiii 
evaluați, a fost completat formularul 5 privind determinarea dizabilității.  

                                                             
31 Conform datelor SAP disponibile la data de 31 decembrie 2018. 
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Figura 8. Număr total copii cu CES din instituţii de instituţiile de învățământ primar; secundar 
general, ciclul I și II (gimnazii și licee) per categoria CES 

 

 Sursa: Prelucrările autorilor 
Numărul total de copii cu vârsta între 3-7 ani care frecventează instituțiile de învățământ prescolar 
este de 5468 de copii. Dintre aceștia un număr de 25 de copii sunt cu CES (în evidența SAP), iar 1 
copil dintre aceștia are o dizabilitate certificată. Conform datelor SAP, la finalul anului 2018, în 
evidența SAP era 1 singur copil cu dizabilități (cu grad sever de dizabilitate intelectuală (mintală)), 
cu vârsta cuprinsă între 5-6 ani.  

În ceea ce privește categoriile de CES, acestea sunt următoarele: 
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Figura 9. Număr total copii cu CES din instituţii de învățământ preșcolar per categorii CES 

 

Sursa: Prelucrările autorilor 

 
Personalul SAP, inclusiv personalul specializat disponibil 
 
SAP din raionul Hîncești a fost înființat în anul 2012. Acesta a fost amplasat în cadrul unei instituții 
publice de învățământ (școala gimnazială Mihai Viteazul din Hîncești. Această amplasare 
favorizează accesul la servicii pentru copii, părinți, dar și cadre didactice din localitățile 
raionului/municipiului. 
 
Analiza rapoartelor privind activitatea SAP pentru anul 2018, a scos în evidenţă existenţa unui 
număr de 8 specialiști în cadrul SAP Hîncești. În cadrul SAP-ului există o unitate de logoped.  
 
În ceea ce privește numărul specialiștilor din cadrul centrelor de Resurse pentru Educația Incluzivă 
(CREI), la sfârșitul anului 2018, în instituțiile de educație timpurie, în cele 3 CREI existente la 
nivelul raionului Hîncești, numărul specialiștilor era de 3 cadre de sprijin.  
 
În cazul instituțiilor de învățământ primar și secundar, la nivelul raionului erau 34 de CREI și un 
număr de 62 de specialiști (46 CDS, 12 psihologi și 4 logopezi32). 

 

 

                                                             
32 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Raport consolidat cu privire la activitatea serviciilor 
raionale/municipale de asistenţă psihopedagogică pentru anul 2018, Martie 2019.  
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1) Relevanța 
1.3. Cele mai importante nevoi ale părților interesate. 

Cele mai importante nevoi ale copiilor din școlile din raionul Hîncești țin pe de o parte, de 
dezvoltarea infrastructurii necesare pentru accesul tuturor copiilor în cadrul școlii, iar pe de altă 
parte, de informarea mai atentă a copiilor tipici cu privire la nevoia de includere a copiilor cu CES 
în cadrul școlii. Acest aspect este determinat în primul rând de diferențele existente de la o instituție 
școlară la alta în ceea ce privește cunoașterea conceptului de educație incluzivă și cunoștințele 
referitoare la acest aspect: dacă în cazul scolii gimnaziale din Bozieni, majoritatea elevilor cunosc 
conceptul de educație incluzivă, în cazul școlii gimnaziale Mihai Viteazul din orașul Hîncești, elevii 
nu au auzit și nu utilizează acest concept, în cazul școlii din Bozieni, elevii nu simt nevoia de creștere 
a măsurii în care sunt incluși colegii lor cu CES, pentru că școala este percepută ca fiind incluzivă 
(elevii cu CES sunt incluși în toate activitățile pe care școala și implicit elevii le desfășoară). În cazul 
școlii gimnaziale Mihai Viteazul din Hîncești, elevii participanți la focus grup nu cunosc conceptul 
de educație incluzivă. Aceștia îl atribuie colegilor de etnie romă, care nu au neapărat CES, dar pe 
care îi identifică ca fiind un grup „dificil”. 

În ceea ce privește cadrele didactice și educatorii, aceștia au nevoie în primul rând de formare și 
sprijin metodologic pentru a iniția și pentru a continua procesul de educație incluzivă. Această 
nevoie este dublată inclusiv de investiții materiale în ceea ce privește infrastructura școlilor și 
grădinițelor, care nu pare să fie în toate cazurile accesibile (80% dintre instituțiile școlare au o 
infrastructură accesibilă)33, precum și de majorarea numărului de educatori care abia reușesc să 
facă față unui număr mare de copii într-o grupă, mai ales în contextul în care în respectiva grupă 
există cel puțin un copil cu CES.  

O altă nevoie adusă în vedere atât de specialiștii din cadrul grădiniței din Bozieni, cât și de cadrele 
didactice și cadrele didadctice de sprijin de la școala gimnazială din Bozieni, face referire la  lipsa 
materialelor standard pe care să le folosească în lucrul cu copiii cu CES. Aceștia au confirmat faptul 
că dedică mult timp inclusiv pentru procurarea și pregătirea (adaptarea) materialelor, aspect ce le 
îngreunează munca cadrelor didactice. 
O altă nevoie identificată la nivelul instituțiilor de învățământ școlar (primar și secundar) face 
referire la necesitatea de formare în diferite arii specializate. În acest sens, informațiile colectate 
evidențiază lipsa specialiștilor în problemele copiilor cu tulburări emoționale și de comportament, 
inclusiv TSA, lipsa psihologilor în instituțiile de învățământ (gimnaziu), lipsa CDS în unele școli din 
diferite localități, inclusiv nevoia de capacitare a specialiștilor existenți pe diferite domenii mai 
înguste (lucrul cu copii cu dizabilități severe, de exemplu, TSA, tulburări de comportament sau cu 
copiii cu deficiențe de vorbire și auz). În acest moment, cadrele didactice nu sunt pregătite să 
răspundă acestor provocări. Acțiunile de formare în această aria au fost identificate ca fiind necesare 
de toți reprezentanții participanți la cercetare (SAP, educatori, cadre didactice, cadre didactice de 
sprijin).  
În ceea ce privește specialiști SAP, informațiile colectate arată că aceștia, deși au participat la 
diferite traininguri/formări organizate de către CRAP, încă mai au nevoie de suport pe partea de 
completare a documentelor (în special logopezii), care întâlnesc un obstacol la completarea fișei 
logopedice și/sau a planului zilnic. Aceștia necesită o mai bună explicitare, de exemplu în cadrul 
unor seminarii la care să fie invitați și specialiștii (CDS) din cadrul instituțiilor (CREI), nu doar cei 
de la SAP. De asemenea, atât psihologii SAP, cât și cei din instituțiile școlare au evidențiat 
necesitatea formărilor în diferite tehnici (de exemplu, tehnica ”drumul” spre casă).  
Focus grupurile și interviurile realizate cu reprezentanții instituțiilor preșcolare și școlare de la 
nivelul raionului Hîncești au scos în evidență necesitatea majorării normei cadrelor didactice de 

                                                             
33 Conform reprezentantului primăriei Hîncești.  
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sprijin de la jumătate de normă (pentru instituțiile care au prevăzut un CDS pe jumătate de normă) 
la normă întreagă, indiferent de numărul de copii cu CES din acea instituție.  
Având în vedere aspecte precum migrația părinților în alte țări, precum și modul de viață al acestora, 
care pot să influențeze dezvoltarea și procesul educațional al copilului, este nevoie de o intervenție 
mai timpurie asupra copiilor, precum și de acțiuni de prevenție și capacitare parentală. Datale 
colectate evidențiază faptul că există cazuri în care modul de viață al părinților contribuie la  
înrăutățirea situației copiilor.  
În raionul Hîncești încă există o serie de instituții internat/rezidențiale care deservesc aproximativ 
200 de copii: 

 4 centre de zi (pentru copii din familii vulnerabile) 
 Școala internat pentru copiii cu dizabilități severe Hîncești (în cadrul căreia sunt 25 de copii 

cu dizabilități severe – în scaun rulant). În cadrul acestui centru, copiii beneficiază de sprijin 
medical specializat (fizioterapie, chinetoterapie). Copiii au acces la educație în cadrul școlii, 
deci nu au fost integrați în școlile de masa. Școala nu mai instituționalizează însă copii de 
aproximativ 5 ani. Toți copii vor absolvi 9 clase, iar dintre aceștia, 2-3 vor fi încadrați în 
învățământul profesional, iar restul vor fi plasați în familiile lor. 

 Școala rezidențială Cărpineni (în cadrul căreia se regăsesc copii orfani, inclusiv cu CES. 
Aceștia beneficiază numai de servicii de asistență socială pentru că din anul 2015, aceștia 
învață în școlile/grădinița din localitate). După lecții, aceștia se întorc în școala internat unde 
rămân și peste noapte. Unii dintre ei însă, seara merg în familii. Copiii din acest centru 
provin din familii defavorizate și nu au dizabilități).  

 Centrul de zi pentru copiii cu dizabilități multiple – Pasărea Albastră – în cadrul centrului 
ajung și copii cu dizabilități severe din alte localități ale raionului.  

 Centrul maternal (22 de locuri, dintre care 4 locuri pentru mame-copii, iar restul pentru 
copii, victime ale violenței), 

 Centrul de plasament temporar (Centrul Brîndușa) în cadrul căruia se regăsesc 16 copii, 
 Casa internat pentru copiii cu deficiențe mentale (nu sunt școlarizați datorită deficențelor 

mentale), 
 Școala internat (copiii care au și părinți, dar au dizabilități și pot merge și acasă), 
 Asistență Parentala Profesionistă (APP) (1 singur copil), 
 Locuința protejată (2 tineri care sunt dezinstituționalizați din casa internat din Orhei, cu 

sindrom down și retard mintal). 
În general, în ceea ce privește legislația aceasta este apreciată ca suficientă, fără să genereze nevoi 
suplimentare. 

1.4. Activitățile necesare pentru a atinge obiectivul educației incluzive, dar care încă nu au 
fost implementate. 

Printre activitățile necesare pentru atingerea obiectivelor de educație incluzivă se numără, în 
primul rând, dezvoltarea capacității tuturor instituțiilor și actorilor implicați (SAP, școală, 
grădiniță, educatori, cadre didactice și cadre didactice de sprijin) de a lucra cu copiii cu dizabilități 
grave și copiii cu tulburări de comportament deviant, inclusiv cu TSA și cu deficiențe de auz și 
vorbire. La acest moment, s-a confirmat de către toate instituțiile implicate în furnizarea acestor 
informații faptul că nevoile copiilor cu CES nu sunt cunoscute îndeajuns de către cadrele didactice. 
În plus, s-a evidențiat necesitatea ca inclusiv cadrele didactice de sprijin să fie formate în domenii 
specifice (defecte de văz, auz, comportament deviant, autism).  

Un alt element necesar pentru atingerea obiectivului de educație incluzivă îl reprezintă majorarea 
numărului de cadre didactice de sprijin (atât în instituțiile preșcolare, cât și în instituțiile școlare). 
În prezent, numărul acestora este limitat și insuficient raportat la numărul de copii cu CES. Această 
majorare este solicitată mai ales în contextul în care unii dintre copiii cu CES, cu dizabilitate severă, 
ar avea nevoie de asistent personal care să participe la ore alături de copil, astfel încât, să se asigure 
calitatea actului educațional. Informațiile colectate atât la nivelul cadrelor didactice, cât și la nivelul 
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Direcției Generale de Educație, evidențiază faptul că părinții nu vor să recunoască problemele 
copiilor lor și din acest considerent, unii dintre copiii cu CES cu dizabilitate severă nu sunt luați în 
evidență și nu au asistent personal.  
Având în vedere că numărul copiilor cu CES din cadrul grădiniței și din cadrul școlii gimnaziale din 
Bozieni este mic, numărul CDS pare să fie totuși limitat, în contextul în care orele la care trebuie 
să participe un CDS se suprapun (având în vedere grupele la care trebuie să asigure activitatea). 
Opinia generală a cadrelor didactice, precum și a cadrelor didactice de sprijin este aceea că cu cât 
numărul de copii este mai mic într-o clasă, cu atât actul educațional se desfășoară într-un mediu 
calitativ, iar copiilor cu CES li se poate acorda mai multă atenție (în prezența nemijlocită a unui 
cadru didactic de sprijin și, acolo unde este cazul, a asistentului personal).  
Pe de altă parte, este necesară acordarea permanentă (regulată/zilnică) a serviciilor specializate 
pentru categoriile de copii cu CES cu dificultăți severe pentru ca șansa de recuperare/îmbunătățire 
să fie mai mare în cazul acestora. În lipsa unor specialiști specializați în deficiențe de auz, văz, TSA, 
sau comportament deviant, Centrele de Resurse nu pot contribui la îmbunătățirea și asigurarea 
procesului de incluziune educațională a copiilor cu CES de acest tip, mai ales în contextul în care 
inclusiv cadrele didactice de sprijin necesită formare în aceste arii. În plus, cu toate că în perioada 
2013-2016, specialiștii din cadrul SAP au participat la o serie de seminarii organizate de către CRAP 
prin Kultur Kontact, CCF Moldova, LUMOS, UNICEF, și fiecare specialist a beneficiat de formare 
(de cel puțin 3 ori pe an) în domeniul său de competență, printre reprezentanții SAP există nevoia 
de aprofundare în anumite cazuri specifice (seminarii mai aplicate) pe anumite tehnici (de exemplu, 
tehnica drumul spre casă).  
Pentru asigurarea calității serviciilor acordate în cadrul SAP Hîncești, unitatea mai are nevoie de 4 
unități de psihologi și logopezi, care să presteze direct servicii copilului. În cazul instituțiilor școlare, 
dintre cele 45 de școli, doar 12 au psihologi și doar 6 au logopezi. Informațiile colectate evidențiază 
necesitatea permanentă în ceea ce privește consilierea psihologică, dar și nevoia de logopezi. 
În ceea ce privește CDS din cadrul CREI, conform reprezentanților Direcției Generale de Educație  
a raionului Hîncești, dintre cele 35 de CREI, pentru 10 încă mai există nevoie de anumite formări 
în ceea ce privește procesul de elaborare a PEI, precum și identificarea copiilor cu CES și 
transmiterea către SAP a cazurilor respective.  

Pentru asigurarea educației incluzive după finalizarea celor 9 clase, sunt necesare măsuri concrete 
privind asigurarea continuității educației incluzive la nivelul școlilor profesionale. De la sfârșitul 
anului trecut (2018) se încearcă introducerea educației incluzive în învățământul profesional și 
tehnic dar rezultatele sunt incipiente. În acest caz, informațiile colectate în rândul reprezentanților 
instituțiilor intervievate confirmă faptul că trebuie să se lucreze în paralel pe mai multe paliere 
astfel încât educația incluzivă și incluziunea socială a tânărului absolvent să aibă loc. De exemplu, 
trebuie avut în vedere sprijinirea tinerilor absolvenți de școală profesională prin găsirea unui spațiu 
de locuit (pentru cazurile care provin  fie din familii vulnerabile, fie dintre cei care provind din 
instituțiile rezidențiale), dar și a unui loc de muncă și monitorizarea pe o perioadă mai mare de timp 
de la angajare.  

Un alt element necesar pentru asigurarea educației incluzive pentru toți copii cu CES dar care nu 
sunt identificați și evaluați, se referă la deplasarea unor echipe de specialiști (medici) în localitățile 
din raion, pentru identificarea și referirea către instituțiile abilitate în vederea eliberării gradului 
de dizabilitate (care se poate realiza numai la solicitarea părinților). În acest fel, medicul ar putea 
să furnizeze recomandări părinților și implict, copilul în cauză poate să beneficieze de serviciile 
necesare.  

Pe de altă parte, deși au fost luate unele măsuri pentru informarea/formarea părinților, pentru 
atingerea obiectivului de educație incluzivă este necesară o conlucrare mai intensă cu aceștia, în 
special cu cei care au copii cu CES. Conform DAS, la nivelul raionului sunt câteva cazuri sociale 
neacoperite, în sensul în care părinții unor copii cu deficiențe de auz nu sunt pregătiți să-i includă 
în școlile de masă. În plus, aceștia nu lucrează cu copiii astfel încât aceștia să aibă deprinderile 
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necesare. În astfel de cazuri, este necesară formarea competențelor parentale la părinți, insistându-
se astfel pe prevenție.  

2) Eficacitatea (conform matricei de evaluare) 
 

2.7. Efectele așteptate la nivelul administrației publice (educație incluzivă - specific și context, 
de exemplu, protecția copilului, sistemul de sănătate): ce s-a realizat în comparație cu ceea 
ce se aștepta. 

Reprezentanții instituțiilor de specialitate din Hîncești (SAP, DGE) identifică un progres important 
în ceea ce privește integrarea copiilor cu CES și cu dizabilități în învățământul general, dar 
identifică și o serie de deficiențe ale programului la nivel instituțional și legal: 

 Cadrul legal pentru grădinițe nu este suficient dezvoltat, pentru că nu pot fi înființate centre 
de resurse în grădinițe. 

 Educația incluzivă se realizează doar în 3 instituții preșcolare dintre cele 45 de la nivelul 
întregului raion, prin urmare, nu este clar pentru instituțiile școlare câți copii cu CES vor fi 
înscriși în clasa 1.  

 Educația incluzivă în școlile profesionale este în fază de pilotare de foarte puțin timp. În 
acest context, accesul pe piața muncii copiilor cu CES după finalizarea școlii este aproape 
imposibil. În acest sens este necesară realizarea unei colaborări funcționale între sistemul 
de educație, cel de asistență socială și cel de servicii pentru ocupare, astfel încât după ce 
copiii cu CES termină ciclurile de învățământ la care pot participa – cu programa adaptată 
conform politicii de educație incluzivă – aceștia să nu devină tineri și adulți izolați, ci să fie 
sprijiniți în găsirea și menținerea locului de muncă, precum și spijin în vederea unui spațiu 
de locuit.  

 Colaborarea dintre instituțiile școlare și preșcolare este defectoasă. În acest sens, 
reprezentanții SAP au elaborat o grilă de evidență pentru identificarea copiilor cu CES 
preșcolari, și anume, câți copii cu dizabilități certificate vor ajunge în clasa 1.  

 Colaborarea între sistemul de educație și cel de asistență socială este minimală și ar fi 
necesară dezvoltarea acesteia mai ales pentru identificarea unor soluții funcționale la 
cazurile copiilor care au nevoie de asistent personal permanent. 

 Este necesară stabilirea unor responsabilități instituționale pentru dezvoltarea și 
implementarea unor programe de parenting/prevenție.  

 Deși sunt prevăzute investiții în infrastructură (echipamente, materiale, căi de acces), 20% 
dintre instituțiile de învățământ nu sunt accesibile pentru toți copiii.  

 Nu sunt suficienți psihologi, psihopedagogi și logopezi la nivelul instituțiilor de învățământ 
preșcolar și școlar.  

 Lipsesc specialiștii pe paliere specifice (deficiențe de văz, auz, TSA, comportament deviant).  
 

2.8. Efectele așteptate la nivelul SAP: ce s-a realizat în comparație cu ceea ce se așteptat (inclusiv 
proiectarea și implementarea planurilor individuale de dezvoltare). 

SAP Hîncești s-a constituit în Decembrie 2012 și a început activitatea la începutul anului 2013. 
Printre responsabilitățile de bază ale SAP se numără (1) evaluarea complexă a copiilor, (2) prestarea 
serviciilor metodologice și formarea în domeniul educației incluzive și (3) prestarea serviciilor 
(evaluare și reevaluare).  

La nivelul raionului Hîncești s-a stabilit ca din echipa SAP să facă parte 1 pedagog, 1 psihopedagog, 
1 psiholog, 1 logoped și 1 șef de serviciu. Efectivul SAP-ului este subdimensionat raportat la 
numărul de instituții școlare și preșcolare pe care le are în vedere (44 de instituții școlare și 45 de 
instituții preșcolare). S-a evidențiat necesitatea ca în cadrul SAP-ului să mai fie încadrați 2 psihologi 
și 2 logopezi (care să presteze direct servicii copilului cu CES).  

În toată activitatea SAP-ului de la înființare și până în prezent, atenția a fost focusată pe evaluarea 
complexă a copiilor și pe reevaluare. Solicitările privind evaluarea complexă provin (în general) de 
la instituțiile preșcolare și școlare, iar un număr foarte mic de solicitări provin direct de la părinți.  

În ultimii ani, atenția a fost canalizată pe prestarea serviciilor specializate direct copilului. Având 
în vedere experiența acumulată, conform reprezentanților SAP intervievați, evaluarea inițială este 
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mai calitativă, întrucât, cadrele didactice observă mai de timpuriu copilul cu CES și în cazul în care 
nu poate satisface necesitățile copilului în cadrul instituției școlare, se adresează SAP-ului pentru 
evaluarea complexă. Având în vedere evidența SAP, dintre cei 507 copiii cu CES (2019), 347 învață 
conform curiculei modificate, iar 160 de copiii beneficiază de servicii psihologice și logopedice.  

Dat fiind faptul că încă există o reticiență din partea părinților de a-și da acordul pentru ca copiii 
lor să fie evaluați de către SAP, deși o parte dintre acești copii sunt certificați cu un grad de 
dizabilitate de către Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, 
pentru identificarea tuturor copiilor de vârstă preșcolară cu CES, SAP a elaborat o grilă de evidență 
pentru identificarea copiilor cu CES preșcolari. În ceea ce privește identificarea copiilor cu CES 
preșcolari, nu este foarte clar dacă toți copiii sunt identificați de către SAP, în condițiile în care SAP 
demarează procedura de evaluare la cererea educatorilor și a cadrelor didactice, respectiv a CMI.  

Dat fiind capacitatea SAP (dar și pentru că nu identifică o altă soluție de integrare), reprezentanții 
SAP susțin (la fel ca și părinții acestor copii) încadrarea copiilor cu dizabilități severe în instituții 
speciale în funcție de tipul de dizabilitate cu plasare temporară (în timpul săptămânii). Informațiile 
colectate în rândul reprezentanților SAP confirmă faptul că SAP oferă o serie de servicii dar în limita 
capacității lor, și nu neapărat serviciile specializate de care au nevoie copiii cu dizabilități severe.  

În ceea ce privește instituțiile speciale încă existente la nivelul raionului Hîncești, reprezentanții 
SAP confirmă faptul că în cadrul acestora, există toate condițiile pentru acordarea serviciilor 
medicale (fizioterapie, chinetoterapie) (de exemplu, Școala internat pentru copiii cu dizabilități 
severe Hîncești, în cadrul căreia sunt înscriși 25 de copii). În acest caz, accesul la educație are loc în 
cadrul școlii, fără să fie necesară transportarea copiilor cu dizabilități severe către alte instituții 
școlare.   

SAP identifică o categorie de copii care prezintă dizabilități intelectuale (dar care nu sunt certificați). 
Aceștia provin din familii vulnerabile, iar părinții nu se prezintă la medic. Se pare că sunt multe 
cazuri de acest fel, prin urmare reprezentanții SAP propun deplasarea unor specialiști (medici) prin 
localități. SAP identifică deja copii (îi integreaază în categoria CES) dar evident că ei trebuie 
evaluați și de un medic.  În acest caz, se impune o colaborare intersectorială între specialiștii 
medicali și reprezentanții SAP (astfel încât sa fie determinata mai real starea săntății de 
psihoneurolog sau psihiatru). Așadar, copilul trebuie să beneficieze de anumite examinări 
psihiatrice, urmând să ajungă la SAP (cu grad de dizabilitate).  

În ceea ce privește resursele umane ale SAP, pe lângă necesitatea unor unități suplimentare de 
psiholog și logoped, acestea au nevoie de suport pentru completarea unor documente (în cazul 
logopedului), cum ar fi de exemplu fișa logopedică, planul zilnic. În acest sens, reprezentanții SAP 
propun organizarea unor seminarii la care să fie invitați inclusiv specialiștii din instituțiile școlare 
(CDS), nu doar cei de la SAP.  

În plus, pe lângă activitățile de ghidare, aceștia au evidențiat problema lipsei materialelor (pe care 
fiecare specialist trebuie să le elaboreze). În opinia acestora, le-ar fi utile anumite materiale 
strandardizate (set de teste) astfel încât să nu mai fie obligați să preia anumite materiale și să le 
adapteze nivelului lor de dezvoltare.  

Având în vedere trainingurile și seminarele la care au participat în perioada 2013-2016, 
reprezentanții SAP au acumulat cunoștințele și expertiza necesară pentru a desfășura activitatea 
în termeni calitativi, însă a fost evidențiată necesitatea aprofundării unor cazuri specifice (seminarii 
mai aplicate). De exemplu, psihologii vor să apronfundeze tehnici de lucru noi (tehnica drumul spre 
casă), tehnici în lucrul cu copiii cu autism, sau cu comportament deviant.  

În ceea ce privește relația cu CRAP, reprezentanții SAP confirmă faptul că au o colaborare foarte 
bună cu CRAP, primesc sprijin în gestiunea activităților și așteaptă oferirea unor modele 
standardizate și asistenței necesare pentru completarea tuturor documentelor necesare.  

2.9. Efectele așteptate la nivelul școlii: ce s-a realizat în comparație cu ceea ce se aștepta (inclusiv 
proiectarea și implementarea planurilor individuale de dezvoltare și valoarea adăugată a 
centrelor de sprijin). 

În raionul Hîncești există unele diferențe între școli în ceea ce privește cunoașterea conceptului de 
educație incluzivă, în special în rândul copiilor. Dacă elevii de la școala gimnazială Bozieni cunosc 
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conceptul de educație incluzivă (aspect datorat inclusiv participării celor 3 copiii cu CES la actul 
educațional prin incluziunea totală pe care aceștia o au în cadrul școlii, dar și măsurilor de informare 
pe care cadrele didactice le-au desfășurat în rândul elevilor), elevii de la școala gimnazială Mihai 
Viteazul nu au auzit de conceptul de educație incluzivă sau de copiii cu CES. Aceștia atribuie mai 
degrabă conceptul colegilor de etnie romă (în lipsa colegilor cu CES în școală).  

În ceea ce privește cadrele didactice, informațiile colectate în cadrul focus grupurilor organizate cu 
educatorii de la Grădinița din Bozieni dar și cu profesorii de la școala gimnazială din Bozieni, 
evidențiază faptul că aceștea nu întâmpină probleme majore în realizarea Planului de Educație 
Individual (PEI). În cazul educatorilor, s-a confirmat faptul că aceștia se sprijină reciproc, acolo 
unde nu există experiență în lucrul cu copiii cu CES, și nu au nevoie de ghidare suplimentară pentru 
implementarea PEI, având în vedere sesiunile de formare de care au beneficiat din partea CCF 
Moldova. Cu toate acestea, educatorii au evidențiat faptul că timpul avut la dispoziție pentru 
dezvoltarea planului de activitate pentru ziua următoare (atât pentru toată clasă, cât și pentru 
copiii cu CES) nu este suficient.  

În ceea ce privește implementarea PEI, atât educatorii, cât și profesorii au apreciat faptul că este 
nevoie de multă atenție (sulimentară) din partea cadrelor didactice pentru ca copilul cu CES să 
ajungă la nivelul lui maxim de dezvoltare. În lipsa cadrului didactic de sprijin, calitatea actului 
educațional pentru restul grupei se diminuează. 

Atât educatorii, cât și cadrele didactice au beneficiat de o serie de formări, și primesc sprijinul SAP-
ului de fiecare dată când solicită acest lucru. Cu toate acestea, atât la nivelul grădiniței dar mai 
mult în cazul cadrelor didactice și cadrelor didactice de sprijin din cadrul școlii Bozieni, a fost 
evidențiată necesitatea formării în vederea lucrului cu copii cu deficiențe de vorbire, văz, auz, TSA 
și cu copiii cu comportament deviant. În plus, acești copii au nevoie, pe lângă activitatea din cadrul 
școlii, de servicii specializate în mod regulat.  

În plus, datele colectate scot în evidență necesitatea ca în cadrul fiecărei școli să existe câte un 
psiholog. La acest moment, la nivelul instituțiilor școlare din raion se regăsesc doar 12 psihologi. În 
plus, pentru ca educația să fie mai incluzivă pentru toți copiii, atât cei cu CES, cât și cei cu 
dizabilități, este nevoie să se aloce cel puțin un CDS cu normă întreagă (în cazul școlii gimnaziale 
din Bozieni, există un singur CDS cu un sfert de normă). 

La momentul colectării datelor, în cadrul școlii gimnaziale din Bozieni erau înscriși 3 copii cu CES 
cu incluziune totală. Aceștia au frecventat cu regularitate orele dar au participat și la activitățile 
organizate în cadrul CREI. Elevii participanți la focus grup au confirmat faptul că aceștia se simt 
foarte bine alături de copiii cu CES și nu există bariere în comunicarea și relaționarea cu aceștia. 
Pentru ca toți cei 3 copii să aibă acces la CREI, orarul de la clase a fost adaptat corespunzător, iar 
copiii au acces la diferite jocuri sportive, discuții individuale etc.  

În ceea ce privește dotarea CREI, informațiile colectate au scos în evidență nevoia unor materiale 
suplimentare pentru lucrul cu copiii cu CES, în special pentru predarea limbilor străine, dar și 
filmulețe, materiale interactive și manuale.  

Deși progresul în ceea ce privește educația incluzivă este vizibil în cazul școlii din Bozieni, în 
contextul în care deja se știe că la începutul anului școlar va fi înclusă în cadrul școlii o fetiță de la 
grădiniță cu deficiențe severe (surdo-mută), profesorii și CDS nu se simt pregătiți pentru această 
situație. Ca atare, aceștia confirmă faptul că sunt depășiți de situație și că soluția potrivită pentru 
astfel de cazuri este includerea în centre speciale.  

2.10. Efectele așteptate la nivelul profesioniștilor (inclusiv cursurile de instruire): ce s-a realizat 
în comparație cu ceea ce se aștepta. 

Interviurile și focus grupurile realizate arată să s-au desfășurat sesiuni de pregătire cu educatorii 
și cu cadrele didactice. Cu toate acestea, nevoia de formare încă există, în special pe anumite paliere 
specializate cum ar fi (lucrul cu copii cu deficiențe de văz, auz, vorbire, TSA, comportament deviant), 
precum și în diferite tehnici speciale de lucru. Mai departe, dincolo de formarea teoretică pentru 
educație inclusivă, educatorii, cadrele didactice și cadrele didactice de sprijin au nevoie de o abordare 
foarte practică a formării pentru a putea apoi gestiona copiii de la clasă utilizând tehnicile și 
procedurile învățate. 
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În ceea ce privește specialiștii SAP, aceștia au participat la diferite traininguri/formări organizate 
de către CRAP, aspect ce a  contribuit la dezvoltarea și întărirea capacității de a furniza la rândul 
lor mai departe informațiile primite. La nivelul reprezentanților SAP a fost confirmat faptul că 
aceștia încă mai au nevoie de suport pentru completarea documentelor (în special în cazul 
logopedului), aspect valabil și pentru specialiștii din cadrul CREI, care ar trebui să fie invitați să 
participe alături de SAP la seminarii pe această temă.  

2.11. Factorii care duc la/produc efecte. 

Un prim factor care afectează pozitiv producerea efectelor la nivelul sistemului de învățământ 
incluziv este  cadrul legislativ și strategic, care reprezintă la acest moment un factor de succes 
pentru educația incluzivă. Acesta nu necesită ajustări sau modificări în opinia persoanelor 
consultate.  

Un alt factor important este legat de faptul că la nivelul raionului Hîncești există un Plan strategic 
de dezvoltare a educației incluzive, precum și un Comitet de coordonare a dezvoltării educaţiei 
incluzive în raion în perioada 2015-2020.  

Resursele umane pregătite au fost identificate ca fiind un factor de succes, chiar dacă formarea 
trebuie să continue și să cuprindă un număr mult mai mare de cadre didactice, inclusiv formarea 
cadrelor didactice de sprijin.  

Organizațiile nonguvernamentale reprezintă un factor deosebit în dezvoltarea și implementarea 
procedurilor privind educația incluzivă, în special în aspecte ce țin de formarea cadrelor didactice, a 
educatorilor, precum și a reprezentanților SAP, dar și în furnizarea materialelor necesare pentru 
diferite situații. De exemplu, CCF Moldova s-a implicat activ în procesul de dezinstituționalizare și 
a creat condițiile necesare de trai pentru mai multe familii care erau într-o situație vulnerabilă și 
au creat astfel, un mediu adecvat pentru copiii din familiile respective.  

Un alt factor adus în vedere se referă la conlucrarea dintre instituțiile de învățământ, DAS și 
Autoritățile Publice Locale. Dacă la începutul implementării programului, activitatea era 
dispersată, în prezent, există o foarte bună colaborare între instituții, contribuind astfel la interesul 
comun. Ca urmare a acestei colaborări, unele grădinițe au solicitat Autorităților publice Locale și 
au și obținut avizul pentru înființarea CREI în câteva grădinițe (Cărpineni, Leușeni, Vingir). În ceea 
ce privește școlile, dintre cele 44 de de instituții de învățământ școlar, 35 au Centre de Resurse 
pentru Educația Incluzivă și sunt dotate corespunzător.  

Pe de altă parte, trebuie avuți în vedere o serie de factori: 

 Introducerea conceptului și practicilor de educație incluzivă în mai multe instituții 
preșcolare din raion. 

 Tipul de CES despre care vorbim, fiind încă o mare problemă integrarea copiilor cu 
dizabilități severe sau cu tulburări de comportament agresiv.  

 Atitudinea profesorilor și formarea necesară pe paliere specializate (formarea trebuie să 
continue și să cuprindă un număr mult mai mare de cadre didactice). 
 

2.12. Factorii care împiedică efectele. 
 

Din perspectiva resurselor umane, instabilitatea acestora și migrația cadrelor didactice sunt factori 
negativi care pot să influențeze negativ efectele produse.  
Numărul mare de copiii dintr-o grupă/clasă poate să influențeze calitatea actului educațional, mai 
ales în contextul în care CDS sunt limitate sau norma acestora este prea mică pentru a acoperi 
nevoile din cadrul instituțiilor de învățământ. 
Lipsa asistenților personali în cazul copiilor cu dizabilități severe poate să constituie un factor 
negativ pentru participarea copiilor cu CES și dizabilități la actul educațional.  
Reticiența părințior de a accepta evaluarea și diagnosticarea copiilor lor cu CES, poate să conducă 
la imposibilitatea copiilor de a primi servicii specializate și astfel, la înrăutățirea situației în ceea ce 
privește accesul la o educație incluzivă. De asemenea, serviciile temporare ale SAP se desfășoară 
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doar la nivelul instituțiilor de învățământ iar părinții nu își asumă continuarea asistenței la 
domiciuliu.  

 Lipsa centrelor de resurse pentru educația incluzivă în instituții preșcolare. 
 Dezvoltarea insuficientă a serviciilor de asistență psihologică și logopedică pentru a 

răspunde necesităților copiilor 
 Lipsa serviciilor specializate: kinetoterapie, transport specializat. 
 Colaborarea intersectorială insuficientă și comunicarea defectuoasă între reprezentanții  

diferitor  domenii cu atribuții în problematica copiilor în situații de dificultate. Implicarea 
insuficientă a părinților în calitate de parteneri educaționali. 
 

3) Eficiență (conform matricei de evaluare) 
 

3.3.        În special abordări eficiente din punctul de vedere al costurilor/soluții eficiente. 

Nu a fost identificată în Hîncești vreo soluție care să fi avut o eficiență ridicată raportată la efectele 
generate. 

Persoanele intervievate susțin că resursele necesare au fost întotdeauna disponibile, deși cadrele 
didactice reclamă: 

 Numărul mare de copii în clasă, în special în grădinițe, pune reale probleme cadrelor 
didactice, cu atât mai mult dacă 1-2 elevi au CES. 

 Profesorii de sprijin nu sunt suficienți în școli, deși în școlile vizitate sunt înscriși puțini 
copiii cu CES.  

 Nu există baza materială necesară pentru centrele de resurse și implementare PEI.  
 Toate CREI au beneficiat de surse de finanțare suficiente dar acum identifică o lipsă a 

acestora (finanțele nu sunt direcționate sau nu sunt direcționate eficient din suma alocată). 

 Lipsa logopezilor. 
 Lipsa psihologilor în foarte multe școli. Nevoia de consiliere este permanentă. 
 Deși au beneficiat de pregătire/cursuri de formare, cadrele didactice și cadrele didactice de 

sprijin au nevoie de formare în diferite arii specializate, pentru a lucra cu copiii cu deficiențe 
de văz, auz, vorbire, comportament deviant.  

 De asemenea, există CDS care încă mai au nevoie de formare în ceea ce privește elaborarea 
și implementarea PEI (pentru 10 CREI dintre cele 35 se dorește organizarea unor formări 
în perioada 2019-2020). 

 Unii dntre profesori încă trebuie să învețe să identifice copiii cu CES și să transmită către 
SAP respectivele cazuri.  

 Nivelul de remunerare scăzut al CDS.  
 
3.4.        Măsuri care trebuie luate pentru a simplifica scurta/reduce costurile pentru abordări, 

soluții, activități - pentru a asigura mai multe efecte cu contribuții mai mici. 

Nu au fost identificate alte abordări, soluții, activități pentru a asigura mai mare eficacitate cu input 
mai mic. 

 
4) Sustenabilitate (conform matricei de evaluare) 
 

4.2. Cum și ce activități vor continua în 2020 și după (la toate nivelurile). 

Interviurile și focus grupurile realizate atât în localitatea Bozieni, cât și în orașul Hîncești arată că 
resursele umane ale SAP au fost și sunt pregătite, dar au nevoie de formare pe aspecte specifice 
(tehnici de lucru cu copiii cu autism, cu cei cu deficiențe de văz, auz, vorbire, dar și cu copiii cu 
probleme de comportament). De asemenea, la nivelul SAP-ului ar mai fi nevoie de 4 unități pentru 
specialiști (2 pentru psihologi și 2 pentru logopezi). Cadrele didactice sunt relativ suficiente (deși a 
fost ridicată problema numărului mare de copiii incluși într-o clasă) dar este nevoie de continuarea 
pregătirii în diferite arii și de majorarea numărului de cadre didactice de sprijn și de pregătirea 
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adecvată a acestora. Voință pentru continuarea tuturor activităților există și este confirmată de 
creșterea cererilor de formare atât din partea SAP, cât și din partea profesorilor, a educatorilor și a 
cadrelor didactice de sprijin. Experiența acumulată până în prezent va contribui la continuarea și 
îmbunătățirea practicilor incluzive în ceea ce prrivește lucrul cu copiii cu CES.  

Activitățile privind educația incluzivă de la nivelul școlilor profesionale și tehnice sunt în 
desfășurare încă la de finalul anului 2018, când a fost demarată pilotarea educației incluzive la 
nivelul acestor instituții de învățământ. La nivelul raionului Hîncești, Școala Profesională din orașul 
Hâncești este deja pregătită pentru includerea copiilor cu CES care vor absolvi gimnaziul. Pentru 
ca astfel de măsuri să conducă la rezultatele scontate(și anume la obținerea unui certificat și implicit 
a dreptului de a presta o meserie), sunt necesare măsuri complementare privind sprijinul acordat 
în vederea găsirii unui loc de muncă, precum și găsirea/oferirea unei locuințe pentru tinerii care fie 
provind din familii vulnerabile, fie pentru cei care provin din instituțiile speciale/rezidențiale.  

Existența la nivel de raion a Planului strategic privind educația incluzivă în raionul Hînceşti pentru 
anii 2015-2020, coroborat cu elaborarea de către fiecare școală a Planului managerial strategic, 
practicile incluzive vor continua să fie implementate cel puțin până la finalul anului 2020. Prin 
intermediul acestui plan strategic, structurile Consiliului Raional au adaptat, realizat și actualizat 
planurile de activitate la acest plan, și se vor asigura ca toate prevederile planului să fie realizate 
la nivel comunitar, prin dezvoltarea parteneriatelor durabile cu instituțiile de învățământ și cu alți 
actori relevanți la nivel local. În ceea ce privește Direcția Generală Finanțe Hîncești, aceasta asigură 
planificarea și alocarea resurselor financiare necesare în scopul realizării prevederilor planului 
strategic de dezvoltare a educației incluzive pentru perioada 2015-2020. În vederea implementării 
acestui plan strategic, la nivel de raion a fost constituit Comitetul de coordonare a dezvoltării 
educației incluzive în raion, structură responsabilă în principal cu coordonarea și monitorizarea 
procesului de dezvoltare a educației incluzive, precum și cu asigurarea cooperării intersectoriale în 
tot acest proces.  

Obiectivele planului strategic sunt următoarele: 

 Identificarea timpurie, referirea și școlarizarea copiilor cu cerințe educaționale speciale. 
 Crearea, la nivel de raion și instituție de învățământ, a sistemelor de suport 

multidisciplinar.  
 Consolidarea  capacităților  instituționale și  ale  diferitor  grupuri  de  specialiști  privind  

realizarea educației inclusive. 
 Sensibilizarea   opiniei   publice   privind   incluziunea și participarea copiilor în viața 

comunității, comunicare, mediatizare.  
 Stabilirea mecanismelor de monitorizare, coordonare și evaluare a dezvoltării educației 

incluzive. 

Astfel, până la finalul anului 2020, se dorește crearea/dezvoltarea CREI în toate cele 45 de unități 
preșcolare din raion, precum și în toate cele 44 de instituții de învățământ secundar (100% 
acoperire). De asemenea, planul strategic prevede instituirea posturilor de CDS în toate cele 45 de 
instituții de învățământ primar și secundar (100% acoperire), precum și în toate cele instituțiile 
preșcolare.  

În ceea ce privește instituirea posturilor de psiholog în instituțiile preșcolare, până la finalul 
perioadei de implementare a planului strategic, 10 instituții (20% acoperire) vor beneficia de 
serviciile unui psiholog. În ceea ce privește învățământul secundar, 26 de școli vor avea o unitate de 
psiholog (55% acoperire).  

În plan este prevăzută și instituirea posturilor de logopezi, atât în instituțiile preșcolare (grad de 
acoperire de 35%), cât și în instituțiile de învățământ primar și secundar (grad de acoperire de până 
la 10%). 

Planul mai prevede, de asemenea, ca până la finalul anului 2020, 24  de  copii  cu dizabilități severe 
să beneficieze de serviciul unui asistent personal.   

4.2. Principalele riscuri pentru continuarea activităților și menținerea/îmbunătățirea efectelor 
obținute. 
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Principalele riscuri privind continuarea activităților și menținerea / îmbunătățirea efectelor obținute 
sunt legate de: migrația cadrelor didactice sau a cadrelor didactice de sprijin, de modul de bugetare 
a grădinițelor (de existența fondurilor necesare din partea Autorităților Publice Locale), de lipsa 
specialiștilor în probleme ale copiilor cu tulburări emoționale și de comportament, de lipsa 
cunoștințelor în lucrul cu copii cu deficiențe de văz și auz, de lipsa psihologilor și logopezilor în 
grădinițe și școli, și de migrația părinților spre alte țări.  

5) Impact (conform matricei de evaluare) 
 

       5.1. Modificări la nivelul copiilor, pentru copiii cu CES implicați în educația în masă. 
Interviurile și focus grupurile realizate în raionul Hîncești arată că în școlile și grădinițele în care 
au fost introduse practicile incluzive și în care există copii cu CES se atinge un nivel bun de integrare 
a copiilor cu CES. Pe de altă parte, acolo unde nu există copii cu CES până la acest moment, nivelul 
de incluziune nu poate fi evaluat decât în baza dotărilor existente la nivelul CREI.  

În ceea ce privește grădiniția din Bozieni, la acest moment există un singur copil cu CES dar au 
existat și alte cazuri în perioada anterioară care au beneficiat de practicile incluzive. De exemplu, o 
fetiță cu dizabilitate locomotorie care a frecventat 4 ani grădinița și care a beneficiat inclusiv de 
serviciile unui logoped, a reușit să fie înscrisă în învățământul primar. În opinia educatorilor, 
aceasta nu s-ar fi dezvoltat la fel de bine dacă nu ar fi mers la grădiniță. Un alt caz (o fetiță cu 
surditate severă 99%, cu aparat auditiv) a reprezentat o provocare pentru educatori și pentru CDS 
pentru că aceștia nu reușeau să o înțeleagă (din cauza vârstei foarte mici pe care fetița o avea). În 
ceea ce privește comunicarea dintre fetiță și ceilalți copii, aceasta se realiza prin semne, aspect ce a 
devenit o deprindere pentru ceilalți copii. Deși acest comportament a fost văzut ca fiind un regres 
în privința celorlalți copii, există și o evoluție pozitivă din perspectiva incluziunii, în sensul în care 
copiii învață unele semne ale corpului.  

În ceea ce privește cazul copilului cu CES înscris în prezent la grădiniță (copil de 4 ani diagnosticat 
inițial cu autism și ulterior cu tulburări în dezvoltare), în opinia educatorilor, nu se observă nicio 
modificare în ceea ce privește dezvoltarea și comportamentul copilului ca urmare a frecventării 
grădiniței pe o perioadă de 1 an de zile.  În plus, în opinia educatorului de la grupă, sunt zile în care 
acesta nu poate să țină lecția cu ceilalți copii și nu poate să-l includă la activități cu ceilalți copii. În 
ceea ce privește copiii tipici, aceștia se joacă cu el și îl ajută (nu se tem de el). Deși copilul merge 
regulat la specialist, nu se observă progrese în privința lui. Cu toate acestea, părinții sunt mulțumiți 
că își pot lăsa copilul la grădiniță.  

Se pare că la nivelul localității Bozieni, există un copil cu CES care nu frecventează grădinița pentru 
că părinții acestuia preferă mediul rezidențial.  

În ceea ce privește copiii vulnerabili, grădinița este incluzivă și pentru acești copii. În acest sens, 
Direcția Generală de Educație are în vedere idenrificarea tuturor copiilor de vârstă preșcolară (sunt 
trimiși educatorii acasă, împreună cu asistentul social).  

În ceeea ce privește școala generală Bozieni, conceptul de educație incluzivă este cunoscut și aplicat 
de către toți copiii. În cadrul focus grupului, aceștia au confirmat faptul că comunică cu copiii cu 
CES, îi ajută când este nevoie și îi implică în activitățile lor de zi cu zi, mai ales în contextul în care, 
cei 3 copiii cu CES frecventează cu regularitate orele (incluziuane totală) și prezența la CREI. În 
opinia cadrelor didactice, copiii cu CES se simt foarte bie alături de colegii lor pentru că este un 
mediu favorabil tuturor copiiilor.  

La nivelul școlii au fost identificate situații în care, dacă un copil nu reușea să însușească materia 
de clasa a 4-a, cadrele didactice au înaintat dosarul către SAP pentru a fi inclusă în categoria CES 
și pentru a putea modifica curicula. Ca urmare a modificării curiculei, s-au observat mici schimbări 
(există dorință din partea copilului dar la matematică nu poate efectiv să deprindă cunoștințe. În 
schimb, se observă progrese la limba română. Acesta memorează poeziile de la clasă). Având în 
vedere că este diagnosticat cu retard mintal (ca urmare a unei dizabilități fizice), în opinia cadrelor 
didactice, acesta are nevoie de mai multă atenție din partea lor (mai mult timp alocat).  

Informațiile coelctate de la SAP confirmă faptul că există multe cazuri în care copilul a beneficiat 
de servicii educaționale incluzive în cadrul instituțiilor școlare (inclusiv curicula modificată) și care 
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au revenit la curicula generală. În plus, se pare că a scăzut numărul copiilor evaluați, iar evaluarea 
este mult mai calitativă, având în vedere că profesorii observă copilul și deja îi acordă ajutorul 
respectiv, iar dacă aceștia nu pot satisface necesitățile copilului singuri, în cadrul școlii, aceștia se 
adresează SAP-ului pentru evaluarea complexă.  

În ceea ce privește numărul de copii cu CES, dacă în anul 2013 erau în baza de date a SAP 555 de 
copii cu dificultăți de învățare și dizabilități intelectuale, în anul 2019 sunt 507 copii, dintre care 
347 cu curicula modificată, iar 160 beneficiază de servicii psihologice și logopedice.  

Conform reprezentanților SAP, rata de înscriere (școlarizare) este de 100%. Toți copiii cu CES sunt 
avuți în vedere (toți copiii care s-au adresat la SAP au fost evaluați).  

Pe de altă parte, la nivelul raionului încă mai sunt copiii cu dizabilități severe care sunt înscriși în 
diferite instituții rezidențiale/școli internat care nu pot să frecventeze școala sau realizează 
activitățile școlare în cadrul instituției respective. De exemplu, dintre cei 25 de copii cu dizabilități 
severe care frecventează instituția rezidențială Centrul de zi Pasărea Albastră, 17 frecventează 
zilnic centrul dar nu pot frecventa școala. În acest sens, în cadrul centrului se desfășoară o serie de 
activități educaționale pentru acești copii. Conform reprezentantului centrului de zi, în centru există 
2 cazuri de copii diagnosticați cu autism care vor fi încadrați în școală. Acești copii necesită asistent 
personal în instituție (măcar pe perioada lecțiilor). În rest, sunt cazuri de copii cu dizabilități foarte 
grave pentru care școala nu este o soluție fezabilă (centrul este adaptat corespunzător și deține toate 
resursele necesare pentru activitatea zilnică a acestor copii). Același lucru se întâmplă și în cazul 
școlii internat pentru copiii cu dizabilități severe din Hîncești. Din cauza dizabilitățior severe, 
aceștia nu pot merge la școală  în altă parte. În cadrul internatului, aceștia participă la actul 
educațional și la toate serviciile de care au nevoie (fizioterapie, chinetoterapie). De aproximativ 5 
ani însă, instituția nu mai instituționalizează copii. Cei 17 copiii cu dizabilități severe vor absolvi 9 
clase. Dintre aceștia, 2-3 vor merge în învățământul profesional, iar restul se întorc în familii.   

În ceea ce privește Casa internat pentru copiii cu deficiențe mentale, copii nu frecventează nicio 
instituție școlară și stau permanent în cadrul internatului.  

Conform DAS, aproximativ 200 de copii sunt parțial/total în grija statutului (cei care primesc servicii 
sociale), inclusiv cu dizabilități.  

În ceea ce privește incluziunea copiilor cu handicap sever, aceasta nu s-a realizat încă și nu există 
pregătire la nivelul instituților, școlilor și cadrelor didactice pentru ca acest lucru să se realizeze în 
perioada imediat următoare. În plus, unele dintre astfel de cazuri sunt mult prea grave pentru a 
putea participa la actul educațional în cadrul unei școli. Aceste cazuri nu pot frecventa școala nici 
în prezența unui asistent personal permanent.  

       5.2.  Schimbări în atitudinile față de educația incluzivă. 

Se remarcă o oarecare schimbare pozitivă de atitudine la nivelul întregii societăți, care poate fi 
identificată în schimbarea pozitivă de atitudine atât la nivelul școlii (profesorilor, elevilor), cât și la 
nivelul părinților.  

În ceea ce privește instituțiile de învățământ preșcolare, discuțiile purtate la Gradinița Bozieni au 
scos în evidență faptul că încă mai există reticiență din partea părinților copiilor tipici în ceea ce 
privește includerea copiilor cu CES în aceeași clasă cu copiii lor. Acest aspect nu a fost identificat ca 
fiind valabil și în cazul părinților elevilor de la școala gimnazială Bozieni. Elevii participanți la focus 
grup au confirmat faptul că părinții îi încurajează să-i sprijine și să relaționeze cu copiii cu CES, și 
de asemenea, să participe la diferite activități organizate în comun cu aceștia. În cazul școlii 
gimnaziale din Hîncești nu a fost confirmat nici în sens pozitiv, nici în sens negativ percepția 
părinților copiilor tipici cu privire la includerea copiilor cu CES în aceeași clasă cu copiii tipici, iar 
acest aspect este datorat lipsei copiilor cu CES în școală. În schimb, copiii participanți la focus grup 
au confirmat faptul că părinții îi îndrumă pe copiii lor să nu intre în conflicte cu copiii de etnie romă, 
care în opinia lor sunt “problematici”.  

De asemenea, în cazul insituțiilor preșcolare, informațiile colectate au evidențiat faptul că acestea 
încă se mai confruntă cu refuzul unor părinți în diagnosticarea copiilor cu CES (aspect confirmat și 
de către SAP). În plus, în unele situații cadrele didactice și personalul SAP remarcă o atitudine 
pasivă a părinților care lasă întregul proces de educație pe umerii școlilor, fără nicio explicație. 
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Aceștia se simt ușurați de faptul că copiii lor frecventează grădinița/școala și consideră că este 
obligația cadrelor didactice și a cadrelor didactice de sprijin să se ocupe de copii.  

6) Prioritățile părților interesate pe termen scurt, mediu, lung 

Actorii implicați și intervievați nu au stabilit priorități. În toate cazurile și-au exprimat dorința de 
a continua activitățile începute. Prioritățile sunt ghidate inclusiv de Planului strategic privind 
educația incluzivă de la nivelul raionului, ale cărui obiective și activități trebuie să se realizeze până 
la finalul anului 2020.  

Pentru a răspunde provocărilor, cadrele didactice și cadrele didactice de sprijin au nevoie de formare 
specifică realizată în timp scurt, de o manieră foarte practică. În plus, școlile și grădinițele au nevoie 
de specialiști (psihologi, logopezi) pentru a răspunde cerințelor copiilor cu CES.  
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Studiu de caz - Raionul Drochia 
 

Elaborarea acestui studiu de caz s-a bazat pe colectarea de informații și date de la nivelul raionului 
Drochia și pe interpretarea și analiza acestor informații și date printr-un amestec de metode de 
cercetare socială (cercetare documentară, interviuri, focus grupuri). 
 
Studiul de caz elaborat are un caracter exploratoriu, și descrie contextele și mecanismele de 
implementare și evaluează schimbările și impactul care au avut loc ca urmare a acțiunilor puse în 
aplicare în cadrul Programului privind incluziunea educațională implementat în perioada 2011-
2019. Studiul de caz furnizează, de asemenea, o serie de informații despre aspectele ce au contribuit 
la succesul implementării programului, precum și despre provocările implementării acestuia. În 
plus, studiul de caz furnizează dovezi privind eficiența și impactul programului în ansamblu. 
 
Pentru a capta/surprinde în mod adecvat contextul intervenției, dar și pentru a observa dinamica 
dintre sistemul de protecție a copilului încă instituționalizat/sistemul de protecție a copilului, și 
sistemul educațional (incluziv) și copiii care beneficiază de sprijin în acest context, au fost realizate 
activități de colectare a datelor planificate la nivel de raion și nivel local în studiul de caz. 
 
Datele colectate astfel au fost contextualizate și analizate ținând cont de statusul și evoluția la nivel 
de raion  în ceea ce privește educația incluzivă (adică modul în care copiii cu CES au fost integrați 
în educația de masă), precum și în coroborare cu datele cantitative și calitative ce au fost solicitate 
părților implicate în implementarea Programului. 
 
Raionul Drochia este amplasat în partea de Nord – Vest a Republicii Moldova la o distanță de 167 
km de la capitala republicii - municipiul Chișinău. În componența raionului intră 40 de localități, 
inclusiv 39 rurale și or. Drochia - oraș – reședință a raionului. Suprafața totală a raionului constituie 
- 99991,47 ha (999,91 km2). Populația raionului este de 86.800 locuitori.34 La începutul anului de 
studii 2018-2019 în raionul Drochia activau 36 instituții de învățământ primar și secundar general, 
inclusiv 5 în or. Drochia.35  

La nivelul raionului Drochia numărul total de copiii cu vârsta 7-18 ani care frecventează instituțiile 
de  învățământ primar, secundar general (ciclul I și II) este de 7315 de copii36. Dintre aceștia, 235 
sunt copii cu CES, respectiv 3,2 %. Din totalul numărului de copii cu CES înrolați în instituțiile de 
învățământ primar și secundar (ciclul I și II), 113 sunt copii cu dizabilități certificate. 5 dintre copiii 
înrolați în instituțiile de învățământ primar și secundar general (ciclul I și II)  sunt copii cu instruire 
la domiciliu,  dintre care 3 sunt cu dizabilități certificate.    
 
În ceea ce privește numărul total de copii cu dizabilități incluși în instituțiile de învățământ primar, 
secundar general (ciclul I și II)  care se aflau în evidența SAP la sfârșitul anului 2018, în raion. 
Drochia numărul acesta era de 113 de copii. Dintre aceștia, 42 de copii erau cu un grad sever de 
dizabilitate, 53 cu un grad accentuat, iar 18 dintre ei aveau un grad de dizabilitate moderat.  

                                                             
34  Strategia de dezvoltare socio-economică a raionului Drochia pentru 2016 – 2020  http://drochia.md/strategii/ 
35 Numărul instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general, MECC,  
https://mecc.gov.md/ro/content/reteaua-institutiilor-de-invatamint-general 
36 Conform datelor SAP disponibile la data de 31 decembrie 2018. 
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Figura 10. Număr copii cu dizabilități care frecventează instituțiile de învățământ primar și 
secundar (ciclul I și II) pe grad de dizabilitate 
 

                                                                                          Sursa: Prelucrările autorilor 
 

În ceea ce privește includerea acestor copii în nivelurile de învățământ, 40 dintre copiii cu 
dizabilități erau înrolați în învățământul primar, iar 71 erau incluși în învățământul secundar, 
ciclul I (învățământ gimnazial). 2 copii erau incluși la finalul anului 2018 în învățământul secundar, 
ciclul II (învățământ liceal). 

În ceea ce privește tipologia gradului de dizabilitate, dintre cei 113 de copii cu dizabilități incluși în 
instituțiile de învățământ, cei mai mulți copii (32) au dizabilități somatice, 28 au dizabilităţi 
intelectuale (mintale), 20 au dizabilități neuromotorii (fizice), 13 au dizabilităţi de auz, 12 au 
dizabilităţi psihice (TSA - tulburări din spectrul autist), 8 au dizabilităţi de văz, zero - dizabilități 
asociate/complexe.37 

Conform datelor SAP, la finalul anului 2018, la nivelul raionului Drochia,  3 tineri cu CES erau 
înscriși în învățământul profesional.    

În ceea ce privește numărul de copii cu CES reevaluați de către SAP în anul 2018, (copii cu cerinţe 
educaţionale speciale din instituţiile de învățământ primar, secundar general, ciclul I și II ), acesta 
era de 73 de copii, toți 73 dintre aceștia fiind confirmați în procesul de reevaluare. Numărul de copii 
(din instituțiile de învățământ primar, secundar general) evaluați de SAP în anul 2018 a fost de 36 
de copii. Toți 36 au fost identificați cu CES. Astfel, la finalul anului 2018 se aflau în evidența SAP 
235 de copii cu CES. În ceea ce privește categoriile CES, acestea sunt enunțate în tabelul de mai 
jos. Astfel, un număr de 164 de copii au dificultăți de învățare, 40 au o întârziere/dizabilitate 
mintală/intelectuală/dificultăți severe de învățare, 1 copil are tulburări emoționale și de 
comportament, 12 au dizabilități fizice/neuromotorii, 4 au dizabilități de văz, 4 au tulburări de 
limbaj, 10 – deficiențe de auz.  

                                                             
37 Conform datelor SAP disponibile la data de 31 decembrie 2018. 
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Figura 11. Număr total copii cu CES din instituții de  învățământ primar; secundar general, ciclul 
I și II (gimnazii și licee) per categoria CES 

 

  
În ceea ce privește numărul total de copii cu vârsta între 3-7 ani care frecventează instituțiile de 
învățământ preșcolar, este de 3447 de copii. Dintre aceștia un număr de 113 copii sunt cu CES (în 
evidența SAP), iar 11 dintre aceștia au o dizabilitate certificată. Conform datelor SAP, la finalul 
anului 2018, în evidența SAP erau 10 copii cu dizabilități (3 cu grad sever de dizabilitate, 8 cu grad 
accentuat, 0 cu grad moderat). În ceea ce privește vârsta acestora, 3 copii aveau vârsta cuprinsă 
între 3-4 ani, 8 copii aveau vârsta între 5-6 ani.  

În ceea ce privește categoriile de CES, acestea sunt următoarele: 

Figura 12. Număr total copii cu CES din instituții de învățământ preșcolar per categorii CES 
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Sursa: Prelucrările autorilor 

 
Personalul SAP, inclusiv personalul specializat disponibil 
 
SAP din raionul Drochia a fost înființat în ianuarie 2013 prin decizia Consiliului Raional Drochia 
din 22 decembrie 2012. Acesta a fost amplasat în cadrul unei instituții publice de oferită de 
Autoritatea Publică Locală, în incinta Liceului rus nr. 3 din orașul Drochia, care a fost considerată 
disponibilă la momentul deschiderii serviciului. Această amplasare favorizează accesul la servicii 
pentru copii, părinți, dar și cadre didactice din localitățile raionului/municipiului.  
 
Analiza rapoartelor privind activitatea SAP pentru anul 2018, a scos în evidență existența unui 
număr de 7 specialiști în cadrul SAP Drochia. De menționat că 1 unitate de psiholog activează prin 
cumul. 
 
În cazul instituțiilor de învățământ primar și secundar, la nivelul raionului erau 27 CREI și un 
număr de 41 specialiști (32 CDS, 7 psihologi, 2 logopezi)38. În instituțiile de educație timpurie sunt 
10 CREI, unde activează 14 CDS.  
 

1) Relevanță 

1.1. Cele mai importante nevoi ale actorilor implicați 

Cadrele didactice de la Liceul Teoretic din s. Pelinia își amintesc în cadrul interviului că la 
începutul implementării Programului a fost înfricoșitor și era mult diferit de ce se face azi în 
domeniul incluziunii.  A fost dificil de integrat copiii cu CES, în special cei reîntorși din instituții 
rezidențiale, care aveau o mulțime de comportamente dezadaptative și lipsă de educație, conform 
CD de la liceu. Copiii cu CES din familii fără probleme sociale se integrează mai ușor. La mod 
general CD de la liceul din Pelinia au menționat că pentru ei Programul a însemnat consultații 
și monitorizare, schimb de experiență, formarea ca profesioniști, urmare a cărei au crescut, au 
desfășurat mult lucru cu copiii cu CES și părinții. Una din necesitățile exprimate de profesori a 
vizat suport didactic metodologic în lucru cu copiii cu dizabilități senzoriale.  
În cadrul interviului de gup elevii de la liceul din Pelinia și-au exprimat părerea conform căreia 
educația incluzivă trebuie să pornească de la premisa că toți au dreptul și trebuie să meargă în 
școala comunitară. În susținerea acestei premise au fost aduse mai multe exemple de relații bune 
cu colegii lor cu CES, dar și atitudini discriminatorii. Elevii liceului susțin că copiii cu CES 
participă la majoritatea activităților extracurriculare. Totodată, unii colegi de ai lor manifestă 
comportament neprietenos față de copiii cu CES, prin discriminare sau prin faptul că îi numesc 
cu cuvinte ce descurajează. Că să înțeleagă cu adevărat toți ce este incluziunea, trebuie să încerce 
să se pună în locul copiilor cu CES, consideră elevii liceului. Prin urmare, colegii intervievați ai 
copiilor cu CES au menționat că, dacă este necesar, vor intervini în situații dificile pentru 
susținerea colegilor lor cu CES și vor întreprinde tot ce ține de ei pentru facilitarea procesului de 
incluziune. 
Reprezentanții intervievați ai grădiniței de copii din s. Pelinia au relatat despre faptul că din cei 
200 copii, 12 sunt copii cu CES. În grădiniță activează un CDS, care lucrează cu 10 copii cu CES. 
În continuare aceștia au vorbit despre faptul că pentru ei incluziunea a fost ceva diferită de alte 
practici noi învățate. Cu toții își făceau griji despre cum va decurge procesul de incluziune. 
Prezența unui cadru didactic a ușurat mult munca educatorilor. În vederea consolidării 
capacității de lucru cu copiii cu CES, CDS din grădiniță a exprimat necesitatea de formare în 
lucrul cu copiii cu tulburări de limbaj și cu reținere în dezvoltare. Rerpezentanții grădiniței de 
copii din Pelinia au remarcat faptul că cunosc cadrul legal cu privire la reglementarea EI și acesta 

                                                             
38 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Raport consolidat cu privire la  activitatea serviciilor 
raionale/municipale de asistență psihopedagogică pentru anul 2018, Martie 2019.  
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este unul destul de bun. Se cunosc normele ce țin de: activitatea Centrului de Resurse, 
completarea registrelor. De asemenea, cunsoc bine indicatorii după care se evaluiază copiii.  
Programul pentru dezvoltarea educației incluzive pentru anii 2011-2020, implementat în 
Republica Moldova este unul binevenit si a pus bazele incluziunii la nivel național, consideră 
specialiștii SAP.  Șefa SAP a ținut să menționeze că Programul corelează foarte mult cu 
activitățile implementate de către Serviciul SAP.  A fost o perioadă, la început, când era lipsă de 
corelare și colaborare cu asistența socială. Specialiștii SAP au relatat despre faptul că la început 
erau factori perturbatori, rezistență, neîncredere față de incluziunea copiilor cu CES. Procesul 
de incluziune era privit drept proiect, iar unii așteptau să se termine proiectul. Totodată, 
menționează reprezentanții SAP, nu puțini erau care se pronunțau pentru instituționalizarea 
copiilor cu CES.  În cadrul interviului reprezentanții SAP au declarat că la nivel nivel de oraș 
sunt disponibile mai multe servicii de sprijn pentru copiii cu cerințe educaționale speciale. 
În ceea ce privește necesitățile SAP, din punct de vedere metodologic este nevoie de support în 
lucrul cu copiii cu dificultăți de învățare, dizabilități intelectuale și dizabilități senzoriale. Din 
cauza volumului de lucru mare cu acești copii specialiștii SAP nu reușesc să acopere în totalitate 
lucrul cu copiii cu tulburări de comportament, autism și bolile rare. Cadrele didactice solicită de 
la ei fișe de lucru adaptate la necesitățile acestor tipuri de dizabilități. O necesitate acută pentru 
specialiștii SAP o constituie tehnologiile asistive pentru copiii cu dizabilități de auz și văz. În 
acest sens ei văd o soluție în colaborarea intersectorială cu cei de la medicina și asistența socială. 
Alte necesități raportate țin de dezvoltarea infrastructurii școalre din punt de vedere al 
accesibilității, inclusiv asigurarea transportului social, deoarece drumurile sunt în stare precară 
și sunt dificile de parcurs în cărucior.   
Cadrul strategic și legal pentru educația incluzivă din Moldova este apreciat de primarul orașului 
Drochia drept unul bun și suficient de dezvoltat. În opinia primarului serviciile de sprijn pentru 
copii cu cerințe educaționale speciale sunt disponibile și dezvoltate la nivel local. În acest sens au 
fost menționate Centre și ONG (Asociația copiilor cu dizabilități) care oferă servicii la nivel de 
oraș, pe lângă cele oferite deja de structurile de stat. Referitor la accesibilitatea infrastructurii 
scolare pentru toți copiii, dna Primar a menționat că se lucrează permanent la acest capitol, atât 
din surse proprii cât și prin atragerea surselor de la donatori străini. Astfel la nivel de oraș 
infrastructura este accesibilă pentru copiii cu  CES cel puțin în  instituțiile educaționale.  
Șeful DAS a menționat că r. Drochia trecut o cale anevoioasă către incluziune, fiind asistați de 
CCF Moldova și MECC. Acesta consideră că complexitatea situației nu a ținut de copii sau proces, 
ci mai degrabă de pedagogi. Serviciile deschise sunt destul de bune, dar trebuie să le asigurăm 
durabilitatea prin finanțare.  
Problema cea mai mare este că nu am început formările concomitent și cu pregătirea 
specialiștilor din OLSDÎ. Din acest considerent în primii ani de implementare a programului 
nu era o abordare comună în ceea ce privește incluziunea. Acum specialiștii din direcție susțin 
educația incluzivă și promovează învățământul individualizat. 
 Este necesar să lucrăm la pregătirea părinților și societății în general pentru aceptarea copiilor 
cu CES. Sunt prea puține CDS. Totodată, dintre aceștia, nu toți pot să stea cît este necesar 
lângă copilul cu CES. La începutul procesului, se crease situații când părinții copiilor tipici ne 
amenințau că își iau copilul și pleacă din școală. Acum a crescut gradul de toleranță și 
acceptare, a menționat Primarul Drochiei și Șeful OLSDÎ. 

       1.2. Activități necesare pentru a atinge obiectivele de educație incluzivă, dar care n-au fost 
încă implementate 

Activități și servicii necesare, menționate de profesioniști în cadrul interviurilor: 
o Constituirea Centrelor de Resurse în instituțiile de educație timpurie; 
o Dotarea cu tehnică asistivă și manuale specializate pentru copii cu dizabilități de auz și 

vedere; 
o Număr insuficient de asistenți personali pentru copiii cu dizabilități severe;  
o Activități de sensibilizare cu părinții copiilor tipici și întreaga societate pentru crearea 

atitudinii pozitive față de copiii cu CES și acceptarea incluziunii; 
o Sporirea motivației pentru CDS și alți specialiști implicați în procesul educațional 

incluziv. 
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2) Eficacitate (conform matricei de evaluare) 

       2.1. Efecte așteptate la nivelul administrației publice (în contextual educației inclusive, de 
ex.: sistemul de protecție a copilului sau de sănătate): ce s-a realizat comparat cu așteptările 

Primarul orașului Drochia consideră că prin acțiunile sale Primăria este destul de implicată  în 
implementarea și monitorizarea Programului național de educație incluzivă. Câteva exemple au 
fost date în susținerea acestei afirmații, printre care: susținerea incluziunii în grădinițe prin 
oferirea a 5 CDS și 5 logopezi în instituțiile de educație preșcolară; atragerea de proiecte pentru 
accesibilizarea infrastructurii și constituirea a 5 centre de Resurse (proiecte FISM); susținerea 
activității SAP.  
În cadrul interviului șeful DAS a subliniat că direcția pe care o conduce are o conlucrare bună cu 
SAP. Managerul SAP este în același timp și președintele Comisiei Copilului aflat în dificultate. 
Reprezentanții ambelor structuri participă împreună la instruiri tematice. Șeful DAS consideră 
că rezultatul procesului EI va duce la schimbarea mentalității, exprimată în acceptarea la scară 
largă a copiilor cu CES.   

       2.2. Efecte așteptate la nivelul SAP: ce s-a realizat comparativ cu așteptările (incluzând 
dezvoltarea și implementarea planurilor educaționale individuale) 

În cadrul interviului reprezentanții SAP apreciază cadrul strategic ca fiind bun și coerent, iar cel 
mai important e că este clar pentru specialiști cum să acționeze. Evaluarea se desfășoară în baza 
nevoilor, pe programe. Activitatea sa ei o consideră transparentă, astfel că părinților li se aduce 
la cunoștință procedurile, planificarea și raportarea cazurilor individuale ale copiilor. Puțini 
părinți participă ți în procesul de elaborare PEI și de reabilitare a copiilor. Toți copiii referiți către 
SAP Drochia beneficiază de servicii și primesc suport în reabilitare și incluziune.  
SAP a desfășurat formări pentru pedagogii din raion, pe diferite subiecte de procedură de 
incluziune dar și pe subiecte ce vizează asistența pentru diferite tipuri de dificultăți și tulburări 
de dezvoltare. Cunoștințele obținute în urma instruirii oferite de SAP sunt aplicate în practică, 
în timp ce cursurile oferite de Universități nu sunt apreciate ca fiind foarte utile din punct de 
vedere practic, și nu răspund necesităților din instituții, menționează reprezentanții SAP și 
pedagogii din școlile și grădinița ce au participat la focus grup. În ceea ce privește nivelul de 
pregătirea inițială și competențele profesorilor în educația incluzivă cei de la SAP menționează 
că în pregătirea CD pentru școală și incluziune trebuie să se pună accent pe:  

 Să cunoască particularitățile de dezvoltare ale copilului; 
 În formările la care participă să fie implicați practicienii;  
 De revizuit conceptul de formare: reducerea părții teoretice și accentuarea a practică.  

Conform specialiștilor SAP,  Centrele de Resurse activează în baza Regulamentului Nr. 100 din 
25 februarie 2015. Cei de la SAP au remarcat că în școli copiii nu prea vin după masă în centre. 
În grădinițe nu sunt constituite centre de resurse. Atunci când vin copiii gravi in Centrele de 
Resurse nu prea au ce face din lipsă de materiale. Specialiștii SAP consideră că copilul cu CES 
trebuie să petreacă mai mult timp la clasă. Iar în Centrul de resurse să meargă doar pentru 
activități individuale specifice, de recuperare, ori când comportamentul acestuia influențează  
bunul mers al lecției. 
În activitatea sa profesională specialiștii SAP consultă mai multă literatură de specialitate, 
ghiduri și studii, printre care: 

 Ghiduri EI elaborate cu suportul Kultur Kontakt; 
 Ghiduri EI elaborate cu suportul Lumos Moldova; 
 Ghid de elaborare al PEI (din 2017); 
 Evaluarea și asistența copilului cu CES. 

       2.3. Efecte așteptate la nivelul școlilor/grădinițelor: ce s-a realizat comparativ cu așteptările 
(incluzând dezvoltarea și implementarea planurilor educaționale individuale și valoarea 
adăugată a centrelor de resurse) 

În cazul copiilor ce provin din familii defavorizate, profesorii au menționat că se confruntă cu 
probleme de comportament. Aceștia consideră că în primul rând părinții sunt responsabili de 
copiii cu probleme de comportament. 
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În perioada 2015-2016 educatorii grădiniței din Pelinia au participat la multe instruiri. În paralel 
a fost acumulată la fel de multă practică. CDS din grădiniță a menționat că îi place munca ce o 
face, deoarece se văd rezultatele: copiii se recuperează, iar educatorii sunt ajutați și sunt 
recunoscători. Evaluarea copiilor în grădinița din Pelinia are loc în comun educatorii cu CMI. 
Constatările CMI urmează să fie confirmate de SAP, care ulterior vin cu recomandări 
aprofundate. Una din bariere în calea integrării a copiilor cu CES este dezinformarea părinților 
cu privire la particularitățile procesului de incluziune. Prin activități interactive, interesante. 
Cei de la grădinița din Pelinia, informează toți părinții (inclusiv pe cei ai copiilor tipici) despre 
beneficiile incluziunii. O altă barieră în calea incluziunii sunt resursele financiare insuficiente 
pentru materiale de lucru, pentru desfășurarea activităților.  

       2.4. Efecte așteptate la nivelul profesioniștilor (inclusiv formare): ce s-a realizat comparat cu 
așteptările 

În ceea ce privește instruirile și formările reprezentanți de la grădinița din Pelinia au participat 
la mai multe de acest gen, desfășurate la nivel local, național la Chisinau și regional, la 
Universitatea Alecu Ruso din Bălți. Cei de la grădinița din Pelinia au menționat în cadrul 
interviului că neglijarea lucrului individual în favoarea activităților de grup duce inclusiv la 
rețineri în dezvoltarea limbajului. Aceasta se accentuiază mai ales când părinții vorbesc puțin cu 
copiii.  

În activitatea sa, specialiștii SAP Drochia implică, din ce în ce mai mult, părinții în procesul 
educațional, inclusiv în pregătirea PEI. La aceasta s-a ajuns în timp, deoarece de la începutul 
implementării programului părinții erau destul de rezervați și puțin dornici de a participa în 
planificarea individuală și întreg procesul educational.    

       2.5. Factori care afectează pozitiv generarea efectelor: 

Următorii factori sunt considerați de specialiștii SAP drept pozitivi pentru facilitarea incluziunii: 

 Părinții au conștientizat rolul incluziunii in educația copilului; 
 Cadrul legal a inclus toate instituțiile la nivel național; 
 Suportul SAP și a CDS la clasă este esențial în integrarea copiilor cu CES; 
 Profesioniștii au acceptat incluziunea ca pe o necesitate; 
 Bugetarea EI  în școli; 
 Individualizarea procesului educațional (PEI) pentru copiii cu CES. 

        2.6. Factori care afectează negativ incluziunea 

În opinia specialiștilor intervievați următorii factorii au afectat implementarea măsurilor 
planificate și situația actuală privind educația incluzivă în Moldova: 

o lipsa de coerență între legislație în domeniul educației și în domeniul protecției sociale; 
o insuficiența mecanismelor trans-sectoriale de implementare a legislației privind 

protecția drepturilor copilului; 
o lipsa mecanismelor de colectare și prelucrare a datelor statistice privind numărul și 

grupurile de copii conform categoriilor CES, excluși în prezent din sistemul educațional; 
o lipsa mecanismelor de bugetare a serviciilor de educație incluzivă conform nevoilor 

copiilor cu CES; 
o diferențele în ceea ce privește accesul și calitatea serviciilor educaționale în mediul 

rural și urban; 
o insuficiența materialelor didactice: manuale, cărți, echipamente, ajutoare vizuale, 

auditive, jucării etc .; 
o infrastructura instituțiilor de învățământ insuficient adaptată: lipsa rampelor de acces 

și a ieșirilor largi, lipsa de ascensoare, toalete adaptate, echipamente adecvate etc.  

 

3) Eficiență (conform matricei de evaluare) 

       3.1. Abordări sau soluții care au avut o eficiență ridicată raportată la efectele generate  
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Specialiștii SAP au ținut să menționeze că asistența oferită de ei este cu mult mai eficientă în 
instituție, la fața locului, decât în incinta SAP. Aceasta deoarece, în școală se pot observa mai 
multe situații, respectiv, pot fi date mai multe recomandări ancorate la realitatea instituției. În 
acest context ei optează pentru ca în procesul de asistență să fie implicați mai mulți specialiști în 
școală, pentru că comparativ cu cadrele didactice specialiștii SAP au beneficiat de foarte multe 
instruiri, iar majoritatea școlilor nu au specialiști ca psihopedagogi, logopezi. În acest sens 
trebuie revizuit numărul specialiștilor din SAP, și raportat la nr. de copii cu CES și necesitatea 
de terapii din raion.  

       3.2. Măsuri necesare pentru simplificarea/scăderea costurilor pentru abordări, soluții, 
activități – pentru a asigura mai mare eficacitate cu input mai mic 

Specialiștii SAP cred că cele 2% din bugetul raional pentru educația incluzivă nu ajung pentru 
materiale de lucru, dezvoltare de servicii. Bugetul se planifică pe an calendaristic (ianuarie - 
decembrie) și nu pe an academic, în timp ce necesitățile sunt mai clare la început de an școlar. 
Pentru copiii cu autism ar trebui dezvoltat un serviciu de stat, ex. terapeut comportamentalist, 
consideră cei de la SAP. În ceea ce privește resursele necesare pentru implementarea activităților 
Serviciului, specialiștii SAP au menționat că acestea au fost disponibile din fondurile bugetate 
pentru educația incluzivă. În aceeași ordine de idei s-a declarat că resursele planificate pentru 
Programul pentru dezvoltarea educației incluzive nu sunt suficiente.   
În opinia educatorilor din grădinița din Pelinia formula de finanțare pentru incluziunea în 
grădinițe trebuie să acopere: servicii, constituirea și activitatea centrului de resurse, materiale.    
Primăria or. Drochia alocă resursele necesare pentru implementarea activităților de educație 
incluzivă din bugetul local, în limita soldului disponibil. Primarul a menționat că consilierii locali 
au votat de fiecare dată propunerile de alocare a resurselor necesare susținerii și dezvoltării 
incluziunii în oraș. Cu toate acestea, uneori sunt necesare resurse adăugătoare ce nu sunt 
identificate în bugetul local.  

4) Sustenabilitate (conform matricei de evaluare) 

       4.1. Ce activități continua până în 2020 și după și cum (la toate nivelurile)?  

Atunci când vorbesc de sustenabilitate, specialiștii SAP susțin că este necesar de început cu 
asigurarea fondurilor pentru continuarea și dezvoltarea educației incluzive. În opinia acestora 
condiția data este una esențială. Un alt moment la fel de important în asigurarea sustenabilității 
sunt cunoștințele și instrumentele dezvoltate în procesul de acumulare a practicilor incluzive. 
Acumularea și împărtășirea acestor cunoștințe vor fi utilizate în primul rând de către beneficiarii 
incluziunii. Valorificarea și motivarea în serviciu a resurselor umane este la fel de esențială, 
consideră reprezentanții SAP Drochia.  

În vederea asigurării sustenabilității, șeful DAS vede căteva acțiuni de întreprins, printre care:  

- Suport financiar crescut pentru incluziune; 
- Sprijin în instruiri pentru profesioniști; 
- Acordarea serviciului de asistent personal copiilor cu CES gravi.  

Pentru asigurarea sustenabilității primăria consideră că este nevoie de cursuri de capacitare a 
tuturor resurselor umane implicate în proces. În special au fost menționate necesitatea cursurilor 
pentru logopezi, pentru specialiștii SAP. 

       4.2. Principalele riscuri pentru continuarea activităților și menținerea / îmbunătățirea 
efectelor obținute.  

Printre riscurile invocate de participanții la interviuri se numără fluctuația cadrelor de sprijin și 
altor specialiști implicați în lucrul cu copiii cu CES din cauza remunerării scăzute și 
complexitatea lucrului efectuat. Un alt risc vizează continuitatea studiilor pentru elevii cu CES 
după absolvirea ciclului gimnazial. Învățământul vocațional nu este pregetătit suficient pentru 
integrarea acestor copii, de aceea foarte mulți dintre ei își întrerup parcursul educațional după 
absolvirea gimnaziului.  

5) Impact (conform matricei de evaluare) 

       5.1. Schimbări la nivelul copiilor, pentru copii cu CES din învățământul general de masă 
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În opinia elevilor de la liceul din Pelinia directoarea școlii este un exemplu de urmat în atitudinea 
față de elevii cu CES, deoarece ea este mai tolerantă. Copiii au menționat că au început să 
comunice mai bine cu colegii lor cu CES, îî apără atunci când este cazul, și chiar le place să fie de 
ajutor. Pe de altă parte, au fost copii care au vorbit despre faptul că unii profesori fac observație 
colegilor lor cu CES într-un mod discriminator, cum ar fi:”...nu faci nimic, doar stai să te îngrăși”.  
Specialiștii SAP consideră că măsura în care o școală este sau nu prietenoasă copilului cu CES 
depinde de cadrele didactice. Nivelul de discriminare în opinia acestora nu mai este așa de mare 
ca la început și se poate afirma că a scăzut cu cca. 40% . Ei cred că discriminarea fost depășită 
datorită informării, sensibilizării, instruirii inițiale și acumulării de practică.  
Specialiștii SAP au adus în exemplu, din practica întâlnită în raion, mai mulți indicatori prin 
care poate fi măsurat impactul procesului incluziv, printre care:  

- număr de copii cu CES acceptați la activități extracurriculare: fotbal, dans, muzică, 
pictură 

- părinții încrezători; 
- diminuarea cazurilor de neacceptare (cele mai des se referea la copiii cu autism); 
- buget raional și național pentru EI acceptat; 
- o mamă care și-a schimbat în timp atitudinea: inițial nu aducea copilul la matineu – 

acum vine cu copilul la toate evenimentele de acest gen; 
- număr de servicii, nr. de PEI, intervenții SAP. 

Profesorii de la liceul din Pelinia cred că impactul implicării APL în proces ar crește, mai ales, 
prin acoperirea solicitărilor de asistent personal. Conlucrarea intersectorială este insuficientă: 
se lucrează puțin cu medicul de familie și polițistul. Mai mult se lucrează cu asistentul social. 
Vorbind despre impactul incluziunii, CDS de la grădinița din Pelinia a menționat că copiii mici 
râd, se joacă, se ajută reciproc în grupele de grădinițe. În același timp, părinții au devenit foarte 
activi. Ei cer acum mai multe servicii. În acest context, educatorul și CDS sunt în permanent 
contact și discuții cu părinții copiilor cu CES.  
Șeful DAS vede impactul major al serviciului de asistență personală în educația incluzivă. Acesta 
a menționat că prioritar serviciul este acordat copiilor cu dizabilități severe. Șeful SAP a adus 
drept exemplu statistica îngrijorătoare, conform căreia în raion cca. 30% din totalul copiilor cu 
dizabilități sunt copii cu dizabilități severe.  

       5.2. Schimbări de atitudine cu privire la educația inclusivă 

În cadrul interviului de grup reprezentanții SAP au menționat că s-au înregistrat schimbări 
pozitive în atitudinea față de procesul de incluziune. Totuși, consideră ei, situația diferă de la 
școală la școală. În opinia specialiștilor SAP, din perspectiva integrării copiilor cu CES situația e 
bună în școala primară și satifăcătoare în grădiniță. În gimnaziu este procesul se desfășoară mai 
anevoios.  

Conform opiniei exprimate de educatorii de la grădinița din Pelinia atitudinea și comportamentul 
maturilor joacă un rol definitiv în exemplul ce-l vor urma copiii mici. Copiii copiază 
comportamentul adulților, respectiv vor copia și comportamentul și atitudinea față de copiii cu 
CES, consideră reprezentanții grădiniței.  
În cadrul interviului primarul a menționat că copiii cu CES din instituțiile or. Drochia sunt 
acceptați de colegii lor tipici. Din această perspectivă copiii cu CES se simt egali cu ceilalți copii. 
Primarul crede că rezistența vine din partea părinților. Calea optimă aleasă de primărie în 
formarea atitudinii față de copiii cu CES este să lucreze la prevenirea discriminării.  

6) Prioritățile părților interesate pe termen scurt, mediu, lung 

Prioritățile pe termen scurt și mediu, exprimate de părțile interesate țin de: 
- Asigurarea tuturor copiilor cu dizabilități severe cu asistent personal; 
- Crearea Centrelor de Resurse în grădinițe; 
- Integrarea tuturor copiilor cu CES de vârstă preșcolară în IET; 
- Revizuirea formulei de finanțare a EI; 
- Formarea și suplinirea statelor de specialiști cu logopezi și psihologi; 
- Asigurarea parcursului incluziv de la treapta gimnazială la învățământul profesional. 
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Studiu de caz - Raionul Basarabeasca 
 

Elaborarea acestui studiu de caz s-a bazat pe colectarea de informații și date de la nivelul raionului 
Basarabeasca și pe interpretarea și analiza acestor informații și date printr-un amestec de metode 
de cercetare socială (cercetare documentară, interviuri, focus grupuri). 
 
Studiul de caz elaborat are un caracter exploratoriu, și descrie contextele și mecanismele de 
implementare și evaluează schimbările și impactul care au avut loc ca urmare a acțiunilor puse în 
aplicare în cadrul Programului privind incluziunea educațională implementat în perioada 2011-
2019. Studiul de caz furnizează, de asemenea, o serie de informații despre aspectele ce au contribuit 
la succesul implementării programului, precum și despre provocările implementării acestuia. În 
plus, studiul de caz furnizează dovezi privind eficiența și impactul programului în ansamblu. 
 
Pentru a capta/surprinde în mod adecvat contextul intervenției, dar și pentru a observa dinamica 
dintre sistemul de protecție a copilului încă instituționalizat/sistemul de protecție a copilului, și 
sistemul educațional (incluziv) și copiii care beneficiază de sprijin în acest context, au fost realizate 
activități de colectare a datelor planificate la nivel de raion și nivel local în studiul de caz. 
 
Datele colectate astfel au fost contextualizate și analizate ținând cont de statusul și evoluția la nivel 
de raion  în ceea ce privește educația incluzivă (adică modul în care copiii cu CES au fost integrați 
în educația de masă), precum și în coroborare cu datele cantitative și calitative ce au fost solicitate 
părților implicate în implementarea Programului. 
 
Raionul Basarabeasca etse situat în partea de sud a republicii, la frontieră cu R.Ucraina, aşezat la 
100 km de Chişinău. Suprafaţa totală a raionului este de 29 452,98 ha. Populaţia raionului este de 
28 139 persoane, ceea ce constituie cca 0,8% din populaţia Republicii Moldova. Din totalul 
populaţiei ocupată în economie - 3,2 % sunt angajaţi în învăţământ, sănătate şi asistenţa socială. 
Reşedinţa raionului este oraşul Basarabeasca cu o populaţie de 11 070, reprezentind 39,3 % din 
inteaga populaţie a raionului. Localităţile mari in raion sunt prezentate de satele  Abaclia, Başcalia 
şi Sadaclia.39 
 
La nivelul raionului Basarabeasca numărul total de copiii cu vârsta 7-18 ani care frecventează 
instituțiile de  învățământ primar, secundar general (ciclul I și II) este de 2147 de copii40. Dintre 
aceștia, 109 sunt copii cu CES, respectiv 5,07%. Din totalul numărului de copii cu CES inrolați în 
instituțiile de învățământ primar și secundar (ciclul I și II), 48 sunt copii cu dizabilități certificate. 
4 dintre copiii înrolați în instituțiile de învățământ primar și secundar general (ciclul I și II)  sunt 
copii cu instruire la domiciliu,  dintre care 3 sunt cu dizabilități certificate.    
 
În ceea ce privește numărul total de copii cu dizabilităţi incluși în instituţiile de învățământ primar, 
secundar general (ciclul I și II)  care se aflau în evidența SAP la sfârșitul anului 2018, în rn. 
Basarabeasca numărul acesta era de 48 de copii. Dintre aceștia, 20 de copii erau cu un grad sever 
de dizabilitate, 21 cu un grad accentuat, iar 7 dintre ei aveau un grad de dizabilitate moderat.  

                                                             
39 http://basarabeasca.md/ro/strategia-de-dezvoltare-a-raionul-2013-2017/  
40 Conform datelor SAP disponibile la data de 31 decembrie 2018. 
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Figura 13. Număr copii cu dizabilități care frecventează instituțiile de învățământ primar și 
secundar (ciclul I și II) pe grad de dizabilitate 
 

                                                                                          Sursa: Prelucrările autorilor 
 

În ceea ce privește includerea acestor copii în nivelurile de învățământ, 21 dintre copiii cu 
dizabilități erau înrolați în învățământul primar, iar 26 erau incluși în învățământul secundar, 
ciclul I (învățământ gimnazial). 1 copil erau incluși la finalul anului 2018 în învățământul secundar, 
ciclul II (învățământ liceal). 

În ceea ce privește tipologia gradului de dizabilitate, dintre cei 48 de copii cu dizabilități incluși în 
instituțiile de învățământ, cei mai mulți copii (15) au dizabilități somatice, 14 au dizabilităţi 
intelectuale (mintale), 6 au dizabilităţi de văz, 6 au dizabilități neuromotorii (fizice), 5 au 
dizabilităţi psihice (TSA - tulburări din spectrul autist), 1 are dizabilități asociate/complexe, iar 1 - 
dizabilităţi de auz41.  

Conform datelor SAP, la finalul anului 2018, la nivelul raionului Basarabeasca,  3 tineri cu CES 
erau  înscriși în învățământul profesional.    

În ceea ce privește numărul de copii cu CES reevaluați de către SAP în anul 2018, (copii cu cerinţe 
educaţionale speciale din instituţiile de învățământ primar, secundar general, ciclul I și II ), acesta 
era de 80 de copii, iar 78 dintre aceștia sunt copii cu CES confirmați în procesul de reevaluare. 
Numărul de copii (din instituțiile de învățământ primar, secundar general) evaluați de SAP în anul 
2018 a fost de 29 de copii. Dintre aceștia 19 au fost identificați cu CES. Astfel, la finalul anului 2018 
se aflau în evidența SAP 109 de copii cu CES. În ceea ce privește categoriile CES, acestea sunt 
enunțate în tabelul de mai jos. Astfel, un număr de 70 de copii au dificultăți de învățare, 14 au o 
întârziere/dizabilitate mintală/intelectuală/dificultăți severe de învățare, 12 au tulburări 
emoționale și de comportament, 4 au dizabilități fizice/neuromotorii, 4 au dizabilități de văz, 3 au 
tulburări de limbaj, 1 – deficiențe de auz.  

                                                             
41 Conform datelor SAP disponibile la data de 31 decembrie 2018. 
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Figura 14. Număr total copii cu CES din instituţii de instituţiile de învățământ primar; secundar 
general, ciclul I și II (gimnazii și licee) per categoria CES 

 

  
În ceea ce privește numărul total de copii cu vârsta între 3-7 ani care frecventează instituțiile de 
învățământ preșcolar, este de 920 de copii. Dintre aceștia un număr de 21 copii sunt cu CES (în 
evidența SAP), iar 10 dintre aceștia au o dizabilitate certificată. Conform datelor SAP, la finalul 
anului 2018, în evidența SAP erau 10 copii cu dizabilități (4 cu grad sever de dizabilitate, 3 cu grad 
accentuat, iar 3 cu grad moderat). În ceea ce privește vârsta acestora, 4 copii aveau vârsta cuprinsă 
între 3-4 ani, 3 copii aveau vârsta între 5-6 ani, 3 copii aveau vârsta de 7 ani.  

În ceea ce privește categoriile de CES, acestea sunt următoarele: 

Figura 15. Număr total copii cu CES din instituţii de învățământ preșcolar per categorii CES 
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Sursa: Prelucrările autorilor 

 
Personalul SAP, inclusiv personalul specializat disponibil 
 
Analiza rapoartelor privind activitatea SAP pentru anul 2018, a scos în evidenţă existenţa unui 
număr de 4 specialiști în cadrul SAP Basarabeasca, de asemenea 1 post vacant de psihopedagog și 
1 post vacant de logoped.  
 
În cazul instituțiilor de învățământ primar și secundar, la nivelul raionului erau 9 CREI și un 
număr de 14 specialiști (11 CDS, 3 psihologi, 0 logopezi)42. Datele indicate în Raportul consolidat 
cu privire la activitatea serviciilor raionale/municipale de asistenţă psihopedagogică pentru anul 
2018, arată că în raion nu sunt CREI, CDS și psihologi, logopezi în instituțiile de educație timpurie.  
 

1) Relevanța 

1.1. Cele mai importante nevoi ale părților interesate. 
În opinia elevilor de la Liceul „Alexandr Pușkin” accesibilitatea pentru copiii cu CES (se referă 
la cei cu dizabilități locomotorii) este o problemă. Cu toate acestea ei spun că instituția în care-
și fac studiile identifică soluții optime în acest sens: clasa în care este integrată o elevă cu 
dizabilități motorii a fost mutată de la etaj la parter. De menționat că elevii de la acest liceu 
percep accesibilitatea pentru copiii cu CES nu doar în termeni de rampe sau sau scari adaptate 
la deplasarea în scaunul cu rotile. Astfel, ei au vorbit și despre colegii cu dizabilități senzoriale, 
aducând drept exemplu procurarea de tehnică asistivă pentru un elev cu dizabilități de vedere 
(sistem televizat cu circuit inchis). Alte necesități ce țin de incluziune nu sunt menționate.  

Unii profesori de la liceul Pușkin consideră lucrul cu copiii cu CES o muncă enormă, 
adăugătoare procesului instructiv-educativ. În opinia acestora, ca să poți lucra în astfel de 
condiții trebuie să fii motivat. Serviciile de individualizare necesită remunerare adăugătoare; 
chiar dacă legea bugetului, începînd cu anul 2019, prevede pentru cadrele didactice care 
lucreaza suplimentar o remunerare adițională, aceasta e nesemnificativă și nemotivantă. 
Profesorii susțin ca scolile de masa necesita mai multe servicii ca sa asigure desfasurarea 
normală a procesului de educație incluzivă. Necesități destul de mari sunt față de echiparea 
școlilor cu tehnica asistivă calificată, flexibilă și accesibilă. Sunt înregistrate solicitări pentru 
elaborarea materialelor metodologice, ghidurilor în domeniu în limba rusă.   
 
Speicialiștii SAP vorbesc despre numărul insuficient de CDS. Cei angajați sunt cu precădere 
din rândurile pensionarilor. Instituțiile educaționale încearcă să acopere parțial salariul mic, 
astfel că din bugetul școlii se aloca adăugător. Spre ex. în raionul Basarabeasca sunt 10 CDS la 
104 copii cu CES. O altă necesitate exprimată de specialiștii SAP ține de dezvoltare a  serviciilor 
de educație incluzive specializate în grădinițe. SAP menționează că la nivel de treaptă școlară 
este aprobată legislația necesară, iar în ultimii de 2-3 ani a fost și metodologia dezvoltată. 
Aceștia însă nu pot spune același lucru despre educația timpurie, deoarece nu este reglementată 
îndeajuns procesul incluziunii la nivel de grădiniță.   
 
În cadrul interviului educatorii din grădiniță spun că au început să integreze copii cu CES 
preșcolari încă din 2009-2010. În această  grădiniță au fost integrați în ultimii ani copii cu 
dizabilități multiple, autism și sindromul down. În alte grădinițe din raion nu a fost o situație 
asemănătoare. Din cele relatate de specialiștii SAP cca. 50% din copiii cu CES integrați în 

                                                             
42 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Raport consolidat cu privire la  activitatea serviciilor 
raionale/municipale de asistenţă psihopedagogică pentru anul 2018, Martie 2019.  
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grădinițe au și tulburări în vorbire, respectiv grădinițele au nevoie de logopezi. Educatorii din 
grădinițe cred că este indicat ca mamele copiilor mai gravi să aibă prioritate la acordarea 
serviciului de asistent personal în scopul facilitării incluziunii copiilor cu CES. Va fi o conlucrare 
directă cu educatorul, iar de aceasta va beneficia cel mai mult copilul. De menționat că în 
prezent, este destul de dificil de obținut serviciul de asistență personală din lipsa de fonduri 
raportate la numărul mare de solicitări. Șeful DAS a menționat, că în total în raion 30 de 
persoane beneficiază de serviciul asistență personală, dintre care doar 9 copii, inclusiv 2 elevi. 
În continuare, serviciul de asistență personală, ce ar facilita semnificativ incluziunea 
educațională, se oferă preponderent la persoane adulte țintuite la pat, mai puțin la copii. 
Referitor la accesibilitate, educatorii vorbesc despre un caz când au avut un copil cu probleme 
locomotorii și erau nevoiți să-l ducă în brațe la baie. În același timp, în grădinițe sunt necesități 
de echipamente, jucării muzicale sau alte materiale specifice pentru copiii cu dizabilități de auz.  
 
Una din necesități, exprimate de seful DAS vizează instruirea aprofundată, în domeniul 
asistenței copiilor și tinerilor cu diverse cerințe speciale, a lucrătorilor de la Centrele de zi 
Comunitare Multifuncționale43 din s. Sadaclia și or. Basarabeasca. Aceștea au nevoie de o 
formare specializată îngustă pe temele de comportament și lucrul cu adolescenții. Cooperarea 
cu un serviciu social de protecție a copilului este importantă, consideră șeful DAS, din 2 motive: 
asigurarea continuității asistenței copiilor în afara școlii (pentru aceasta specialiștii din centrele 
respective necesită formări); pe perioada de vară copiii cu CES / dizabilități pot accesa doar 
serviciile centrului.   
 
În cadrul interviului șeful DAS a exprimit opinia că cadrul legal existent este destul de bun.  
 
1.2. Activitățile necesare pentru a atinge obiectivul educației incluzive, dar care încă nu au fost 
implementate. 
 
În cadrul focus grupului specialiștii SAP au menționat că este necesar de lucrat activ cu părinții 
de timpuriu, încă din perioada de grădiniță, de la depistarea certințelor speciale. Chiar dacă 
educatorii lucrează cu copilul cu CES, unii părinți nu acceptă că copilul are cerințe speciale. 
Drept urmare, aceștia accesează alte servicii la Chișinău. În continuare specialiștii SAP au 
remarcat faptul că această situație trebuie depășită încă de la etapa de identificare timpurie: 
este evocată necesitatea reglementării clare la etapa identificării timpurii și incluziunii în 
grădiniță. Reglementarea în cauză trebuie să prevadă ca părinții să apeleze la SAP pentru 
recomandarea și accesarea serviciilor specializate.     
 
Vorbind despre alte necesități, specialiștii SAP spun că este nevoie de mai mult timp pentru 
evaluarea inițială (la observație). Nu se reușește cu evaluarea doar în 15 zile. Cadrele didactice 
ar trebui să fie mai cooperante și deschise la această etapă, pentru că cu mult greu se obțin de 
la ei informații privind copilul cu CES. Uneori informația nu este furnizată. Sunt cazuri când 
problema copilului cu CES este lăsată pe seama CDS, iar implicarea cadrelor didactice este mai 
puțin evidentă.    
 
Elevii clasei a 9-a de la Liceul teoretic „Alexandr Pușkin”, or. Basarabeasca consideră că 
ședințele comune: profesorii, părinții și copiii mai mari sunt mai indicate în cazul identificării 
soluțiilor și elaborarea planurilor de recuperare. Aceste ședințe într-un final responsabilizează 

                                                             
43 În cadrul Centrelor Comunitare Multifuncţionale sunt prestate servicii sociale primare pentru toate 
grupurile de beneficiari (inlcusiv copii cu dizabilități și din grupul de risc), care ar asigura integrarea socială 
a persoanelor cu vîrste şi probleme diferite. HG Nr. 1512 din  31.12.2008, art. 79. 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=330366 
În raionul Basarabeasca sunt 2 asfel de centre: Centrul,,Recunoştinţa" în or. Basarabeasca și Centrul 
”Speranţa" în s. Sadaclia.  
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familia și copii să acționeze în vederea depășirii dificultăților. Se mai  întâmplă ca unii părinți 
să nu accepte copiii cu CES în școală, deoarece ei consideră că acei copii sunt bolnavi.  
 
Șeful DAS menționează necesitatea altor servicii la nivel de raion, cum ar fi: serviciu de 
plasament de urgență sau servicii ocupaționale. Iar reprezentanții SAP și OLSDÎ vorbesc că 
există servicii dar se identifică nevoia de o mai bună colaborare intersectorială cu primăria/ 
serviciile sociale și medicale.  
 
Alte necesități exprimate de cadrele didactice din grădinițe: 

o Să fie revazută  bugetarea serveciilor de educație incluzivă, mai ales pentru copiii cu 
necesitati speciale; 

o Necesitatea în resurse umane specializate și calificate, accesul la servicii de formare 
calificată; 

o Echiparea și dotarea cu echipament tehnic asistiv pentru copiii cu dizabilități 
senzoriale. 

 
2) Eficacitatea (conform matricei de evaluare) 

 
2.1 Efectele așteptate la nivelul administrației publice (educație incluzivă - specific și context, 
de exemplu, protecția copilului, sistemul de sănătate): ce s-a realizat în comparație cu ceea ce 
se aștepta. 
 
Șeful Direcției Asistență Socială consideră că de la începutul reformei nu au fost suficient de 
pregătiți pentru dezinstituționalizare, nu aveau suficiente servicii dezvoltate pentru a răspunde 
nevoilor copiilor dezinstituționalizați. Pentru integrarea acestor copii reveniți în comunitate din 
instituții rezidențiale a fost necesar de dezvoltat în regim de urgență servicii alternative. Suport  
a fost oferit de ONG-uri, în special șeful DAS a menționat organizația Concordia și CCF 
Moldova, care a contribuit semnificativ la dezvoltarea caselor de tip familie și a serviciilor de 
Asistență Parentală Profesionistă (APP). În contextul fluxului înalt migraționist, când mulți 
părinți pleacă peste hotare, menționează șeful DAS, este necesar un serviciu de plasament de 
urgență al copiilor în situație de risc, dintre care majoritatea sunt cu CES. 
 
În viziunea reprezentanților OLSDÎ o etapă destul de dificilă, dar foarte importantă a fost cea 
de institutionalizare a incluziunii la nivel de raion: aprobarea Regulamentului de funcționare 
și a structurii SAP. Consilierii raionali nu cunoșteau și nu conștientizau importanța procesului, 
astfel că au fost aprobate doar 4 unități de specialiști plus un șofer. Cei de la OLSDÎ cred că nici 
în prezent la nivel de președinte de raion și consilieri nu este conștientizată necesitatea de a 
avea un spectru mai larg de servicii de educație incluzivă și de recuperare. În raionul 
Basarabeasca în regulamentul SAP nu este unitatea de logoped. Chiar dacă raionul 
Basarabeasca e unul mai mic comparativ cu celelalte raioane, reprezentanții OLSDÎ spun că se 
înregistrează foarte multe cazuri (inclusiv severe) de copii cu CES, respectiv necesitatea de 
serviciile susnumite e mare.  Totodată, reperezentanții OLSDÎ au relatat despre faptul că pe 
raza raionului Basarabeasca fluctuația cadrelor în rândul CDS nu este atât de mare.   
 
2.2. Efectele așteptate la nivelul SAP: ce s-a realizat în comparație cu ceea ce se așteptat 
(inclusiv proiectarea și implementarea planurilor individuale de dezvoltare). 
 
În cadrul focus grupului reprezentanții SAP au menționat că infrastructura în mare parte este 
neaccesibilă. Destul de puține instituții au rampe. Managerii acestora și-au luat angajament să 
construiască rampe. Unele instituții reușesc să atragă proiecte pentru realizarea acestui 
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obiectiv. Specialiștii SAP văd o problemă în faptul că orele sunt in cabinete diferite și, din 
această cauză, elevii cu CES (preponderent cei cu dizabilități locomotorii) nu pot utiliza scările. 
WC/băile în mare parte nu sunt adaptate. 2 institutii din raion au WC-uri in curte. 
 
Specialiștii SAP consideră cadrul legislativ ca fiind foarte bun, iar ghidurile și instrumentele 
primite – eficiente. Tototdată, se menționează că programul EI nu este încă instituționalizat și 
structurat la nivel de grădinițe, respectiv grădinițele nu raportează numărul de copii cu CES.  
 
Specialiștii SAP au menționat că părinții copiilor cu CES sunt foarte activi și din ce în ce mai 
mult se implică. Aceștia primesc asistență directă de la SAP local, fără să mai apeleze la servicii 
de profil din Chișinău, așa cum erau obișnuiți să o facă până nu demult. În procesul de 
individualizare a procesului educațional pentru copilului cu CES părintele participă doar în 
cazurile mai grele. Este implicat la elaborarea și reactualizarea PEI. 
 

Identificarea copiilor cu dizabilități severe de către SAP 

Pentru stabilirea gradului de dizabilitate la organul abilitat este necesar ca părinții să 
prezinte Formularul nr. 5, eliberat de SAP. Prin elaborarea acestor documente SAP ajunge 
să cunoască toți copiii cu dizabilități severe.   
 

 
2.3. Efectele așteptate la nivelul școlii: ce s-a realizat în comparație cu ceea ce se aștepta (inclusiv 
proiectarea și implementarea planurilor individuale de dezvoltare și valoarea adăugată a 
centrelor de sprijin). 
 
Nu toți profesorii, chiar și la această etapă înțeleg ce înseamnă cerințe speciale și incluziunea. 
În acest context, au fost exprimate păreri conform cărora părinții nu vor să ”trateze” copiii.   
 
Elevii clasei a 9-a de la Liceul teoretic „Alexandr Pușkin”, or. Basarabeasca menționează că din 
clasa 1 au alături de ei un coleg cu CES, cu dizabilități intelectuale, dar nu văd nici o diferență. 
La început ei nu înțelegeau de ce profesorii se ocupă individual cu el. Ei spun că în clasa a 4 au 
văzut că acel coleg a dat un examen diferit față de al lor și au înțeles că avea un alt plan de 
studiu. În opinia elevilor profesorii acordă timp pentru elevii cu CES: în timp ce ei primesc o 
sarcină, profesorul acordă timp și explică colegilor cu CES, ceea ce este  agreat de copii 
majoritari. O școală cu practici incluzive dezvoltate în timp (așa cum este liceul dat în opinia 
elevilor intervievați) este un mediu mai prietenos și deschis elevilor cu CES.   
 
Profesorii de la liceul Pușkin au menționat că sunt familiarizați cu PEI, cu ghidurile și 
metodologia și le consideră foarte bune. Aceștia au apreciat mult serviciul cadrul de sprijin și 
lucrul desfășurat în cadrul CREI. Același lucru a fost confirmat de reprezentanții SAP și OLSDÎ 
care au menționat că copiii merg cu plăcere în CREI deoarece acolo găsesc suport și înțelegere.  
 
Educatorii din grădinițe apreciază mult lucrul cadrului de sprijin. Totodată, ei își doresc ca și 
alți lucrători din grădinițe să fie instruiți în acest sens, deoarece fluctuația CDS e destul de 
mare. În alte grădinițe, unde nu există încă CREI și CDS, educatorii menționează că se descurcă 
de unii singuri cu copiii cu CES, inclusiv cu cei gravi dar nu reușesc să realizeze activități 
individuale.   
 
2.4. Efectele așteptate la nivelul profesioniștilor (inclusiv cursurile de instruire): ce s-a realizat 
în comparație cu ceea ce se aștepta. 
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Specialiștii SAP cred că formarea cadrelor didactice, inclusiv a CDS, în educația incluzivă nu a 
fost pregătită de stat. La etapa incipientă, în linii mari, formarea a fost acoperită de ONG în 
domeniu. De asemenea, specialiștii din cadrul SAP au organizat un șir de seminare pe procese 
și proceduri de încadrare, elaborare de planuri individuale, referire la evaluarea și serviciile 
SAP, individualizarea procesului de învățare, asistență logopedică, psihopedagogică ș.a. 

La moment, formarea reprezentanților SAP se face în baza necesităților exprimate de aceștia. 
Formările de bază pentru specialiștii SAP sunt organizate la nivel local (de ONG cu care 
lucrează raionul) sau de către CRAP. Formările de 3 săptămâni de la Universitatea Pedagogică 
Ion Creangă din Chisinau sunt calificate ca mai puțin utile de către specialiștii SAP. O explicație 
ar fi că formatorii nu au experiență practică, astfel că uneori deviază semnificativ de la tema 
incluziunii. Situația nu diferă mult în cazul cursurilor de formare continuă de la ISE. Formatorii 
sunt fără experiență practică în domeniu.  

Formări pe teme specifice, conform așteptărilor specialiștilor SAP, desfășurate la momentul 
oportun, au fost organizate de CRAP din proiecte UNICEF dar si de ONGle din domeniu. Aceste 
formări sunt considerate de specialiștii SAP utile, eficiente, cu participarea celor mai buni 
experți locali și din străinătate. De exemplu, CCF Moldova, Kultur Kontakt, LUMOS au 
organizat mai multe runde de seminare ce au vizat probleme specifice cu care se întâlnesc 
profesioniștii locali: Asistența copiilor cu dificultăți senzorile, Asistența copiilor cu tulburări de 
comportament, Asistența copiilor cu dizabilități intelectulale, Specificul incluziunii copiilor cu 
dizabilități severe, Incluziunea copiilor în invățământul profesional tehnic (IPT) și altele. 

 
Profesorii de la liceul Pușkin menționează că a beneficiat de cursuri naționale de formare în EI 
cadrul de sprijin și un profesor, organizate de IȘE, ceea ce este insuficient. Profesorii beneficiază 
preponderent de formări de la SAP-ul local. Unii profesori consideră că formarea teoretică de la 
nivel național nu este adaptată realității practice, deoarece formatorii nu pot oferi recomandări 
practice.  Astfel, în opinia cadrelor didactice de la Liceul Pușkin cursurile de calificare de la 
Universități oferă foarte puțin sau aproape nimic din ceea ce se așteaptă practicienii.  
 
Reprezentanții OLSDÎ scot în evidență faptul că persistă mult fluctuația cadrelor. Din această 
cauză persoanele noi trebuie mereu instruite. Reprezentanții SAP sunt mereu formați la nivel 
central, de Minister, CRAP, ONG-uri, apoi instruiesc cadrele didactice de la nivel local. 
Cursurile desfășurate de SAP sunt considerate foarte utile și de educatorii din grădinițe. Aceștia 
au mai vorbit despre faptul că au beneficiat de formări în incluziune de la Programul 
Educațional ”Pas cu Pas”  
 
2.5. Factorii care duc la/produc efecte. 
Specialiștii în cadrul OLSDÎ menționează că atunci când merg în monitorizare conlucrează cu 
SAP. În general, se atestă o conlucrare bună pe segmentul de educație incluzivă cu SAP, ceea 
ce nu era  acum 6/7 ani în urmă. Pe măsură ce au apărut mai multe experiențe și practici 
incluzive OLSDÎ și SAP și-au îmbunătățit relația cu APL.  
 
Profesorii cred că odată cu instituirea serviciului SAP și formările la care au participat s-au 
clarificat multe lucruri cu privire la educația incluzivă. Această situație a fost întărită de 
obligativitatea programului și a legii.  
 
Șeful DAS afirmă cu certitudine că cel mai important ajutor în dezvoltarea serviciilor și 
identificarea unor soluții alternative a fost din partea ONG-urilor, în special Concordia și CCF 
Moldova. Acesta consideră serviciile alternative și dezinsituționalizarea ca factori care au 
produs efecte pozitive în integrarea educațională și socială a copiilor.  
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Obligativitatea unor documente cum ar fi forma 5 este considerată de reprezentanții SAP un 
factor destul de pozitiv în identificarea copiilor cu CES, inclusiv a copiilor cu dizabilități grave. 
Practic, odată cu introducerea formei nr. 5, a apărut baza de date a copiilor cu dizabilități din 
raion.  
 
Cadrele didactice din grădinițe consideră că integrarea copiilor depinde de fiecare colectiv, în 
timp ce factorul uman este decisiv. In gradinite sunt multi copii cu dificultăți în dezvoltare și 
nu toți sunt referiți pentru o evaluare la SAP.  
 
2.6. Factorii care împiedică efectele. 
 
Elevii menționează faptul că în unele clase, copiii au o atitudine discriminatorie față de copiii 
cu CES sau sunt violenți. În particular s-a adus un exemplu cu o fată cu deficiențe de vedere 
care uneori este discriminată de unii colegi, în timp ce alți colegi îi iau apărarea. Elevii consideră 
că societatea în general este discriminatorie față de copiii cu CES. Ei își doresc ca societatea să-
i vadă pe acești copii cu aceleași drepturi. Deoarece sunt numiți invalizi, acești copii se 
subestimează foarte mult.  
 
Profesorii consideră că în abordarea individualizată a copiilor cu CES ei nu sunt suficient de 
pregătiți și nu au o susținere a serviciilor profesioniste (în special medicale), întâmpină 
dificultăți în educația  copiilor în dependență de necesitățile lor și de vârstă. În același timp ei 
susțin că nu există o colaborare intersectorială eficientă (cu medicina, serviciile sociale). Lipsa 
asistenților personali la copiii gravi este considerată una dintre problemele mari cu care se 
confruntă. Profesorii consideră că părinții nu sunt pregătiți pentru lucrul cu copiii lor (pe 
domeniul educației). Pentru o înțelegere mai bună profesorii susțin că este nevoie de o abordare 
individuală cu fiecare copil și părinte, deoarece părinții în multe cazuri nu știu ce să facă. Lipsa 
serviciilor specializate este un alt factor ce impiedică incluziunea în opinia profesorilor.  Sunt 
exprimate necesități de instituire a unității psiholog și de medic (în școlile unde sunt integrați 
copii cu dizabilități severe). Problema lingvistică figurează printre alți factori ce împiedică 
procesul de incluziunei. Profesorii de la liceul Pușkin vorbesc despre resursele limitate (ghiduri, 
alte materiale) în limba rusă.  
 
Reprezentanții OLSDÎ relatează despre volumul mare de lucru în raport cu remunarea 
insuficientă în educația incluzivă. Ei menționează că toate instituțiile cer mai multă finanțare 
în acest sens, respectiv instituția trebuie să facă față la tot mai multe solicitări de acest gen.  
 
Unii părinți ascund situația copilului cu CES, ceea ce împiedică recuperarea copilului și 
integrarea lui în spectrul de servicii oferit de SAP. Specialiștii SAP menționează că părinții nu 
înțeleg sau nu iau o atitudine din timp. La grădiniță ei nu lucrează cu copiii lor și abia la școală 
își dau seama, iar uneori e prea târziu. Uneori părinții ascund situația copilului, ei au certificate 
de invaliditate, dar nu ajung la SAP pentru că vor să evite oprobiul consătenilor.  
 
Cadrele didactice din grădinițe au menționat că lucrătorii care vin din sistemul sovietic au 
acceptat mai greu procesul de incluziune. Aceștia cred că este mult de lucru la capitolul 
acceptare și schimbare a mentalității. Un factor ce împiedică incluziunea, în opinia celor 
intervievați în grădinițe este lipsa resurselor umane calificate: în grădiniță este un pedagog și 
20-25 copii, este și ajutorul de educator, dar el face curat, spală vasele. Educatorii consideră că 
este nevoie de un cadru de sprijin care să asiste copiii cu CES în grupă, să fie mereu alături de 
ei, măcar și până la amiază. Totodată ei cred că este nevoie de un program individual pentru 
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acesti copii, abordare individuala, atenție suplimentară, dar aceasta presupune nevoia de a 
angaja un cadru didactic adițional, sau un cadru de sprijin.  
Alți factori negativi trecuți în revistă de reprezentanții grădinițelor de copii:  
 

o Grupele de copii prea mari pun dificultăți pentru lucrul cu copiii cu CES; 
o Lipsa materialelor în limba rusă; 
o Mult timp pentru completarea documentelor și rapoartelor; 
o Deschidere si conlucrare insuficientă intre parinti si educatori; 
o Parintii nu sunt deschisi, nu oferă toată informația despre copilul cu CES.  Diagnozele 

sunt codificate și educatorii nu sunt pregătiți să lucreze cu copilul.  
 
3) Eficiență (conform matricei de evaluare) 
 
3.1. În special abordări eficiente din punctul de vedere al costurilor/soluții eficiente. 
 
Nu au fost raportate abordări eficiente din punctul de vedere al costurilor/soluții eficiente.  
Pe de altă parte situația financiară din perspectiva salarială este descrisă de specialiștii SAP 
ca fiind destul de complicată. Din această cauză specilaliștii SAP tind să migreze ca CDS în 
școli. Pe lîngă asistența de specialitate specialiștii SAP mai sunt implicați și în alte servicii: 
lucrul de birou, implicarea în alte servicii de la nivel raional: evaluarea și participarea la ședințe 
de  judecată, altele. Profesorii vorbesc despre resurse financiare insuficiente (salarii foarte mici). 
Tot mai multe voci susțin că este nevoie de remunerare adițională în lucrul cu copiii cu CES.  
 
3.2. Măsuri care trebuie luate pentru a simplifica scurta/reduce costurile pentru abordări, 
soluții, activități - pentru a asigura mai multe efecte cu contribuții mai mici. 
 
Șeful DAS consideră resursele disponibile insuficiente, în special infrastructura, cele financiare 
și umane. Specialiștii SAP se declară profund nemulțumiți de salarizare. Aceștia menționează 
că odată cu reforma salarială au fost trecuți într-o categorie mai joasă.  Au fost trecuți în 
categoria de educator, iar salariile educatorilor sunt foarte mici, mai mic decât cel al cadrului 
de sprijin. În același timp, specialiștii SAP menționează că a crescut considerabil volumul de 
lucru pentru cele 4 unități ale Serviciului. Din această cauză psihologul nu are suficient de mult 
timp pentru evaluarea copiilor. El are nevoie de mai mult timp pentru evaluarea inițială: ”70% 
din raportul de evaluare se scrie din observarea copilului”.  
 
4) Sustenabilitate (conform matricei de evaluare)  
 
 4.1. Cum și ce activități vor continua în 2020 și după (la toate nivelurile). 
 
Reprezentantul DAS crede că procesul de asigurare a fondurilor la nivel local depinde de 
bugetarea locală în Consiliul Raional, dar și apartenența lor politică. Acesta vede procesul de 
bugetare la nivel local ca fiind dificil, ce poate duce la nefinanțarea și stoparea serviciilor pe 
criterii  politice. Susține că este dispus să continue procesul de EI și colaborează eficient în acest 
sens cu alte instituții la nivel local. Șeful DAS susține că serviciile alternative vor continua să 
se dezvolte în limitele bugetului existent.   
 
 4.2. Principalele riscuri pentru continuarea activităților și menținerea/îmbunătățirea efectelor 
obținute. 
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În viziunea elevilor unul din cele mai mari riscuri se referă la faptul că programul de EI nu are 
continuitate după absolvirea clasei a 9-a. Ei cunosc că mulți dintre copiii cu CES după absolvirea 
clasei a 9-a nu au avut posibilități să-și continue studiile, respectiv stau acasă. 
Această îngrijorare o au și CD si specialiștii SAP. 
   

5) Impact (conform matricei de evaluare) 
 

5.1. Modificări la nivelul copiilor, pentru copiii cu CES implicați în educația în masă. 
 
Elevii consideră că grație integrării în școala generală a elevilor cu CES ei învăță să fie mai 
toleranți, mai înțelegători. Referindu-se la copiii cu CES ei menționează că aceștia nu sunt 
diferiți, dar sunt ca și ei. Elevii de la liceul Pușkin menționează că le place atitudinea 
profesorilor din școală, deoarece fiecare profesor îi înțelege. Ei relatează despre faptul că cadrul 
de sprijin este foarte bun și are o atititudine individuală față de orice copil, iar ei pot să se 
adreseze la doamna cu orice problemă. În acest context atitudinea profesorilor este văzută drept 
factor ce produce efecte, influențează opinia și comportamentele copiilor majoritari. Copiii au 
menționat că la ei în școală profesorii se implică dacă se întâmplă ca elevii să îi jignească pe 
copiii cu CES. Alți elevi au vorbit despre faptul că copiii cu CES sunt implicați în activități extra-
curriculare. Drept exemplu a fost dat un coleg cu CES  care merge la baschet. De rând cu ceilalți 
elevi, elevii cu CES în participă la cercuri de desen, concerte tematice, etc. Avantajele 
programului în opinia elevilor intervievați constă în primul rând în faptul că  copiii cu CES se 
integrează, își găsesc prieteni, se dezvoltă într-un mediu confortabil.  
 
Profesorii consideră că mediul școlar s-a schimbat mult. Nu se mai intâlnesc cazuri de 
discriminare, poate izolat. Părerea generală a cadrelor didactice de la liceul Pușkin este că copiii 
se simt mai bine acasă decât în instituția rezidențială. Specialiștii SAP sunt cei care ajută foarte 
mult profesorii. Specialiștii SAP susțin că avantajele EI constau în formarea deprinderilor de 
viata la copii cu CES. Drept urmare, societatea se obisnuieste și  devine mai tolerantă.  
 
5.2.  Schimbări în atitudinile față de educația incluzivă. 
 
La începutul implementării Programului întreg colectivul OLSDÎ a fost implicat în promovarea 
incluziunii. Reprezentanții OLSDÎ menționează că a fost implementat planul de dezvoltare a 
educației incluzive, însă nu integral. Aceasta din cauza că nu era o înțelegere din partea 
societății, nu era clar cum va derula. Era clar că instituțiile rezidențiale se închid. La începutul 
procesului profesorii reacționau destul de agresiv, redirecționau copilul cu CES către Centrul 
de Resurse. A fost o perioadă când SAP era perceput mai degrabă drept o inspecție, un serviciu 
de control, decât un serviciu de suport (partener). Cei din școli se întrebau dacă mai au să vină 
pe la ei. Situația s-a schimbat atunci când au văzut că SAP vine în ajutorul lor. Cei din școli au 
înțeles că au de beneficiat de pe urma implementării educației incluzive. Cei din grădinițe 
oricum au rămas mai rezervați, cred specialiștii SAP. Au fost situații când SAP desfășura 
activități de informare și instruire, dar educatorii nu promovau incluziunea în grădinițe.  
Specialiștii SAP au menționat că pedagogii înțeleg deja destul de bine rolul centrului de resurse 
în incluziune. Aceștia cunosc în ce condiții, când și cum trebuie să se afle copilul în Centrul de 
Resurse. Specialiștii SAP au menționat că profesorii nu se mai opun și deja cunosc bine 
procedurile de înscriere, referire, instituire și lucru după PEI, metodologica de lucru cu copiii 
cu CES. Cadrele didactice conlucreaza foarte bine cu SAP la nivel local. În opinia specialiștilor 
SAP cu școlile deja de vreo 2 ani nu mai sunt probleme de  ai convinge de necesitatea incluziunii 
copiilor cu CES. Tot ei consideră că și în grădinițe toți educatorii cunosc cadrul metodologic și 
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legislativ, respectiv pot integra un copil. Nu mai sunt întâlnite obstacolele care persistau cu 4 
ani in urma. Acum specialiștilor SAP le este destul de ușor să lucreze cu pedagogii.  
 

Specialiștii SAP:  
CDS sunt cei care văd succesul copiilor cu CES de zi cu zi. În special, în cazul copiilor cu CES 
severe CDS este totul – ajutor, asistent și suport inestimabil.    
 

 
6) Prioritățile părților interesate pe termen scurt, mediu, lung 

 
Pentru șeful DAS o prioritate majoră este asigurarea copiilor gravi cu asistent personal. Sunt 
cazuri relatate de managerul DAS când pentru asigurarea incluziunii chiar unii copii cu 
severitate medie necesită asistență personală.  
 
Una din priorități exprimate de reprezentanții SAP ține de includerea tuturor copiilor cu CES 
de până la 5 ani, inclusiv a celor copiii cu dizabilități severe în treapta preșcolară.  
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Studiu de caz - Raionul Cahul 
 
Elaborarea acestui studiu de caz s-a bazat pe colectarea de informații și date de la nivelul raionului 
Cahul și pe interpretarea și analiza acestor informații și date printr-un amestec de metode de 
cercetare socială (cercetare documentară, interviuri, focus grupuri). 
 
Studiul de caz elaborat are un caracter exploratoriu, și descrie contextele și mecanismele de 
implementare și evaluează schimbările și impactul care au avut loc ca urmare a acțiunilor puse în 
aplicare în cadrul Programului privind incluziunea educațională implementat în perioada 2011-
2019. Studiul de caz furnizează, de asemenea, o serie de informații despre aspectele ce au contribuit 
la succesul implementării programului, precum și despre provocările implementării acestuia. În 
plus, studiul de caz furnizează dovezi privind eficiența și impactul programului în ansamblu. 
 
Pentru a capta/surprinde în mod adecvat contextul intervenției, dar și pentru a observa dinamica 
dintre sistemul de protecție a copilului încă instituționalizat/sistemul de protecție a copilului, și 
sistemul educațional (incluziv) și copiii care beneficiază de sprijin în acest context, au fost realizate 
activități de colectare a datelor planificate la nivel de raion și nivel local în studiul de caz. 
 
Datele colectate astfel au fost contextualizate și analizate ținând cont de statusul și evoluția la nivel 
de raion  în ceea ce privește educația incluzivă (adică modul în care copiii cu CES au fost integrați 
în educația de masă), precum și în coroborare cu datele cantitative și calitative ce au fost solicitate 
părților implicate în implementarea Programului. 
 
Raionul Cahul este  o  unitate  administrativ-teritorială amplasată în partea de sud a Republicii 
Moldova pe o suprafață de 1.545 km pătrați. Este alcătuită din 55 localităţi, inclusiv municipiul 
Cahul, 53 localităţi din componenţa satelor (comunelor), o localitate din componenţa municipiului. 
În mediu o localitate rurală pe teritoriul raionului este populată de 1550 locuitori, în 5 localităţi 
locuiesc mai puţin de 200 locuitori (Spicoasa, Greceni, Iasnaia Poleana, Sătuc, Tudoresti) şi 
maximum de 6009 locuitori - s. Colibaş.44 
 
La nivelul raionului Cahul numărul total de copiii cu vârsta 7-18 ani care frecventează instituțiile 
de  învățământ primar, secundar general (ciclul I și II) este de 11083 de copii45. Dintre aceștia, 368 
sunt copii cu CES, respectiv aproximativ 3%. Din totalul numărului de copii cu CES inrolați în 
instituțiile de învățământ primar și secundar (ciclul I și II), 105 sunt copii cu dizabilități certificate. 
11 dintre copiii înrolați în instituțiile de învățământ primar și secundar general (ciclul I și II)  sunt 
copii cu instruire la domiciliu,  dintre care 10 sunt cu dizabilități certificate.   
 
În ceea ce privește numărul total de copii cu dizabilităţi incluși în instituţiile de învățământ primar, 
secundar general (ciclul I și II)  care se aflau în evidența SAP la sfârșitul anului 2018, în rn. Cahul 
numărul acesta era de 105 de copii. Dintre aceștia, 54 de copii erau cu un grad sever de dizabilitate, 
32 cu un grad accentuat, iar 19 dintre ei aveau un grad de dizabilitate moderat. 

                                                             
44 http://www.adrsud.md/public/files/CAHUL_SDSE_2017-2020.pdf Program de dezvoltare socio-economică a 
raionului Cahul 
45 Conform datelor SAP disponibile la data de 31 decembrie 2018. 
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Figura 16. Număr copii cu dizabilități care frecventează instituțiile de învățământ primar și 
secundar (ciclul I și II) pe grad de dizabilitate 

                                                                                          Sursa: Prelucrările autorilor 

 

În ceea ce privește includerea acestor copii în nivelurile de învățământ, 51 dintre copiii cu 
dizabilități erau înrolați în învățământul primar, iar 52 erau incluși în învățământul secundar, 
ciclul I (învățământ gimnazial). 2 copii erau incluși la finalul anului 2018 în învățământul secundar, 
ciclul II (învățământ liceal). 

În ceea ce privește tipologia gradului de dizabilitate, dintre cei 105 de copii cu dizabilități incluși în 
instituțiile de învățământ, cei mai mulți copii (37) au dizabilităţi intelectuale (mintale), 19 au 
dizabilități somatice, 14 au dizabilități neuromotorii (fizice), 12 au dizabilități asociate/complexe, 
11 au dizabilităţi psihice (TSA - tulburări din spectrul autist), 9 au dizabilităţi de văz, iar 3 au 
dizabilităţi de auz46.  

Conform datelor SAP, la finalul anului 2018, la nivelul raionului Cahul,  14 tineri cu 
CES/dizabilități erau  înscriși în învățământul profesional.  

În ceea ce privește numărul de copii cu CES reevaluați de către SAP în anul 2018, (copii cu cerinţe 
educaţionale speciale din instituţiile de învățământ primar, secundar general, ciclul I și II ), acesta 
era de 154 de copii, iar 146 dintre aceștia sunt copii cu CES confirmați în procesul de reevaluare. 
Numărul de copii (din instituțiile de învățământ primar, secundar general) evaluați de SAP în anul 
2018 a fost de 32 de copii. Toți 32 au fost identificați cu CES. Astfel, la finalul anului 2018 se aflau 
în evidența SAP 368 de copii cu CES. În ceea ce privește categoriile CES, acestea sunt enunțate în 
tabelul de mai jos. Astfel, un număr de 269 de copii au dificultăți de învățare, 42 au o 
întârziere/dizabilitate mintală/intelectuală/dificultăți severe de învățare, 19 au dizabilități 
fizice/neuromotorii, 11 au tulburări emoționale și de comportament și 0 copii cu tulburări de 
limbaj47.   

                                                             
46 Conform datelor SAP disponibile la data de 31 decembrie 2018. 
47 La momentul desfășurării interviului (iunie 2019) specialiștii SAP au menționat că pe parcursul semestrului 
II al anului de studii 2018-2018 au fost identificați cca.70 copii cu tulburări de limbaj.  
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Figura 17. Număr total copii cu CES din instituţii de instituţiile de învățământ primar; secundar 
general, ciclul I și II (gimnazii și licee) per categoria CES (date valabile până la 31 decembrie 
2018) 

 

 Sursa: Prelucrările autorilor 
 
În ceea ce privește numărul total de copii cu vârsta între 3-7 ani care frecventează instituțiile de 
învățământ prescolar, este de 5771 de copii. Dintre aceștia un număr de 40 copii sunt cu CES (în 
evidența SAP), iar 22 dintre aceștia au o dizabilitate certificată. Conform datelor SAP, la finalul 
anului 2018, în evidența SAP erau 22 copii cu dizabilități (10 cu grad sever de dizabilitate, 8 cu grad 
accentuat, iar 4 cu grad moderat). În ceea ce privește vârsta acestora, 4 copii aveau vârsta cuprinsă 
între 3-4 ani, 18 copii aveau vârsta între 5-6 ani.  

În ceea ce privește categoriile de CES, acestea sunt următoarele: 
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Figura 18. Număr total copii cu CES din instituţii de învățământ preșcolar per categorii CES 

 

Sursa: Prelucrările autorilor 

Personalul SAP, inclusiv personalul specializat disponibil 
 
Analiza rapoartelor privind activitatea SAP pentru anul 2018, a scos în evidenţă existenţa unui 
număr de 7 specialiști în cadrul SAP Cahul, printre care 1 post vacant de pedagog învățământ 
primar și secundar general.  
 
În cazul instituțiilor de învățământ primar și secundar, la nivelul raionului erau 38 de CREI și un 
număr de 66 de specialiști (51 CDS, 13 psihologi, 2 logopezi)48. Datele indicate în Raportul 
consolidat cu privire la  activitatea serviciilor raionale/municipale de asistenţă psihopedagogică 
pentru anul 2018, arată că în raion nu sunt CREI, CDS și psihologi în instituțiile de educație 
timpurie, ci activează doar 13 logopezi. În cadrul interviului șefa SAP a menționat că în Mun. Cahul 
la nivel de educație timpurie din totalul de 8 grădinițe, 7 au logoped si 5 au psihopedagog.  

1) Relevanță 

       1.1. Cele mai importante nevoi ale actorilor implicați 

Procesul de evaluare desfășurat în raionului Cahul ne arată că necesitățile copiilor cât și a 
celorlalți actori implicați în proces, sunt dictate de experiența parcursului incluziv în fiecare 
instituție în particular. Așa cum practicile incluzive diferă esențial, spre ex. în școala primară-
grădiniță ”Alexandru Donici” de cele din gimnaziul cu predare în limba rusă ”Dmitrie Cantemir” 
din Mun. Cahul sau Liceul din s. Colibași, viziunile și necesitățile diferă la fel. Constatăm o serie 
de necesități comune, cu referire la adaptări de mediu sau materiale și instruiri, precum și 
necesități specifice pentru depășirea dificultăților în lucrul cu tulburarea de limbaj, dizabilități 
mintale severe și senzoriale.  

Când vorbesc la general despre incluziune, elevii tipici de la gimnaziul ”Dmitrie Cantemir” spun 
că cunosc particularitățile procesului din campaniile de informare și spoturile video despre școala 
prietenoasă și accesibilă pentru toți copiii. Ei susțin că aceste acțiuni i-au făcut să-și vadă colegii 
cu CES ca și oameni cu drepturi depline. Elevii de la Liceul din s. Colibași descriu unii colegi cu 

                                                             
48 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Raport consolidat cu privire la  activitatea serviciilor 
raionale/municipale de asistenţă psihopedagogică pentru anul 2018, Martie 2019.  
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CES ca fiind ”obraznici, leneși sau agresivi, luați în derâdere pentru felul cum sunt îmbrăcați”. 
Întîmplător sau nu, opinii similare despre elevii cu CES au fost exprimate și de unele cadre 
didactice din acest liceu. Aceasta ne face să credem să poziția și atitudinea cadrelor didactice, 
dintr-o instituție, față de elevii cu CES poate influența inclusiv atitudinea tuturor elevilor din 
instituție. În același timp se menționează că colegii cu CES sunt retrași, se simt mai bine cu CDS 
in Centrul de resurse decât în clasă sau că evită să participe la activitățile în afara clasei. Drept 
rezultat al acestei relaționări copiii cu CES aleg izolarea. Au fost și copii care spun că își ajută 
colegii cu CES, ar vrea chiar mai mult să-i susțină. În acest context, necesitatea cea mai mare a 
copiilor ține de modul în care ei sunt pregătiți să înțeleagă incluziunea, acceptarea diversității și, 
cel mai mult, modul în care sunt pregătiți să relaționeze cu colegii lor cu CES.  

Cadrele didactice și cadrele didactice de sprijin, de rând cu educatorii din grădinițe, sunt cei care 
asigură zilnic implementarea procesului de educație incluzivă și lucrează direct cu copilul cu 
CES. Pentru realizarea acestui obiectiv ei au nevoie de suport permanent, exprimat prin 
necesități de ordin normativ, administrativ, material și metodologic (după cum este prezentat 
mai jos?).  
În ceea ce privește cadrul strategic și legal pentru educația incluzivă din Moldova, reprezentanții 
OLSDÎ consideră că acesta este unul bun, deoarece a fost elaborat în mod participativ. Proiectele 
normative au fost consultate și discutate, iar instituția a avut posibilitatea să facă cunoștință din 
timp și să se expună asupra acestora. Organizarea consultărilor pe politici la Cahul a fost posibilă 
grație faptului că aici erau practici incluzive dezvoltate în timp de mai multe ONG cu suportul 
donatorilor externi. Reprezentanții OLSDÎ afirmă că instituția are la dispoziție suficiente 
materiale informative cu privire la implementarea incluziunii. Pe lângă sursele interne de 
informare și formare, reprezentanții OLSDÎ participă activ la diferite conferințe în România. Pe 
de altă parte, practicienii spun că lipsesc multe materiale, atât la aspectul de predare-învățare 
cât și în aspect de reabilitare și asistență. Din perspectiva șefului OLSDÎ se cer modificări la 
Codul Familiei, în special ce ține de o mai mare responsabilizare a părinților (nu doar a celor ce 
au copii cu CES, dar a tuturor).  
În linii generale toți actorii intervievați au căzut de acord că cadrul legal creat pentru 
implementarea educației incluzive în Moldova este unul destul de bun. În procesul de 
implementare au apărut anumite necesități ce pot fi satisfăcute prin operarea modificărilor la 
actele de reglementare. Revizuirea normativelor de lucru pentru CDS se numără printre 
necesitățile cel mai des invocate de profesioniști în școli. Normativul ce stabilește: 10 copii cu 
CES (grad mediu) sau 5 copii cu dizabilităţi accentuate/severe pentru un CDS49 trebuie revăzut. 
Practica arată că sunt prea mulți copii pentru un CDS, mai ales că în majoritatea instituțiilor 
educaționale CDS este unicul serviciu de EI. Aceasta ar ușura munca atât pentru CDS cât și 
pentru profesor la clasă și ar facilita incluziunea educațională a copilului cu CES. Profesorii de 
la gimnaziul Cantemir și școala Donici vorbesc despre număr insuficient de CDS și de asistenți 
personali și timp insuficient pentru lucrul cu copiii cu dizabilități severe. Pentru copiii cu 
dizabilități severe PEI este un document ce vizează doar parcursul educațional, nu și dezvoltarea 
altor deprinderi și abilități pentru integrarea socială.  
Asigurarea cu material metodologic este necesitatea comună a tuturor cadrelor didactice 
intervievate. Cadrele didactice de la școala Donici si cei de la gimnaziul Cantemir necesită suport 
metodologic și materiale cu mai mult conținut vizual pentru copii cu dizabilități intelectuale și 
senzoriale. De asemenea, au fost exprimate necesități privind asigurarea cu ghiduri metodologice 
pe dizabilități specifice și manuale senzoriale. În acest sens, practicienii au apreciat foarte mult 
suportul didactic: ”Individualizarea procesului de învățare a cititului și a scrisului pentru copiii 
cu cerințe educaționale speciale”, dezvoltat de Asociația Obștească  ”Verbina”. Parțial, grădinița 
din s. Colibași este dotată cu anumite ghiduri privind incluziunea. Cu toate acestea, educatorii 
relatează că multe materiale sunt nevoiți să le procure din cont propriu.  
Un alt grup de probleme cu care se confruntă educatorii de la grădinița din s. Colibași ține de 
neimplicarea părinților în procesul de incluziune. În special aceasta se referă la părinții din 
familii vulnerabile (afectate de sărăcie și care consumă băuturi alcoolice în exces) unde educația 
nu este o valoare. Pentru aceasta părinții trebuiesc implicați în mai multe formări și întâlniri 

                                                             
49 Norma didactică pentru CDS se calculează, în conformitate cu prevederile HG nr. 351 din 29 mai 2012, după 
cum urmează: 1 normă pentru 10 copii cu cerinţe educaţionale speciale (grad de dizabilitate mediu); 1 normă 
pentru 5 copii cu dizabilităţi accentuate/severe. 
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pentru a afla mai multe despre cum să comunici și să te joci cu copiii cu cerințe educaționale 
speciale. Nu sunt suficiente seminarele de până acum.   
Necesitatea comună a grădinițelor din raionul Cahul (mai puțin Municipiul) ține de crearea 
Centrelor de Resurse. În general, nu există o claritate la nivel de educație timpurie cu privire la 
Centrul de Resurse, CDS și formula de finanțare. La grădinița din Colibași sunt sesizate 
dificultăți mari ce țin de integrarea copiilor cu sindrom Down. De aceea, cadrele didactice de aici 
consideră că colectivele grădinițelor de copii necesită a fi instruite în domeniul educației incluzive 
(proceduri și procese de incluziune dar și cum să răspundă nevoilor copiilor cu CES) pentru a 
avea un minim de cunoștințe în lucrul cu copilul cu CES.  
În opinia managerului SAP încă mai este de lucru la crearea accesibilității. La capitolul 
accesibilitate fizică și transport situația este și mai complicată în mediul rural. În multe instituții 
de la sate WC este afară, iar transportul public și social lipsește. Sunt foarte puține servicii sau 
deloc pentru copii cu dizabilități severe. Managerul SAP susține că serviciile trebuie să 
corespundă necesităților. Prezența CDS la clasă este un progress semnificativ în procesul de 
incluziune. În același timp, practica arată că aceasta nu este suficient, institutiile trebuiesc 
asigurate cu logopezi si psihologi.  
Necesitățile identificate de APL (primăria Mun. Cahul) țin în special de: 

o extinderea serviciilor de reabilitare fizică a copiilor cu dizabilități;  
o identificarea surselor pentru suport în oferirea celui de-al II-lea CDS la clasa pentru 

clasele cu multi copii cu CES; 
o acordarea mai multor salarii de Asistent Personal, pentru copiii cu dizabilități severe.  

O altă necesitate, exprimată de reprezentanții primăriei, ține de lipsa de specialiști pentru lucrul 
cu copiii cu CES în grădinițe.  

       1.2. Activități necesare pentru a atinge obiectivele de educație inclusivă, dar care n-au fost 
încă implementate 

O situație aparte sesizată de cadrele didactice de la școala Donici este creșterea continuă a 
numărului copiilor cu tulburări de limbaj. Din 450 copii, evaluați în anul de învățământ 2018-
2019, 70 au tulburări grave de limbaj. Complexitatea situației a arătat că asistența logopedică 
clasică este mai puțin eficientă. De aceea, în opinia practicienilor (inclusiv a cadrelor didactice 
de la școala Donici) mai este nevoie de o formare actualizată la zi pentru logopezi, bazată pe 
nevoile și contextul actual, când copii comunică puțin acasă, mai mult interacționează cu ecranul.  
În integrarea copiilor gravi la școala Donici problema cea mai mare este lipsa asistenților 
personali. La moment această lipsă este acoperită prin implicarea părinților. Problema 
diversificării serviciilor specializate pentru copiii cu dizabilități severe trebuie reglementată 
intersectorial, la nivel de Ministere consideră cei intervievați din această școală. Nu se simte o 
cooperare între serviciile educaționale, sociale, medicale. Ori în situația copiilor cu dizabilități 
severe această cooperare este imperativ necesară. 
Alte activități necesare, menționate de cadrele didactice de la școala Donici: 

o Necesitatea organizării activităților individualizate și diferențiate pentru integrarea 
copiilor cu CES 

o Organizarea activităților de sensibilizare pentru acceptarea copiilor cu CES de către 
societate 

o Organizarea instruirilor și activităților de sensibilizare pentru părinții și copiii tipici 
pentru schimbarea de atitudine în raport cu  copiii cu CES  

o Evitarea atitudinii de diferențiere a copiilor în școlile generale: nu trebuie pregătiți 
olimpici, trebuie pregătiți oameni care să se regăsească în meseriile lor 

o Revizuiea materialelor și modificarea curriculumului de formare a logopezilor și 
punerea accentului pe obținerea practicii în lucrul cu copiii cu CES 

o Livrarea serviciilor sociale diferențiate 
o Instruirea cadrelor didactice de sprijin pentru susținerea educației copiilor cu CES 
o Cooperarea cu părinții în organizarea programului școlar al copiilor cu CES  
o Revenirea la partea afectivă a procesului de învățare, cu mai puțin accent pe tehnici și 

procese 
o Organizarea activităților frecvente pentru copiii cu CES pentru a nu pierde din 

abilitățile dobândite din cauza vacantelor 
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O altă problemă ține de fluctuația CDS. Din cauza pachetului salarial mic aceștia nu rezistă mult 
la locul de muncă. De aceea este nevoie ca CDS să fie mai motivați, nu numai cu bani, dar și 
statut – să fie oferită categorie profesională distinctă.  

2) Eficacitate 

       2.1. Efecte așteptate la nivelul administrației publice (în contextul educației incluzive, de ex.: 
sistemul de protecție a copilului sau de sănătate): ce s-a realizat comparat cu așteptările 

Reprezentanții APL susțin că până la implementarea Programului de educație incluzivă copiii 
erau separați de părinți în instituții rezidențiale. Chiar și după ce copiii au revenit în familie, 
părinții se adresează la primărie pentru suport în reintegrare, deoarece ei spun că le este foarte 
greu. Mai sunt insă și părinți care consideră că era mai bine în instituții speciale, menționează 
reprezentanții primăriei. Primăria Cahul se confruntă mai mult cu cazuri ale copiilor din familii 
vulnerabile. În acest sens, se lucrează la extinderea gamei de servicii sociale. Atunci când se 
întâlnesc cu cazuri ale copiilor cu CES, cei de la primărie apelează la serviciile psihologului 
școlar, ale SAP sau psihologului de la Centrul Prietenos Tinerilor. APL Cahul consideră că este 
implicată și în cooperarea națională sau internațională pentru dezvoltarea educației incluzive. 
Pentru aceasta a fost facilitată cooperarea cu specialiștii de profil din Mun. Galați România. 
Totodată primăria susține incluziunea în măsura competențelor și posibilităților sale. În cadrul 
interviului reprezentanții APL au ținut să meționeze că trebuie să fie clar pentru beneficiarii 
programului de educație incluzivă că serviciile sunt gratuite, și care sunt acoperite de autoritățile 
centrale și care din bugetul local .  

Șefa DAS Cahul a menționat că mari dificultăți au fost întâmpinate în procesul de integrare a 
copiilor cu dizabilități mintale și senzoriale, printre care copii cu TSA sau deficiențe de auz. În 
opinia reprezentantului DAS în cazul copiilor cu autism cel mai recomandat este ca mama să 
obțină poziția de Asistent Personal. În acest fel ea va putea monitoriza procesul de incluziune în 
deaproape. 

       2.2. Efecte așteptate la nivelul SAP: ce s-a realizat comparat cu așteptările (incluzând 
dezvoltarea și implementarea planurilor de dezvoltare individuală) 

Șefa SAP Cahul consideră că după mai mulți ani de activitate concluzia este că în continuare este 
nevoie de pregătire. Programul pentru dezvoltarea educației incluzive pe alocuri se completează 
cu politicile publice, dar mai este nevoie de ajustări, în special în ceea ce ține de finanțare sau 
ajustări ale actelor de reglementare. În ceea ce privește cadrul strategic și legal pentru educația 
incluzivă managerul SAP susține că, a fost elaborat un cadru legal bun. Pe raza raionului Cahul 
serviciile de sprijin pentru copiii cu CES sunt accesibile în primul rând în termeni de activitate 
a CDS și Centre de Resurse. În rest, situația diferă semnificativ de la Municipiu la localități 
rurale. În Cahul școala Donici a devenit un model și punct de reper în educația incluzivă, iar la 
nivel de educație timpurie din totalul de 8 grădinițe, 7 au logoped si 5 au psihopedagog. În cadrul 
SAP Cahul se lucrează la ajustarea setului metodologic de logopedie clasică la provocările actuale 
ale cazurilor de tulburări de limbaj cu care se confruntă specialiștii. Decizia de alocare a 2% din 
totalul bugetului raional pe educație către educația incluzivă a asigurat resursel disponibile 
pentru implementarea procesului. Cu toate acestea, 2% este insuficient pentru acoperirea 
necesităților tuturor copiilor cu CES. Din aceste resurse, a menționat managerul SAP, se acoperă 
salariile CDS. Pentru dezvoltarea altor servicii specifice nu ramân resurse.    

Managerul SAP consideră că este necesar un cadru nou de reglementare cu privire la lucrul 
cu copiii cu tulburări din spectru autist. Legislația și metodologia existente nu corespund 
realităților cu care se confruntă: serviciile nu sunt prestate conform necesităților, ci conform 
posibilităților. În același timp, incluziunea copiilor cu dizabilități senzoriale, în opinia 
reprezentantului SAP, a avut loc predominant prin prezență fizică, decât calitativ, la nivel de 
servicii.  

Deși școlile se autogestionează, acestea nu au posibilitate să contribuie la individualizarea 
serviciilor. Managerul SAP este de părere că serviciul de asistența personală trebuie să fie văzut 
nu doar din perspectiva serviciilor de incluziune socială, dar și incluziune educațională. Astfel, 
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în cazul copiilor cu dizabilități severe asistentul personal va asigura un parcurs incluziv cât mai 
de succes. Serviciile de asistență socială trebuie direcționate spre dezvoltarea abilităților de 
autoservire a copilului cu CES.  

Reprezentantul SAP a menționat că se lucrează foarte mult în direcția canalizării eforturilor de 
implementare a incluziunii pe segment intersectorial. Rezultatul acestei cooperări ar trebuie să 
fie materializat într-un mecanism clar de determinare a parcursului incluziv pentru copiii cu 
dizabilități severe (determinare dizabilitate, referire către servicii, atribuții clare ale serviciilor 
în ceea ce privește asistența copiilor). În prezent, conform managerului SAP, medicii indică 
instruire la domiciliu (o practică moștenită încă din sistemul sovietic), în timp ce SAP, în baza 
reglementărilor recente, vede în schimb un alt tip de inlcuziune. Colectarea datelor privind copiii 
cu dizabilități severe de către SAP este încă destul de dificilă. Iar medicul este primul care 
sesizează cazul de dizabilitate severă. Reprezentantul SAP consideră că acesta ar trebui sa intre 
în contact cu asistența socială și cu reprezenții sistemulului educațional pentru a informa cu 
referire la necesitățile copilului cu dizabilitati. Problema este ca in foarte multe cazuri 
dizabilitatea severă este legata și de vulnerabilitatea sociala a familiei, unde se cere interventia 
asistentului social. De asemenea, se mai intalnesc cazuri cand părinții nu recunosc problema sau 
o ascund și copilul riscă să nu intre în vizorul serviciilor educaționale și sociale. Managerul SAP 
a menționat că din momentul când a fost introdus Formularul nr. 5, eliberat de SAP și necesar 
la confirmarea gradului de dizabilitate, instituția cunoaște datele privind numărul și tipurile de 
dizabilități la nivel de raion. Pe segment interesctorial nu se face schimb de date privind 
dizabilitățile severe. Medicii nu ofera informația făcând trimitere la legea privind protectia 
datelor cu caracter personal.     

       2.3. Efecte așteptate la nivelul școlilor/grădinițelor: ce s-a realizat comparat cu așteptările 
(incluzând dezvoltarea și implementarea planurilor de dezvoltare individual și valoarea 
adăugată a centrelor de resurse) 

În opinia profesorilor de la școala Donici, instituție ce este un punct de reper în domeniul 
incluziunii la nivel de raion, aici schimbarea s-a produs. Totuși, aceștia consideră că progresul în 
EI nu este la fel de vizibil în multe alte instituții educaționale din Cahul și raion. Activitatea 
Centrului de Resurse este înalt apreciată în școala Donici și considerată că a evoluat foarte mult. 
Profesorii menționează că centrul are un rol foarte mare în acordarea suportului pentru copilul 
CES. Aceasta este confirmat și de faptul că în cadrul centrului de resurse din această școală 
activează un logoped și psiholog. 
În general, conform celor menționate  de cadrele didactice de la gimnaziul Dmitrie Cantemir, 
incluziunea copiilor gravi este însoțită de probleme. Aceștia spun că unii copii, spre ex. cu 
tulburări de comportament, manifestă agresivitate sau comportamente spontane. Drept urmare, 
sunt părinți care consideră că copiii gravi prezintă un pericol la adresa clasei. Totodată, în timpul 
focus grupului au fost profesori care au menționat că integrarea copiilor cu dizabilități mintale 
în programul de educație incluzivă în școală reprezintă un pericol pentru ei și ceilalți copii, 
deoarece deseori ei devin agresivi, de accea, consideră acei profesori, ar fi mai eficace să fie 
diversificate serviciile în centrele de resurse, ca acește să învețe mai multe activități practice, de 
autodeservire. In acest sens sunt necesare resurse financiare suplimentare pentru a echipa o 
mica bucătărie, mici ateliere pentru implicarea copiilor cu CES în activități practice. 
Pentru educatorii de la grădinița din Colibași integrarea copiilor cu CES decurge încă destul de 
dificil. O problemă mare o constituie lipsa cooperării și recunoașterii problemei de către părinți. 
În opinia educatorilor cu cât mai devreme părinții se vor adresa la evaluare pentru a stabili 
cerințele speciale ale copiului, cu atât mai facil va decurge procesul de incluziune a copilului. În 
privința copiilor cu sindrom Down cei de la grădinița cred că acești copii trebuiesc plasați în 
centre speciale/sau susținuți prin servicii suplimentare de asistență. Iar pentru facilitarea 
incluziunii copiilor cu CES din familii vulnerabile educatorii consideră că este indicat să se 
includă primăria. 

Numărul mare de copii cu CES (inclusiv cu dizabilități severe) raportat la pregătirea 
insuficientă a pedagogilor și lipsa infrastructurii necesare face ca procesul de incluziune să se 
desfășoare cu multă dificultate la grădinița din Colibași. Unii educatori spun că copiii cu 
dizabilități sunt primiți în grădiniță pentru că obligă cadrul legal: ”...că așa trebuie”. În 
realitate ei recunosc că nu au capacități de a lucra cu cazurile mai complicate.   
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În viziunea cadrelor didactice de la liceul din s. Colibași incluziunea educațională este un process 
relativ nou pentru învățământul din Moldova, iar tot ce-i nou se asimilează mai greu. Din punct 
de vedere psihologic e mai greu. În 2014 la Colibași a fost angajat primul CDS. Privită prin 
prisma importanței și avantajelor, incluziunea în opinia cadrelor didactice de la Colibași este cu 
succes în primul rând pentru copiii cu dizabilități ușoare. Aceștia tind să creadă că copiii cu 
dizabilități grave nu se integrează, mai degrabă trebuie să meargă la alt tip de școală. În unele 
cazuri, menționează profesorii de la Colibași, CES a devenit un stigmat. Drept urmare, puși în 
situația să se apere, copiii cu CES devin agresivi. De aceea, profesorii de la liceul din Colibași 
cred că numărul copiilor cu dificultăți multiple ar trebui să fie mai mic în clase.   

       2.4. Efecte așteptate la nivelul profesioniștilor (inclusiv formare): ce s-a realizat comparat cu 
așteptările 

În procesul de implementare a educației incluzive, OLSDÎ Cahul a beneficiat mult de susținerea 
Consiliului Raional și are o colaborare bună cu SAP. În cadrul interviului reprezentanții OLSDÎ 
au menționat că odată cu accentuarea importanței educației incluzive pentru societate, toți 
funcționarii, inclusiv lucrătorii OLSDÎ, susțin și sunt de acord cu incluziunea. În cadrul OLSDÎ 
s-a acordat o atenție deosebită instruirii personalului. Pentru realizarea acestui obiectiv s-au 
atras diferite proiecte, s-a mers în întîmpinarea necesităților personalului. Șeful OLSDÎ Cahul 
consideră că instituția ce o reprezintă a reușit în acest demers.   
Majoritatea cadrelor didactice și reprezentanți SAP au menționat despre mai multe formări de 
care au beneficiat pe parcursul ultimilor ani. Cele mai eficiente formări, în opinia acestora, au 
fost cele desfășurate la nivel local de SAP și ONG de profil (Parteneriate Pentru Fiecare Copil, 
Centrul ”Speranța”, Centrul ”AZI”) 

      2.5. Factori care afectează pozitiv generarea efectelor 

Următorii factori afectează pozitiv dezvoltarea educației incluzive în Municipiu și pe raza 
raionului Cahul: 

o Dezoltarea practicilor incluzive pozitive la școala primară-grădiniță ”Alexandru Donici” 
din Mun. Cahul; 

o Sensibilizarea și implicarea autorităților locale în susținerea și dezvoltarea educației 
incluzive în Cahul; 

o Servicii specializate dezvoltate în grădinițele din Mun. Cahul: din totalul de 8 grădinițe, 
7 au logoped si 5 au psihopedagog; 

o Alocarea a 2 % din bugetul raional pe educatie pentru dezvoltarea educației incluzive; 
o Activitatea profesionistă a specialiștilor SAP; 
o Cooperarea activă între OLSDÎ, SAP, APL în dezvoltarea serviciilor de suport pentru 

educația incluzivă; 
o Constituirea și activitatea Centrelor de Resurse și a CDS în instituțiile de învățământ 

unde sunt integrați copii cu CES. 

       2.6. Factori care afectează negativ efectele 

Factori ce țin de reglementare: 

o Lipsa cadrului normativ conceptual cu privire la reglementarea educației incluzive la 
nivel de educație timpurie; 

o Lipsa de coerență în cooperarea intersectorială între educație-medicină-protecție socială 
pe subiecte ce țin de asistența personală, identificarea și referirea timpurie a cazurilor de 
dizabilitate gravă; 

o Lipsa mecanismelor de colectare și prelucrare a datelor statistice valabile privind 
numărul și categoriile de copii, tineri și adulți, excluși în prezent din sistemul 
educațional; 

Factori sociali și economici: 

o informarea insuficientă a părinților despre oportunitățile de educație pentru adolescenți 
și tineri privind educația vocațională; 
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o insuficiența și utilizarea ineficientă a resurselor bugetare alocate - – resursele alocate 
ajung doar pentru plata salariilor CDS. Nu sunt surse pentru materiale, pentru tehnica 
asistivă, dezvoltarea serviciilor specifice; 

Factori pedagogici: 

o Curriculumul supraîncărcat, inflexibil care nu este orientat spre utilizarea potențialului 
fiecărui copil, tânăr, adult, manuale neajustate cerințelor educaționale speciale; 

o Sistemul de evaluare neajustat cerințelor educaționale individuale; 
o Lipsa sau insuficiența serviciilor psihologice, psihopedagogice, logopedice în instituțiile 

de învățământ; 
o Cooperare slaba între instituțiile de învățământ la diferite niveluri și etape, între 

învățământul general și învățământul special, între școală și familie, familie și 
comunitate; 

Factori instituționali: 

o Insuficiența materialelor didactice: manuale, cărți, echipamente, ajutoare, vizuale, 
jucării etc.; 

o Numărul mare de copii în clasă și de copii cu CES; 
o Lipsa autonomiei instituțiilor de învățământ în gestionarea resurselor financiare în 

funcție de cerințele educaționale ale diferitelor categorii de copii; 
o Lipsa cooperării dintre instituțiile publice și serviciile sociale, între sectorul 

guvernamental și cel neguvernamental în domeniul dezvoltării și implementării 
educației incluzive; 

o Foarte mult timp se pierde pe completarea documentelor. Cadrele didactice de la școala 
Donici își doresc să aibă mai mult timp să petreacă cu copilul, din contul completării 
documentelor. 

 

3) Eficiență  

       3.1. Abordări sau soluții care au avut o eficiență ridicată raportată la efectele generate  

Sensibilizarea autoritatilor locale, prin atragerea și implicarea lor în dezvoltarea serviciilor de 
suport și asigurărea procesului educațional incluziv merită a fi menționată ca abordare ce a 
generat după sine practici incluzive pozitive în Mun. Cahul. Această situație este reflectată în 
situația grădinițelor de copii din Municipiu, instituții ce se află în gestiunea APL nivel I. Astfel, 
din totalul de 8 grădinițe, 7 au logoped si 5 au psihopedagog. Grație autorităților locale raionul 
Cahul are o colaborare in timp cu specialiștii în EI din judetul Galati, România. Astfel, pentru 
rezolvarea cazurilor dificile si extrem de dificile la Cahul sunt invitati specialiștii de la Galati.  
În școala primară-grădiniță ”Alexandru Donici” din or. Cahul educația incluzivă este 
implementată anterior demarării Programului pentru dezvoltarea educației incluzive. Datorită 
părinților care au promovat incluziunea in școala Donici cu mult înainte de a fi implementată la 
scară largă în țară și au contribuit la dezvoltarea practicilor pozitive incluzive, în această școala 
au venit în vizite de studii mai multe ONG si reprezentanți ai institutiilor educaționale, vizite 
organizate cu suportul UNICEF, Parteneriate pentru fiecare copil, CCF Moldova, MECC ș.a.  
Totodată, interviurile efectuate pe raza raionului Cahul au arătat că foarte mult este apreciată 
eficiența lucrului specialiștilor de la SAP. De mentionat ca din punct de vedere administrativ, la 
nivel local, SAP este o subdiviziune a OLSDÎ. In acelasi timp exista CRAP (localizat în Chișinău), 
care este centrul metodologic pentru toate SAP. Reprezentanții OLSDÎ menționează că au o 
colaborare bună cu SAP, iar specialiștii SAP sunt receptivi la orice problemă ce apare în școlile 
din raion. De fiecare data aceștia se deplasează la fața locului și rezolvă situațiile dificile. În cazul 
tulburărilor de comportament psihologii școlari, inclusiv cu suportul SAP, oferă serviciile 
necesare. SAP este susținut de OLSDI în participarea la toate formările raionale. Pentru aceasta, 
atunci când este necesar, din partea instituției este asigurat transportul. Profesorii de la școala 
Donici au menționat că, atunci când copiii care urmează să fie înscriși în cl. I, sunt evaluați din 
timp de SAP și incluși în programe de recuperare, aceștia vin mai pregătiți de școală. Crearea 
unui cadru normativ a contribuit și mai mult la implementarea incluziunii în școala Donici. 
Profesorii din această școală găsesc cadrul legal destul de bun. 
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Reprezentanții OLSDÎ consideră că existența unor parteneriate între instituțiile cu atribuții în 
domeniu (OLSDÎ, SAP, CRAP, DAS, instituții educaționale, APL, ONG) facilitează lucrurile în 
domeniul educației incluzive, mai ales pe domenii înguste: incluziunea copiilor cu autism, cu 
sindromul Down, a copiilor cu tulburări de compartiment. În acest sens, sunt eficiente accesarea 
resurselor informaționale din afară. Totodată, sunt eficiente existența mai multor servicii ca 
transportarea copiilor la centrele de zi pe o rază de 20 km, serviciului psihopedagogic, 
psihologului școlar, etc. 

       3.2. Măsuri necesare pentru simplificarea/scăderea costurilor pentru abordări, soluții, 
activități – pentru a asigura mai mare eficacitate cu input mai mic 

Despre costuri mai, scăzute ce ar asigura eficacitate mai mare, e devreme de vorbit, din moment 
ce o serie de componente pentru asigurarea procesului incluziv rămân încă neacoperite 
(dizabilități mentale, dizabilități senzoriale, asistența personală sa fie vazuta nu numai din 
perspectiva serviciilor sociale dar parte la toate activitatile, inclusiv în asigurarea incluziunii 
copilului cu dizabilități severe). Prin urmare, la această etapă de dezvoltare a incluziunii în 
Moldova cheltuielile sunt așteptate doar sa creasca. 

Reprezentanții OLSDÎ văd o problemă în distribuirea inegală a fondurilor pentru EI. În timp ce 
școlile beneficiază de suport financiar per copil cu CES din bugetul de stat, grădinițele de copii 
sunt în gestiunea APL, respectiv nu au acces la aceleași fonduri pentru educația incluzivă. 
Fondurile bugetare alocate educației incluzive sunt insuficiente. În cadrul interviului șeful 
OLSDÎ a menționat că bugetul pentru educația incluzivă constituie 2 % din bugetul raional pe 
educație.  
La nivel de APL nu există instrucțiuni clare pentru distribuirea fondurilor pentru educația 
incluziva la nivel prescolar. La moment lucrurile se decid la nivel de primărie și consiliu local. 
Dar acolo unde autoritățile nu sunt sensibilizate de această problemă, copiii preșcolari nu au 
acces la resursele necesare. Codul educației stipulează dreptul tuturor copiilor la educație, dar 
la nivel de educație timpurie nu este o metodologie clară de bugetare și dezvoltare a serviciilor. 
Astfel, în unele localități s-au identificat fonduri, datorită faptului ca au fost persoane care au 
reușit să sensibilizeze primăria și consilierii locali. Spre ex. în Mun. Cahul din totalul de 8 
grădinițe, 7 au logoped si 5 au psihopedagog. Aceste poziții, ca și intreaga educatie timpurie este 
bugetată de stat dar gestionată de  APL.    
Totodata, constatăm situații în care autoritățile locale identifică resurse financiare pentru 
dezvoltarea serviciilor, dar nu sunt specialiști care să dorească să se angajeze. Motivele țin de 
volumul mare de lucru în raport cu salariul destul de mic. Situația dată, nu este unică, și trebuie 
legată de procesul de planificare a numărului de specialiști ce urmeaza să fie formați în 
instituțiile de invătamânt de profil. 

4) Sustenabilitate (conform matricei de evaluare) 

       4.1. Ce activități continua până în 2020 și după și cum (la toate nivelurile)?  

În opinia profesorilor de la gimnaziul Dmitrie Cantemir educația incluzivă va fi actuală încă mult 
timp. Pentru asigurarea sustenabilității incluziunii este necesar să se dezvolte la copiii cu CES 
(inclusiv la toți copiii) abilități de viața independentă, copiii cu dizabilități grave să fie însoțiți de 
asistenți personali, părinții să fie mai implicați, CREI să fie echipate corespunzător.  

       4.2. Principalele riscuri pentru continuarea activităților și menținerea / îmbunătățirea 
efectelor obținute.  

Instabilitatea și fluctuația cadrelor didactice, mai ales a CDS, este un risc major invocat de 
participanții la interviuri și focus grupuri. Aceasta afectează deja în prezent buna funcționare a 
procesului educațional.  

Actualmente, parcursul copilului cu CES începe cu educația timpurie, unde mai e necesar de 
reglementat procesul și continuă la ciclurile primar și gimnazial de învățământ. Părțile 
intervievate ne vorbesc despre foarte mulți copii care și-au întrerupt parcursul educațional 
incluziv după absolvirea ciclului gimnazial de studii din cauza că nu au avut condiții pentru 
înscriere la liceu sau învățământ vocațional. În aceste condiții există un risc sporit ce afectează 
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menținerea efectelor pozitive ale incluzinii obținute la treptele de învățământ primar și 
gimnazial.  

Un alt risc ține de evoluția unor forme de incluziune ce pot duce la o formă ascunsa de segregare 
a copiilor cu CES. În lipsa serviciilor specializate pentru copii cu dizabilități severe senzoriale și 
mentale în școala generala sunt consituite Centre specializate de zi ce tind să înlocuiască școala 
pentru copilul cu CES. Școala de masă și relaționarea cu colegii tipici sunt condiții esențiale 
pentru desfășurarea incluziunii.  

 

5) Impact  

       5.1. Schimbări la nivelul copiilor, pentru copii cu CES din învățământul general de masă 

În cadrul focus grupului profesorii de la școala Donici menționează că toți copiii cu CES care s-
au adresat pentru a fi înmatriculați în instituție s-au integrat. Din această cauză în ultimul timp 
foarte mulți părinți vin să-și înscrie copiii cu CES anume la școala Donici, care a devenit 
cunoscută drept una cu cele mai bune practici incluzive din Cahul. Administrația școlii spune că 
ei nu reușesc să-i primească pe toți, astfel că prioritate au cei de pe raza de circumscripție a școlii. 

În opinia șefului OLSDÎ mediul școlar e prietenos pentru copiii cu CES, acesta fiind asigurat și 
de prezența cadrului pedagogic de sprijin. Astfel, asigurarea prezenței cadrelor pedagogice de 
sprijin în fiecare școală este necesară. Mai mult decât atât, 1 unitate CDS la 10 copii nu este 
suficientă, ar trebui revăzut normativul.  
Cadrele didactice spun că în general copiii cu CES sunt acceptați. Pe de altă parte, tot ei 
menționează că sunt  copiii cu CES rămân izolați, cel mai des stau singuri în bancă. Toate acestea 
ne duc cu gândul la faptul că mediul școlar din unele instituții de invațământ nu este suficient 
de deschis și prietenos pentru copiii cu CES.  

       5.2. Schimbări de atitudine cu privire la educația inclusivă 

Cei de la școala Donici cred că mai este de lucrat la capitolul acceptare cu părinții elevilor tipici. 
Părinții copiilor tipici au înțeles că incluziunea este reglementată legal și nu este doar o opțiune. 
În același timp, părinții copiilor cu CES au devenit mai deschiși, au căpătat curaj să vorbească 
despre dizabilitatea copilului și despre necesități.  

În cazul grădiniței din s. Colibași educatorii au remarcat că inițial părinții erau foarte rezervați. 
Aceștia ascundeau problema, se străduiau să nu vorbească despre abaterile de la dezvoltarea în 
normă a copiilor. A fost nevoie de foarte mult lucrul în această direcție. Pentru aceasta educatorii 
au beneficiat de suport și formări din partea SAP Cahul. În același timp educatorii au început să 
deosebească copiii cu cerințe speciale, și anume: deficiențe de ordin logopedic, interacțiunea 
copiilor hiperactivi și altele.  
Reprezentanții OLSDÎ au remarcat că părinții devin tot mai activi în ceea ce privește implicarea 
în procesul de incluziune a copilului. Aceasta, în opinia OLSDÎ, contribuie semnificativ la 
înlăturarea prejudecăților. În ceea ce privește elaborarea PEI încă sunt probleme, deoarece nu 
toți părinții se implică.  
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Studiu de caz - Raionul Nisporeni 
 
Elaborarea acestui studiu de caz s-a bazat pe colectarea de informații și date de la nivelul raionului 
Nisporeni și pe interpretarea și analiza acestor informații și date printr-un amestec de metode de 
cercetare socială (cercetare documentară, interviuri, focus grupuri). 
 
Studiul de caz elaborat are un caracter exploratoriu, și descrie contextele și mecanismele de 
implementare și evaluează schimbările și impactul care au avut loc ca urmare a acțiunilor puse în 
aplicare în cadrul Programului privind incluziunea educațională implementat în perioada 2011-
2019. Studiul de caz furnizează, de asemenea, o serie de informații despre aspectele ce au contribuit 
la succesul implementării programului, precum și despre provocările implementării acestuia. În 
plus, studiul de caz furnizează dovezi privind eficiența și impactul programului în ansamblu. 
 

Un element definitoriu al procesului de incluziune educațională în raion ține de integrarea 
copiilor de etnie romă. Satul Vulcănești, parte a comunei Ciorești, este cunoscut ca localitatea 
rurală cu proporţia cea mai mare de populaţie de etnie romă din Moldova (86.36%). În 2010 în 
sat a fost renovată școala – grădiniță cu suportul donatorilor străini, UNICEF și APL. Un suport 
semnificativ în integrarea educațională și socială a copiilor din Vulcănești este oferit de UNICEF 
Moldova. ONG naționale pentru promovarea drepturilor persoanelor de etnie romă din Moldova, 
printre care Centrul de Resurse pentru Tineret ”DACIA” sau Uniunea Tinerilor Romi din 
Republica Moldova “TĂRNĂ ROM” de asemenea oferă suport în integrarea educațională a 
copiilor din Vulcănești.   

 
Datele colectate astfel au fost contextualizate și analizate ținând cont de statusul și evoluția la nivel 
de raion  în ceea ce privește educația incluzivă (adică modul în care copiii cu CES au fost integrați 
în educația de masă), precum și în coroborare cu datele cantitative și calitative ce au fost solicitate 
părților implicate în implementarea Programului. 
 
Raionul Nisporeni este o unitate administrativ-teritorială, amplasată în partea centrală a 
Republicii Moldova pe o suprafață de 629 km2, cu o populație de 65.400 locuitori. Raionul include 
23 de primării, în cadrul cărora sunt 39 localităţi. Reşedinţa raionului este oraşul Nisporeni.  
 
La nivelul raionului Nisporeni numărul total de copiii cu vârsta 7-18 ani care frecventează 
instituțiile de  învățământ primar, secundar general (ciclul I și II) este de 5858 de copii50. Dintre 
aceștia, 207 sunt copii cu CES, respectiv aproximativ 3,5%. Din totalul numărului de copii cu CES 
inrolați în instituțiile de învățământ primar și secundar (ciclul I și II), 49 sunt copii cu dizabilități 
certificate. 4 dintre copiii înrolați în instituțiile de învățământ primar și secundar general (ciclul I 
și II)  sunt copii cu instruire la domiciliu,  toți 4 sunt cu dizabilități certificate.   
 
În ceea ce privește numărul total de copii cu dizabilităţi incluși în instituţiile de învățământ primar, 
secundar general (ciclul I și II)  care se aflau în evidența SAP la sfârșitul anului 2018, în rn. 
Nisporeni numărul acesta era de 49 de copii. Dintre aceștia, 31 de copii erau cu un grad sever de 
dizabilitate, 11 cu un grad accentuat, iar 7 dintre ei aveau un grad de dizabilitate moderat. 

                                                             
50 Conform datelor SAP disponibile la data de 31 decembrie 2018. 
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Figura 19. Număr copii cu dizabilități care frecventează instituțiile de învățământ primar și 
secundar (ciclul I și II) pe grad de dizabilitate 

                                                                                          Sursa: Prelucrările autorilor 

 

În ceea ce privește includerea acestor copii în nivelurile de învățământ, 8 dintre copiii cu dizabilități 
erau înrolați în învățământul primar, iar 40 erau incluși în învățământul secundar, ciclul I 
(învățământ gimnazial). 1 copil era inclus la finalul anului 2018 în învățământul secundar, ciclul 
II (învățământ liceal). 

În ceea ce privește tipologia gradului de dizabilitate, dintre cei 49 de copii cu dizabilități incluși în 
instituțiile de învățământ, cei mai mulți copii (29) au dizabilităţi intelectuale (mintale), 12 au 
dizabilități asociate/complexe, 8 au dizabilități neuromotorii (fizice), 0 dizabilități somatice, 0 
dizabilităţi psihice (TSA - tulburări din spectrul autist), 0 dizabilităţi de văz, 0 dizabilităţi de auz51.  

Conform datelor SAP, la finalul anului 2018, la nivelul raionului Nisporeni,  17 tineri cu CES erau  
înscriși în învățământul profesional, dintre care 5 cu dizabilități certificate. Raportat la totalul de 
copiii cu vârsta 7-18 ani care frecventează instituțiile de  învățământ primar, secundar general 
(ciclul I și II) constatăm un număr relativ mare de tineri cu CES înscriși în învățământul profesional 
în comparație cu alte raioane studiate.   

În ceea ce privește numărul de copii cu CES reevaluați de către SAP în anul 2018, (copii cu cerinţe 
educaţionale speciale din instituţiile de învățământ primar, secundar general, ciclul I și II ), acesta 
era de 185 de copii, iar 173 dintre aceștia sunt copii cu CES confirmați în procesul de reevaluare. 
Numărul de copii (din instituțiile de învățământ primar, secundar general) evaluați de SAP în anul 
2018 a fost de 37 de copii, dintre care 34 au fost identificați cu CES. Astfel, la finalul anului 2018 
se aflau în evidența SAP 207 de copii cu CES. În ceea ce privește categoriile CES, acestea sunt 
enunțate în tabelul de mai jos. Astfel, un număr de 175 de copii au dificultăți de învățare, 23 au o 
întârziere/dizabilitate mintală/intelectuală/dificultăți severe de învățare, 8 au dizabilități 
fizice/neuromotorii, 1 are tulburări emoționale și de comportament și 0 copii cu tulburări de limbaj, 
deficiențe de auz și văz.  

                                                             
51 Conform datelor SAP disponibile la data de 31 decembrie 2018. 
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Figura 20. Număr total copii cu CES din instituţii de instituţiile de învățământ primar; secundar 
general, ciclul I și II (gimnazii și licee) per categoria CES (date valabile până la 31 decembrie 
2018) 

 

 Sursa: Prelucrările autorilor 
 
În ceea ce privește numărul total de copii cu vârsta între 3-7 ani care frecventează instituțiile de 
învățământ prescolar, este de 2393 de copii. Dintre aceștia un număr de 7 copii sunt cu CES (în 
evidența SAP), iar 5 dintre aceștia au o dizabilitate certificată. Conform datelor SAP, la finalul 
anului 2018, în evidența SAP erau 5 copii cu dizabilități (4 cu grad sever de dizabilitate, 1 cu grad 
accentuat, 0 cu grad moderat). În ceea ce privește vârsta acestora, 1 copil avea vârsta cuprinsă între 
3-4 ani, 3 copii aveau vârsta între 5-6 ani, 1 copil avea vârsta de 7 ani.  

În ceea ce privește categoriile de CES, acestea sunt următoarele: 
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Figura 21. Număr total copii cu CES din instituţii de învățământ preșcolar per categorii CES 

 

Sursa: Prelucrările autorilor 

Personalul SAP, inclusiv personalul specializat disponibil 
 
Analiza rapoartelor privind activitatea SAP pentru anul 2018, a scos în evidenţă existenţa unui 
număr de 5 specialiști în cadrul SAP Nisporeni, printre care un kinetoterapeut, dar și 1 post vacant 
de pedagog învățământ primar și secundar general.  
 
În cazul instituțiilor de învățământ primar și secundar, la nivelul raionului erau 19 de CREI și un 
număr de 21 de specialiști (19 CDS, 2 psihologi)52. În instituțiile de educație timpurie, este constituit 
și funcționează un CREI unde activează 2 specialiști (1 CDS și 1 kinetoterapeut). 

1) Relevanță 

       1.1. Cele mai importante nevoi ale actorilor implicați 

Copiii de la gimnaziul „Valeriu Dumbravă” din s. Ciorești înțeleg educația incluzivă ca pe o 
situație când toți copiii sunt în școală, independent de etnii, religie. Aceștia consideră că școala 
în care își fac studiile este accesibilă pentru orice copil, indiferent de religie, doar să o frecventeze.  
Colegii copiilor cu CES de la gimnaziul Ciorești consideră că odată integrați în școală aceștia au 
posibilitatea să cunoască lucruri noi și chiar să devină mai fericiți. În același timp, au fost elevi, 
care au estimat că cca. 15% din colegii lor nu ar accepta educația incluzivă în școală. În linii mari 
această situație se referă la acceptarea copiilor de etnie romă. Copiii au menționat că colegii lor 
care nu acceptă copiii romi în clasă se consideră superiori. Colegii celor 2 copii romi din clasă au 
vorbit despre faptul că interacționează cu ei, îi ajută atunci când este necesar. Pe de altă parte 
copiii romi au menționat că unii colegii nu prea îi înțeleg, se contrazic, iar din această cauză apar 
conflicte.  
Corpul profesoral de la gimnaziul „Valeriu Dumbravă” din s. Ciorești (comuna cu aceeași 
denumire) au menționat în cadrul interviului că la începutul implementării Programului au 
întâmpinat dificultăți ce țineau de elaborarea PEI, constituirea CMI ș.a. De asemenea, aceștia 
au trecut în revistă faptul că în grădiniță incluziunea a început mai târziu. La moment gimnaziul 
numără 277 copii, 22 CD, inlcusiv un CDS. În anul de studii 2018-2019 au fost înscriși 14 copii 

                                                             
52 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Raport consolidat cu privire la activitatea serviciilor 
raionale/municipale de asistenţă psihopedagogică pentru anul 2018, Martie 2019.  
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cu CES, dintre care 12 studiau după curricula modificată. Conform celor menționate de CD au 
fost ani când au fost și 18 copii cu CES, numărul de CDS ramânând același.  
Necesitățile cadrelor didactice țin de prezența specialiștilor și materiale didactice în lucrul cu 
copiii cu CES. Pentru aceasta, profesorii de la gimnaziul Ciorești au declarat că colaborează activ 
cu SAP. Cu toate acestea, un singur logoped în cadrul SAP pentru toate instituțiile din raion nu 
este suficient. O soluție ar fi un logoped la 2 instituții școlare și preșcoalare din localități 
învecinate (cu excepția orașelor) și un psiholog școlar, au menționat CD intervievate. Profesorii 
susțin că au nevoie de mai multe materiale de suport în lucrul cu copiii cu CES. În acest sens, în 
bugetul instituției sunt alocate 2000 lei pe an. În lucrul cu copiii cu CES specifice, consideră 
profesorii intervievați, este nevoie de mult mai multe materiale, decât ceea ce poate fi procurat 
din sursele disponibile în bugetul gimnaziului. 
Șefa OLSDÎ a menționat că în instituțiile educaționale din raion secvențe de incluziune au fost și 
până la Programul pentru dezvoltarea educației incluzive, doar că nu s-a lucrat în baza PEI. 
Toate activitățile pentru implementarea Programului (mai ales în perioada inițială) au fost 
realizate în coordonare cu MECC și MMPSF. În același timp, managerul OLSDÎ a spus că 
depășirea multor dificultăți, legate de integrarea copiilor cu CES în învățământul general, cum 
ar fi reforma învățământului rezidențial, depindeau de autoritățile de nivel local. Printre cele 
mai importante nevoi, văzute de OLSDÎ, se numără: 

 Suplinirea numărului de CDS în instituțiile din raion; 
 Dotarea instituțiilor și centrelor de resurse cu echipament specializat; 
 Mai mulți psihologi și logopezi pentru școli de circumscripție. 

 
Per ansamblu, reprezentanții SAP au reiterat aceleași necesități, în primul rând necesitatea de 
mai mulți psihologi și logopezi. La nivel de raion este necesar de lucrat la dezvoltarea și 
accesibilitatea serviciilor pentru copiii cu CES. Profesionștii intervievați au exprimat necesitatea 
de servicii pentru copii cu autism sau copii cu sindromul Down.  
Din punct de vedere incluziv educatorii văd grădinița din Ciorești accesibilă.  Ei spun că sunt 
create condiții pentru integrarea copiilor cu CES în instituție. La moment, în grădiniță, din cei 
120 copii, doar un copil e cu CES. Din perspectiva necesităților educatorii de la grădinița Ciorești 
au menționat că este nevoie de spațiu pentru deschiderea unui centru de resurse și, în special, 
crearea condițiilor pentru activitatea logopedului. Alte necesități, exprimate de educatori, țin de 
materiale didactice, tehnică asistivă și formari în lucrul cu copilul cu CES.  
Șeful DAS consideră că în raionul Nisporeni procesul de incluziune este facilitat de serviciile 
constituite în acest sens, în special de SAP și prezența CDS la clasă. Acesta a menționat că mai 
mulți copii cu dizabilități din raion urmează să fie dezinstituționalizați în următoarea perioadă 
și, respectiv, va fi nevoie să fie reintegrați în familii și servicii comunitare educaționale. Printre 
ei, conform șefului DAS, sunt copii cu dizabilități de auz, tulburări de limbaj, dizabilități mintale.  

       1.2. Activități necesare pentru a atinge obiectivele de educație inclusivă, dar care n-au fost 
încă implementate 

Alte activități necesare, menționate de părțile intervievate 
o Suport în lucrul cu copiii cu dizabilități mintale; 
o Ghiduri pe dizabilități specifice; 
o Materiale și suport pentru SAP în lucrul cu copiii cu autism. 
o Necesitatea organizării activităților individualizate și diferențiate pentru integrarea 

copiilor cu CES 
o Organizarea activităților de sensibilizare pentru acceptarea copiilor cu CES de către 

societate 
o Organizarea instruirilor și activităților de sensibilizare pentru părinții și copiii tipici 

pentru schimbarea de atitudine în raport cu  copiii cu CES  
o Livrarea serviciilor sociale diferențiate. 

 
2) Eficacitate 

       2.1. Efecte așteptate la nivelul administrației publice (în contextul educației incluzive, de ex.: 
sistemul de protecție a copilului sau de sănătate): ce s-a realizat comparat cu așteptările 
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Managerul OLSDÎ a menționat că din cele 33 instituții școlare plus 28 grădinițe și 1 școală 
auxiliară (35 copii) 4 școli sunt dotate cu rampe și ascensor. Celelalte au rampe și wc adaptate. 
De asemenea, grădinița ”Poveste” din or. Nisporeni este foarte bine pregătită din punct de vedere 
al accesibilității, grație unui proiect implementat în acest sens. Aceasta a mai adăugat că se 
atestă un parteneriat lucrativ cu CRAP.  
În cadrul interviului șefa OLSDÎ a declarat că în raion a fost aprobată metodologia EI pentru 
instituțiile de educație timpurie. Cu toate acestea lucrurile încă nu funcționează bine la acest 
capitol. Managerul OLSDÎ a adus în exemplu cazul grădiniței ”Poveste” din or. Nisporeni. 
Urmare a implementării proiectului ”Ajută-l să crească om mare” instituția a devenit cunoscută 
ca fiind una cu statut incluziv. Grădinița este dotată cu echipament și au și un microbus.  
La sfârșitul anului de studii 2017-2018 în s. Vulcănești, din 85 de copii romi, 70 frecventau școala 
și aveau rezultate academice bune, datorită unui proiect implementat de UNICEF Moldova în 
parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Tineret Dacia. Proiectul a demarat în 2017 și a urmărit 
schimbarea situației din Vulcanești. În 2017 doar 7 copii din sat frecventau școala53. 
Un an mai târziu (iunie 2019) situația se pare că revenise parțial la cea din 2017. În opinia șefei 
OLSDÎ problema frecventării școlii-grădiniță de către copiii din comunitatea romă încă nu a fost 
depășită și este actuală. Șefa OLSDÎ a menționat că la sfârșit de an școlar (mai 2019) doar 11 
copii frecventau școala, iar 6 – grădinița. Comunicarea în cadrul comunității în comuna Ciorești, 
între satele Ciorești și Vulcănești este dificlă, conform celor declarate de profesioniștii 
participanți la interviu. Din acest motiv copiii din s. Vulcănești (locuit preponderent de romi) nu 
vor să meargă la școala din Ciorești.  Doar o mică parte din copiii romi din s. Vulcănești (14) merg 
cu transportul social la școala din s Ciorești. Profesioniștii intervievați consideră că la școala din 
s. Ciorești situația se poate spune că este bună, în timp ce în satul Vulcănești, școala – grădiniță 
nu prea este frecventată de copiii romi. 
Conform celor declarate de șefa OLSDÎ, UNICEF s-a implicat foarte mult în soluționarea 
problemei accesului copiilor romi din raion (în particular s. Vulcănești) la educație. De asemenea, 
un șir de ONG pentru promovarea drepturilor romilor au oferit suport, printre care: Centrul 
Dacia din or. Soroca, Tarna Rom. Un rezultat menționat de toți profesioniștii participanți la 
interviu este că efortul depus de toate părțile interesate a dus la faptul că copiii din comunitatea 
romă au învățat să scrie și să citească, să achiziționeze mai multe cunoștințe.  
Din interviul realizat cu șeful DAS constatăm că, în domeniul incluziunii, se atestă o conlucrare 
instituțională bună la nivelul structurilor de protecție a copilului, ce includ: SAP, Comisia pentru 
protecţia copilului aflat în dificultate, echipa multidisciplinară. Acesta a menționat că DAS 
colaborează cu SAP în special pe domeniul ce vizează solicitări privind evaluarea copiilor. 
Referitor la servicii specializate, șeful DAS Nisporeni a menționat că toți cei 7 copii (date iunie 
2019) cu dizabilități severe beneficiază de serviciul de asistență personală, asistenți fiind mama 
sau tatăl copiilor. Serviciul de asistență personală pentru copiii severi în raion, conform acestuia, 
se acordă atunci când copiii sunt înscriși la grădiniță sau la școală. Totodată, în cadrul interviului 
a fost menționat că DAS cooperează activ cu ONG ”Parteneriate pentru fiecare copil” în proiectul: 
Familie puternică pentru fiecare copil. În cadrul acestui proiect, începând cu 2016 au fost asistați 
și integrați 35 copii.   

       2.2. Efecte așteptate la nivelul SAP: ce s-a realizat comparat cu așteptările (incluzând 
dezvoltarea și implementarea planurilor de dezvoltare individuală) 

În serviciu activează un logoped și psiholog. În cadrul interviului specialiștii SAP au menționat 
că o mare provocare cu care se confruntă ține de lucrul cu copiii cu autism. În opinia specialiștilor, 
aceasta se întâmplă deoarece nu au fost formări aprofundate în lucrul cu acești copii. O soluție 
ar fi lucrul cu copiii cu autism după metoda Macaton54, dar, conform celor de la SAP, părinții nu 
acceptă lucrul după această metodă. De asemenea, reprezentanții SAP au scos în evidență 
necesitatea de formare în terapia comportamentală. Toate cele menționate mai sus, conform 
specialiștilor SAP, pot fi obținute printr-o colaborare mai strânsă cu ONG ”SOS Autism”, cea mai 
cunoscută organizație care oferă sprijin copiilor cu autism. Când discută despre cazuri rare de 

                                                             
53 https://revista.un.md/copiii-romi-din-vulc%C4%83ne%C8%99ti-nisporeni-merg-la-%C8%99coal%C4%83-
datorit%C4%83-unui-proiect-unicef-238bbcd15521  
54 Makaton este un program lingvistic unic, care oferă o abordare structurată, multimodală, a predării 
abilităților de comunicare, limbaj și literatură pentru persoanele cu dificultăți de comunicare și de învățare 
(sursa: www.makaton.org). 
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dizabilitate, specialiștii SAP au menționat că pentru a face față lucrului cu copii cu sindromul 
Williams a fost nevoie să facă autoinstruire. 
Următoarele Materiale metodologice au fost solicitate de SAP pentru capacitare: 

 Portage 
 Mellowtherapy  
 Macoton  
 Pauda  

În ceea ce privește incluziunea copiilor romi, reprezentanții SAP au relatat despre faptul că în 
general nu e complicat de lucrat cu copiii din familiile de romi. SAP are deplasări dese în s. 
Vulcănești, locuit compact de romi. Unii părinți romi preferă să vină ei la SAP. Specialiștii SAP 
au menționat că copiii romi au dovedit că au capacități și abilități de învățare. În același timp, 
conform reprezentanților SAP, unii pedagogi depun rezistență.  

         2.3. Efecte așteptate la nivelul școlilor/grădinițelor: ce s-a realizat comparat cu așteptările 
(incluzând dezvoltarea și implementarea planurilor de dezvoltare individual și valoarea 
adăugată a centrelor de resurse) 

Cadrele didactice de la gimnaziul Ciorești au menționat că la începutul implementării 
Programului s-au confruntat cu elaborarea curriculei modificate, a PEI, dar într-un final s-au 
descurcat. La acea etapă, majoritatea CD (cca. 90%) discutau doar despre incluziune. Cadrele 
didactice care lucrau prin cumul (part time) nu erau cointeresați în individualizarea procesului 
educațional pentru elevii cu CES. Acum situația s-a schimbat în bine, cadrele didactice cunosc 
particularitățile incluziunii: alcătuiesc curricula modificată / adaptată, știu cum să lucreze cu 
copilul cu CES.  
În opinia profesorilor de la gimnaziul Ciorești CDS este implicat la maxim și se descurcă foarte 
bine. Practic el asigură succesul copiilor cu CES, consideră profesorii de la gimnaziu. În anul de 
studii 2018-2019 au fost 14 copii cu CES, inclusiv 12 care studiau după  curricula modificată. Din 
cele relatate reiese că copii gravi în gimnaziu nu sunt, copiii cu CES de aici știu să citească și să 
scrie. La mod practic, normativul nu este respectat, conform căruia un CDS poate lucra cu până 
la 10 copii cu CES sau 5 gravi. Cadrele didactice au menționat că copiilor cu CES le place mult 
să meargă în Centrul de Resurse. Aceasta deoarece in centru cu ei se lucrează individual, și, 
respectiv, le vine mai ușor la lecții. Este stabilit un orar special pentru centrul de resurse. Copiii 
vin cu plăcere. CDS lucrează și după ore cu copiii cu CES, după cum menționează profesorii 
intervievați de la gimnaziul Ciorești.    
Conform celor menționate de CD de la Ciorești o mare parte din părinții copiilor cu CES fac parte 
din categoria familiilor vulnerabile. Aceștia nu prea se interesează de procesul educațional al 
copiilor și nu doresc să vină la școală. Doar o mică parte din părinți sunt receptivi la cerințele 
școlii și a copiilor. Profesorii consideră că ajutorul social pentru astfel de familii ar trebui să fie 
condiționat, astfel încât să conlucreze cu școala. Situația se agravează și prin faptul că o parte 
din părinți sunt plecați peste hotare, iar copiii stau cu bunicii. De fapt, acești copii sunt mai 
degrabă în grija școlii, menționează profesorii intervievați.   
Reprezentanții grădiniței din Ciorești consideră că incluziunea ar fi benefică atât pentru copiii 
cu CES cât și pentru ceilalți copii. Primii vor sta mereu în familie (în loc de instituție rezidențială 
specială) și vor putea frecventa grădinița din comunitate, în timp ce ceilalți vor deveni mai 
receptivi, toleranți și înțelegători.   
Din cele menționate în timpul interviului, în grădiniță sunt înscriși 5 copii romi, dintre care 2 
sunt plecați temporar cu părinții în Rusia. Educatorii relatează despre faptul că copiii romi sunt 
ajutați foarte mult de Centrul ”Dacia”: le procură totul necesar pentru școală, li se achită plata 
pentru grădiniță. Educatorii consideră, că nu lipsa banilor sau altui gen de suport necesar 
constituie problema, ci mai degrabă neglijența părinților copiilor romi. E destul de complicat de 
lucrat cu familiile rome, spun educatorii de la grădiniță. Pentru implicarea părinților în procesul 
educațional, câteodată este nevoie ca directorul grădiniței, împreună cu polițistul, să meargă 
acasă pentru discuții, să-i responsabilizeze, deoarece aceștia nu se prezintă la grădiniță. 
În timpul interviului educatorii au vorbit despre faptul că până la implementarea incluziunii 
familiile rome și copiii lor erau izolați de restul comunității. Acum ei au șansa de a se integra, iar 
ceilalți să-i cunoască îndeaproape și să devină mai toleranți.   
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       2.4. Efecte așteptate la nivelul profesioniștilor (inclusiv formare): ce s-a realizat comparat cu 
așteptările 

Majoritatea profesioniștilor intervievați au recunoscut că lucrurile au început să meargă mai 
bine datorită constituirii și implicării în proces a SAP. Totodată, Șefa OLSDÎ a adus în exemplu 
și situații, ce au creat la etapa incipientă anumite neclarități: inițial regulamentul SAP ar fi creat 
confuzii, de parcă era instituție separată de OLSDÎ, menționează aceasta. Într-un final este o 
colaborare bună, consideră șefa OLSDÎ. În aceeași ordine de idei, Șefa OLSDÎ consideră că este 
foarte benefic pentru incluziunea din raion faptul că specialiștii SAP au fost instruiți foarte bine.  
Drept urmare, a fost aplicată în practică individualizarea.    
În ceea ce privește disponibilitatea de instruiri și resurse pentru generarea competențelor 
adecvate la profesori, șefa OLSDÎ a menționat că totul depinde în particular de persoană. În 
general, menționează aceasta, seminarele locale, organizate de SAP sunt foarte utile, deoarece 
se discută pe PEI și pe discipline, în baza cazurilor concrete din raion. Șefa OLSDÎ s-a arătat mai 
puțin familiarizată cu conținutul și eficacitatea cursurilor organizate de IȘE.  
Cadrele didactice de la gimnaziul Ciorești au menționat că SAP îi întreabă cu regularitate despre 
necesitățile de instruire. Conform CD seminarele organizate de SAP se desfășoară la nivel local 
și sunt accesibile și utile pentru profesori. 
Timp de o săptămână, în 2017, toți educatorii de la grădinița Ciorești au beneficiat de cursuri de 
instruire oferite de Centrul de Resurse pentru Tineret ”DACIA”. În 2018 educatorii au participat 
la cursuri de perfecționare predate de lectori de la Universitatea din Tiraspol cu sediul la 
Chisinau, organizate de SAP în centrul raional, Nisporeni.  

      2.5. Factori care afectează pozitiv generarea efectelor 

Următorii factori afectează pozitiv dezvoltarea educației incluzive în raionul Nisporeni: 

o Constituirea SAP în raion și introducerea poziției de CDS la clasă; 
o Suportul și contribuția semnificativă din partea UNICEF Moldova pentru integrarea 

educațională și socială a copiilor de etnie romă din s. Vulcănești, com. Ciorești; 
o Cooperarea activă între OLSDÎ, SAP, APL în dezvoltarea serviciilor de suport pentru 

educația incluzivă; 
o Constituirea și activitatea Centrelor de Resurse și a CDS în instituțiile de învățământ 

unde sunt integrați copii cu CES. 

       2.6. Factori care afectează negativ efectele 

o Frecvența scăzută a copiilor de etnie romă la școală și grădiniță; 
o Lipsa cadrului normativ conceptual cu privire la reglementarea educației incluzive la 

nivel de educație timpurie – lipsa centrelor de resursă și a CDS în grădinițe; 
o Informarea insuficientă a părinților despre oportunitățile de educație pentru adolescenți 

și tineri privind educația vocațională; 
o insuficiența resurselor bugetare alocate – resursele alocate ajung doar pentru plata 

salariilor CDS. Nu sunt surse pentru materiale, pentru tehnica asistivă, dezvoltarea 
serviciilor specifice; 

o Insuficiența serviciilor logopedice în instituțiile de învățământ; 
o Insuficiența materialelor didactice: manuale, cărți, echipamente, ajutoare, vizuale, 

jucării etc.; 

 

3) Eficiență  

       3.1. Abordări sau soluții care au avut o eficiență ridicată raportată la efectele generate  

În opinia șefei OLSDÎ munca realizată de specialiștii SAP poate fi caracterizată ca fiind foarte 
eficientă și care aduce după sine rezultate în educația incluzivă.  
Pentru incluziunea copiilor din comunitatea romă în r. Nisporeni a fost depus un efort 
semnificativ. Au fost înregistrate și rezultate. Totuși, soluții care ar fi avut o eficiență ridicată 
deocamdată sunt greu de identificat. Instituția educațională din s. Vulcănești este întreținută 
financiar de autoritățile locale din com. Ciorești. Șefa OLSDÎ a menționat că în februarie 2015 
grădinița a fost închisă din lipsă de finanțare. În aceeași ordine de idei, aceasta a relatat despre 
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faptul că profesorii ce predau la școala din Vulcănești sunt mai motivați din punct de vedere 
financiar, decât colegii lor de la alte școli: ridică un salariu de aproximativ 10.000 lei, plus 2000 
lei pentru drum. UNICEF acoperă financiar meditațiile.  

       3.2. Măsuri necesare pentru simplificarea/scăderea costurilor pentru abordări, soluții, 
activități – pentru a asigura mai mare eficacitate cu input mai mic 

Subiectul bugetării și costurilor asociate incluziunii educaționale a fost discutat în cadrul 
interviurilor individuale și de grup în termeni de: ”insuficient” și ”acoperire parțială”. În aceste 
condiții, soluțiile identificate de părțile interesate pentru o eficacitate mai mare au solicitat și un 
input mai mare.  
Conform reprezentanților SAP finanțarea educației incluzive este insuficientă. 2% din bugetul 
raional pe educație nu ajung nici pentru salarii și nici pentru centrele de resurse. În cadrul 
interviului de grup, specialiștii SAP au menționat că salariile sunt mici în raport cu volumul și 
complexitatea de muncă desfășurată, precum și presiunea pusă pe ei. Astfel, specialiștii 
consideră că remunerarea actuală acoperă volumul de lucru în proporție de cca. 70%.    
Șefa OLSDÎ consideră că odată cu bugetarea surselor pentru școală este necesar să se bugeteze 
resurse și pentru servicii. În opinia acesteia fondul de 2% abia de ajunge pentru CDS și Centre 
de Resurse.   

4) Sustenabilitate (conform matricei de evaluare) 

       4.1. Ce activități continua până în 2020 și după și cum (la toate nivelurile)?  

În opinia profesorilor de la gimnaziul Ciorești durabilitatea poate fi asigurată doar prin 
conexiunea procesului educațional incluziv din învățământul mediu cu cel profesional. 
Orientarea vocațională trebuie să fie inclusă activ în gimnaziu, iar copiilor cu CES să le fie create 
condiții optime pentru a studia în școala profesională, consideră aceștia.  

       4.2. Principalele riscuri pentru continuarea activităților și menținerea / îmbunătățirea 
efectelor obținute.  

În linii mari părțile intervievate au vorbit despre riscurile ce țin de fluctuația cadrelor didactice 
și a CDS. Motivația slabă financiară și insuficiența suportului metodologic și a echipamentului 
specializat ar putea afecta buna funcționare a procesului educațional.  

Un alt risc ține de integrarea educațională și socială a copiilor de etnie romă din s. Vulcănești, 
com. Ciorești. Pe de o parte, există riscul ca infratsructura educațională foarte bună din s. 
Vulcănești să nu fie valorificată pe deplin. O parte din copii deja fac naveta pentru gimnaziul din 
s. Ciorești. Mai sunt voci din societatea civilă (ONG pentru promovarea drepturilor persoanelor 
de etnie romă) care susțin că o școală doar pentru romi (cazul Vulcăneși) este segregativă. Pe de 
altă parte, neglijența părinților duce la frecvența slabă a copiilor, și în consecință, la rezultate 
slabe în incluziunea educațională a acestor copii.  

5) Impact  

       5.1. Schimbări la nivelul copiilor, pentru copii cu CES din învățământul general de masă 

Unul din copiii romi de la gimnaziul din Ciorești a menționat în cadrul interviului că, timp de 9 
ani la școală a reușit să-și facă prieteni, care l-au susținut mult, s-au ajutat reciproc. Copiii 
consideră că nu este o diferență între etnii – toți sunt oameni. Și aceasta nu trebuie să 
îngrădească pentru nimeni accesul la educație. Integrarea copiilor romi în școală, cred colegii lor, 
a creat o oportunitate de a se cunoaște mai îndeaproape, de a înlătura barierele în comunicare.   
În cadrul interviului a fost menționat faptul că, deși sunt incluși în organizarea diferitor 
evenimente culturale, cei 2 colegi romi nu se implică. Copiii cred ca aceasta se întâmplă din cauza 
că colegii lor romi nu sunt încrezuți în forțele proprii, se simt inferiori (după cum sunt câteodată 
etichetați). În altă ordine de idei, copiii au menționat că Consiliul Elevilor este o platformă 
deschisă pentru toți elevii, iar colegii lor cu CES, inclusiv copiii romi se expun aici și sunt auziți.  
Șeful DAS Nisporeni a menționat că, la începutul incluziunii, părinții copiilor tipici se 
împotriveau înscrierii în clase a copiilor cu CES. Acum, după cîțiva ani, situația s-a schimbat și 
părinții acceptă ideia că toți copiii au dreptul la educație în învățământul general.  
Conform cadrelor didactice de la gimnaziul Ciorești nu se poate vorbi despre o diferență între 
copii. Copiii cu CES, susțin aceștia, sunt ajutați de colegii lor de clasă. Dacă se întâmplă că cineva 
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din colegi numește un alt coleg cu cuvântul ”CES” nu o face din rea intenție, consideră profesorii 
intervievați. Profesorii au menționat că majoritatea activităților metodologice și de sensibilizare 
la gimnaziul Ciorești sunt organizate în jurul conceptului de ”CES”. 

       5.2. Schimbări de atitudine cu privire la educația inclusivă 

În opinia specialiștilor SAP părinții au devenit destul de implicați. Este o schimbare în felul cum 
percep, conștinetizează procesul, menționează aceștia. Pe de altă parte, familiile rome încă sunt 
dependente de tradițiile lor de a nu merge la școală, deoarce nu văd rostul educației, au menționat 
specialiștii SAP.  
În cadrul interviului profesioniștii prezenți au menționat despre faptul că este destul de dificil de 
a schimba situația înrădăcinată de secole, prin tradițiile comunității rome cu privire la 
neimplicarea copiilor în procesul educațional. Șefa OLSDÎ a menționat că unul din liderii din 
societatea civilă a comunității romilor din Moldova, Marin Ala, consideră că școala din s. 
Vulcănești din rn. Nisporeni, este unica școală din Moldova segregată pe principii etnice.  
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Anexa 8. Topicurile de discuție pentru panelul de experți și rezultatele acestuia 
 

Panel de experți – Validarea Teoriei Schimbării  

Introducere  
 Prezentare succintă a moderatorului și a subiectului de discuție. 
 Prezentarea Teoriei Schimbării. 

 Materiale cu prezentarea Teoriei Schimbării, inclusiv schema vizuală a ToC, vor fi trimise 
în avans participanților și prezentate în timpul evenimentului. 

 
Topicuri de discuție 

1. Există vreun element important al Programului care lipseste din prezentarea Teoriei 
Programului? 

2. Sunt legăturile logice descrise în Teoria Schimbării corecte? 
3. În ce măsură factorii identificați ca fiind probleme și nevoi în perioada 2010-2011, când a 

fost elaborat programul, au fost identificați corect, și în ce măsură au continuat să fie 
prezenți / relevanți pentru sistemul educațional din Republica Moldova în ultimii 18 ani? 

4. În ce măsură s-ar putea atinge obiectivele generale cu intervenția planificată? Vă puteți 
gândi la alte intervenții necesare? 

5. În ce măsură rezultatele și impactul ar putea fi realizate cu activitățile planificate? Vă 
puteți gândi la alte activități necesare? 

6. În ce măsură au fost luate în considerare factorii pozitivi și negativi, riscurile și blocajele în 
proiectarea programului? 

7. A fost adecvată perioada de timp necesară pentru implementarea programului, având în 
vedere punctul de plecare și rezultatele și impactul preconizat? 

8. Au fost resursele alocate adecvate, având în vedere punctul de plecare, rezultatele și 
impactul preconizat? 

9. A fost adecvat sistemul de management al programului, având în vedere toate elementele 
programului? 
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Anexa 9. Topicurile de discuție pentru atelierul de validare a rezultatelor și rezultatele acestuia, 
combinat cu panelul de experți 
 

Workshop – Validarea rezultatelor evaluării 
 

Introduction 
 Prezentare succintă a moderatorului și a subiectului de discuție. 
 Prezentarea Teoriei Schimbării. 

 Materiale cu prezentarea Teoriei Schimbării, inclusiv schema vizuală a ToC, vor fi trimise 
în avans participanților și prezentate în timpul evenimentului. 

 Rezumatul rezultatelor evaluării va fi transmis în avans participanților și va fi prezentat 
în timpul evenimentului. 

 
Topicuri de discuție 
Prezentarea constatărilor preliminare și a concluziilor  referitoare la fiecare întrebare, urmată de 
3 întrebări: 

1. În ce măsură constatările și concluziile sunt în conformitate cu evidențele prezentate 
participanților la workshop? 

2. Există dovezi / informații care ar trebui să determine echipa de evaluare să reevalueze 
constatările și concluziile? 

3. Care sunt principalele recomandări care trebuie prezentate părților interesate la nivel 
național, regional și local, generate de constatări și concluzii? 

 

Lista participanților la workshopul de validare  

Nr.  Nume/Prenume Funcția Instituție/Departament 

1.  Trofin Laura Team Leader QURES  

2.  Lefter Mădălina Expert evaluare QURES 

3.  Irina Lonean Expert evaluare QURES 

4.  Irina Ciumac Cercetător IPP IPP 

5.  Viorica Cojocaru Expert CCF Moldova 

6.  Anatol Gremalschi Director programe IPP 

7.  Gheorghe Trofin Child Protection Officer UNICEF Moldova 

8.  Hangan Virgiliu Manager de proiect PPEC 

9.  Bulat Galina Manager de proiect Lumos Foundation 

10.  Marț Viorica Consultant principal MECC 

11.  Liliana Rotaru Director CCF Moldova 

12.  Crudu Valentin Șef Direcție MECC 

13.  Chicu Valentina Secretar de stat MECC 

14.  Laur Elena Monitoring and 
Evaluation / Child Rights 
Monitoring Specialist 

UNICEF Moldova 

15.  Guitu Valentina Consultant superior DÎPT, MECC 
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16.  Rusu Ana Consultant superior Secția juridică, MECC 

17.  Lichii Dana Șef SAP Bălți SAP Bălți 

18.  Dubițkaia Tatiana Șef DÎTS Bălți DÎTS, Primaria Mun. Bălți 

19.  Golovatîi Ecaterina Șef dezinstituționalizare 
și dezvoltare servicii 
sociale 

Keystone Moldova 

20.  Larisa Vârtosu  UNICEF Moldova 

21.  Cazacu Ina Coordonare programe 
educație incluzivă 

Femeia și copilul  
Protectie și Sprijin 

22.  Budan Mariana Șef SAP SAP 

23.  Baban Valeriu Șef Cahul Cahul 

24.  Cojocaru Tudor Șef DtM MECC 

25.  Sincavici Angela Șef SAP SAP Ialoveni 

26.  Rusnac Virginia Director CRAP CRAP 
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Evaluarea comună a punerii în aplicare a ”Programului de dezvoltare a educației incluzive pentru 
anii 2011-2020” 

 
Atelier de validare/ panel de experți 

Chișinău, 22.10.2019 
 

Minuta întâlnirii 
 

Principalele puncte discutate pe parcursul și în urma prezentării raportului de evaluare: 
 Este important aspectul educației incluzive în învățământul profesional și tehnic, pentru a 

asigura parcursul complet al copiilor cu CES. Deși învățământul profesional și tehnic nu a 
făcut obiectul evaluării, raportul prezintă și analizează informațiile colectate pentru acest 
palier educațional, atât din perspectiva mediului școlar (infrastructură de acces), cât și din 
perspectiva sustenabilității efectelor deja înregistrate și a măsurilor recent luate de 
KulturKontact.  

 Rezultatele evaluării sunt importante pentru formularea următoarei Strategii în domeniul 
educației și a planului de acțiuni aferent. În acest sens este important de subliniat în 
recomandări aspecte legate de educația timpurie, intervenția precoce și de cooperarea 
instituțională. Foarte important este ca evaluarea să facă trimitere la Obiectivul 4 al 
Agendei pentru Dezvoltare Durabila 2030, (la a cărei implementare s-a angajat guvernul 
Republicii Moldova), obiectiv care vizează accesul la educație (de la educația timpurie, până 
la educația adulților).  

 Recomandările ar putea fi clusterizate pe arii precum: politici și programe strategice 
educaționale, în legătură cu documente naționale și internaționale, calitate și relevanță 
(resurse umane/materiale etc., capacitarea pedagogilor, cooperare între părinți si 
grădiniță/școală/comunitate), monitorizarea și evaluarea, sustenabilitatea (inclusiv 
acoperirea financiară și folosirea eficientă a resurselor).  

 Finanțarea educației incluzive a fost un subiect dezbătut pe larg în cadrul atelierului. 
Participanții consideră de importanță majoră dezvoltarea mecanismului de finanțare 
pentru învățământul preșcolar și revizuirea mecanismului de finanțare pentru 
învățământul general, și, în același timp, finanțare educației încluzive bazate pe nevoi, ceea 
ce implică schimbarea modelului curent de finanțare (2% din bugetul penbtru educație la 
nivel de raion). Un nou model de finanțare, bazat pe nevoi, prin aplicarea unor coeficienti 
pentru copii cu CES, care ar asigura resursele necesare (inclusiv pentru CREI), în fucție de 
numărul de copii cu CES în raion și nu de numărul total de copii, a fost susținut de toți 
participanții. Unii au prezentat evidențe conform cărora costul educației se dublează pentru 
un copil cu abilități diferite față de ceilalți copii. Totodată, au existat opinii contrare vis-à-
vis de suficiența resurselor necesare la acest moment. O mare parte a participanților au 
susținut constatatările evaluării în acest sens – faptul că resursele ajung la limită pentru 
cadrul didactic de sprijin și (nu în toate cazurile) pentru funcționarea CREI, dar alte resurse 
necesare (de exemplu pentru logopezi, psihologi conform SAP Cahul) nu sunt disponibile. 
Schimbarea metodei de finanțare nu trebuie neapărat să mărească costul educației 
inclusive, dar în primul rând va echilibra disponibilitatea lor la nivel rational – unde nevoile 
sunt mai mari, vor fi disponibile bugete mai mari. Echipa de evaluare va reanaliza măsura 
în care resursele financiare existente sunt consumate complet la nivel de raion sau 
ineficiențe se înregistrează din această perspectivă.  

 Participanții au confirmat constatările referitoare la CDS, și implementarea cu prioritate 
de măsuri pentru stabilitatea acestei resurse cheie în sistemul educational. Dacă finanțarea 
postului în sine trebuie să aibă în vedere necesitatea CDS și serviciile livrate, participanții 
au fost de accord că nivelul de salarizare nu este adecvat.  

 A fost clarificată constatarea referitoare la grupurile țintă prevăzute de program, dar 
nevizate de intervențiiile/activitățile planificate. Programul si-a propus diferite grupuri 
țintă (articolul 58), dar ele n-au mai fost preluate la nivelul planurilor de acțiune. Copiii din 
alte grupuri vulnerabile, supuși unor riscuri la școală din cauza sărăciei de exemplu, sau 
copiii care fac parte din minorități lingvistice au fost menționați ca grupuri țintă ale 
programului, dar nu s-au mai planificat și prin urmare nici nu s-au implementat acțiuni 
pentru ei. Prin urmare, nu se pot manifesta efectele dorite la nivelul acestor grupuri țintă. 
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 Importanța colaborării inter-sectoriale a fost subliniată de toți participanții, în special din 
perspectiva intervenției timpurii și din perspectiva identificării nevoilor și finanțării 
acestora, care ține și de fondurile asistenței sociale, medical, nu numai de cele educaționale. 
Nu întotdeauna este necesară crearea de centre alternative școlilor, școlile pot servi ca 
platforme pentru acordarea serviciilor de recuperare, sprijin etc. 

 Este, într-adevări, necesară calibrarea personalului SAP și asigurarea eficienței și 
eficacității acestora. Aceste două deziderate – eficiența și eficacitatea se pot obține (în 
contextul cooperării intersectoriale) prin constituirea de echipe mobile.  Dar acestea trebuie 
să vină în completarea activității echipelor mobile din sistemul social (din componenta 
echipelor face parte psiholog, medic, kinetoterapeut, asistent social). În acest context 
delimitarea serviciilor sociale de cele educaționale este foarte importantă.  

 Este necesară o clarificare, concretizare și prioritizare a recomandărilor.   
 Discutiile pe marginea raportului de evaluare ar trebui să fie continuate pe o scara largă, 

cu participarea SAP-urilor din raioane si a altor actori relevanți, în special penmtru a stabili 
detaliile noii metode de finanțare. Participanții au punctat faptul că studii în acest sens au 
fost realizate și sunt în pregătire alte analize pentru costificarea  nevoilor copiilor cu CES. 
Rezultatele pot fi puse la dispoziția MECC.  
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Anexa 10. Relevanță 
 

Tabelul 10.1. Coerența internă a Programului, inclusiv prin analiza planurilor de acțiune disponibile  

OBIECTIV 
GENERAL 

OBIECTIV 
SPECIFIC 

ACTIVITĂȚI și SERVICII MENȚIONATE în 
PROGRAMUL de DEZVOLTARE A 
EDUCAȚIEI INCLUZIVE 

OBIECTIVE 
PRECIZATE ÎN 
PLANURILE DE 
ACȚIUNE (obiective 
operaționale) 

ACȚIUNI și SUB-ACȚIUNI MENȚIONATE în 
PLANURILE de ACȚIUNE 2015-2017 și 2018-
2020 

promovarea 
educaţiei incluzive 
drept prioritate 
educaţională în 
vederea evitării 
excluderii şi /sau 
marginalizării 
copiilor, tinerilor şi 
adulţilor, 
răspunzând la 
factorii de ordin 
normativ 

1. elaborarea şi 
promovarea 
politicilor de 
implementare a 
educaţiei incluzive 
în sistemul 
educaţional 
naţionaL 

elaborarea şi aprobarea unui plan de acţiuni 
pentru implementarea Programului de 
dezvoltare a educaţiei incluzive 

elaborarea bazei de date privind resursele 
umane (oameni de ştiinţă, cadre didactice, 
organizaţii neguvernamentale etc.) şi resursele 
materiale disponibile pentru susţinerea 
implementării educaţiei incluzive 

Asigurarea  șanselor 
egale la o educație de 
calitate pentru fiecare 
copil, tînăr, adult, la 
toate nivelurile și 
ciclurile  sistemului 
de învăţămînt 

Evaluarea 
necesităților în 
domeniu 

Dezvoltarea continuă 
a cadrului normativ și 
metodologic în scopul 
asigurării calității și 
sustenabilității 
educației incluzive 

Reconsiderarea conceptului de educație 
incluzivă în Republica Moldova 

Organizarea Mesei rotunde de prezentare a 
rezultatelor pilotării modelelor EI 

Organizarea Conferinței internaționale de 
prezentare a rezultatelor realizării 
Programului de dezvoltare a educației 
incluzive în Republica Moldova pentru anii 
2011-2020 și anunțare publică a 
angajamentelor și strategiilor viitoare în 
domeniu 
Promovarea modelelor  de educație incluzivă 
validate în sistemul național de învățământ 

2. dezvoltarea 
strategiilor 
intersectoriale 
pentru 
promovarea 
educaţiei incluzive 

iniţierea şi realizarea studiilor speciale pentru 
evaluarea rezultatelor Strategiei „Educaţie 
pentru toţi” şi racordarea acestora la 
obiectivele educaţiei incluzive 

instituirea unui organ consultativ pentru 
coordonarea la nivel naţional a dezvoltării 
educaţiei incluzive 

Formarea unei culturi 
şi a unei societăţi  
incluzive în vederea 
incluziunii în 
comunitate a copiilor 
şi tinerilor cu cerinţe 
educaţionale speciale 

Racordarea la cerinţele educaţiei incluzive a 
regulamentelor de organizare și funcționare a 
instituțiilor ce prestează servicii pentru 
persoanele cu dizabilităţi 

Oficializarea mecanismelor  intersectoriale de 
stabilire și asigurare a serviciilor de suport 
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integrarea obiectivelor educaţiei incluzive în 
politicile sociale actuale 

pentru copiii, tinerii cu cerinţe educaţionale 
speciale 

Asigurarea schimbului de date și informații 
între instituții și autorități privind prestarea 
serviciilor educaționale, sociale și medicale și 
beneficiarii acestora 

Revizuirea mecanismului de coordonare 
intersectorială a admiterilor/intrărilor în 
instituțiile rezidențiale 
Monitorizarea continuă a situației copiilor 
dezinstituționalizați (reintegrarea familială, 
plasarea în forme alternative de tip familial, 
incluziunea școlară) 
Examinarea în ședințele Consiliului 
Consultativ în vederea realizării Programului 
de dezvoltare a educației incluzive în Republica 
Moldova a rezultatelor monitorizării/ evaluării 
situației copiilor dezinstituționalizați, cu 
identificarea aspectelor ce necesită 
îmbunătățire  
Organizarea ședințelor semestriale ale 
Consiliului Consultativ în vederea realizării 
Programului de dezvoltare a educației 
incluzive în Republica Moldova 

3. revizuirea şi 
elaborarea 
mecanismelor de 
finanţare adecvată 

realizarea studiilor privind excluderea şi 
problemele incluziunii (tipurile politicilor 
incluzive existente, programele, proiectele şi 
bugetele alocate în acest scop în cadrul 
instituţiilor guvernamentale, societăţii civile, 
agenţiilor internaţionale, donatorilor etc.) 

Evaluarea 
necesităților în 
domeniu 

Dezvoltarea continuă 
a cadrului normativ și 
metodologic în scopul 
asigurării calității și 
sustenabilității 
educației incluzive 

Elaborarea conceptului de servicii integrate și 
a  mecanismului intersectorial de finanțare a 
acestora 

Elaborarea formulei de finanțare per copil în 
învățământul preșcolar, cu coeficienți de 
ajustare pentru incluziunea copiilor cu 
dizabilități 

Elaborarea coeficienților de ajustare a formulei 
de finanțare per copil, în scopul asigurării 
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incluziunii copiilor cu CES în învățământul 
general școlar 

Elaborarea modificărilor/ completărilor la 
legislația în vigoare în scopul asigurării 
financiare a serviciilor integrate acordate în 
procesul incluziunii copiilor cu dizabilități 
severe în învățământul general 

Analiza constituirii și alocării Fondului de 
educație incluzivă la nivel de 
raioane/municipii, în scopul stabilirii nivelului 
de eficiență și  utilizare adecvată, conform 
destinației 

Asigurarea redirecționării resurselor 
financiare și materiale ale instituțiilor 
rezidențiale în proces de reorganizare/ 
transformare spre serviciile socio-educaționale 

Evaluarea nivelului de realizare a Programului 
de dezvoltare a educației incluzive în Republica 
Moldova pentru anii 2011-2020 

Examinarea de către Colegiul MECC a 
modelelor de educație incluzivă, dezvoltate în 
perioada 2011-2020, în vederea 
validării/invalidării acestora 

4. monitorizarea 
procesului de 
implementare a 
practicilor 
incluzive în 
sistemul de 
educaţie 

coordonare şi monitorizare, la nivel naţional, a 
implementării educaţiei incluzive 

elaborarea mecanismelor de colectare, 
monitorizare, sintetizare a datelor cu privire la 
ratele de participare la educaţie a tuturor 
copiilor (după vîrstă, sex, dizabilitate, etnie, 
regiune, venit etc.) 

Asigurarea calității și 
eficienței structurilor 
și serviciilor EI 

Realizarea cercetărilor fundamentale şi 
aplicative în domeniul educaţiei incluzive, în 
vederea îmbunătățirii și monitorizării 
procesului de implementare 

Delimitarea, în cadrul instituțiilor de 
cercetare, a structurilor /subdiviziunilor de 
competența cărora  este tematica educației 
incluzive 
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crearea cadrului metodologic pentru evaluarea 
activităţii instituţiilor de învăţămînt general 
din perspectiva educaţiei incluzive 

evaluarea participativă a procesului de 
educaţie incluzivă (implicarea părinţilor, 
copiilor, experţilor, cadrelor didactice, 
reprezentanţilor societăţii civile etc.) 

Proiectarea și realizarea cercetărilor aplicative 
în scopul asigurării dezvoltării continue și a 
consolidării educației incluzive 

Evaluarea calității și eficienței serviciilor EI 
create în perioada 2011-2017 

Evaluarea modelelor/practicilor de incluziune 
educațională a copiilor cu dizabilități de auz 
reintegrați în instituțiile de învățământ 
general 

dezvoltarea 
cadrului normativ 
şi didactico-
metodic pentru 
promovarea şi 
asigurarea 
implementării 
educaţiei 
incluzive, 
răspunzând la 
factorii de ordin 
normativ, 
pedagogic și 
instituțional 

5. armonizarea 
cadrului normativ 
naţional din 
perspectiva 
asigurării 
accesului la 
educaţie şi 
egalităţii de 
oportunităţi în 
domeniul 
învăţămîntului 
pentru fiecare 
copil, tînăr, adult 

elaborarea/armonizarea cadrului normativ 
privind educaţia incluzivă 

Asigurarea  șanselor 
egale la o educație de 
calitate pentru fiecare 
copil, tînăr, adult, la 
toate nivelurile și 
ciclurile  sistemului 
de învăţămînt 

Elaborarea și aprobarea actelor normative 
pentru  reglementarea activității serviciilor  în 
scopul asigurării incluziunii educaționale a 
copiilor și tinerilor cu cerinţe educaţionale 
speciale 

Analiza situației privind asigurarea dezvoltării 
educației incluzive cu actele normative și 
metodologice corespunzătoare. Identificarea 
domeniilor neacoperite normativ  și stabilirea 
listei de acte normative și metodologice necesar 
a fi elaborate 
Revizuirea/completarea actelor normative care 
reglementează organizarea și funcționarea 
învățământului profesional tehnic și a 
învățământului superior cu prevederi care să 
asigure accesul la formarea profesională al 
copiilor/tinerilor cu dizabilități 
Elaborarea modificărilor şi completărilor la 
legislația în vigoare în sensul asigurării cu 
personal a serviciilor integrate acordate în 
procesul incluziunii copiilor cu dizabilități 
severe în învățământul general 
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6. elaborarea şi 
implementarea 
unui sistem de 
standarde pentru 
educaţia incluzivă 

elaborarea mecanismelor de colectare, 
monitorizare, sintetizare a datelor cu privire la 
ratele de participare la educaţie a tuturor 
copiilor (după vîrstă, sex, dizabilitate, etnie, 
regiune, venit etc.) 

crearea cadrului metodologic pentru evaluarea 
activităţii instituţiilor de învăţămînt general 
din perspectiva educaţiei incluzive 

evaluarea participativă a procesului de 
educaţie incluzivă (implicarea părinţilor, 
copiilor, experţilor, cadrelor didactice, 
reprezentanţilor societăţii civile etc.) 

Elaborarea și 
dezvoltarea cadrului 
de asigurare a calității 
pe dimensiunea 
educație incluzivă 

Asigurarea calității și 
eficienței structurilor 
și serviciilor EI 

Elaborarea pachetelor standard de servicii 
pentru diferite grupuri de copii și tineri, 
precum și estimarea costurilor acestora 

Elaborarea şi revizuirea standardelor de 
calitate pentru diferite tipuri de instituții și 
organizații care prestează servicii de educație 
incluzivă 

Implementarea standardelor de calitate în 
educația incluzivă, prin: (a) Evaluarea 
nivelului de corespundere a instituțiilor de 
învățămînt  cu  standardele de calitate pentru 
instituțiile de învățămînt din perspectiva şcolii 
prietenoase copilului; (b) Elaborarea 
mecanismelor şi instrumentelor de acreditare 
a prestatorilor serviciilor de abilitare/ 
reabilitare psihopedagogică a copiilor cu  
cerințe educaţionale speciale (organizaţii 
neguvernamentale, instituții de învățămînt 
etc.); (c) Evaluarea și acreditarea prestatorilor 
serviciilor de formare în domeniul educației 
incluzive (instituții de formare inițială și 
continuă, organizaţii neguvernamentale, 
instituții de învățămînt etc.) 

Elaborarea Indicatorilor privind evaluarea 
calității dezvoltării educației incluzive la nivel 
de instituție educațională (pe niveluri de 
învățământ) 

7. consolidarea 
capacităţilor 
instituţionale şi 
dezvoltarea 
serviciilor de 
susţinere a 
copiilor excluşi 

pilotarea modelelor de educaţie incluzivă 

elaborarea planului de dezvoltare a instituţiei 
din perspectiva educaţiei incluzive 

asistenţă specializată pentru realizarea 
educaţiei incluzive din partea instituțiilor 
centrale (CRAP) 

Consolidarea 
capacităților 
instituționale la toate 
nivelurile de 
învățămînt pentru 
asigurarea accesului, 

Pilotarea modelelor de  asigurare a  accesului 
la  educație al copiilor cu dizabilităţi  multiple, 
asociate sau severe, cu dizabilităţi senzoriale 

Dezvoltarea capacităţilor managerilor şcolari 
pentru planificarea şi managementul eficient 
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şi/sau 
marginalizaţi 

relevanței și calității 
educației incluzive 

al resurselor financiare alocate educaţiei 
incluzive 

Dezvoltarea centrelor metodice consultative în 
baza instituțiilor cu practici incluzive 

Elaborarea Regulamentului privind 
organizarea și funcționarea Comisiei 
multidisciplinare intrașcolare 

Elaborarea modificărilor/ completărilor la 
Regulamentul-cadru cu privire la organizarea 
şi funcționarea Serviciului raional/municipal 
de asistenta psihopedagogică 

Desemnarea, în baza rezultatelor 
monitorizării/ evaluării, a instituțiilor de 
învățământ general (școlar și preșcolar), centre 
metodologice în domeniul educației incluzive 

Instituționalizarea mecanismelor de autorizare 
a prestatorilor de programe de formare 
continuă în domeniul educației incluzive 

8. reorganizarea 
învăţămîntului 
general /special, 
optimizarea 
reţelei de instituţii 
pentru educaţia 
incluzivă 

 Reintegrarea 
socioeducaţională a 
copiilor aflaţi în 
instituţiile de tip 
rezidenţial, în vederea 
reducerii, pînă în anul 
2017,  a numărului de 
copii plasaţi în aceste 
instituţii cu  40% şi 
reorganizării a cel 
puţin 25%  din 
instituţiile de 
învăţămînt de tip 
rezidenţial 

Revizuirea și racordarea regulamentelor de 
organizare și funcționare a instituțiilor de 
învățămînt de toate nivelurile la necesitățile 
copiilor și tinerilor cu dizabilități 

Elaborarea și aprobarea actelor normative 
pentru reglementarea activității instituțiilor de 
învățămînt profesional-tehnic, preuniversitar 
(colegii) și superior în scopul asigurării 
accesului la formarea sau recalificarea 
profesională a persoanelor cu dizabilități care 
sînt în căutarea unui loc de muncă și a celor 
care din cauza stării de sănătate nu pot ocupa 
sau desfășura activitatea de muncă conform 
calificării pe care o dețin 
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Reducerea continuă a 
numărului de copii 
aflați în îngrijire 
rezidențială 

Asigurarea 
reintegrării socio-
educaționale 
calitative a copiilor 
dezinstituționalizați 
din  sistemul 
rezidențial de îngrijire 
a copilului 

Promovarea cadrului normativ în vederea 
creării în instituțiile de educaţie preșcolară a  
serviciilor de educație incluzivă necesare 
pentru asigurarea incluziunii educaționale a 
copiilor cu cerințe educaţionale speciale 

Reorganizarea  sistemului de învățămînt 
special, incluzând: (a) Evaluarea complexă a  
tuturor școlilor de tip-internat pentru copiii 
orfani și rămași fără îngrijirea părinților 
(gimnazii-internat) și instituțiilor de 
învățămînt special; (b) Transformarea școlilor 
internat pentru copiii orfani și rămași fără 
îngrijirea părinților în servicii sociale, în 
funcție de necesitate; (c) Reconsiderarea 
instituțiilor de învățămînt special pentru copiii 
cu dizabilităţi senzoriale 

Evaluarea complexă a instituțiilor rezidențiale 
subordonate MECC rămase după 2017 și 
elaborarea planurilor de 
reorganizare/reformare pentru fiecare 
instituție 

9. reconsiderarea 
mecanismelor de 
identificare, 
evaluare, 
determinare a 
necesităţilor 
educaţionale 
speciale, 
diagnosticare a 
dezvoltării 
psihofizice a 
copiilor, tinerilor 
şi adulţilor din 
perspectiva 

reorganizarea structurilor funcţionale ale şcolii 
şi adaptarea acestora la necesităţile copiilor 

Reintegrarea 
socioeducaţională a 
copiilor aflaţi în 
instituţiile de tip 
rezidenţial, în vederea 
reducerii, pînă în anul 
2017,  a numărului de 
copii plasaţi în aceste 
instituţii cu  40% şi 
reorganizării a cel 
puţin 25%  din 
instituţiile de 

Stabilirea formelor serviciilor de educație și de 
suport pentru copiii, tinerii cu cerințe 
educaţionale speciale, cu dizabilităţi multiple, 
asociate sau severe 
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adaptării 
programelor şi 
formelor de 
educaţie 

învăţămînt de tip 
rezidenţial 

 

10. dezvoltarea 
modalităţilor şi 
formelor de 
integrare în 
corespundere cu 
posibilităţile 
copiilor şi cu 
cerinţele 
educaţionale 
speciale 

cercetare şi elaborare a materialelor didactice, 
ghidurilor şi suporturilor informaţionale în 
domeniul educaţiei incluzive 

 

Elaborarea și pilotarea modelelor de asigurare 
a accesului la formare profesională al tinerilor 
cu cerinţe educaţionale speciale 

Dezvoltarea programelor de  consiliere şi 
ghidare în carieră a copiilor şi tinerilor cu 
cerințe educaţionale speciale 

Elaborarea Ghidului metodologic Strategii de 
lucru în clasa în care sunt incluși copii cu CES 
Elaborarea Ghidului metodologic privind 
incluziunea copiilor cu dizabilități severe în 
învățământul general 
Elaborarea Ghidului metodologic privind 
incluziunea copiilor cu CES în învățământul 
profesional tehnic 
Elaborarea Reperelor metodologice privind 
elaborarea /adaptarea materialelor didactice 
pentru lucrul cu copiii cu CES 
Elaborarea Ghidului privind orientarea 
profesională și ghidarea în carieră pentru 
tinerii cu CES 

11. adaptarea/implem
entarea 
curriculumului 
incluziv care are 
drept 
caracteristică 
esenţială 
flexibilitatea 

 Elaborarea  auxiliarelor didactice în 
conformitate cu nevoile copiilor şi tinerilor cu 
deficienţe severe 

Elaborarea ghidurilor practice pentru cadrele 
didactice pe domenii 

Elaborarea materialelor de suport pentru 
cadrele didactice din instituțiile de învățămînt 
preșcolar, preuniversitar și universitar, 
precum şi pentru părinți/persoane în grija 
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cărora se află copii cu cerințe educaţionale 
speciale 

Crearea unei biblioteci digitale pentru cadrele 
didactice și părinții copiilor, tinerilor cu cerințe 
educaţionale speciale 

Elaborarea Curriculumului de formare 
continuă în domeniul educației incluzive a 
cadrelor didactice universitare 

12. dezvoltarea/imple
mentarea 
sistemului de 
evaluare flexibil, 
din perspectiva 
educaţiei incluzive 

reconsiderarea principiilor şi metodologiei de 
evaluare a copilului şi reformarea structurilor 
de evaluare a dezvoltării copilului 

  

formarea unui 
mediu educaţional 
prietenos, 
accesibil, capabil 
să răspundă 
aşteptărilor şi 
cerinţelor speciale 
ale beneficiarilor, 
răspunzând la 
factorii de ordin 
pedagogic și 
instituțional 

13. formarea iniţială 
şi continuă, din 
perspectiva 
educaţiei 
incluzive, a 
resurselor umane 
din domeniul 
educaţiei şi 
domeniile conexe 

formarea mediului şcolar (administraţia şcolii, 
copii, cadre, părinţi) 

informarea şi acordarea suportului cadrelor 
didactice din perspectiva educaţiei incluzive 
(principii, metode, tehnici, activităţi practice 
etc.) 

formare a cadrelor din perspectiva educaţiei 
incluzive 

evaluare şi acreditare a serviciilor şi atestare a 
cadrelor didactice realizată la nivel național 

informare, formare şi suport personalului 
didactic, personalului din domeniile social, 
medical, juridic etc. în problemele educaţiei 
incluzive realizate la nivel raional 

Consolidarea 
capacităților 
instituționale la toate 
nivelurile de 
învățămînt pentru 
asigurarea accesului, 
relevanței și calității 
educației incluzive 

Asigurarea calității 
formării inițiale și 
continue în domeniul 
educației incluzive 

Consolidarea  și dezvoltarea competențelor 
profesionale ale specialiștilor Centrului 
Republican de Asistență Psihopedagogică și 
serviciilor de asistență psihopedagogică pe 
domenii specifice 

Formarea  inițială și continuă a cadrelor 
didactice  și  manageriale la toate nivelurile de 
învățămînt în vederea asigurării incluziunii 
educaționale a  copiilor și tinerilor cu cerințe 
speciale și a diminuării numărului copiilor 
neșcolarizați și predispuși abandonului școlar 

Revizuirea și introducerea în cadrul 
programelor de formare inițială și continuă a 
modulelor de formare în educația incluzivă 
pentru managerii instituțiilor de învățămînt 
preșcolar și preuniversitar, cadrele didactice, 
cadrele didactice de sprijin 

Fortificarea capacităţilor echipelor 
intersectoriale (alcătuite din educatori, 
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asistenţi sociali şi medicali), instituite în 926 
de localităţi rurale,  pentru a promova educaţia 
incluzivă şi incluziunea sociala a copiilor cu 
cerinţe educaţionale speciale 

Organizarea stagiilor de formare continuă a 
cadrelor didactice, titulare ale cursului 
Educație incluzivă, aplicat cu titlu obligatoriu 
în formarea inițială a cadrelor didactice la nivel 
universitar 
Organizarea cursurilor de formare în domeniul 
educației incluzive a cadrelor didactice din 
învățământul profesional tehnic 
Asigurarea includerii modulelor/unităților de 
conținut în domeniul educației incluzive în 
programele de formare continuă a managerilor 
și cadrelor didactice din învățământul general 
și profesional tehnic 
Dezvoltarea modulelor/ programelor de 
formare a competențelor specifice necesare 
cadrelor didactice în lucrul cu copiii cu 
deficiențe senzoriale, tulburări din spectrul 
autist, dizabilități severe și necesități complexe  

14. identificarea 
timpurie a 
necesităţilor 
educaţionale 
speciale şi 
asigurarea 
intervenţiei 
calificate 
corespunzătoare 

evaluare/reevaluare complexă şi 
multidisciplinară, diagnosticare precoce şi 
monitorizare a evoluţiei dezvoltării copiilor la 
nivel raional și în cazuri foarte complexe la 
nivel național 

referirea copiilor cu cerinţe educaţionale 
speciale la servicii de şcolarizare specializată 

servicii de identificare, evaluare precoce, 
diagnosticare, monitorizare a evoluţiei şcolare 
pentru diferite categorii de copii (prin 
intermediul echipei interne de evaluare) la 
nivel comunitar 

Dezvoltarea serviciilor de suport pentru copiii 
cu cerințe educaţionale speciale în instituțiile 
de învățămînt 

Evaluarea complexă, multidisciplinară a 
situației copiilor plasați în instituțiile 
rezidențiale subordonate MECC și elaborarea 
planurilor individualizate de 
reintegrare/asistență 

Evidența dinamicii contingentului de copii în 
instituțiile rezidențiale subordonate MECC 
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15. abordarea 
individuală, 
respectînd ritmul 
propriu de 
dezvoltare a 
fiecărui copil 
(evaluare iniţială, 
plan educaţional 
individual, 
monitorizare şi 
evaluare continuă, 
evaluare finală) 

aplicarea noilor modalităţi de activitate 
didactică şi reconsiderarea relaţiilor cadru 
didactic-copil, adaptarea curriculară şi 
didactico-metodică, adaptarea infrastructurii 
etc 

servicii psihopedagogice: de recuperare şi 
reabilitare a dezvoltării, de sprijin şcolar, de 
elaborare a planurilor de servicii individuale, 
adaptări curriculare etc. asigurate la nivel 
comunitar 

servicii psihologice: de asistenţă şi consiliere 
pentru copii, tineri, adulţi, pentru familie, 
cadre didactice, comunitate asigurate la nivel 
comunitar 

servicii de asistenţă socială şi juridică, alte 
tipuri de asistenţă (asistenţă specializată: 
logoped, tiflopedagog, kinetoterapeut etc.), 
relevante domeniului asigurate la nivel raional 
și comunitar 

servicii de educaţie complementară şi opţională 
asigurate la nivel comunitar 

Dezvoltarea și pilotarea modelelor de 
incluziune în învățământul general a copiilor 
cu dizabilități senzoriale, actualmente 
instituționalizați 

16. aplicarea 
tehnologiilor 
educaţionale, 
informaţionale, de 
comunicare şi a 
echipamentelor 
adecvate 
domeniului 
educaţiei incluzive 

servicii suport: cadru didactic de sprijin, 
asistent personal, tehnologii asistive, servicii 
de interpretare mimicogestuală etc. asigurate 
la nivel comunitar 

Consolidarea 
capacităților 
instituționale la toate 
nivelurile de 
învățămînt pentru 
asigurarea accesului, 
relevanței și calității 
educației incluzive 

Asigurarea accesului la informaţie şi 
mijloacele de comunicare, inclusiv la 
tehnologiile şi sistemele informatice şi de 
comunicaţii, al copiilor şi tinerilor cu 
dizabilităţi din instituțiile de învățămînt 
(alfabetul Braille, limbajul mimico-gesticular 
etc.) 

Dotarea instituțiilor de învățămînt special cu 
echipamente necesare pentru facilitarea 
învăţării copiilor și tinerilor cu dizabilități 
senzoriale şi locomotorii 
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Elaborarea listei de dotări minime pentru 
instituția de învățământ general în scopul 
asigurării accesului și incluziunii copiilor cu 
CES (pe tipuri de CES) 

Asigurarea instituțiilor de învățământ general 
cu dotări specifice (echipamente, tehnologii 
etc.) în scopul asigurării accesului și 
incluziunii copiilor cu CES 

17. accesibilizarea 
instituţiilor 
educative şi de 
formare prin 
aplicarea 
tehnicilor asistive 
şi inovarea 
tehnologică 

servicii de transport, deplasare şi accesibilizare 
asigurate la nivel raional și comunitar 

Accesibilizarea infrastructurii în instituțiile de 
învățămînt de toate nivelurile pentru copiii şi 
tinerii cu dizabilităţi 

Reglementarea condițiilor de procurare a 
unităților de transport pentru transportarea 
copiilor la instituțiile de învățămînt, ținîndu-
se cont și de necesităţile copiilor cu cerințe 
educaţionale speciale 

Adaptarea și/sau procurarea unităților de 
transport specializat pentru transportarea 
copiilor cu dizabilități neuromotorii la și de la 
instituția de învățământ 

formarea unei 
culturi şi a unei 
societăţi incluzive, 
răspunzând la 
factorii de ordin 
socio-economic 

18. consolidarea 
capacităţilor şi 
responsabilizarea 
familiilor şi a 
comunităţii 

constituirea reţelelor naţionale de cooperare şi 
suport pentru implementarea educaţiei 
incluzive 

constituirea grupului de coordonare şi 
informare în domeniul educaţiei incluzive 

Asigurarea 
colaborării și 
transparenței în 
procesul de 
implementare a 
planului 

Formarea unei culturi 
şi a unei societăţi  
incluzive în vederea 
incluziunii în 
comunitate a copiilor 

Includerea părinților copiilor cu cerințe 
educaţionale speciale în calitate de membri ai 
Consiliului consultativ privind reformarea 
sistemului rezidențial de îngrijire și dezvoltare 
a educației incluzive 

Organizarea ședințelor consultative periodice 
cu participarea organizațiilor ne-
guvernamentale și grupurilor de părinți cu 
privire la educația incluzivă 

Elaborarea Recomandărilor pentru instituțiile 
de învățământ de toate nivelurile privind 
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şi tinerilor cu cerinţe 
educaţionale speciale 

Implicarea copiilor în 
promovarea educației 
incluzive  

Asigurarea 
participării copiilor cu 
CES în procesul de 
luare a deciziilor care 
îi vizează 

implicarea copiilor și tinerilor în promovarea 
educației incluzive 

Asigurarea reprezentării copiilor cu CES în  
organele de autoguvernare școlară 

19. dezvoltarea 
parteneriatelor 
între structurile 
guvernamentale, 
autorităţile locale, 
societatea civilă şi 
familie, pentru a 
asigura 
incluziunea în 
comunitate şi 
accesul la sistemul 
integrat de servicii 
sociale 

implicarea asociaţiilor părinţilor şi 
pedagogilor, sindicatelor de ramură în 
implementarea/promovarea educaţiei incluzive 
la nivel de raion, comunitate, şcoală, clasă etc. 

 

Cartografierea structurilor, organizațiilor, 
instituțiilor care prestează servicii 
educaționale și de suport al copiilor și tinerilor 
cu cerinţe educaţionale speciale 

Stabilirea parteneriatelor cu societatea civilă 
pentru dezvoltarea serviciilor în domeniul 
educației incluzive 

Dezvoltarea continuă a parteneriatelor de tip 
public-privat, inclusiv cu reprezentanții 
sectorului asociativ, în promovarea educației 
incluzive și a drepturilor copiilor, în general 

20. sensibilizarea 
societăţii şi 
formarea opiniei 
publice cu privire 
la educaţia 
incluzivă 

iniţierea şi realizarea campaniilor de 
sensibilizare a opiniei publice referitor la 
educaţia incluzivă, promovarea bunelor 
practici 

sensibilizarea opiniei publice comunitare în 
vederea promovării educaţiei incluzive 

promovare şi diseminare a educaţiei şi 
practicilor incluzive la nivel național, raional și 
comunitar 

Organizarea campaniilor de mediatizare și  
responsabilizare socială în scopul promovării 
educației incluzive 

Elaborarea şi publicarea materialelor 
informative în scopul promovării educației 
incluzive: pentru copii, părinți, educatori, cadre 
didactice, asistenți sociali şi medicali, 
reprezentanți ai autorităților administrației 
publice locale 

Organizarea evenimentelor publice (sesiuni 
ştiinţifice, conferinţe naţionale şi 
internaţionale, simpozioane, seminare, mese 
rotunde etc.), a  emisiunilor radio şi TV care să 
abordeze tema incluziunii educaţionale şi 
sociale a copiilor şi tinerilor cu cerinţe 



166 
 

educaţionale speciale, precum şi promovarea 
cazurilor de succes 

Elaborarea materialelor informative (leaflete, 
postere, prospecte), inclusiv în format ușor de 
citit (de înțeles) privind esența și importanța 
participării copiilor 

Organizarea campaniilor de mediatizare, 
mobilizare și responsabilizare socială în 
dezvoltarea și îmbunătățirea continuă a 
calității educației incluzive 
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Anexa 11. Eficacitate 
 

Eficacitate 

Tabelul 11.1. Lista actelor normative și a documentelor metodologice în domeniul educației 
incluzive 

1. Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Centrului Republican de Asistență 
Psihopedagogică (aprobat prin HG nr.732 din 16.09.2013). 

2. Regulamentul-cadru cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului raional/municipal de 
asistență psihopedagogică (aprobat prin HG nr.732 din 16.09.2013). 

3. Regulamentul privind redirecționarea resurselor financiare în cadrul reformării instituțiilor 
rezidențiale (aprobat prin HG nr.351 din 29.05.2012). 

4. Reglementări privind salarizarea cadrelor didactice de sprijin (completări la HG nr.381 din 
13.04.2006, operate prin HG nr.791 din 23.10.2013). 

5. Finanțarea în bază de cost-standard per elev a instituțiilor de învățământ primar și secundar 
general din subordinea APL de nivelul al doilea (aprobată prin HG nr.868 din 08.10.2014). 

6. Metodologia de evaluare a dezvoltării copilului (aprobată prin Ordinul ME nr.99 din 
26.02.2015). 

7. Metodologia de organizare și funcționare a Centrului de Resurse pentru Educația Incluzivă 
(aprobată prin Ordinul ME nr.100 din 26.02.2015). 

8. Instrucțiunea de organizare a învățământului la domiciliu (aprobată prin Ordinul ME nr.98 din 
26.02.2015). 

9. Instrucțiunea privind procedurile specifice de examinare a elevilor cu cerințe educaționale 
speciale (aprobată prin Ordinul ME nr.156 din 20.03.2015). 

10. Reglementări și condiții specifice de evaluare finală și certificare a elevilor cu cerințe 
educaționale speciale din instituțiile de învățământ general obligatoriu, care au studiat după un 
plan educațional individualizat, în baza unui curriculum modificat (aprobate prin Ordinul ME 
nr.311 din 05.05.2015). 

11. Structura-model și Ghidul de implementare a Planului educațional individualizat (aprobat 
prin Ordinul ME nr.952 din 06.12.2011). 

12. Ghidul metodologic ”Adaptări curriculare și evaluarea progresului școlar în contextul 
educației incluzive” (aprobat prin decizia Consiliului Național pentru Curriculum din 09.02.2012, 
Ordinul ME nr.139 din 15.03.2012). 

13. Ghidul metodologic ”Evaluarea dezvoltării copilului” (aprobat prin decizia Consiliului 
Național pentru Curriculum din 30.01.2015, Ordinul ME nr.158 din 23.03.2015). 

14. Ghidul metodologic ”Suportul educațional. Asistența copiilor cu cerințe educaționale speciale” 
(aprobat prin decizia Consiliului Național pentru Curriculum din 30.01.2015, Ordinul ME nr.158 
din 23.03.2015). 

15. Unitatea de curs Educație incluzivă. Modul obligatoriu pentru implementare în formarea 
inițială a cadrelor didactice la ciclul I al studiilor superioare (aprobată prin Ordinul ME nr.125 
din 07.03.2012). 

16. Curriculumul de formare continuă în domeniul educației incluzive (aprobat de Consiliul 
Științifico-didactic al IȘE, proces-verbal nr.8 din 26 iunie 2014). 



168 
 

17. Ghidul de implementare a Planului educaţional individualizat, ediţie revăzută (aprobat prin 
decizia Consiliului Național pentru Curriculum din 06.07.2017). 

18. Ghidul metodologic „Individualizarea procesului educaţional prin adaptări curriculare” 
revăzută (aprobat prin decizia Consiliului Național pentru Curriculum din 06.07.2017). 

19. Ghidul metodologic „Incluziunea copiilor cu tulburări din spectrul autist” (aprobat prin decizia 
Consiliului Național pentru Curriculum din 06.07.2017). 

20. Ordinul nr. 1430 din 25 septembrie 2018, cu privire la aprobarea Reperelor metodologice 
privind educația incluzivă în învățământul profesional tehnic. 

21. Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi nr. 60 din 30.03.2012 

22. CODUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA, Nr. 152 din  17.07.2014 

23. HOTĂRÎRE Nr. 434 din  10.06.2014 privind aprobarea Strategiei pentru protecţia copilului pe 
anii 2014-2020  

24. Planul de acţiuni pentru anii 2016-2020 privind implementarea Strategiei pentru protecţia 
copilului pe anii 2014-2020 

25. Strategia de dezvoltare a educației pentru 2014-2020 ”Educația 2020” 

26. Reglementări și proceduri specifice privind evaluarea finală și certificarea copiilor cu cerințe 
educaționale speciale, incluși în instituțiile învățământul general obligatoriu, OME nr.245 din 
24.04.2012 

27. Regulament  privind activitatea cadrului didactic de sprijin OME nr.209 din 25.09.2018 

28. Reglementări privind dezvoltarea educației incluzive în învățământul profesional tehnic OME 
nr.1430 din 27.02.2018 

29. Structura-standard și Note metodologice privind elaborarea și implementarea Planului 
educațional individualizat în instituțiile de educație timpurie, OME nr.1780 din 03.12.2018 

30. Instrucțiunea privind organizarea învățământului la distanță pentru copiii cu dizabilități, 
OME nr.1934 din 28.12.2018 

Lista materialelor (politici, acte normative și documente metodologice)  
elaborate de/cu suportul Lumos Foundation  

Nr. 
crt. 

Document Nivel de aprobare 

Documente de politici 
1.  Programul de dezvoltare a educației incluzive în Republica 

Moldova pentru anii 2011-2020 
HG nr.523 din 

11.07.2011  
2.  Planul de acțiuni pe anii 2011-2013 pentru implementarea 

Programului de dezvoltare a educației incluzive în Republica 
Moldova pentru anii 2011-2020 

proiect neaprobat 

3.  Planul de acțiuni pe anii 2011-2013 pentru implementarea 
Programului de dezvoltare a educației incluzive în Republica 
Moldova pentru anii 2011-2020 

proiect neaprobat 

4.  Planul de acțiuni pe anii 2015-2017 pentru implementarea 
Programului de dezvoltare a educației incluzive în Republica 
Moldova pentru anii 2011-2020 

HG nr.858 din 
17.12.2015 

5.  Planul de acțiuni pe anii 2018-2020 pentru implementarea 
Programului de dezvoltare a educației incluzive în Republica 
Moldova pentru anii 2011-2020 

proiect neaprobat 
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6.  Compartimentul Dezvoltarea serviciilor de educație incluzivă în 
Planul de acțiuni pentru anii 2016-2020 privind implementarea 
Strategiei pentru protecția copilului pe anii 2014-2020 

HG nr.835 din 
04.11.2016  

Acte normative 
7.  Codul Educației. Cap. VI. Învățământul pentru copiii și elevii cu 

cerințe educaționale speciale. Educația incluzivă 
Cod nr.152 

din 17.07.2014 
8.  Regulamentul privind redirecționarea resurselor financiare în 

cadrul reformării instituțiilor rezidențiale 
HG nr.351 din 

29.05.2012 
9.  Regulamentul Serviciului raional/municipal de asistență 

psihopedagogică 
HG nr.732 din 

16.09.2013 
10.  Reglementări cu privire la salarizarea angajaților SAP și 

cadrelor didactice de sprijin 
HG nr.791 din 

07.10.2013 
11.  Planul Educațional Individualizat. Structura-standard și Ghid 

de implementare 
OME nr.952 din 

06.12.2011 
12.  Reglementări și proceduri specifice privind evaluarea finală și 

certificarea copiilor cu cerințe educaționale speciale, incluși în 
instituțiile învățământul general obligatoriu 

OME nr.245 din 
24.04.2012 

13.  Modificări/completări la Regulamentul de atestare a cadrelor 
didactice din învățământul preuniversitar (referitoarea la 
atestarea cadrelor didactice de sprijin)* 

OME nr.336 din 
03.05.2013 

14.  Metodologia cu privire la evaluarea dezvoltării copilului OME nr.99 din 
26.02.2015 

15.  Metodologia cu privire la organizarea și funcționarea Centrului 
de Resurse pentru Educația Incluzivă 

OME nr.100 din 
26.02.2015 

16.  Regulamentul de organizare și funcționare a instituției de 
educație timpurie – aspecte specifice dezvoltării educației 
incluzive 

OME nr.254 din 
11.10.2017  

17.  Regulament  privind activitatea cadrului didactic de sprijin OME nr.209 din 
25.09.2018 

18.  Reglementări privind dezvoltarea educației incluzive în 
învățământul profesional tehnic 

OME nr.1430 din 
27.02.2018 

19.  Structura-standard și Note metodologice privind elaborarea și 
implementarea Planului educațional individualizat în 
instituțiile de educație timpurie   

OME nr.1780 din 
03.12.2018 

20.  Instrucțiunea privind organizarea învățământului la distanță 
pentru copiii cu dizabilități 

OME nr.1934 din 
28.12.2018 

21.  Regulamentul Comisiei Multidisciplinare Intrașcolare  În proces de aprobare 
Documente metodologice, aprobate/aplicate la nivel național 

22.  Ghid metodologic privind adaptările curriculare și evaluarea 
progresului școlar în contextul educației incluzive 

OME nr.139 din 
15.03.2012 

23.  Ghidul metodologic ”Evaluarea dezvoltării copilului” OME nr.158 din 
23.03.2015 

24.  Ghidul metodologic ”Suportul educațional. Asistența copiilor cu 
cerințe educaționale speciale” 

OME nr.158 din 
23.03.2015 

25.  Ghid privind individualizarea procesului educațional prin 
adaptări și modificări curriculare 

CRAP, 2016 

26.  Recomandărilor metodologice privind organizarea conferințelor 
pedagogice, reuniunilor metodice, atelierelor de specialitate din 
perspectiva promovării E 

MECC 2017 

Materiale pentru formarea inițială și continuă în domeniul educației incluzive 
27.  Educație incluzivă. Unitate de curs pentru formarea inițială a 

cadrelor didactice în învățământul superior 
OME nr.125 din 

07.03.2012 
28.  Educație incluzivă. Unitate de curs pentru formarea inițială a 

cadrelor didactice în învățământul superior (ediție 
revizuită/actualizată) 

OME nr.60 din 
30.08.2017 
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29.  Curriculum de formare continuă în domeniul educației incluzive 
a personalului din învățământul preuniversitar 

Consiliul Științific al 
IȘE, proces verbal 

nr.15 din 28.11.2012 
30.  Curriculumul de formare continuă în domeniul educației 

incluzive, aprobat de  
Consiliul Științifico-

didactic al IȘE, proces 
verbal nr.8 din 

26.06.2014 
31.  Curriculumul  pentru Programul de formare continuă în 

domeniul educației incluzive a cadrelor didactice din 
învățământul superior 

OME nr.880 din 
12.06.2018 

32.  Cadrul conceptual și legislativ de dezvoltare a educației 
incluzive. Modul de formare continuă în domeniul EI 

Dispoziția ME nr.43 
din 08.02.2016 

33.  Managementul educației incluzive și dezvoltarea școlii incluzive. 
Modul de formare continuă în domeniul EI 

Dispoziția ME nr.43 
din 08.02.2016 

34.  Conștientizarea și acceptarea dizabilităților. Modul de formare 
continuă în domeniul EI 

Dispoziția ME nr.43 
din 08.02.2016 

35.  Evaluarea dezvoltării copilului. Modul de formare continuă în 
domeniul EI 

Dispoziția ME nr.43 
din 08.02.2016 

36.  Bariere în învățare și participare. Particularități de dezvoltare a 
copiilor. Modul de formare continuă în domeniul EI 

Dispoziția ME nr.43 
din 08.02.2016 

37.  Abordarea individualizată și adaptările curriculare. Modul de 
formare continuă în domeniul EI 

Dispoziția ME nr.43 
din 08.02.2016 

38.  Tehnologii didactice incluzive. Modul de formare continuă în 
domeniul EI 

Dispoziția ME nr.43 
din 08.02.2016 

39.  Evaluarea progresului de învățare al elevului și certificarea. 
Modul de formare continuă în domeniul EI 

Dispoziția ME nr.43 
din 08.02.2016 

40.  Program de formare continuă în domeniul EI a personalului din 
instituțiile de educație timpurie 

Proiect neaprobat  

Documente pentru/privind pilotarea Modelului EI dezvoltat de Lumos  
Model EI (varianta aplicare I și II) 

41.  Metodologia pilotării modelului de educație incluzivă OME nr.739 din 
15.08.2011 

42.  Regulamentul de organizare a educației incluzive în instituțiile 
de învățământ general (pentru perioada de pilotare) 

OME nr.739 din 
15.08.2011 

43.  Fișa de evaluare a instituției preșcolare (pentru selectarea 
instituțiilor-pilot) 

DGE 

44.  Fișa de evaluare a instituției de învățământ general (pentru 
selectarea instituțiilor-pilot) 

DGE 

45.  Fișa de evaluare a personalului didactic din instituțiile de 
învățământ general 

DGE 

Model EI (varianta aplicare III) 
46.  Modelul de incluziune a copiilor cu dizabilități severe în 

învățământul general  
OME nr.1186 din 

10.12.2015 
47.  Metodologia de pilotare a modelului de incluziune a copiilor cu 

dizabilități severe în învățământul general 
OME nr.1186 din 

10.12.2015 
48.  Standardele de organizare și funcționare Unității de Educație 

Incluzivă ca model de incluziune a copiilor cu dizabilități severe 
în instituția de învățământ general 

OME nr.721 din 
25.07.2016 

49.  Ghid de organizare și funcționare a Unității de Educație 
Incluzivă ca model de incluziune a copiilor cu dizabilități severe 
în instituția de învățământ general (cu 23 de anexe: 

 politici și proceduri instituționale 
 modele planuri de lucru/de asistență 
 fișe de monitorizare și evaluare  
 fișe de post 
 registre etc. 

OME nr.721 din 
25.07.2016 
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Documente aprobate/aplicate la nivel raional (în/pentru regiunile-pilot Lumos) 
50.  Planul strategic de dezvoltare a educației incluzive la nivel 

raional 
Aprobat prin Decizia 
Consiliului raional  

51.  Atribuțiile Centrului metodic al DGE în domeniul EI DGE 
52.  Fișa de post a responsabilului EI din cadrul DGE DGE 
53.  Fișa de post a șefului Serviciului de asistență psihopedagogică DGE 
54.  Fișa de post a pedagogului educație preșcolară din cadrul 

Serviciului de asistență psihopedagogică 
DGE 

55.  Fișa de post a pedagogului învățământ primar și secundar 
general din cadrul Serviciului de asistență psihopedagogică 

DGE 

56.  Fișa de post a psihologului/psihopedagogului din cadrul 
Serviciului de asistență psihopedagogică 

DGE 

57.  Fișa de post a logopedului din cadrul Serviciului de asistență 
psihopedagogică 

DGE 

58.  Metodologia de evaluare a eficienței activității SAP DGE 
59.  Fișa de evaluare a activității/eficienței șefului SAP DGE 
60.  Fișa de evaluare a activității/eficienței specialistului SAP DGE 
61.  Planificarea-model a activității Serviciului de asistență 

psihopedagogică 
SAP 

62.  Nomenclatorul dosarelor SAP SAP 
63.  Modele de registre de evidență a copiilor evaluați/asistați  SAP 
64.  Lista de control aplicată în procesul monitorizării dezvoltării 

educației incluzive în instituția de învățământ general 
SAP 

65.  Fișa de monitorizare a activității cadrului didactic de sprijin. 
Recomandări de aplicare a Fișei 

SAP 

66.  Recomandări metodologice privind organizarea monitorizării 
calității procesului PEI la diferite niveluri 

SAP 

67.  Chestionar de evaluare a cunoștințelor, percepțiilor și 
atitudinilor în domeniul EI (pentru diferite grupuri-țintă) 

SAP 

68.  Chestionar de evaluare a necesităților de formare continuă 
(pentru diferite categorii de participanți)  

SAP 

69.  Chestionar de evaluare a activității de formare continuă (pentru 
diferite categorii de participanți) 

SAP 

Documente aprobate/aplicate la nivel instituțional (în/pentru instituțiile-pilot Lumos) 
70.  Planificarea strategică a dezvoltării instituționale și 

operațională (anuală) din perspectiva EI 
Administrația 

instituției 
71.  Planificarea-model a activității Comisiei multidisciplinare 

intrașcolare 
OME nr.158 din 

23.03.2015 
(În Ghidul Evaluarea 
dezvoltării copilului) 

72.  Planificarea-model a activității Centrului de resurse pentru 
educația incluzivă 

OME nr.100 din 
26.02.2015 

73.  Planificarea-model a activității Unității de Educație Incluzivă OME nr.721 din 
25.07.2016 

74.  Planificarea-model a activității cadrului didactic de sprijin OME nr.158 din 
23.03.2015 

(în Ghidul Suportul 
educațional) 

75.  Fișa de post a cadrului didactic de sprijin OME nr.158 din 
23.03.2015 

76.  Fișa de post a psihologului  OME nr.721 din 
25.07.2016 

77.  Fișa de post a logopedului OME nr.721 din 
25.07.2016 

78.  Fișa de post a kinetoterapeutului OME nr.721 din 
25.07.2016 
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79.  Fișa de post a asistentului personal OME nr.721 din 
25.07.2016 

80.  Fișa de post a conducătorului auto (transportarea copiilor cu 
dizabilități severe) 

OME nr.721 din 
25.07.2016 

81.  Model planificare zilnică a activității cadrului didactic de sprijin OME nr.158 din 
23.03.2015 

82.  Nomenclatorul documentelor din CREI OME nr.100 din 
26.02.2015 

83.  Model Plan de activitate al CREI (anual) OME nr.158 din 
23.03.2015 

84.  Model planificare săptămânală a activității în CREI  OME nr.158 din 
23.03.2015 

85.  Model Plan individualizat de intervenție OME nr.100 din 
26.02.2015 

86.  Orarul organizării asistenței educaționale în CREI OME nr.100 din 
26.02.2015 

87.  Registru de evidență a copiilor asistați de cadrul didactic de 
sprijin/în CREI 

OME nr.100 din 
26.02.2015 

88.  Dosarul copilului asistat în CREI OME nr.100 din 
26.02.2015 

Concepte 
89.  Conceptul dezvoltării educației incluzive în instituțiile de 

educație timpurie 
CRAP, 2015 

90.  Conceptul actualizat al dezvoltării educației incluzive ME, CRAP, UNICEF, 
2016 

91.  Concept privind individualizarea procesului educațional ME, CRAP, UNICEF, 
2016 

92.  Concept privind incluziunea copiilor cu dizabilități severe ME, CRAP, UNICEF, 
2016 

93.  Concept privind adaptarea infrastructurii instituțiilor de 
învățământ 

ME, CRAP, UNICEF, 
2016 

Sinteze informative, rapoarte 
94.  Compilația Politici și practici în domeniul educației incluzive: 

nivel internațional și național. Sinteză informativă (editată cu 
suportul Lumos) 

Lumos, 2010 

95.  Sumarul ”Experiențe existente în domeniul educației incluzive 
la nivel național”  

ME, BM, FISM, 2014 

96.  Raportul ”Implementarea cursului EI în formarea inițială 
universitară” (editat cu suportul Lumos) 

Dispoziția ME nr.141 
din 04.04.2016 

97.  Studiul ”Analiza implementării educației incluzive în Republica 
Moldova în perioada 2011-2015” 

ME, CRAP, UNICEF, 
2016 

98.  Studiu privind instituirea și activitatea cadrului didactic de 
sprijin 

ME, CRAP, UNICEF, 
2016 

99.  Studiul ”Analiza situației privind incluziunea copiilor cu 
dizabilități severe” 

ME, CRAP, UNICEF, 
2016 

100. Studiu privind formarea continuă în domeniul educației 
incluzive 

ME, CRAP, UNICEF, 
2016 
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Figura 11.2. Număr total de grădinițe în Republica Moldova 

 

Figura 11.3. Număr total de grădinițe în Republica Moldova care beneficiază de personal de 
suport 

 

Figura 11.4. Număr total de grădinițe în Republica Moldova care beneficiază de spații adaptate 
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Figura 11.5. Număr total de copii cu dizabilități care frecventează grădinițele în Republica 
Moldova  

 

Figura 11.5. Distribuția copiilor cu dizabilități care frecventează grădinițele în Republica Moldova 
– pe vârste 
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Figura 11.6. Evoluția grădinițelor în Republica Moldova 2013-2018 – pe raion 
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Figura 11.7. Evoluția grădinițelor în Republica Moldova 2013-2018 – pe raion, cu personal de 
sprijin 
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certificatelor academice este în conformitate strictă cu 
cerințele normative.  
În cadrul programului de studii Muzică nu sunt studenți 
din grupurile dezavantajate.  
instituția are o dotare a spațiilor educaționale și de 
cercetare care asigură în totalitate realizarea obiectivelor 
programului de studiu - dar nu se face referire decât la 
dotări necesare copiilor tipici. 

Relații internaționale, formele de 
învățământ: cu frecvență și cu 
frecvență redusă, Universitatea de 
Stat din Moldova, 2018 

Recrutarea și admiterea studenților la programul de 
studiu se realizează în conformitate cu actele normativ-
reglatorii în vigoare, cu unele abateri neesențiale. 
Admiterea la programul Relații Internaționale pentru 
grupurile dezavantajate, inclusiv cu cerințe educaționale 
speciale are loc conform actelor normative în vigoare și a 
celor instituționale. În vederea facilitării accesului 
grupurilor dezavantajate la studii, la USM funcționează 
centrul de suport "FĂRĂ BARIERE" pentru studenții cu 
dizabilități de vedere și Centrul Medical „Universitatea” al 
USM. În timpul vizitării spațiilor educaționale s-a 
constatat că aceste subdiviziuni sunt active, funcționale.  
În urma interviurilor cu coordonatorii programului de 
studii am precizat că în perioada evaluată la programul 
evaluat și-a făcut studiile un student cu cerințe 
educaționale speciale.  
Nu există rampe în corpul de învățământ pentru 
persoanele cu cerințe educaționale speciale.  
Toate spațiile educaționale (săli de curs, seminar, săli de 
lectură, laboratoare sunt conectate la internet, dar sunt 
parțial accesibile, deoarece blocul de studii nu este dotat 
cu o rampă, precum și a altor accesibilități pentru 
persoanele cu dizabilități.  
Cerințele privind absolvirea programului de studiu de 
licență sunt respectate.  
Conferirea titlului și eliberarea diplomei, suplimentului la 
diplomă și a certificatelor academice este în conformitate 
strictă cu cerințele normative – nu este clar în ce măsură 
pentru studentul cu CES se aplică metode de examinare 
adaptate.   
În anul 2017-2018 pentru toţi studenţii USM cu nevoi 
speciale au fost rezervate locuri în căminul nr.4, însă în 
cadrul programului RI, a fost înregistrat 1 student cu 
nevoi speciale care a fost cazat în căminul nr.10 la etajul I, 
asigurându-i-se condiţii de mobilitate mai bune.  
Căminele corespund normelor igienico-sanitare, dispun de 
autorizație anti-incendiară și sanitară, însă o parte din ele 
necesită renovare.  

Arte decorative aplicate, domeniul 
general 021 Arte, 240 credite de 
studii ECTS, forma de învățământ 
cu frecvență, Universitatea 
Pedagogică de Stat "Ion Creangă”, 
2018 

Recrutarea și admiterea persoanelor din grupurile 
dezavantajate, inclusiv a studenților cu CES la programul 
de studiu de licență s-a realizat în conformitate cu actele 
normative în vigoare.  
Sunt asigurate condiții adecvate de deplasare prin 
blocurile de studii, cămine etc. a persoanelor cu cerințe 
educaționale speciale. La momentul dat la programul de 
studii nu-și fac studiile niciun student cu dezabilități. În 
urma vizitei spațiilor de studiu și de trai ale studenților am 
constatat ca aceștia sunt asigurați cu strictul necesar 
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Intrările în instituție sunt amenajate pentru persoanele cu 
dezabilități, cu mici abateri.  
La programul de studiu Arte Decorative la momentul 
actual nu sunt integrați studenți cu dezabilități 
locomotorii. În cazul în care studenții cu necesități/ condiții 
speciale ar apărea, căminele și celelalte spații educaționale 
ale facultății propriu-zise nu corespund Normativelor în 
construcții : CP C.01.02-2014 (Proiectarea clădirilor şi 
construcțiilor cu considerarea accesibilității pentru 
persoane cu dezabilități) și NCM C.01.06-2014 (Cerințe 
generale de securitate pentru obiectele de construcție la 
folosirea și accesibilitatea lor pentru persoanele cu 
dezabilități). Este necesar de a oferi condiții, pentru 
înrolarea viitorilor studenți cu dezabilități locomotorii în 
procesul educațional al facultății propriu-zise.  

Administraţie publică, învățământ 
cu frecvență și cu frecvență redusă, 
Universitatea de Stat „Alecu 
Russo” din Bălți, 2017 

Admiterea la programul de studiu de licență a persoanelor 
din grupurile dezavantajate, inclusiv cu cerințe 
educaționale speciale, se realizează conform 
reglementărilor stipulate în documentele de referință 
indicate, în limita cotei de 15% stabilite din numărul total 
de locuri cu finanțare bugetară.  
Conform informației din RA în perioada de referință au 
fost înmatriculați 6 studenți din grupurile dezavantajate. 
Dovada: Lista studenților înmatriculați, care fac parte din 
grupurile dezavantajate, precum și dovezile privind 
atribuirea la asemenea categorii de persoane, care pot 
candida în condițiile pct.4 din Regulamentul, aprobat prin 
Ordinul ME nr. 748 din 12.07.2013.  
Modalități de promovare a educației incluzive se realizează 
la nivelul instituției *(USARB).  
Conferirea titlului și eliberarea diplomei se realizează în 
conformitate cu cerințele normative, în baza îndeplinirii 
programului de studiu *(urmare acumulării a cel puțin 175 
de credite) și susținerii examenului / tezei de licență.  
Astfel, se constată că baza materiala este relevantă și 
suficientă pentru instruirea studenților programului de 
studiu, inclusiv a studenților cu nevoi speciale. În anul 
2015-2016 la FDȘS își făceau studiile 9 studenți (cu CES), 
dintre care 5 la programul de studiu Administrație 
publică, frecvență la zi.  
Instituția a asigurat rampă (rampă la et.1, blocul V) bară 
de protecție pentru studenții cu probleme locomotorii, 
vedere slabă, etc.  
Facilitățile pentru studenții cu necesități speciale sunt 
prevăzute în Regulamentul de admitere, unde este 
prevăzută cota 15% din nr. total de locuri în planul de 
înmatriculare cu finanțare bugetară pentru acești 
studenți.  
Studenții cu nevoi speciale (cu dezabilități, din familii 
defavorizate etc.) de la programul de studiu sunt asigurați 
în totalitate cu cămin și sunt cazați la etajul I, iar studenții 
orfani sunt cazați în cămin gratuit (fără achitarea taxei de 
cazare). Recomandare: Dotarea căminelor cu rampă, bară 
de protecție pentru facilitarea accesului studenților cu 
necesități speciale, la nevoie.  
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Tabelul 11.9. Dotarea la nivel de raion cu CREI și specialiști în anul 2018 

 

 

 

Nr. 
crt. 
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municipal 
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1. Anenii-Noi 4 1 0 0 0 16 37 9 0 0 

2. Bălţi 20 22 0 10 0 25 36 18 2 0 
3. Basarabeasca 0 0 0 0 0 9 11 3 0 0 
4. Briceni 0 0 0 7 0 22 30 14 2 0 
5. Cahul 0 0 0 13 0 38 51 13 2 0 
6. Călăraşi 4 2 0 4 0 18 18 4 3 0 
7. Cantemir 0 0 0 0 0 22 26 2 0 0 
8. Căuşeni 10 10 0 0 0 27 29 15 9     0 
9. Chişinău 0 0 1 47 0 68 70 134 37 0 

10. Cimişlia 0 0 0 1 0 18 22 5 1 1 
11. Criuleni 0 0 0 0 0 28 32 7 3 0 
12. Donduşeni 1 1 0 2 0 14 24 5 1 0 
13. Drochia 10 14 0 0 0 27 32 7 2 0 
14. Dubăsari 2 1 0 1 0 9 11 8 0 0 
15. Edineţ 8 11 1 1 0 28 28 12 0 0 
16. Făleşti 1 4 1 1 0 31 29 8 0 0 
17. Floreşti 3 6 1 1 1 26 35 13 0 0 
18. Glodeni  0 0 0 0 0 22 27 8 0 0 
19. Hînceşti 3 3 0 0 0 34 46 12 4 0 
20. Ialoveni 6 7 2 4 2 31 37 13 2 1 
21. Leova 1 1 1 1 0 22 22 1 1 0 
22. Nisporeni 1 1 0 0 1 19 19 2 0 0 
23. Ocniţa 0 1 0 0 0 14 17 5 3 0 
24. Orhei 0 1 2 1 0 31 37 7 1 0 
25. Rezina 0 0 0 5 0 16 13 8 6 0 
26. Rîşcani 3 5 0 5 0 24 31 8 8 1 
27. Sîngerei 1 2 0 0 0 24 40 8 0 0 
28. Şoldăneşti 0 0 0 0 0 14 14 3 0 0 
29. Soroca 1 2 1 3 1 23 41 7 3 0 
30. Ştefan-Vodă 1 1 1 1 0 21 22 9 0 0 
31. Străşeni 0 2 0 6 0 23 35 8 1 0 
32. Taraclia 0 0 0 5 0 12 13 8 2 0 
33. Teleneşti 0 0 0 0 0 29 34 3 0 0 
34. Ungheni 6 13 1 6 0 39 58 12 11 0 

35. UTAG 1 2 1 23 1 21 50 33 2 0 

TOTAL: 87 113 13 148 6 845 1077 432 106 3 
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Tabelul 11.10. Cadre didactice în Republica Moldova 

  Cadre didactice - total 
 

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Dinamică 

Total pe tara 32149 30834 29535 28845 28552 27657 86,03% 

Municipiul 
Chisinau 

7005 6902 6631 6621 6754 6708 95,76% 

Regiunea 
Nord 

8994 8688 8246 8096 7892 7656 85,12% 

..Municipiul  
Balti 

1051 1012 984 988 1034 999 95,05% 

..Briceni 776 716 676 671 651 645 83,12% 

..Donduseni 485 466 454 437 419 415 85,57% 

..Drochia 727 729 720 693 668 633 87,07% 

..Edinet 789 761 730 723 689 666 84,41% 

..Falesti 875 830 771 736 693 678 77,49% 

..Floresti 854 860 825 806 788 777 90,98% 

..Glodeni 555 546 513 494 473 474 85,41% 

..Ocnita 477 465 431 425 413 405 84,91% 

..Riscani 699 655 629 616 608 556 79,54% 

..Singerei 854 808 800 782 743 715 83,72% 

..Soroca 852 840 713 725 713 693 81,34% 

Regiunea 
Centru 

9345 8929 8675 8270 8101 7758 83,02% 

..Anenii Noi 708 675 673 590 584 560 79,10% 

..Calarasi 662 632 616 596 540 498 75,23% 

..Criuleni 724 695 668 667 662 619 85,50% 

..Dubasari 301 296 294 288 293 264 87,71% 

..Hincesti 983 924 871 826 806 785 79,86% 

..Ialoveni 850 834 803 793 778 761 89,53% 

..Nisporeni 582 582 541 526 536 495 85,05% 

..Orhei 1039 943 955 881 864 866 83,35% 

..Rezina 559 492 487 426 412 399 71,38% 

..Straseni 775 742 725 672 667 662 85,42% 

..Soldanesti 396 397 375 366 367 337 85,10% 

..Telenesti 688 660 648 627 603 534 77,62% 

..Ungheni 1078 1057 1019 1012 989 978 90,72% 

Regiunea 
Sud 

5033 4710 4412 4332 4238 4005 79,57% 

..Basarabeas
ca 

226 209 201 194 198 182 80,53% 

..Cahul 1317 1113 1061 1074 1069 984 74,72% 

..Cantemir 582 558 549 523 511 485 83,33% 

..Causeni 816 828 755 721 700 691 84,68% 

..Cimislia 461 437 401 379 369 357 77,44% 

..Leova 511 498 448 445 421 394 77,10% 

..Stefan 
Voda 

686 644 605 596 577 543 79,15% 
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..Taraclia 434 423 392 400 393 369 85,02% 

U.T.A 
Gagauzia 

1580 1411 1399 1354 1390 1362 86,20% 

 

Tabelul 11.11. Gradul de încărcare a CDS în educația timpurie 

Nr. 
crt. 

 
Serviciul 
raional/ 

municipal 
de asistenţă 

psihopedagogică 
 
 
 
 
  

Specialişti Instituţii de educaţie timpurie Total 
numărul de  

copii cu 
CES în 

instituțiile 
de 

învățământ 
preșcolar 

Raport 
CDS/copii 

CES 

N
u

m
ăr

 d
e 

C
R

E
I 

N
u

m
ăr

 d
e 

C
D

S
 

P
si

h
ol

og
i 

L
og

op
ez

i 

K
in

et
ot

er
ap

eu
ţi

   
 

1. Anenii-Noi 4 1 0 0 0 40 40,00 

2. Bălţi 20 22 0 10 0 174 7,91 

3. Basarabeasca 0 0 0 0 0 21 0,00 

4. Briceni 0 0 0 7 0 8 0,00 

5. Cahul 0 0 0 13 0 40 0,00 

6. Călăraşi 4 2 0 4 0 45 22,50 

7. Cantemir 0 0 0 0 0 26 0,00 

8. Căuşeni 10 10 0 0 0 95 9,50 

9. Chişinău 0 0 1 47 0 374 0,00 

10. Cimişlia 0 0 0 1 0 36 0,00 

11. Criuleni 0 0 0 0 0 19 0,00 

12. Donduşeni 1 1 0 2 0 3 3,00 

13. Drochia 10 14 0 0 0 113 8,07 

14. Dubăsari 2 1 0 1 0 9 9,00 

15. Edineţ 8 11 1 1 0 90 8,18 

16. Făleşti 1 4 1 1 0 19 4,75 

17. Floreşti 3 6 1 1 1 45 7,50 

18. Glodeni  0 0 0 0 0 3 0,00 

19. Hînceşti 3 3 0 0 0 25 8,33 

20. Ialoveni 6 7 2 4 2 106 15,14 

21. Leova 1 1 1 1 0 29 29,00 

22. Nisporeni 1 1 0 0 1 7 7,00 

23. Ocniţa 0 1 0 0 0 12 12,00 

24. Orhei 0 1 2 1 0 48 48,00 
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25. Rezina 0 0 0 5 0 8 0,00 

26. Rîşcani 3 5 0 5 0 42 8,40 

27. Sîngerei 1 2 0 0 0 89 44,50 

28. Şoldăneşti 0 0 0 0 0 3 0,00 

29. Soroca 1 2 1 3 1 41 20,50 

30. Ştefan-Vodă 1 1 1 1 0 22 22,00 

31. Străşeni 0 2 0 6 0 29 14,50 

32. Taraclia 0 0 0 5 0 20 0,00 

33. Teleneşti 0 0 0 0 0 12 0,00 

34. Ungheni 6 13 1 6 0 111 8,54 

35. UTAG 1 2 1 23 1 43 21,50 

TOTAL: 87 113 13 148 6 1807 15,99 
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Tabelul 11.12. Gradul de încărcare a CDS în învățământ primar și secundar general. Gradul de acoperire cu CREI la acest nivel.  

Nr.d/
o 

Raion/ 
municipiu 

Informație despre instituțiile de învățământ primar; secundar general, ciclul I și 
II, raportat per număr de specialişti, spaţii adaptate 

A
co

pe
ri

re
 C

R
E

I 
 

ac
op

er
ir

e 
C

D
S

/s
co

li
 

ac
op

er
ir

e 
D

S
/C

R
E

I 

R
ap

or
t 

co
pi

l/
C

D
S

  

Total 
număru

l de  
copii cu 

CES  

Număr total:  
instituţii de 
învățământ 

primar; 
secundar 

general, ciclul I 
și II  în 

raion/municipi
u 

Număr de  instituţii de 
învățământ primar; secundar 

general, ciclul I și II care 
beneficiază de personal de suport( 
numar de institutii si numar de 

specialiști)  

Număr de  instituţiile de 
învățământ primar; 

secundar general, ciclul I și 
II  de învățământ care 
beneficiază de spații 

adaptate 

C
ad

re
 d

id
ac

ti
ce

 d
e 

sp
ri

ji
n

 

P
si

h
ol

og
i 

 L
og

op
ez

i 

P
si

h
op

ed
ag

og
i 

A
lț

i 
sp

ec
ia

li
șt

i 
(d

e 
sp

ec
if

ic
at

) 
P

an
tă

/r
am

pă
 d

e 
ac

ce
s 

C
en

tr
u

 d
e 

re
su

rs
e 

pe
n

tr
u

 E
I 

G
ru

p 
sa

n
it

ar
 

ad
ap

ta
t 

A
lt

el
e 

(d
e 

m
en

ţi
on

at
) 

1. Anenii-Noi 30 37 9 0 0 0 11 16 1 0 53% 123
% 

231
% 

8 301 

2. Bălţi 25 36 15/18 2 0 0 9 25 3 0 100
% 

144
% 

144
% 

9 313 

3. Basarabeasc
a 

10 11 3 0 0 0 3 9 3 0 90% 110
% 

122
% 

10 109 

4. Briceni 30 30 14 2 0 0 3 22 0 0 73% 100
% 

136
% 

9 259 

5. Cahul 49 51 13 2 0 0 22 38 16 0 78% 104
% 

134
% 

7 368 

6. Cantemir 30 26 2 0 0 0 8 22 5 0 73% 87% 118
% 

9 225 

7. Călăraşi 25 18 4 3 2 11 7 18 1 8 72% 72% 100
% 

12 220 

8. Căuşeni 33 29 15 9 0 0 26 27 1 0 82% 88% 107
% 

13 363 
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9. Chişinău 145 70 134 37 0 0 68 68 68 0 47% 48% 103
% 

11 758 

10. Cimişlia 20 22 5 1 0 1 10 18 10 0 90% 110
% 

122
% 

10 217 

11. Criuleni 32 32 7 3 0 0 9 28 0 0 88% 100
% 

114
% 

9 298 

12. Donduşeni 22 24 5 1 0 0 1 14 0 0 64% 109
% 

171
% 

6 149 

13. Drochia 36 32 7 2 0 0 1 27 1 0 75% 89% 119
% 

7 235 

14. Dubăsari 15 11 8 0 0 0 4 9 1 0 60% 73% 122
% 

9 104 

15. Edineţ 39 28 12 0 0 0 18 28 0 0 72% 72% 100
% 

10 269 

16. Făleşti 35 29 8 0 0 0 10 31 2 0 89% 83% 94% 6 188 

17. Floreşti 45 35 11/13 0 0 0 6 26 6 0 58% 78% 135
% 

8 264 

18. Glodeni 24 27 8 0 0 0 7 22 2 0 92% 113
% 

123
% 

8 211 

19. Hânceşti 46 46 12 4 0 0 7 34 2 0 74% 100
% 

135
% 

9 425 

20. Ialoveni 31 37 13 2 0 1 22 31 13 0 100
% 

119
% 

119
% 

9 330 

21. Leova 26 22 1 1 0 0 14 22 8 0 85% 85% 100
% 

10 210 

22. Nisporeni 33 19 2 0 0 0 13 19 4 0 58% 58% 100
% 

11 207 

23. Ocniţa 23 17  3/5 3 0 0 5 14 0 0 61% 74% 121
% 

9 149 

24. Orhei 44 37 7 1 0 0 2 31 2 0 70% 84% 119
% 

11 389 

25. Rezina 30 13 8 5/6 0 0 10 16 7 0 53% 43% 81% 11 146 

26. Râşcani 33 31 8 7/8 0 1 7 24 2 2 73% 94% 129
% 

9 288 
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27. Sângerei 39 40 8 0 0 0 16 24 6 0 62% 103
% 

167
% 

8 339 

28. Şoldăneşti 22 14 3 0 0 0 4 14 5 0 64% 64% 100
% 

16 228 

29. Soroca 45 41 6/7 3 0 0 10 23 2 0 51% 91% 178
% 

9 377 

30. Ştefan-Vodă 27 22 9 0 0 0 20 21 4 1 78% 81% 105
% 

13 295 

31. Străşeni 26 35 8 1 0 0 3 23 1 0 88% 135
% 

152
% 

9 317 

32. Taraclia 18 13 8 2 0 0 10 12 1 0 67% 72% 108
% 

8 108 

33. Teleneşti 33 34 3 0 0 15 14 29 10 0 88% 103
% 

117
% 

7 241 

34. Ungheni 49 58 12 11 0 0 14 39 1 0 80% 118
% 

149
% 

5 307 

35. UTAG 48 50 33 2 1 0 27 21 1 0 44% 104
% 

238
% 

6 296 

Total 1218 107
7 

424/43
2 

104/10
6 

3 28 42
1 

84
5 

18
9 

11 69% 88% 127
% 

9 9503 



187 
 

Tabelul 11.13. Disponibilitatea specialiștilor în funcție de numărul de copii cu CES, nivel raional 
anul 2018  

SAP Total numărul de  copii 
cu CES  

Nr.de specialişti Raport 
copii/specialiști 

Anenii-Noi 301 8 37,63 

Bălţi 313 8 39,13 

Basarabeasca 109 5 21,80 

Briceni 259 4 64,75 

Cahul 368 7 52,57 

Călăraşi 225 6 37,50 

Cantemir 220 9 24,44 

Căuşeni 363 6 60,50 

Chişinău 758 7 108,29 

Cimişlia 217 7 31,00 

Criuleni 298 6 49,67 

Donduşeni 149 7 21,29 

Drochia 235 7 33,57 

Dubăsari 104 6 17,33 

Edineţ 269 9 29,89 

Făleşti 188 8 23,50 

Floreşti 264 7 37,71 

Glodeni  211 6 35,17 

Hînceşti 425 8 53,13 

Ialoveni 330 5 66,00 

Leova 210 7 30,00 

Nisporeni 207 5 41,40 

Ocniţa 149 5 29,80 

Orhei 389 6 64,83 

Rezina 146 4 36,50 

Rîşcani 288 8 36,00 

Sîngerei 339 8 42,38 

Şoldăneşti 228 6 38,00 

Soroca 377 8 47,13 

Ştefan-Vodă 295 6 49,17 

Străşeni 317 5 63,40 

Taraclia 108 7 15,43 

Teleneşti 241 7 34,43 

Ungheni 307 11 27,91 

UTAG 296 10 29,60 

Total 9503 239 39,7615 
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Anexa 12. Eficienta 
 

Tabel 12.1 Execuția bugetară pentru educație inclusivă 2015-2018 și bugetul aprobat pentru 2019 

Denumire 
Unit.de 
măsură 

executat 
în mediu 

2015 

executat 
în mediu 

2016 

executat 
în mediu 

2017 

executat 
în mediu 

2018 

aprobat 
2019 

Total general 
Instituții de învățămînt total 

Copii cu CES asigurați cu 
servicii de educație 
incluzivă  

unit. 10092 10483 9874 9945 9859 

Cheltuieli totale pentru 
educația incluzivă 

mii lei 57.861,70 60.556,37 65.346,14 70.206,80 67.453,00 

Cost mediu pentru educația 
incluzivă / copil cu CES 

mii lei 5,73 5,78 6,62 7,06 6,84 

Numărul mediu al copiilor 
cu CES / cadru didactic de 
sprijin  

unit. 12,12 11,35 10,60 10,24 9,97 

Numărul mediu al copiilor 
cu CES/ centru de resurse 

unit 13,67 13,17 12,03 11,62 12,10 

Cadru didactic de sprijin:             

Numărul de unități (posturi) 
de personal în total 

unit. 832,63 923,71 931,41 971,26 989,35 

Cheltuieli pentru 
salarizarea personalului  

mii lei 42565,5 47513,94 55383,59 64145,3 64650,8 

Centre de resurse:             

Numărul de centre în total unit. 738 796 821 856 815 

Cheltuieli pentru crearea, 
dotarea și întreținerea 
centrelor, total 

mii lei 14013 11781,74 8694,85 6061,5 2802,2 

Cheltuieli pentru alte 
servicii de educație 
incluzivă  

 mii lei 1283,2 1260,69 1267,7     

Instituții de educație timpurie (00199) 
Copii cu CES asigurați cu 
servicii de educație 
incluzivă  

unit. 770 899 733 854 858 

Cheltuieli totale pentru 
educația incluzivă mii lei 1.835,40 3.387,40 4.240,40 5.341,00 6.450,80 

Cost mediu pentru educația 
incluzivă / copil cu CES mii lei 2,38 3,77 5,78 6,25 7,52 

Numărul mediu al copiilor 
cu CES / cadru didactic de 
sprijin  

unit. 21,45 13,80 10,49 10,27 9,60 

Numărul mediu al copiilor 
cu CES/ centru de resurse unit 40,53 24,97 18,79 21,35 20,43 

Cadru didactic de sprijin:             

Numărul de unități (posturi) 
de personal în total 

unit. 35,9 65,2 69,87 83,19 89,4 

Cheltuieli pentru 
salarizarea personalului  

mii lei 1708,0 3129,2 4215,6 5277 6450,8 

Centre de resurse:             
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Denumire 
Unit.de 
măsură 

executat 
în mediu 

2015 

executat 
în mediu 

2016 

executat 
în mediu 

2017 

executat 
în mediu 

2018 

aprobat 
2019 

Numărul de centre în total unit. 19,0 36,0 39,0 40 42 

Cheltuieli pentru crearea, 
dotarea și întreținerea 
centrelor, total 

mii lei 127,4 258,2 24,8 64   

Cheltuieli pentru alte 
servicii de educație 
incluzivă  

 mii lei           

Instituțiile de învățămînt primar (00200) 
Copii cu CES asigurați cu 
servicii de educație 
incluzivă  

unit. 311 248 186 160 162 

Cheltuieli totale pentru 
educația incluzivă mii lei 1.612,20 2.654,25 2.105,63 1.469,50 1.294,40 

Cost mediu pentru educația 
incluzivă / copil cu CES mii lei 5,18 10,70 11,32 9,18 7,99 

Numărul mediu al copiilor 
cu CES / cadru didactic de 
sprijin  

unit. 10,79 9,10 7,87 7,28 7,20 

Numărul mediu al copiilor 
cu CES/ centru de resurse unit 19,44 10,78 8,45 8,00 7,71 

Cadru didactic de sprijin:             

Numărul de unități (posturi) 
de personal în total 

unit. 28,83 27,24 23,62 21,98 22,5 

Cheltuieli pentru 
salarizarea personalului  

mii lei 1356,7 1501,1 1466,7 1403,1 1245,7 

Centre de resurse:             

Numărul de centre în total unit. 16,0 23,0 22,0 20 21 

Cheltuieli pentru crearea, 
dotarea și întreținerea 
centrelor, total 

mii lei 255,5 1150,3 597,7 66,4 48,7 

Cheltuieli pentru alte 
servicii de educație 
incluzivă  

 mii lei   2,9 41,2     

Instituțiile de învățămînt gimnazial (00201) 
Copii cu CES asigurați cu 
servicii de educație 
incluzivă  

unit. 5703 5898 5785 5781 5628 

Cheltuieli totale pentru 
educația incluzivă mii lei 31.477,90 32.797,82 37.547,88 41.356,64 38.778,10 

Cost mediu pentru educația 
incluzivă / copil cu CES mii lei 5,52 5,56 6,49 7,15 6,89 

Numărul mediu al copiilor 
cu CES / cadru didactic de 
sprijin  

unit. 12,25 11,25 10,68 10,22 10,07 

Numărul mediu al copiilor 
cu CES/ centru de resurse unit 13,02 12,24 11,17 10,57 11,06 

Cadru didactic de sprijin:             

Numărul de unități (posturi) 
de personal în total 

unit. 465,48 524,27 541,62 565,67 558,96 
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Denumire 
Unit.de 
măsură 

executat 
în mediu 

2015 

executat 
în mediu 

2016 

executat 
în mediu 

2017 

executat 
în mediu 

2018 

aprobat 
2019 

Cheltuieli pentru 
salarizarea personalului  

mii lei 24258,5 26265,3 32365,81 37294,7 37197,8 

Centre de resurse:             

Numărul de centre în total unit. 438,0 482,0 518,0 547 509 

Cheltuieli pentru crearea, 
dotarea și întreținerea 
centrelor, total 

mii lei 6343,3 5914,9 4365,3 4061,94 1580,3 

Cheltuieli pentru alte 
servicii de educație 
incluzivă  

 mii lei 876,1 617,6 816,8     

Instituțiile de învățămînt liceal (00203) 
Copii cu CES asigurați cu 
servicii de educație 
incluzivă  

unit. 3308 3438 3170 3150 3211 

Cheltuieli totale pentru 
educația incluzivă mii lei 22.936,20 21.709,81 21.452,23 22.039,66 20.929,70 

Cost mediu pentru educația 
incluzivă / copil cu CES mii lei 6,93 6,31 6,77 7,00 6,52 

Numărul mediu al copiilor 
cu CES / cadru didactic de 
sprijin  

unit. 10,94 11,20 10,70 10,49 10,08 

Numărul mediu al copiilor 
cu CES/ centru de resurse unit 12,48 13,48 13,10 12,65 13,21 

Cadru didactic de sprijin:             

Numărul de unități (posturi) 
de personal în total 

unit. 302,42 307,05 296,30 300,42 318,49 

Cheltuieli pentru 
salarizarea personalului  

mii lei 15242,30 16618,34 17335,48 20170,5 19756,5 

Centre de resurse:             

Numărul de centre în total unit. 265 255 242 249 243 

Cheltuieli pentru crearea, 
dotarea și întreținerea 
centrelor, total 

mii lei 7286,8 4458,37 3707,05 1869,16 1173,2 

Cheltuieli pentru alte 
servicii de educație 
incluzivă  

 mii lei 407,1 633,1 409,7     

Sursa: Ministerul Finanțelor Publice și prelucrarea autorilor 

 

Tabel 12.2. Numărul mediu al copiilor cu CES / cadru didactic de sprijin conform execuției bugetare 
pentru educație inclusivă 2015-2018  

Raion 
executat în 
mediu 2015 

executat în 
mediu 2016 

executat în 
mediu 2017 

executat în 
mediu 2018 

Florești 10,42 10,01 9,02 4,83 
Ungheni 14,41 12,73 7,38 8,05 
Bălți 12,18 8,09 9,33 8,77 
Cimișlia 12,24 11,30 8,85 9,18 
Fălești 9,32 8,88 9,52 9,22 
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Chișinău 10,15 9,90 10,18 9,30 
Strășeni 11,10 10,89 10,00 9,38 
Drochia 12,75 9,98 10,94 9,45 
Cahul 9,62 9,71 9,97 9,60 
Ialoveni 12,22 10,55 10,78 9,74 
Hîncești 8,60 13,74 11,60 10,06 
Călărași 12,93 12,67 9,04 10,16 
Nisporeni 11,63 14,31 11,09 10,20 
Ocnița 17,44 12,90 9,73 10,21 
Orhei 12,46 11,57 10,57 10,28 
UTA Găgăuzia 10,00 9,92 10,42 10,42 
Sîngerei 10,03 9,58 7,78 10,45 
Taraclia 10,59 9,33 9,33 10,48 
Glodeni 14,00 11,25 11,85 10,56 
Briceni 9,69 10,78 11,65 10,59 
Dondușeni 10,15 10,75 10,84 10,92 
Cantemir 14,17 14,17 10,89 10,95 
Basarabeasca 14,49 10,61 12,10 10,97 
Rezina 10,74 10,96 11,25 11,45 
Telenești 9,53 8,72 14,76 11,48 
Anenii Noi 13,67 10,11 10,84 11,48 
Edineț 12,50 12,77 13,03 11,61 
Rîșcani 8,49 9,42 10,74 11,73 
Soroca 11,09 9,90 12,66 12,03 
Leova 10,63 10,12 10,10 12,60 
Criuleni 23,57 19,60 9,85 13,09 
Căușeni 18,39 13,69 12,93 13,09 
Ștefan-Vodă 15,75 13,64 14,14 14,18 
Soldănești 16,92 16,08 15,36 14,43 
Dudăsari 15,56 18,13 14,49 15,56 

Sursa: Ministerul Finanțelor Publice și prelucrarea autorilor 

 

Tabel 12.3. Cost mediu pentru educația incluzivă / copil cu CESconform execuției bugetare pentru 
educație inclusivă 2015-2018  

Raion 
executat în 
mediu 2015 

executat în 
mediu 2016 

executat în 
mediu 2017 

executat în 
mediu 2018 

Criuleni 3,12 2,31 5,33 4,75 
Ștefan-Vodă 4,12 4,50 4,51 4,93 
Basarabeasca 4,68 5,08 4,81 4,94 
Soldănești 4,24 4,28 4,30 5,00 
Soroca 6,11 0,00 4,84 5,05 
Ialoveni 5,02 6,02 6,65 5,14 
Cantemir 3,66 3,82 5,06 5,25 
Căușeni 3,63 4,09 5,63 5,37 
Dudăsari 4,90 3,40 4,71 5,37 
Glodeni 3,55 3,90 4,81 5,52 
Dondușeni 4,48 8,88 5,17 5,54 
Edineț 4,66 4,25 5,27 5,72 
Anenii Noi 5,16 6,27 5,74 5,94 
Călărași 4,23 4,85 5,44 5,97 
Rîșcani 4,96 5,65 5,65 6,15 
Leova 5,70 4,98 4,82 6,58 
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Strășeni 5,52 5,50 9,22 6,91 
Hîncești 4,61 3,98 4,46 6,92 
Rezina 8,63 9,95 7,89 6,96 
Ocnița 3,78 4,39 6,50 6,96 
Chișinău 12,33 13,50 7,85 6,97 
Briceni 8,80 5,29 5,76 6,98 
Ungheni 4,61 3,90 8,41 7,05 
Sîngerei 6,25 6,60 8,85 7,09 
Telenești 6,73 6,71 6,42 7,10 
Cahul 5,80 5,79 6,63 7,12 
Cimișlia 4,79 5,16 6,70 7,15 
Nisporeni 6,96 5,71 6,12 7,68 
Drochia 5,04 5,39 6,06 7,98 
Taraclia 7,64 8,16 8,30 8,27 
Orhei 5,28 5,61 6,56 9,06 
Bălți 6,45 9,47 8,46 9,48 
UTA Găgăuzia 9,72 9,77 9,60 10,80 
Fălești 7,43 8,99 11,05 11,77 
Florești 13,58 16,07 14,87 18,40 

Sursa: Ministerul Finanțelor Publice și prelucrarea autorilor 
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Tabel 12.4. Reconstituirea activităților realizate pentru Planul de acțiuni 2015-2017  

Acţiunile Subacţiunile Instituţiile responsabile Termenele Indicatorii Evidența 
Obiectivul 1. Asigurarea  șanselor egale la o educație de calitate pentru fiecare copil, tînăr, adult, la toate nivelurile și ciclurile  sistemului de învăţămînt 
Consolidarea cadrului 
normativ naţional din 
perspectiva asigurării 
accesului la educaţie 
şi egalităţii de 
oportunități în 
domeniul 
învăţămîntului 
pentru fiecare copil, 
tînăr, adult 

1.1. Reconsiderarea 
conceptului de  educație 
incluzivă în Republica 
Moldova 

Ministerul Educației 2015 Conceptul de  
educație incluzivă 

actualizat 
 

Conform raportului MECC aferent anului 2016, conceptul 
dezvoltării educației incluzive a fost actualizat de către 
Ministerul Educației, cu sprijinul UNICEF și Centrului 
Republican de Asistență Psihopedagogică în anul 201655. 
 

1.2. Racordarea la cerinţele 
educaţiei incluzive a 
regulamentelor de organizare 
și funcționare a instituțiilor 
ce prestează servicii pentru 
persoanele cu dizabilităţi 
 
 

Ministerul Educației, 
Ministerul Muncii, 
Protecției Sociale și 

Familiei, 
Ministerul Sănătății 

2015-2016 5 regulamente 
revizuite şi aprobate 

Conform raportului MECC aferent anului 2015, în 
trimestrul III (2015) s-a realizat ajustarea Regulamentului 
pentru organizarea și funcționarea școlilor internat pentru 
copii orfani și rămași fără îngrijirea părinților la contextul 
perioadei de tranziție/ reorganizare graduală, in contextul 
instituirii/reorganizării structurilor, formelor, unităţilor de 
personal etc., pentru asigurarea asistenţei psihopedagogice 
necesare dezvoltării copilului cu CES. 
 
Conform raportului MECC aferent anului 2016, în scopul 
conceptualizării serviciilor de asistență psihopedagogică, 
logopedică, psihologică și a cadrului didactic de sprijin, au 
fost revizuite/elaborate:  

 Regulamentul serviciului psihopedagogic, 
 Regulamentul serviciului logopedic, 
 Regulamentul serviciului psihologic și 
 Regulamentul cadrului didactic de sprijin. 

De asemenea, în aceeași perioadă fost aprobat 
Regulamentul-tip de organizare și funcționare a instituției 
de învățământ special, aplicarea căruia asigură sporirea 
calității serviciilor educaționale, sociale și medicale, 
destinate copiilor cu cerințe educaționale speciale (copii și 
elevi cu deficiențe senzoriale și/sau dificultăți severe de 
învățare). 

1.3. Elaborarea și aprobarea 
actelor normative pentru  
reglementarea activității 
serviciilor  în scopul 
asigurării incluziunii 
educaționale a copiilor și 

Ministerul Educației, 
Ministerul Muncii, 
Protecției Sociale și 

Familiei, 
Ministerul Sănătății 

2015-2017 Acte normative 
elaborate și aprobate 
pentru structurile și 

serviciile create  

Conform informațiilor prezentate în cadrul listei 
materialelor elaborate de/cu suportul Lumos Foundation, în 
perioada 2015-2017 a fost elaborată Metodologia cu privire 
la evaluarea dezvoltării copilului (OME nr.99 din 
26.02.2015), Metodologia cu privire la organizarea și 
funcționarea Centrului de Resurse pentru Educația 

                                                             
55 Conform Listei materialelor (politici, acte normative și documente metodologice) elaborate de/cu suportul Lumos Foundation. 
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tinerilor cu cerinţe 
educaţionale speciale  

Incluzivă (OME nr.100 din 26.02.2015) 
 
Cu toate că, conform raportului MECC aferent anului 2016, 
Regulamentul cadrului didactic de sprijin a fost elaborat pe 
parcusul anului 2016, informațiile disponibile arată că 
Reperele  metodologice  privind  activitatea cadrului  
didactic  de  sprijin  în  instituţiile  de  învăţământ  general 
au fost aprobate prin Ordinul  Ministerului  Educaţiei, 
Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova nr. 209 din 27 
februarie 2018, iar Regulamentul privind activitatea 
cadrului didactic de sprijin din instituţiile de învăţământ 
general a fost aprobat în data de 20.06.201856, deci cu o 
oarecare întârziere. 
 
Conform informațiilor prezentate de către Lumos 
Foundation, Regulamentul de organizare și funcționare a 
instituției de educație timpurie – aspecte specifice 
dezvoltării educației incluzive a fost aprobat prin OME 
nr.254 din 11.10.2017.  
 
De asemenea, Structura-standard și Note metodologice 
privind elaborarea și implementarea Planului educațional 
individualizat în instituțiile de educație timpurie  a fost 
aprobat prin OME nr.1780 în data de 03.12.2018.  
 
În plus, deși Comisiile Multidisciplinare Intrașcolare au fost 
setate încă din anul 2013, pentru a asigura asistența 
specializată a copiilor cu dizabilități în instituțiile de 
învățămînt general, conform interviurilor realizate în cadrul 
evaluării,  Regulamentul Comisiei Multidisciplinare 
Intrașcolare a fost aprobat în prima jumătate a anului 2019, 
respectiv prin Ordinul nr. 683 din 03 iunie 201957. 

1.4. Revizuirea și racordarea 
regulamentelor de organizare 
și funcționare a instituțiilor 
de învățămînt de toate 
nivelurile la necesitățile 

Ministerul Educației 2015-2016 5 regulamente 
revizuite şi aprobate 

Regulamentul-tip de organizare și funcționare a instituțiilor 
de învățământ primar și secundar, 
ciclul I și II a fost aprobat prin ordinul ministrului educației 
nr.235 din 25.03.201658; 
 

                                                             
56 https://chisinauedu.md/sites/default/files/files/regulament_activitate_cadru_didactic_sprijin_0.pdf  
57 https://mecc.gov.md/sites/default/files/anexa_la_nr._683_din_03.06.2019.pdf  
58 https://mecc.gov.md/sites/default/files/regulament_organizare_si_functionare_institutii_invatamint_gene.pdf  



195 
 

copiilor și tinerilor cu 
dizabilități 

Regulamentul-cadru privind organizarea și funcționarea 
instituției de învățământ special  a fost aprobat prin ordinul 
ministrului educației nr.58 din 29.01.2016; 
 
Regulamentul-tip de organizare și funcționare a instituției 
de învățământ special, care asigura sporirea calității 
serviciilor educaționale, sociale și medicale, destinate 
copiilor cu cerințe educaționale speciale (copii și elevi cu 
deficiențe senzoriale și/sau dificultăți severe de învățare) a 
fost aprobat prin ordin Nr. 187 din 28.09.201759. 
 
Conform raportului anual aferent anului 2016, in anul de 
referinta a fost elaborat Regulamentul-tip de organizare și 
funcționare a instituției de educație timpurie si aprobat prin 
ordinul ministrului educației nr.297 din 22.04.2016. 
 

 1.5. Elaborarea și aprobarea 
actelor normative pentru 
reglementarea activității 
instituțiilor de învățămînt 
profesional-tehnic, 
preuniversitar (colegii) și 
superior în scopul asigurării 
accesului la formarea sau 
recalificarea profesională a 
persoanelor cu dizabilități care 
sînt în căutarea unui loc de 
muncă și a celor care din cauza 
stării de sănătate nu pot ocupa 
sau desfășura activitatea de 
muncă conform calificării pe 
care o dețin 

Ministerul Educației,  
Ministerul Muncii, 
Protecției Sociale și 

Familiei, 
Agenția Națională de 

Asigurare a Calității în 
Învățămîntul 
Profesional 

2015-2016 Acte normative 
elaborate și aprobate 

Consolidarea cadrului normativ de reglementare a 
organizării și funcționării instituțiilor de învățămînt 
profesional tehnic s-a materializat prin elaborarea și 
aprobarea  
 
Conform informațiilor dobâbdite de la Lumos Foundation (a 
se vedea lista materialelor elaborate de/cu ajutorul 
LUMOS), au fost adoptate unele reglementări privind 
dezvoltarea educației incluzive în învățământul profesional 
tehnic, prin OME nr.1430 din 27.02.2018, deci mult mai 
târziu raportat la perioada pentru care au fost prevăzute 
astfel de activități.  
De asemenea, conform raportului annual de activitate al 
MECC aferent anului 2018, în trimestrul 3 (2018), prin 
ordinul nr. 1430 din 25 septembrie 2018, au fost aprobate 
Reperelor metodologice privind educația incluzivă în 
învățământul profesional tehnic. 
 
Prin Hotărîrea Guvernului nr.191 din 22.04.2015, a fost 
aprobat Regulamentul de organizare și funcționare a 
ANACIP. ANACIP are ca prioritate  laborarea 
instrumentelor de evaluare, în vederea autorizării de 

                                                             
59 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=372843  
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funcţionare provizorie sau acreditare la toate cele 3  cicluri, 
dar şi pentru programele din învăţămîntul 
profesional tehnic. 
 
Conform raportului MECC aferent anului 2016, prin ordinul 
ministrului educației nr.234 din 25.03.2016 a fost aprobat 
Regulamentul de organizare a studiilor în învăţământul 
profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar 
în baza Sistemului de Credite de Studii Transferabile. 
 
În ceea ce privește perfecționarea cadrului normativ și de 
politici privind învățământul superior, conform raportului 
MECC din 2016, pentru tinerii din familiile social-
vulnerabile (copiii cu dizabilități, orfani, romi etc.), 
Ministerul Educației a alocat un număr distinct de locuri: 
circa 15% din numărul total de locuri cu finanțare bugetară.  
 

Ajustarea  cadrului 
de reglementare a 
finanțării  serviciilor 
pentru copiii și tinerii 
cu cerințe 
educaţionale speciale  

2.1. Elaborarea pachetelor 
standard de servicii pentru 
diferite grupuri de copii și 
tineri, precum și estimarea 
costurilor acestora 
 

Ministerul Educației, 
 Ministerul Muncii, 
Protecției Sociale și 

Familiei, 
Ministerul Sănătății, 
Ministerul Finanțelor 

2015-2017 Pachete standard de 
servicii specifice 

elaborate, 
costuri estimate 

Având în vedere faptul că Planul de implementare a 
Programului pentru perioada 2018-2020 prevede printre 
activități  

 elaborarea formulei de finanțare per copil în 
învățământul preșcolar, cu coeficienți de ajustare 
pentru incluziunea copiilor cu dizabilități,  

 elaborarea coeficienților de ajustare a formulei de 
finanțare per copil, în scopul asigurării incluziunii 
copiilor cu CES în învățământul general școlar 

activitatea de elaborare a pachetelor standard de servicii nu 
a fost realizată în intervalul de timp 2015-2020, aceasta 
fiind amânată pentru trimestul I si II al anului 2019.  
 
În plus, conform raportului anual de activitate al MECC 
aferent anului 2018, prin Hotărârea Guvenului nr. 862 din 
05.09.2018 a fost modificată Hotărârea Guvernului nr. 
868/2014 privind finanţarea în bază de cost standard per 
elev a instituţiilor de învățământ primar şi secundar general 
din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al 
doilea. 

Constituirea 
sistemului de 
structuri, instituții 
necesare pentru 

3.1. Cartografierea 
structurilor, organizațiilor, 
instituțiilor care prestează 
servicii educaționale și de 

Ministerul Educației, 
Ministerul Muncii, 
Protecției Sociale și 

Familiei, 

2015 Bază de date 
elaborată 

Conform raportului anual de activitate al MECC aferent 
anului 2014, pe parcursul anului 2014 a fost eloborată și 
experimentată baza de date complexă cu referire la copiii cu 
cerințe educaționale speciale, copiii dezinstituționalizați, 
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asigurarea accesului 
la educație a tuturor 
categoriilor de copii și 
tineri cu cerințe 
educaţionale speciale 

suport al copiilor și tinerilor 
cu cerinţe educaţionale 
speciale 

Ministerul Sănătății absolvenții ciclului gimnazial, care învață după un plan 
educațional individualizat, serviciile de asistență 
psihopedagogică. Prin urmare, această activitate a fost 
realizată mai devreme decât a fost programată.  

3.2. Promovarea cadrului 
normativ în vederea creării 
în instituțiile de educaţie 
preșcolară a  serviciilor de 
educație incluzivă necesare 
pentru asigurarea incluziunii 
educaționale a copiilor cu 
cerințe educaţionale speciale   

Ministerul Educației 
 

2015 - 2017 Cadru normativ 
promovat,  

centre de resurse  în  
25% din instituțiile de 
învățămînt preșcolar 

Conform Raportului cu privire la activitatea  serviciilor 
raionale/municipale de asistenţă psihopedagogică pentru 
anul 2017, la finalul anului 2017 existau 235 de CREI în 
instituțiile preșcolare din Republica Moldova, reprezentând  
16% din totalul institutiilor preșcolare (1458). Prin urmare, 
indicatorul setat nu a fost atins în intervalul propus.  
 
În ceea ce privește consoliarea cadrului normativ și de 
politici pentru educația timpurie, conform Raportului 
privind implementarea Strategiei sectoriale de cheltuieli 
pentru sectorul educaţiei în anul 2017, cadru normativ 
privind copii cu CES va fi elaborat în anul 2018, aspect ce a 
contribuit la întârzierea implementării acțiunii privind 
promovarea cadrului normativ în vederea creării în 
instituțiile de educaţie preșcolară a  serviciilor de educație 
incluzivă necesare pentru asigurarea incluziunii 
educaționale a copiilor cu cerințe educaţionale speciale. Pe 
de altă parte, informațiile existente în cadrul raportului 
anal de activitate al MECC aferent anului 2018, confirmă 
faptul că toate acțiunile în cadrul implementării 
Programului pentru anul 2017 au fost realizate. 
 

3.3. Elaborarea și pilotarea 
modelelor de asigurare a 
accesului la formare 
profesională al tinerilor cu 
cerinţe educaţionale speciale 

Ministerul Educației 
 

2015-2017 
 
 
 

Modele elaborate, 
modele pilotate 

 

Procesul de elaborare si pilotare a modelelor de asigurare a 
accesului la formare profesională al tinerilor cu cerinţe 
educaţionale speciale a fost demarat în cadrul de timp 
stabilit, însă, acesta a fost concretizat cu o oarecare 
întârziere. În acest context, conform raportului anual de 
activitate al MECC aferent anului 2018, în trimestrul III al 
anului 2018 a fost aprobat Ordinul nr. 1430 din 25 
septembrie 2018, cu privire la aprobarea Reperelor 
metodologice privind educația incluzivă în învățământul 
profesional tehnic. 
 
Astfel, conform interviurilor realizate, în perioada iulie 
2018-2020 se face pilotarea educației incluzive la 
învățământul profesional tehnic. Din septembrie 2019 va fi 
pilotată această viziune, deci cu întârziere.  
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Obiectivul 2. Formarea unei culturi şi a unei societăţi  incluzive în vederea incluziunii în comunitate a copiilor ş i tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale 
Instituționalizarea 
mecanismelor de 
conlucrare 
intersectorială 
în implementarea 
educației incluzive 

4.1. Oficializarea 
mecanismelor  intersectoriale 
de stabilire și asigurare a 
serviciilor de suport pentru 
copiii, tinerii cu cerinţe 
educaţionale speciale 
 

  

Ministerul Educației, 
Ministerul Muncii, 
Protecției Sociale și 

Familiei, 
Ministerul Sănătății, 

Ministerul Tineretului 
și Sportului 

2015-2016 Mecanisme 
intersectoriale 

oficializate 

Nu inteleg la ce se referă. Poate la Comisiile 
multidisciplinare intrașcolare? Daca da, planificarea-model 
a activității Comisiei multidisciplinare intrașcolare s-a 
realizat prin OME nr.158 din 23.03.2015. 

4.2. Asigurarea schimbului 
de date și informații între 
instituții și autorități privind 
prestarea serviciilor 
educaționale, sociale și 
medicale și beneficiarii 
acestora 
 
 

Ministerul Educației, 
Ministerul Muncii, 
Protecției Sociale și 

Familiei, 
Ministerul Sănătății,  

Ministerul Tineretului 
și Sportului   

2017 Bază de date 
veridică 

 

Nu au fost identificate evidențe clare cu privire la existența 
unei baze de date privind ssigurarea schimbului de date și 
informații între instituții și autorități privind prestarea 
serviciilor educaționale, sociale și medicale și beneficiarii 
acestora. O fi vorba despre Extinderea Sistemului 
Informaționalal Ministerului Educației pentru a asigura 
colectarea datelor din învățământul preșcolar, profesional 
tehnic și superior la care se face referire în raportul privind 
strategia sectoriala 201760? 

4.3. Elaborarea conceptului 
de servicii integrate și a  
mecanismului intersectorial 
de finanțare a acestora  
 
 

Ministerul Educației, 
Ministerul Finanțelor, 

Ministerul Muncii, 
Protecției Sociale și 

Familiei,  

2017  Concept de servicii 
integrate 
elaborat, 

mecanism 
intersectorial de 

finanțare elaborat 

Conform raportului anual de activitate al MECC aferent 
anului 2018, au fost pilotate modele noi de servicii integrate 
pentru incluziunea copiilor cu cerințe educaționale speciale 
(CES) în raioanele Cahul, Nisporeni, Călărași, Ungheni, 
Fălești și Ialoveni și elaborate suporturi metodologice 
pentru incluziunea copiilor cu tulburări din spectrul autist 

                                                             
60 PRIM a continuat susținerea consolidării Sistemului Informațional de Management în Educație (SIME), care include învățământul primar și secundar general, cît și 
includerea a noului modul pentru educația timpurie. Conform regulamentului privind sistemul de cartografiere a școlilor primare, gimnaziilor și liceelor, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 899 din 27.10.2014,  care prevede colectarea datelor în SIME de două ori pe an, datele școlare sunt permanent colectate și introduse în sistem, 
și sistemul poate genera date la nivel de școală. În baza datelor disponibile în SIME, a fost completată “Fișa școlii” pentru anul de studii 2015-2016. Fișele școlii au fost 
plasate pe pagina web http://sime.md:8080/, și tuturor școlilor li s-a solicitat să-și tipărească fișa și să o afișeze public. Fișa școlii a fost elaborată și aprobată prin ordinul 
Ministrului Educației nr. 1073 din 16 octombrie 2014, care face mai transparentă activitatea instituțiilor de învățământ și permite beneficiarilor să-și expună poziția 
civică referitor la administrarea instituției de învățământ. De asemenea, fișa școlii permite Ministerului Educației să monitorizeze abandonul școlar după gen și motivul 
plecării. În colaborare cu Compania IT „Cristalion -Plus ”  se lucrează la elaborarea mecanismului de generare automatizată a fișelor școlilor pentru a ușura procesul 
pentru administratorii sistemului. Fișele școlii pentru anul de studii 2016/2017 urmează să fie plasate pe pagina web http://sime.md:8080/ în luna februarie-martie 2018. 
Totodată, a fost implementat mecanismul de monitorizare (contor) a numărului de persoane care au vizualizat fișele școlilor pe fiecare raion per instituție pe web-portalul 
sime.md:8080.    
Este necesar de menționat oferirea de către Banca Mondială a unui grant în mărime de 365 mii USD, destinat pentru consolidarea capacităților SIME, un instrument 
eficient de colectare a datelor în sistemul educațional. Obiectivul acestui Proiect a constat în consolidarea calităţii, gradului de transparenţă şi utilizării statisticilor din 
domeniul învăţămîntului pentru a informa mai bine reformele educaționale în curs de desfășurare în Republica Moldova. Acordul de Grant a fost semnat și ratificat de 
către Parlamentul Republicii Moldova la 03 martie 2016 și a întrat în vigoare la 4 aprilie 2016. Proiectul a fost implementat de către Ministerul Educației, cu suportul 
unei echipe de consultanți din cadrul PRIM, care au fost responsabili pentru managementul financiar și de achiziții. 
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Ministerul Sănătății, 
Ministerul Tineretului 

și Sportului 

 și cu deficiențe/dizabilități de vedere. 
 
 

4.4. Stabilirea 
parteneriatelor cu societatea 
civilă pentru dezvoltarea 
serviciilor în domeniul 
educației incluzive 

Ministerul Educației 
(Centrul Republican de 

Asistență 
Psihopedagogică), 
Ministerul Muncii, 
Protecției Sociale și 

Familiei 

2015-2017 5 parteneriate 
dezvoltate 

Pe parcursul perioadei 2015-2017, pentru realizarea 
proiectelor în domeniul educației, Ministerul Educației a 
avut o conlucrare eficientă cu un șir de donatori și 
organizații internaționale: 

 Kultur Kontakt Moldova 
 CCF Moldova 
 Lumos 
 UNICEF 
 Parteneriate pentru Fiecare Copil 

Dezvoltarea culturii 
incluzive 

5.1. Organizarea campaniilor 
de mediatizare și  
responsabilizare socială în 
scopul promovării educației 
incluzive  
 

Ministerul Educației 
(Centrul Republican de 

Asistență 
Psihopedagogică), 
Ministerul Muncii, 
Protecției Sociale și 

Familiei, 
Ministerul Sănătății 

2015-2017  5  instituții media 
care reflectă obiectiv 
procesul de educație 

incluzivă, numărul de 
instruiri 

Conform raportului anual de activitate al MECC aferent 
anului 2015, pe parcursul anului 2015, a continuat 
campania de promovare şi mobilizare privind incluziunea 
educaţională „Vino cu mine, şcoala e şi pentru tine!”, lansată 
în anul 2013, în scopul promovării incluziunii educaţionale, 
precum şi sensibilizării opiniei publice privind dreptul 
copiilor de a avea şanse egale la educaţie și a se bucura de 
un sistem de învățămînt prietenos. 
În plus, în același an, Alianța ONG-urilor active în domeniul 
protecției sociale a copilului și familiei, CCF Moldova și 
Centrul „Speranța”, în parteneriat cu Ministerul Educației 
au organizat, în perioada 4-10 mai 2015, Săptămîna Globală 
pentru Acțiune, care a avut loc simultan în circa 100 de țări. 
Acțiunea s-a desfășurat cu scopul de a sensibiliza și informa 
opinia publică cu privire la dreptul copiilor cu dizabilități la 
educație într-un mediu incluziv, prin desfășurarea 
Campaniei sociale „Drepturi egale - oportunități 
egale. Educație pentru toți”. 
De asemenea, în cadrul proiectului „Dinamizarea procesului 
de Educaţie Incluzivă în Republica Moldova”, Alianța ONG-
urilor active în domeniul protecției sociale a copilului și 
familiei, în parteneriat cu Ministerul Educației a fost lansat 
un film motivaţional în domeniul educației incluzive. Rolul 
acestuia a constat în sensibilizarea opiniei publice privind 
dreptul la educație al tuturor copiilor. 
 

5.2. Elaborarea şi publicarea 
materialelor informative în 
scopul promovării educației 

Ministerul Educației 
(Centrul Republican de 

2015-2016 
 

10 tipuri de materiale 
informative elaborate 

și publicate, 

Conform rapoartelor de activitate a MECC, o serie de 
materiale informative au fost elaborate și publicate în 
perioada 2015-2016. De exemplu, pe parcursul anului 2015, 
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incluzive: pentru copii, 
părinți, educatori, cadre 
didactice, asistenți sociali şi 
medicali, reprezentanți ai 
autorităților administrației 
publice locale 

Asistență 
Psihopedagogică), 

Ministerul Sănătății 
 
 
 

50 000 de beneficiari a continuat campania de promovare şi mobilizare privind 
incluziunea educaţională „Vino cu mine, şcoala e şi pentru 
tine!”, lansată în anul 2013, în scopul promovării incluziunii 
educaţionale, precum şi sensibilizării opiniei publice privind 
dreptul copiilor de a avea şanse egale la educaţie și a se 
bucura de un sistem de învățămînt prietenos. În cadrul 
campaniei au fost difuzate materiale video şi audio, 
distribuite postere, organizate seminare şi grupuri de 
discuţii în 
vederea promovării dialogului la nivel naţional şi local cu 
privire la importanţa și avantajele incluziunii. 
Conform raportului SAP aferent anului 2016, pentru 
părinţi/reprezentanţi legali au fost desfăşurate activităţi de 
informare şi sensibilizare, în număr de 2961 activităţi, la 
care au participat 4640 părinţi. 
Ateliere de lucru au fost realizate şi cu cadrele didactice din 
instituţiile de învăţământîn număr de 2396 activităţi, la 
care au participat 6839 cadre didactice. 
Pentru cadrele didactice de sprijin (CDS) au fost desfăşurate 
diverse activităţi (seminare, ateliere de lucru etc), în total 
2324 activităţi, la care au participat 6877 CDS. 
Un alt grup ţintă, pentru care au fost realizate activităţi de 
informare şi formare în domeniul educaţiei incluzive au fost 
educătorii, pentru care au fost organizate 1403 activităţi, la 
care au participat 2611 educatori. 
Pentru manageri şcolari au fost organizate 2636 activităţi, 
în care au fost cuprinşi un număr de 3419 participanţi. 
Pentru managerii instituţilor preşcolare au fost realizate 
1743 activităţi, la care au participat un număr de 2418 
participanţi. 
Reprezentanţii APL au beneficiat de instruiri cu diverse 
subiecte, în total au fost realizate 281 activităţi, la care au 
participat 462 specialişti. 
 
Activităţi de informare/formare au fost realizate şi cu alţi 
specialişti din domeniul protecţiei copilului (asistenţi 
sociali, reprezentanţi ai Centrelor de sănătate prietenos 
tinerilor), în total 607 activităţi, în care au fost cuprinşi 768 
participanţi. 
Pentru buna desfaşurare a activităţilor de instruire, 
specialiştii SAP au elaborat suport informaţional, materiale 
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didactice.  
• 118 materiale de suport metodic elaborate în 
echipă, distribuite în timpul vizitelor de lucru și în cadrul 
activităților organizate de către specialiştii din cadrul SAP 
Cantemir. 
• Elaborarea Programelor individualizate de 
intervenție, pentru copii cu dizabilităţi intelectuale  
• Fișe de lucru individuale și de grup, pliante, 
chestionare de evaluare, suport video  
• Program complex de intervenție în corectarea 
dislexiei, disgrafiei, fișe cu cuvinte paronime, set de exerciții 
pentru dezvoltarea motoricii fine, fișe de evaluare  
• Prezentări Power-Point  
• Pliante  informative  
 

5.3. Organizarea 
evenimentelor publice 
(sesiuni ştiinţifice, conferinţe 
naţionale şi internaţionale, 
simpozioane, seminare, mese 
rotunde etc.), a  emisiunilor 
radio şi TV care să abordeze 
tema incluziunii educaţionale 
şi sociale a copiilor şi 
tinerilor cu cerinţe 
educaţionale speciale, 
precum şi promovarea 
cazurilor de succes 

Ministerul Educației 
(Centrul Republican de 

Asistență 
Psihopedagogică), 

Ministerul Sănătății 

2015-2017 
 

25 de evenimente 
organizate, 

3 500 de participanți 
 
 
 
 

Conform raportului SAP aferent anului 2015, referitor la 
comunicări în mass –media, pe parcursul anului 2015 au 
fost realizate comunicări TV, Radio, Publicaţii. 
La compartimentul Comunicări în mass-media: TV, radio au 
fost realizate 16 activități; „Publicaţii” - 10. În total 
Serviciile raionale/municipale de asistenţă psihopedagogică 
au desfăşurat 35 activităţi. 
La capitolul Informare/comunicare/sensibilizare publică au 
fost desfăşurate în total: 54 activităţi, printre care se 
enumeră: seminare de instruire pentru președinții CMI; 
managerii instituțiilor de învăţămînt; CDS; CD; părinţi; 
mese rotunde cu părinţii copiilor cu CES, CDS; şedințe de 
lucru cu directorii instituţiilor preşcolare şi preuniversitare; 
APL. 
La capitolul „Diseminare bune practici” au fost realizate 14 
activităţi: seminare, mese rotunde, traininguri, focus-grup, 
ateliere de lucru, schimb de experienţă: 
 

5.4. Asigurarea accesului la 
informaţie şi mijloacele de 
comunicare, inclusiv la 
tehnologiile şi sistemele 
informatice şi de comunicaţii, 
al copiilor şi tinerilor cu 
dizabilităţi din instituțiile de 
învățămînt (alfabetul Braille, 

Ministerul Educației 
(Centrul Republican de 

Asistență 
Psihopedagogică),   

Ministerul Sănătății 

2015-2017 
 

100 % copii și tineri  
informați 

Conform raportului MECC aferent anului 2016, pe 
parcursul anului 2016 s-a avut în vedere dotarea 
școlilor cu echipament special, necesar pentru 
instruirea persoanelor cu dizabilități. În acest context,  
a fost aprobat Planul de acțiuni privind informatizarea 
învățământului general, 2016-2020 (ordinul ministrului 
educației nr.541 din 07.06.2016). 
la finele anului 2016, a fost demarat procesul de dezvoltare 
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limbajul mimico-gesticular 
etc.) 

a unei pagini web în domeniul educației incluzive 
(incluziune.edu.gov.md), care este gestionată de Centrul 
Republican de Asistență Psihopedagogică. Site-ul este 
destinat tuturor 
actorilor implicați în procesul educațional, cuprinde 
informații utile despre educația copiilor cu cerințe 
educaționale speciale, despre materiale didactice 
accesibilizate, inclusiv despre organizarea webinariilor 
tematice pentru cadrele didactice. Pagina web va dispune de 
acces pentru persoanele cu dizabilități senzoriale. 

Obiectivul 3. Reintegrarea socioeducaţională a copiilor aflaţi în instituţiile de tip rezidenţial, în vederea reducerii, pînă în anul 2017,  a numărului de copii plasaţi în aceste instituţii cu  
40% şi reorganizării a cel puţin 25%  din instituţiile de învăţămînt de tip rezidenţial 
Reorganizarea  
sistemului de 
învățămînt special 

6.1. Evaluarea complexă a  
tuturor școlilor de tip-
internat pentru copiii orfani 
și rămași fără îngrijirea 
părinților (gimnazii-internat) 
și instituțiilor de învățămînt 
special 

Ministerul Educației 
(Centrul Republican de 

Asistență 
Psihopedagogică)  

2015-2016 Rapoarte de evaluare 
aprobate pentru 
fiecare instituție, 

documente de 
planificare a 

reorganizării fiecărei 
instituții aprobate 

Conform Raportului MECC aferent anului 2015, în 
trimestrul IV al anului 2015 au fost elaborate și prezentate 
Rapoarte în Secția Juridică, pe baza evaluării instituțiilor de 
învățămînt de tip rezidențial. 
 

6.2. Transformarea școlilor 
internat pentru copiii orfani 
și rămași fără îngrijirea 
părinților în servicii sociale, 
în funcție de necesitate 

Ministerul Educației, 
Ministerul Muncii, 
Protecției Sociale și 

Familiei 

2015-2016 100% copii din școlile-
internat pentru copiii 
orfani și rămași fără 
îngrijirea părinților 
învață în școlile din 

localitate, 
80% din instituţii 

transformate 

Conform Raportului MECC 2015, de la 01.09.2015 toți copiii 
din instituțiile rezidențiale merg în școlile din comunitate 
(excepție - IR din or. Bender). 
 
Conform Raportului MECC 2015, în ceea ce privește 
transformarea școlilor internat, în anul de referință au fost 
înregistrate următoarele transformări. 

 1 instituție reorganizată: Gimnaziul-internat nr.2 a 
fost reorganizat în instituție de învățămînt de tip 
gimnaziu (Decizia CM Chișinău din 19.05.2015).  

 4 instituții lichidate:  
Școala-internat auxiliară, s. Răzălăi, r-nul Sîngerei (Decizia 
CR Sîngerei din 19.03.2015). 
Școala-internat auxilară din or. Nisporeni (Decizia CR 
Nisporeni nr. 8/6 din 17.09.2015). 
Școala-internat auxiliară din s. Visoca, r. Soroca (HG nr.824 
din 20.11.15). 
Școala-internat auxiliară din or. Strășeni (Decizia CR 
Strășeni nr.7/32 din 27.11.2015). 
 
La finele anului 2015, sistemul rezidențial și de învățămînt 
special din subordinea Ministerului 
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Educație a cuprins 30 de instituții, dintre care 19 în 
subordinea APC și 8 în subordinea APL, în care 
erau instituționalizați 1573 de copii, inclusiv: 21 de copii 
într-o casa de copii, 564 de copii în 8 școli internat 
pentru copii orfani și rămași fără îngrijirea părinților, 439 
de copii în 6 școli speciale și 549 de copii în 14 școli-internat 
auxiliare. 
 
Conform raportului de activitate MECC din 2016, la finele 
anului 2016, ca urmare a procesului de 
dezinstituționalizare, în 9 instituții de tip rezidențial și de 
învățământ special nu se aflau copii. Instituțiile respective 
urmau a fi lichidate. 
 
Pe de altă parte, raportul menționează faptul că în cele 21 
de instituții rezidențiale și de învățământ special din 
subordinea Ministerului Educației și autorităților publice 
locale de nivelul al doilea sunt 1365 de copii.  
 
Trebuie mentionat că în anul 2018, procesul de 
dezinstituționalizare a a continuat, iar prin Hotărârea 
Guvernului nr.86 din 24 ianuarie 2018 cu privire la unele 
instituții rezidențiale, s-a decis lichidarea Casei de Copii, 
mun. Bălţi; Şcolii de tip-internat pentru copii orfani şi 
rămaşi fără îngrijirea părinţilor, mun. Bălţi; Şcolii-internat 
auxiliare, s. Corten, r-nul Taraclia; Şcolii-internat auxiliare, 
s. Grinăuţi-Moldova, r-nul Ocniţa); 

6.3. Reconsiderarea 
instituțiilor de învățămînt 
special pentru copiii cu 
dizabilităţi senzoriale  

Ministerul Educației, 
Ministerul Sănătății 

2017 Centrul republican 
educațional-

recuperatoriu pentru 
copiii cu dizabilităţi 

senzoriale 

Nu există evidențe cu privire la acest aspect, lucru ce poate 
să însemne de fapt că această acțiune nu a fost 
implementată. Dar ea nu este prevăzută nici în planul de 
acțini pe 2018-2020.  

Racordarea  formelor 
de organizare a 
educației pentru copiii 
și tinerii cu 
dizabilităţi la 
cerințele educaţionale 
speciale ale acestora 

7.1. Stabilirea formelor 
serviciilor de  educație și de 
suport pentru copiii, tinerii 
cu cerințe educaţionale 
speciale, cu dizabilităţi 
multiple, asociate sau severe 

Ministerul Educației 
(Centrul Republican de 

Asistență 
Psihopedagogică), 

Ministerul Sănătății   

2016-2017 Formele serviciilor de 
educație și suport 

stabilite 

Nu-mi este clar la ce face referire. În anul 2015 a fost 
realizată analiza contingentului copiilor cu dizabilități 
severe, a ofertei și cererii de servicii educaționale și sociale 
pentru respectiva categorie de copii, precum și 
analiza cadrului normativ din perspectiva asigurării 
accesului la educație a copiilor/elevilor cu dizabilități severe, 
însă nu există evidențe privind formele serviciilor de 
educație și suport stabilite. 
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7.2. Pilotarea modelelor de  
asigurare a  accesului la  
educație al copiilor cu 
dizabilităţi  multiple, 
asociate sau severe, cu 
dizabilităţi senzoriale 

Ministerul Educației  2016-2017 Modele pilotate  Pilotarea modelelor s-a realizat cu o oarecare întârziere. 
Conform raportului anual de activitatee al MECC aferent 
anului 2018, au fost pilotate modele noi de servicii integrate 
pentru incluziunea copiilor cu cerințe educaționale speciale 
(CES) în raioanele Cahul, Nisporeni, Călărași, Ungheni, 
Fălești 
și Ialoveni și elaborate suporturi metodologice pentru 
incluziunea copiilor cu tulburări din spectrul autist și cu 
deficiențe/dizabilități de vedere; 

7.3. Elaborarea  auxiliarelor 
didactice în conformitate cu 
nevoile copiilor şi tinerilor cu 
deficienţe severe 

Ministerul Educației 
(Centrul Republican de 

Asistență 
Psihopedagogică)  

2015-2017 5 auxiliare didactice 
elaborate și aprobate 

Informațiile colectate din diferite surse identifică 
materialele didactice, însă nu sunt denumite ca fiind 
auxliare didactice.  

7.4. Dezvoltarea programelor 
de  consiliere şi ghidare în 
carieră a copiilor şi tinerilor 
cu cerințe educaţionale 
speciale 

Ministerul Educației  
(Centrul Republican de 

Asistență 
Psihopedagogică), 
Ministerul Muncii, 
Protecției Sociale și 
Familiei, Ministerul 

Tineretului și Sportului 

2015 3 programe dezvoltate Sursele de date identifică faptul că la finalul anului 2015 nu 
s-a reușit elaborarea Ghidului de orientare și consiliere a 
elevilor din învățămîntul profesional tehnic.  
Conform raportului MECC din 2016, a fost elaborat modulul 
Dezvoltarea personală și proiectarea carierei 
(pentru clasele V-XII), aprobat și implementat prin ordinul 
ministrului educației nr.859 din 04.10.2016, însă acesta nu 
se adresează și copiilor și tinerilor cu cerințe educaționale 
speciale.  
 
Astfel, nu au fost dezvoltate cele 3 programe de consiliere și 
ghidare în carieră a copiilor şi tinerilor cu cerințe 
educaţionale speciale. 
 

Obiectivul 4. Elaborarea și dezvoltarea cadrului de asigurare a calității pe dimensiunea educație incluzivă 
Definirea calității 

educației incluzive în 
sistemele de 

standarde de calitate 
pentru instituții, 

servicii 

8.1. Elaborarea şi revizuirea 
standardelor de calitate 
pentru diferite tipuri de 
instituții și organizații care 
prestează servicii de educație 
incluzivă 

Ministerul Educației 2016-2017 3 standarde elaborate 
și revizuite 

Conform Metodologiei de evaluare a instituțiilor de 
învățământ general  a ANACEC, au fost adoptate o serie de 
standarde, încă din anul 2013, respectiv 2018 

 Standardele de calitate pentru instituţiile de 
învăţământ primar şi secundar general din 
perspectiva şcolii prietenoase copilului, aprobate 
prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 970 din 
11.10.2013;  

 Standardele de competență profesională a cadrelor 
de conducere din învățământul general, aprobate 
prin Ordinul Ministerului Educației, Culturii și 
Cercetării nr. 1124 din 20.07.2018; 

 Standardele de competență profesională a cadrelor 
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didactice din învățământul general, aprobate prin 
Ordinul Ministerului Educației, Culturii și 
Cercetării nr. 1124 din 20.07.2018; 

 Standardele de dotare minimă a cabinetelor  la 
disciplinele școlare în instituțiile de învățământ 
secundar general, aprobate prin ordinul 
Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 
193 din 26.02.2019; 

 Standardele minime de dotare a instituției de 
educație timpurie, aprobate prin Ordinul 
Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 
253 din 11.10.2017; 

 Standardele operaționale minime pentru 
instituțiile de învățământ primar și secundar 
general, aprobate prin ordinul Ministerului 
Educației nr. 61 din 10.02.2015; 

8.2. Realizarea cercetărilor 
fundamentale şi aplicative în 
domeniul educaţiei incluzive, 
în vederea îmbunătățirii și 
monitorizării procesului de 
implementare 

Ministerul Educației, 
Institutul de Științe ale 

Educației 

2015-2017 3 cercetări realizate Astfel de cercetări au fost amânate pentru perioada 2018-
2020. (A se vedea sectiunea 4.2. Proiectarea și realizarea 
cercetărilor aplicative în scopul asigurării dezvoltării 
continue și a consolidării educației incluzive din Planul 
aferent perioadei 2018-2020).  
 
 

Implementarea 
standardelor  de 

calitate în educația 
incluzivă 

9.1. Evaluarea nivelului de 
corespundere a instituțiilor 
de învățămînt  cu  
standardele de calitate 
pentru instituțiile de 
învățămînt din perspectiva 
şcolii prietenoase copilului 
 

Ministerul Educației 
(Inspectoratul Şcolar 

Naţional) 

2015-2017 50 de instituții 
evaluate anual, 

cota instituțiilor ce 
corespund 

standardelor 

Conform raportului anual de activitate al MECC pentru 
anul 2016, 50% din școlile beneficiare corespund 
standardelor. 
 
Cu toate acestea, conform sursei menționate, evaluarea 
externă rămâne o problemă în continuare, deoarece Agenția 
Națională de Asigurare a Calității în Învățământul 
Profesional și-a început activitatea în anul 2016. 

9.2. Elaborarea mecanismelor 
şi instrumentelor de 
acreditare a prestatorilor 
serviciilor de abilitare/ 
reabilitare psihopedagogică a 
copiilor cu  cerințe 
educaţionale speciale 
(organizaţii 
neguvernamentale, instituții 
de învățămînt etc.) 

Ministerul Educației 
(Centrul Republican de 

Asistență 
Psihopedagogică, 

Inspectoratul Național 
Școlar) 

 
2015-2017 

 
Mecanisme şi 

instrumente elaborate 

Nu au fost regăsite evidențe cu privire la acest aspect.  
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 9.3. Evaluarea și acreditarea 
prestatorilor serviciilor de 
formare în domeniul 
educației incluzive (instituții 
de formare inițială și 
continuă, organizaţii 
neguvernamentale, instituții 
de învățămînt etc.) 

Ministerul Educației 
(Centrul Republican de 

Asistență 
Psihopedagogică) 

 
 
 

2016 Numărul prestatorilor  
acreditați 

 
 
 
 

Nu au fost regăsite evidențe cu privire la acest aspect. 

Obiectivul 5. Consolidarea capacităților instituționale la toate nivelurile de învățămînt pentru asigurarea accesului, relevanței și calității educației incluzive 
Ajustarea 

infrastructurii 
instituțiilor de 
învățămînt la 

cerințele copiilor, 
tinerilor cu cerințe 

speciale 

10.1. Dezvoltarea serviciilor 
de suport pentru copiii cu 
cerințe educaţionale speciale 
în instituțiile de învățămînt  

Ministerul Educației 
  

2015-2017 150 de instituții 
dispun de centre de 

resurse, 
 150 de instituţii în 

care activează 
psihopedagogii 

speciali, 
150 de instituţii în 

care activează 
logopezi, 

 500 de instituţii în 
care activează cadre 
didactice de sprijin 

Conform raportului SAP aferent anului 2017, numărul total 
de CREI în raioane/municipii îl constituie 915 CREI.  
În plus, la finalul anului 2017, în SAP-uri activau 41 
psihopedagogi, dintre care în concediul de maternitate se 
aflau 4 psihopedagogi din SAP Rîşcani, SAP Cimişlia, SAP 
Anenii-Noi, SAP Hînceşti, iar 2 specialişti activau prin 
cumul din SAP Edineţ, SAP Făleşti. 
 
În Serviciile raionale/municipale de asistenţă 
psihopedagogică activa un număr de 42 logopezi, dintre care 
logopedul din SAP Hînceşti activa prin cumul. În plus, în 
ceea ce privește numărul de specialişti din instituţii care 
prestează servicii în CREI, la finalul anului 2017 existau 68 
de logopezi în în instituţii de educaţie timpurie, și 98 în 
instituţii de învăţământ primar şi secundar general. 
 
În ceea ce privește numărul cadrelor didactice de sprijin, în 
cadrul instituțiilor de învățământ din republică, total, la 
finele anului 2017 erau angajate 966,65 unități în număr de 
1214  CDS, care activau în 998 instituții de învățământ. În 
116  de instituții de educaţie timpurie din țară erau angajate 
100,15 unități de CDS, în număr de 121 persoane. Per total 
în raioane/municipii din republică erau angajate 866,5 
unități de CDS, cu un număr de 1093 CDS, care activau în 
882 instituții de învățământ primar şi secundar general. 

10.2. Accesibilizarea 
infrastructurii în instituțiile 
de învățămînt de toate 
nivelurile pentru copiii şi 
tinerii cu dizabilităţi 

Ministerul Educației 
 

2015-2017 100 % instituții 
dispun de 

infrastructură 
accesibilizată în 
conformitate cu 

necesitatea 

Conform raportului SAP aferent anului 2017, infrastructura 
Serviciului și a instituțiilor de învățământ este parţial 
accesibilă pentru copiii cu dizabilităti. La fel a fost 
identificată și în anul 2018, aspect ce enotă faptul că 
activitatea s-a prelungit și în anii ulteriori. 
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10.3. Dotarea instituțiilor de 
învățămînt special cu 
echipamente necesare pentru 
facilitarea învăţării copiilor și 
tinerilor cu dizabilități 
senzoriale şi locomotorii 
 

Ministerul Educației 
 

2015-2016 80% din instituții 
dotate cu 

echipamente necesare 

Unele dintre recomandările raportului SAP aferent anului 
2016 și 2017 fac referire la asigurarea accesibilității 
mediului fizic pentru toți copiii si tinerii cu dizabilitati, 
dotarea cu materiale și mijloace tehnice  pentru copii cu 
dizabilități neurosenzoriale, aspect ce confirmă faptul că 
activitatea s-a implementat și în anii următori (2017, 2018 
si chiar 2019).  

10.4.  Reglementarea 
condițiilor de procurare a 
unităților de transport 
pentru transportarea copiilor 
la instituțiile de învățămînt, 
ținîndu-se cont și de 
necesităţile copiilor cu cerințe 
educaţionale speciale  

Ministerul Educației 
 

2015-2017 Cerinţe stabilite la 
achiziţionarea 

transportului pentru 
instituțiile  de 

învăţămînt 

Abia în 2018 a fost elaborat proiectul actualizat al 
Regulamentului cu privire la transportarea elevilor, confor, 
raportului MECC din anul 2018. A fost elaborat raportul la 
finele semestrului I, sistematizat la nivel național privind 
transportarea elevilor și necesitățile privind transportarea, 
la nivelul OLSDÎ. 
 
Hotărârea Guvernului nr.751 din 25.07.2018 pentru 
aprobarea proiectului de lege privind importul unor mijloace 
de transport; 

Formarea 
profesională a 

resurselor umane  

11.1.  Consolidarea  și 
dezvoltarea competențelor 
profesionale ale specialiștilor 
Centrului Republican de 
Asistență Psihopedagogică și 
serviciilor de asistență 
psihopedagogică pe domenii 
specifice  

Ministerul Educației 
 

2015-2017 250 de angajați  au 
beneficiat de  formări 

În perioda de referință au fost derulate o serie de activități 
de dezvoltare a competențelor profesionale ale specialiștilor 
CRAP și SAP pe domenii specific. Printre acestea, se 
numără: 
- 3 ateliere de lucru cu participarea reprezentanților din 11 
Servicii de asistență psihologică (dispoziția ministrului 
educației nr.525 din 04.11.2016);  
- 6 activități de consultanță pentru circa 240 de specialiști 
din cadrul Serviciilor de asistență psihologică și OLSDÎ 
(dispozițiile ministrului educației nr.240 din 02.06.2016 și 
nr.447 din 23.09.2016);  
- 4 seminare metodice cu referire la abordarea 
individualizată, în dependență de contextul intervenției 
(psihologică, psihopedagogică, logopedică, pedagogică), 
pentru 247 de specialiști din cadrul Serviciilor de asistență 
psihologică (dispoziția ministrului educației nr.87 din 
04.03.2016);  
- 8 seminare metodice cu referire la educația copiilor cu 
autism, copiilor cu dizabilități de auz și vedere, realizate în 
parteneriat cu KulturKontakt Austria pentru circa 160 de 
specialiști ai Serviciilor de asistență psihologică și ai 
Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică 
(dispozițiile ministrului educației nr.162 din 15.04.2016, 
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nr.219 din 23.05.2016, nr.311 din 12.07.2016, nr.515 din 
28.10.2016, nr. 638 din 29.11.2016);  
- 5 ateliere practice cu referire la incluziunea educațională a 
copiilor cu dizabilități neuromotorii, organizate pentru 59 de 
specialiști din instituțiile educaționale și Serviciile de 
asistență psihologică (dispoziția ministrului educației nr.185 
din 23.09. 2016);  
- 6 ateliere de lucru privind educația copiilor cu deficiențe de 
auz, organizate pentru 76 de cadre didactice și specialiști din 
16 Servicii de asistență psihologică (dispoziția ministrului 
educației nr.526 din 04.11.2016); 
- 4 module de formare privind organizarea procesului 
educațional și asistența copiilor cu cerințe educaționale 
speciale, realizate în raioanele Orhei și Sângerei pentru 70 
de cadre didactice de sprijin și președinți ai comisiilor 
multidisciplinare intrașcolare (dispoziția ministrului 
educației nr.24 din 02.02.2016). 
 

11.2. Formarea  inițială și 
continuă a cadrelor didactice  
și  manageriale la toate 
nivelurile de învățămînt în 
vederea asigurării incluziunii 
educaționale a  copiilor și 
tinerilor cu cerințe speciale și 
a diminuării numărului 
copiilor neșcolarizați și 
predispuși abandonului 
școlar 

Ministerul Educației 
 

2015-2017 
 

2 500 de cadre 
didactice au beneficiat 
de formări inițiale și 

continue 

În perioada de referință au fost derulate o serie de activități 
de formare continuă a cadrelor didactice și manageriale la 
toate nivelurile de învățământ. În acest context, conform 
raportului anual de activitate al MECC aferent anului 2015, 
cu concursul societății civile (FCPS, LUMOS, Keyston, Pas 
cu Pas) a fost inițiat un proces de instruire a cadrelor 
didactice și manageriale din instituțiile de educație timpurie 
în problematica educației incluzive, în rezultatul căruia: 

 au fost instruite 361 de cadre didactice, manageri 
de grădinițe, specialiști în educația timpurie din 
cadrul OLSDÎ; 

 180 de cadre didactice și manageriale au fost 
instruite în 2 module de mentorat (18 seminare de 
câte 32 de zile). 

 Au fost negociate, cu Ambasada Republicii Cehia, 2 
proiecte de instruire în domeniul educației 
timpurii, în cadrul cărora s-a prognozat instruirea, 
pe parcursul anilor 2016-2017, a 750 de cadre 
didactice și manageriale din instituțiile de educație 
timpurie. 

 În scopul eficientizării procesului de implementare 
a TIC în educaţie, conform programului IntelTeach, 
au fost instruite 200 de cadre didactice de la diverse 
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discipline şcolare. 
Pe parcurul anului 2016 a continuat procesul de formare 
continuă a cadrelor didactice. Astfel, conform raportului 
anual de activitate a MECC, în anul de referință au fost 
organizate: 

 4 module de formare privind organizarea 
procesului educațional și asistența copiilor cu 
cerințe educaționale speciale, realizate în raioanele 
Orhei și Sângerei pentru 70 de cadre didactice și 
președinți ai comisiilor multidisciplinare 
intrașcolare (dispoziția ministrului educației nr.24 
din 02.02.2016). 

Astfel, deși pentru anul 2017 nu există o evidență statistică 
clară a nmărului de cadre didactice formate, procesul de 
formarre a continuat inclusiv pe parcursuul anului 2018. În 
acest sens, conform raportului anual de activitate al MECC 
aferent anului 2018, de formare profesională continuă 
gratuită au beneficiat circa 18 mii de cadre didactice; 

11.3. Revizuirea și 
introducerea în cadrul 
programelor de formare 
inițială și continuă a 
modulelor de formare în 
educația incluzivă pentru 
managerii instituțiilor de 
învățămînt preșcolar și 
preuniversitar, cadrele 
didactice, cadrele didactice de 
sprijin 

Ministerul Educației 
 

2015-2017 Module de formare în 
educația incluzivă 

revăzute și introduse 
în programele de 

formare 

Conform raportului MECC de activitate aferent anului 
2015, pe parcusul anului vizat s-a realizat implementarea 
modulelor de educaţie incluzivă în curricula specialităţilor 
pedagogice.  
 
Cu toate acestea, activitatea privind includerea modulelor 
în domeniul educației incluzive în programele de formare 
continuă a managerilor și cadrelor didactice din 
învățământul general și profesional tehnic  a fost amânată 
pentru perioada 2018-2020, conform planului de 
implementare a Programului pentru anii 2018-2020.  

11.4. Fortificarea 
capacităţilor echipelor 
intersectoriale (alcătuite din 
educatori, asistenţi sociali şi 
medicali), instituite în 926 de 
localităţi rurale,  pentru a 
promova educaţia incluzivă şi 
incluziunea sociala a copiilor 
cu cerinţe educaţionale 
speciale 
 

Ministerul Educației, 
Ministerul Muncii, 
Protecției Sociale și 

Familiei, 
Ministerul Sănătății 

2015-2017 100 % echipe 
intersectoriale 

fortificate 

În scopul asigurării accesului la educația incluzivă, în 
perioada 2015-2017 s-a avut în vedere elaborarea si 
revizuirea Conceptului general al educației incluzive, 
Conceptului incluziunii educaționale a copiilor cu 
dizabilități severe și a Conceptului incluziunii educaționale 
a copiilor cu dizabilități senzoriale. 
Conceptele actualizate cuprind întregul traseu educațional 
al copilului, determină modalitatea de 
conlucrare intersectorială în procesul de asigurare a 
dreptului la educație, stabilirea serviciilor de suport, 
precum și de identificare a barierelor în asigurarea 
educației.  
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Cu toate că interviurile realizate în cadrul prezentei 
evaluări au confirmat faptul că la nivelul raionalor există 
echipe intersectoriale, documentele consultate nu identifică 
astfel de structuri și este dificil de apreciat dacă în toate cele 
926 de localități rurale au fost instituite astfel de echipe, în 
cadrul de timp estimat.  

11.5. Dezvoltarea 
capacităţilor managerilor 
şcolari pentru planificarea şi 
managementul eficient al 
resurselor financiare alocate 
educaţiei incluzive 

Ministerul Educației 
 

2015-2017  1 500 de manageri 
formați 

Conform raportului MECC aferent anului 2015, cu suportul 
Proiectului UE „Asistenţă tehnică pentru domeniul 
învăţămînt şi formare profesională în 
Republica Moldova”, cadrele manageriale din instituţiile de 
învăţămînt profesional tehnic cu rezultate bune, obţinute ca 
urmare a cartografierii instituţiilor, au beneficiat de un 
program de instruire în domeniul managementului inclusiv 
în tematica managementul financiar. 
 
Desi nu se mentionează la ce fel de activități de formare au 
participat, conform raportului SAP aferent anului 2016, 
pentru manageri şcolari au fost organizate 2636 activităţi, 
în care au fost cuprinşi un număr de 3419 participanţi. 
Pentru managerii instituţilor preşcolare au fost realizate 
1743 activităţi, la care au participat un număr de 2418 
participanţi.  
 
Cu toate acestea, nu există evidențe clare cu privire la 
numărul de manageri formați în planificareea și 
managemtul resurselor financiare alocate educației 
incluzive.  
 

11.6. Dezvoltarea centrelor 
metodice consultative în baza 
instituțiilor cu practici 
incluzive 

Ministerul Educației 
  

2016-2017 Centre metodice 
create în 5 instituții 
de învățămînt din 

regiunile țării 

Această activitate a fost amânată pentru anul 2019, conform 
planului de actiuni pentru perioada 2018-2020 
(Desemnarea, în baza rezultatelor monitorizării/ evaluării, 
a instituțiilor de învățământ general (școlar și preșcolar), 
centre metodologice în domeniul educației incluzive).  

Dezvoltarea 
produselor 

curriculare  de suport 
pentru educația 

incluzivă 

12.1. Elaborarea ghidurilor 
practice pentru cadrele 
didactice pe domenii 
 

Ministerul Educației  
(Centrul Republican de 

Asistență 
Psihopedagogică) 

 

2016-2017 
 

2 publicații pe an O serie de ghiduri au fost programate in planul de actiuni 
pentru implementarea Programului aferent 2018-2020 
Printre acestea se număra 1.1. 

 Elaborarea Ghidului metodologic Strategii de lucru 
în clasa în care sunt incluși copii cu CES 

 Elaborarea Ghidului metodologic privind 
incluziunea copiilor cu dizabilități severe în 
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învățământul general. 
 Elaborarea Ghidului metodologic privind 

incluziunea copiilor cu CES în învățământul 
profesional tehnic 

 Elaborarea Reperelor metodologice privind 
elaborarea /adaptarea materialelor didactice 
pentru lucrul cu copiii cu CES 

 Elaborarea Ghidului privind orientarea 
profesională și ghidarea în carieră pentru tinerii cu 
CES 

Conform documentelor conultate nu există evidențe cu 
privire la ghiduri practice elaborate în perioada 2016-2017.  
 

12.2. Elaborarea materialelor 
de suport pentru cadrele 
didactice din instituțiile de 
învățămînt preșcolar, 
preuniversitar și universitar, 
precum şi pentru 
părinți/persoane în grija 
cărora se află copii cu cerințe 
educaţionale speciale 

Ministerul Educației 
(Centrul Republican de 

Asistență 
Psihopedagogică) 

 

2017 6 materiale elaborate 
 

Atât interviurile realizate, cât si documentele consultate 
(Rapoarte SAP, Studiu Implementarea educaţiei incluzive 
în Republica Moldova 2017), scot în evidență lipsa 
materialelor suport pentru cadrele didactice.În plus, au fost 
identificate unele probleme care necesită soluționare, în 
activitatea CREI, și anume: dotarea insuficientă a unor 
CREI cu echipament și materiale didactice; 
Acest aspect evidențiază faptul că elaborarea materialelorlo 
de suport a fost decalată pentru perioada ulterioară.  

12.3. Crearea unei biblioteci 
digitale pentru cadrele 
didactice și părinții copiilor, 
tinerilor cu cerințe 
educaţionale speciale 

Ministerul Educației 
(Centrul Republican de 

Asistență 
Psihopedagogică) 

 

2017 
 

Biblioteca  
online creată 

Nu au fost identificate evidente cu privire la crearea unei 
biblioteci digitale pentru anul avut in vedere.  

Obiectivul 6. Asigurarea colaborării și transparenței în procesul de implementare a planului   
Dezvoltarea 

mecanismelor de 
colaborare, 

consultanță și schimb 
de informații cu 
organizațiile ne-

guvernamentale și cu 
părinții în procesul de 

implementare a 
planului 

 

13.1. Includerea părinților 
copiilor cu cerințe 
educaţionale speciale în 
calitate de membri ai 
Consiliului consultativ 
privind reformarea 
sistemului rezidențial de 
îngrijire și dezvoltare a 
educației incluzive  

 

Ministerul Educației 
 

2015 5 părinţi incluşi Nu au fost identificate evidente cu privire la includerea 
parintilor in calitate de membri in Consiliul Consultativ.  

13.2. Organizarea ședințelor 
consultative periodice cu 
participarea organizațiilor 

Ministerul Educației 
 

2015-2017 10 ședinţe 
consultative 
organizate 

Conform rapoartelor SAP, în intervalul preconizat au fost 
realizate o serie de ședințe de lucru cu o serie de insttuții, 
inclusive cu ONG-uri. De exemplu, în anul 2017 au avut loc 
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ne-guvernamentale și 
grupurilor de părinți cu 
privire la educația incluzivă  

118 ședințe cu ONG-urile.  
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Anexa 13. Impact 
 

Tabelul 13.1. Dinamica populației cu vârsta cuprinsă între 5 și 18 ani în raport cu populația totală 

 

 

Dinamica populației 5-18 ca raportul dintre populația cu vârsta între 5 și 18 și populația totală

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018/2011 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018/2011 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018/2011
Mun. Chisinau 13,39% 12,97% 12,55% 12,38% 12,26% 12,20% 12,17% 12,22% 91,25% 14,68% 14,26% 13,84% 13,69% 13,62% 13,57% 13,54% 13,62% 92,78% 12,24% 11,83% 11,41% 11,21% 11,06% 11,00% 10,97% 10,99% 89,76%
Nord 17,04% 16,47% 15,93% 15,48% 15,19% 14,97% 14,83% 14,78% 86,73% 18,30% 17,67% 17,10% 16,63% 16,35% 16,11% 15,96% 15,90% 86,88% 15,90% 15,37% 14,87% 14,42% 14,14% 13,92% 13,79% 13,76% 86,54%
..Mun. Balti 13,76% 13,43% 13,11% 12,87% 12,74% 12,72% 12,76% 12,84% 93,33% 15,23% 14,94% 14,58% 14,31% 14,24% 14,27% 14,24% 14,37% 94,29% 12,51% 12,14% 11,86% 11,64% 11,47% 11,41% 11,50% 11,55% 92,34%
..Briceni 16,61% 16,20% 15,88% 15,53% 15,22% 15,04% 14,83% 14,70% 88,47% 17,92% 17,48% 17,20% 16,89% 16,53% 16,31% 16,07% 15,87% 88,58% 15,43% 15,03% 14,67% 14,29% 14,02% 13,88% 13,69% 13,62% 88,26%
..Donduseni 16,25% 15,73% 15,26% 14,76% 14,47% 14,17% 14,03% 13,87% 85,36% 18,03% 17,34% 16,78% 16,29% 15,90% 15,59% 15,48% 15,28% 84,76% 14,69% 14,32% 13,92% 13,41% 13,22% 12,91% 12,76% 12,61% 85,88%
..Drochia 16,77% 16,20% 15,71% 15,27% 14,91% 14,62% 14,47% 14,45% 86,19% 18,08% 17,49% 16,90% 16,43% 16,00% 15,67% 15,48% 15,40% 85,19% 15,57% 15,04% 14,64% 14,23% 13,92% 13,67% 13,55% 13,58% 87,21%
..Edinet 16,29% 15,80% 15,28% 15,02% 14,90% 14,79% 14,69% 14,68% 90,08% 17,58% 16,98% 16,46% 16,23% 16,19% 16,03% 15,93% 15,93% 90,59% 15,14% 14,73% 14,21% 13,94% 13,74% 13,67% 13,58% 13,55% 89,50%
..Falesti 19,07% 18,43% 17,85% 17,21% 16,93% 16,67% 16,54% 16,54% 86,73% 19,89% 19,13% 18,58% 17,98% 17,72% 17,39% 17,29% 17,24% 86,65% 18,31% 17,76% 17,16% 16,49% 16,18% 15,99% 15,82% 15,89% 86,78%
..Floresti 17,60% 16,93% 16,31% 15,71% 15,44% 15,30% 15,32% 15,31% 87,03% 18,76% 18,02% 17,35% 16,70% 16,38% 16,20% 16,24% 16,19% 86,26% 16,52% 15,92% 15,35% 14,80% 14,56% 14,47% 14,47% 14,50% 87,79%
..Glodeni 18,34% 17,80% 17,14% 16,50% 16,31% 16,11% 15,88% 15,75% 85,89% 19,46% 18,91% 18,24% 17,61% 17,42% 17,20% 17,02% 16,79% 86,26% 17,30% 16,78% 16,14% 15,47% 15,28% 15,09% 14,83% 14,79% 85,47%
..Ocnita 14,85% 14,42% 13,94% 13,69% 13,53% 13,30% 13,15% 13,03% 87,76% 16,30% 15,75% 15,15% 14,84% 14,74% 14,51% 14,44% 14,28% 87,60% 13,54% 13,22% 12,84% 12,66% 12,43% 12,20% 11,99% 11,89% 87,77%
..Riscani 17,36% 16,74% 16,15% 15,72% 15,39% 15,18% 15,13% 15,09% 86,91% 18,74% 18,10% 17,46% 17,01% 16,72% 16,45% 16,39% 16,34% 87,22% 16,09% 15,49% 14,95% 14,54% 14,16% 14,02% 13,97% 13,93% 86,57%
..Singerei 20,85% 19,97% 19,21% 18,59% 18,11% 17,61% 17,31% 17,16% 82,29% 21,53% 20,62% 19,86% 19,33% 18,88% 18,49% 18,26% 18,12% 84,17% 20,20% 19,35% 18,60% 17,88% 17,37% 16,75% 16,41% 16,23% 80,33%
..Soroca 17,74% 17,00% 16,29% 15,73% 15,27% 14,85% 14,48% 14,44% 81,39% 18,92% 18,13% 17,37% 16,70% 16,15% 15,71% 15,30% 15,24% 80,58% 16,62% 15,94% 15,26% 14,81% 14,44% 14,04% 13,71% 13,67% 82,25%
Centru 18,99% 18,31% 17,73% 17,21% 16,92% 16,70% 16,60% 16,56% 87,21% 19,89% 19,17% 18,58% 18,03% 17,76% 17,52% 17,43% 17,40% 87,48% 18,13% 17,48% 16,91% 16,43% 16,12% 15,92% 15,81% 15,76% 86,92%
..Anenii noi 17,68% 17,29% 16,78% 16,28% 16,05% 15,81% 15,69% 15,62% 88,37% 18,23% 17,88% 17,38% 16,91% 16,68% 16,38% 16,25% 16,21% 88,92% 17,16% 16,73% 16,20% 15,68% 15,44% 15,26% 15,15% 15,07% 87,82%
..Calarasi 18,76% 17,90% 17,20% 16,41% 16,03% 15,80% 15,64% 15,63% 83,34% 19,48% 18,54% 17,84% 16,99% 16,73% 16,54% 16,44% 16,48% 84,57% 18,06% 17,29% 16,58% 15,85% 15,35% 15,09% 14,87% 14,82% 82,04%
..Criuleni 18,94% 18,37% 17,80% 17,37% 17,16% 17,02% 16,97% 17,02% 89,84% 19,90% 19,31% 18,82% 18,32% 18,12% 17,81% 17,81% 17,90% 89,95% 18,03% 17,47% 16,82% 16,47% 16,24% 16,28% 16,17% 16,17% 89,72%
..Dubasari 17,95% 17,20% 16,57% 16,21% 15,84% 15,59% 15,31% 15,23% 84,84% 19,09% 18,34% 17,64% 17,12% 16,57% 16,37% 16,11% 16,03% 83,99% 16,86% 16,10% 15,55% 15,34% 15,13% 14,83% 14,55% 14,46% 85,79%
..Hincesti 19,88% 19,08% 18,53% 17,88% 17,39% 17,05% 16,83% 16,65% 83,74% 20,57% 19,74% 19,21% 18,49% 18,07% 17,72% 17,57% 17,45% 84,87% 19,21% 18,43% 17,86% 17,28% 16,72% 16,40% 16,10% 15,86% 82,56%
..Ialoveni 18,35% 17,81% 17,43% 17,07% 16,95% 16,94% 17,02% 17,06% 92,97% 19,09% 18,55% 18,13% 17,80% 17,76% 17,65% 17,77% 17,85% 93,50% 17,63% 17,09% 16,75% 16,36% 16,17% 16,25% 16,29% 16,29% 92,40%
..Nisporeni 20,59% 19,78% 19,09% 18,54% 18,06% 17,73% 17,38% 17,18% 83,42% 21,29% 20,42% 19,68% 19,13% 18,66% 18,38% 18,00% 17,83% 83,74% 19,91% 19,16% 18,51% 17,96% 17,47% 17,11% 16,78% 16,55% 83,12%
..Orhei 17,82% 17,17% 16,65% 16,22% 15,98% 15,88% 15,85% 15,88% 89,11% 19,08% 18,41% 17,79% 17,31% 17,16% 17,09% 17,04% 17,09% 89,55% 16,66% 16,02% 15,60% 15,22% 14,89% 14,76% 14,75% 14,77% 88,64%
..Rezina 18,07% 17,44% 16,82% 16,43% 16,21% 16,04% 16,06% 16,06% 88,87% 18,70% 17,93% 17,31% 16,99% 16,71% 16,60% 16,60% 16,57% 88,62% 17,46% 16,96% 16,35% 15,88% 15,72% 15,50% 15,54% 15,55% 89,07%
..Straseni 18,26% 17,65% 17,21% 16,79% 16,67% 16,53% 16,63% 16,84% 92,21% 19,09% 18,53% 18,07% 17,65% 17,43% 17,22% 17,23% 17,45% 91,41% 17,46% 16,80% 16,38% 15,97% 15,94% 15,88% 16,05% 16,25% 93,08%
..Soldanesti 20,15% 19,57% 18,88% 18,18% 18,13% 17,84% 17,73% 17,65% 87,58% 21,11% 20,42% 19,86% 19,03% 19,09% 18,83% 18,70% 18,65% 88,34% 19,24% 18,76% 17,96% 17,36% 17,21% 16,89% 16,80% 16,69% 86,72%
..Telenesti 21,52% 20,56% 19,76% 19,02% 18,51% 17,97% 17,65% 17,33% 80,50% 22,29% 21,26% 20,45% 19,62% 19,10% 18,58% 18,28% 17,95% 80,53% 20,77% 19,87% 19,08% 18,43% 17,93% 17,37% 17,03% 16,71% 80,47%
..Ungheni 19,34% 18,61% 18,01% 17,55% 17,27% 17,05% 16,98% 16,98% 87,80% 20,77% 20,00% 19,37% 18,88% 18,56% 18,32% 18,23% 18,15% 87,36% 18,02% 17,33% 16,76% 16,33% 16,08% 15,88% 15,82% 15,90% 88,24%
Sud 19,30% 18,55% 17,87% 17,25% 16,84% 16,53% 16,29% 16,09% 83,37% 20,07% 19,27% 18,56% 17,95% 17,58% 17,29% 17,08% 16,89% 84,13% 18,56% 17,85% 17,21% 16,58% 16,14% 15,80% 15,53% 15,32% 82,56%
..Basarabeasca 18,77% 18,11% 17,42% 16,78% 16,09% 15,46% 15,12% 14,77% 78,70% 19,58% 19,01% 18,40% 17,73% 17,08% 16,59% 16,24% 16,00% 81,73% 18,01% 17,27% 16,50% 15,89% 15,17% 14,40% 14,06% 13,62% 75,62%
..Cahul 18,57% 17,83% 17,19% 16,64% 16,25% 16,06% 15,82% 15,61% 84,03% 19,39% 18,61% 17,99% 17,43% 17,13% 16,99% 16,77% 16,53% 85,24% 17,81% 17,09% 16,45% 15,90% 15,43% 15,19% 14,93% 14,75% 82,78%
..Cantemir 21,10% 20,30% 19,42% 18,74% 18,40% 18,12% 17,81% 17,70% 83,89% 21,74% 20,96% 20,05% 19,44% 19,08% 18,85% 18,54% 18,42% 84,73% 20,45% 19,63% 18,78% 18,05% 17,73% 17,39% 17,09% 16,98% 83,00%
..Causeni 19,09% 18,45% 17,96% 17,49% 17,18% 16,93% 16,77% 16,59% 86,88% 20,30% 19,56% 18,96% 18,41% 18,13% 17,81% 17,67% 17,51% 86,25% 17,93% 17,38% 16,99% 16,59% 16,26% 16,07% 15,88% 15,69% 87,49%
..Cimislia 20,00% 19,00% 18,00% 17,01% 16,28% 15,72% 15,30% 14,83% 74,14% 20,71% 19,65% 18,61% 17,67% 16,95% 16,37% 15,99% 15,56% 75,16% 19,33% 18,38% 17,40% 16,38% 15,63% 15,09% 14,63% 14,12% 73,07%
..Leova 19,38% 18,57% 17,96% 17,19% 16,72% 16,55% 16,44% 16,30% 84,08% 19,86% 19,09% 18,34% 17,50% 17,12% 17,06% 16,99% 17,00% 85,57% 18,91% 18,05% 17,58% 16,88% 16,32% 16,05% 15,90% 15,60% 82,50%
..Stefan voda 19,94% 19,21% 18,61% 18,07% 17,70% 17,35% 17,13% 17,05% 85,50% 20,47% 19,53% 18,93% 18,50% 18,13% 17,73% 17,60% 17,48% 85,38% 19,42% 18,89% 18,29% 17,64% 17,29% 16,96% 16,67% 16,62% 85,60%
..Taraclia 17,44% 16,86% 16,26% 15,81% 15,65% 15,31% 15,09% 14,94% 85,66% 18,10% 17,46% 16,85% 16,45% 16,36% 16,04% 15,88% 15,66% 86,55% 16,82% 16,30% 15,69% 15,19% 14,97% 14,61% 14,33% 14,25% 84,72%
U.T.A. Gagauzia 17,76% 17,15% 16,62% 16,28% 16,25% 16,18% 16,22% 16,32% 91,91% 19,04% 18,38% 17,78% 17,37% 17,28% 17,18% 17,20% 17,34% 91,05% 16,57% 16,01% 15,55% 15,27% 15,30% 15,26% 15,30% 15,38% 92,83%

Ambele sexe Barbati Femei
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Tabelul 13.2. Copii cu dizabilitati in virsta de pina la 18 ani aflati in evidenta (la sfirsitul anului) la 
1000 copii de virsta respectiva pe Raioane/Regiuni si Ani 

Copii cu dizabilitati in virsta de pina la 18 ani aflati in evidenta (la sfirsitul anului) la 1000 copii de virsta 
respectiva pe Raioane/Regiuni si Ani 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017/2011 

Total pe tara 20,2 20,4 18,9 18,6 18,7 18,6 18,3 90,59% 

Municipiul Chisinau 17,4 18 17,3 17,2 17,4 18,1 16,5 94,83% 

Nord 22 22,2 19,9 18,9 19,4 19,4 19,4 88,18% 

..Municipiul  Balti 20,6 21,7 19,6 19,3 18,9 17,8 17,7 85,92% 

..Briceni 26,6 28,7 19,9 20,2 20,6 22,1 21,7 81,58% 

..Donduseni 20,8 21,4 17,6 19,7 19,7 21,4 22,3 107,21% 

..Drochia 24 23,6 26,7 19,7 20,4 18,5 19,9 82,92% 

..Edinet 25,1 25,1 23,3 19,7 21,4 20,4 18,2 72,51% 

..Falesti 19,3 19,8 16,3 18,1 18,1 17,7 17,9 92,75% 

..Floresti 20,5 21,3 16,5 16,4 17,2 17,4 17,2 83,90% 

..Glodeni 17,4 18,4 17,1 15,7 16,2 16,4 15,3 87,93% 

..Ocnita 29,3 25,3 21,3 20,2 21,7 28,8 31,8 108,53% 

..Riscani 22,7 22,4 22,7 19,8 21,4 21,5 13,2 58,15% 

..Singerei 19,4 19,2 18,1 18,1 17,8 17,7 18,9 97,42% 

..Soroca 23,1 22,8 20,1 20,7 21,1 19,8 19,3 83,55% 

Centru 20,5 20,6 19,4 18,9 18,9 18,5 18,8 91,71% 

..Anenii Noi 19,3 18,6 18 17,6 14,7 15,4 16,4 84,97% 

..Calarasi 19,8 19 19,1 16,7 12,2 17,8 16,8 84,85% 

..Criuleni 23,7 23,1 18,4 21,1 20,1 18,2 18 75,95% 

..Dubasari 20,8 19,5 19,2 17,5 17,9 15,9 13,2 63,46% 

..Hincesti 16,4 18,6 17,3 16,4 17,7 15,6 20,4 124,39% 

..Ialoveni 22,1 22,3 18,8 20,4 19,9 19,4 19 85,97% 

..Nisporeni 15,9 18 15,8 13,8 17,6 18,2 16,9 106,29% 

..Orhei 23,7 23,1 19,7 22,4 21,5 21,4 20,7 87,34% 

..Rezina 22,9 23,7 23,3 20,4 22,7 21 20,8 90,83% 

..Straseni 21 22,6 19,6 18,5 19,6 18 20,8 99,05% 

..Soldanesti 22,3 21,1 22 20,3 20,4 20,7 18,9 84,75% 

..Telenesti 24,8 24,1 22,3 22,3 24,2 22,3 21,9 88,31% 

..Ungheni 16,7 16,4 20,8 17,9 17,4 17,5 18 107,78% 

Sud 18,3 18,9 17,2 17,7 17,9 16,9 16,7 91,26% 

..Basarabeasca 27,8 28,5 24,3 26,1 26,3 22,3 20,7 74,46% 

..Cahul 18,3 18,1 16,8 17,9 17,1 15 15,5 84,70% 

..Cantemir 20,7 21,4 21,4 18,1 20,4 20 18,3 88,41% 

..Causeni 10,5 11,5 9,2 16,9 15,5 15,7 14,9 141,90% 

..Cimislia 16,6 17,5 16,3 15,5 15,5 15,7 15,6 93,98% 

..Leova 19,6 18,9 17 16,2 15,2 15,2 15,4 78,57% 

..Stefan Voda 19,4 19,9 15,6 16,1 17,4 16,2 16,9 87,11% 

..Taraclia 24 27,3 28,9 21 24 21,4 22,7 94,58% 

U.T.A Gagauzia 24,2 23,1 22 22 21,2 22 21,4 88,43% 
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Tabelul 13.3. Elevi din învățământul primar și secundar pe raioane, regiuni, ani

 

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Final/First 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Final/First
Total pe tara 352053 339936 333430 332691 334443 333118 94,62% 990 956 938 937 943 940 94,95%
Municipiul Chisinau 78807 79405 80878 83197 86224 88445 112,23% 980 981 993 1014 1044 1062 108,37%
Regiunea Nord 93529 89222 86874 86143 85845 85002 90,88% 940 900 880 876 876 872 92,77%
..Municipiul  Balti 13555 13292 13551 13904 14272 14764 108,92% 905 885 899 919 942 973 107,51%
..Briceni 7256 6814 6496 6386 6379 6227 85,82% 981 928 891 881 887 872 88,89%
..Donduseni 3697 3607 3433 3453 3390 3333 90,15% 846 833 801 813 805 799 94,44%
..Drochia 8173 7809 7629 7555 7462 7310 89,44% 924 887 873 871 866 854 92,42%
..Edinet 7605 7189 7045 6968 6902 6856 90,15% 932 886 873 868 866 866 92,92%
..Falesti 9267 8854 8511 8348 8193 8108 87,49% 1008 965 930 916 902 898 89,09%
..Floresti 8625 8177 7910 7781 7698 7648 88,67% 972 928 903 896 892 893 91,87%
..Glodeni 6164 5718 5366 5245 5128 5000 81,12% 1020 952 900 884 869 852 83,53%
..Ocnita 4130 3921 3849 3861 3895 3829 92,71% 753 722 713 721 731 723 96,02%
..Riscani 6362 6061 5936 5838 5768 5606 88,12% 926 886 874 865 861 843 91,04%
..Singerei 9921 9470 9163 8926 8833 8579 86,47% 1072 1025 994 971 962 938 87,50%
..Soroca 8774 8310 7985 7878 7925 7742 88,24% 876 830 798 788 792 779 88,93%
Regiunea Centru 108143 104141 101060 99823 99209 97494 90,15% 1020 984 956 947 943 931 91,27%
..Anenii Noi 8156 7846 7550 7432 7443 7396 90,68% 978 941 905 891 894 891 91,10%
..Calarasi 7133 6936 6704 6543 6484 6310 88,46% 909 889 862 845 842 824 90,65%
..Criuleni 7972 7676 7460 7485 7462 7412 92,98% 1082 1042 1013 1017 1015 1010 93,35%
..Dubasari 3297 3085 2921 2874 2893 2831 85,87% 937 874 827 815 822 817 87,19%
..Hincesti 12302 11726 11129 10820 10673 10353 84,16% 1015 971 926 904 895 873 86,01%
..Ialoveni 10701 10442 10302 10336 10388 10407 97,25% 1063 1035 1017 1018 1022 1022 96,14%
..Nisporeni 7098 6737 6492 6274 6149 5856 82,50% 1074 1023 990 959 943 904 84,17%
..Orhei 11770 11558 11410 11438 11413 11313 96,12% 939 923 913 916 917 912 97,12%
..Rezina 5097 4940 4796 4743 4708 4550 89,27% 995 968 944 939 938 912 91,66%
..Straseni 9553 9228 9144 9043 8998 8934 93,52% 1037 1001 991 979 975 971 93,64%
..Soldanesti 4636 4350 4176 4121 4093 4025 86,82% 1092 1033 996 992 992 983 90,02%
..Telenesti 7684 7248 6829 6673 6409 6175 80,36% 1051 995 941 928 897 870 82,78%
..Ungheni 12744 12369 12147 12041 12096 11932 93,63% 1086 1054 1036 1029 1033 1022 94,11%
Regiunea Sud 53956 50892 48807 47568 46946 45649 84,60% 1007 953 917 897 889 868 86,20%
..Basarabeasca 2576 2402 2292 2244 2206 2158 83,77% 898 839 804 794 785 771 85,86%
..Cahul 12828 12207 11738 11450 11415 11105 86,57% 1028 980 942 920 918 895 87,06%
..Cantemir 6525 6183 5923 5742 5533 5362 82,18% 1048 996 956 930 899 874 83,40%
..Causeni 9545 9129 8929 8778 8832 8650 90,62% 1045 1005 987 974 983 968 92,63%
..Cimislia 5730 5219 4781 4544 4434 4247 74,12% 943 864 796 763 750 725 76,88%
..Leova 5343 5051 4812 4721 4614 4438 83,06% 1004 952 911 898 883 854 85,06%
..Stefan Voda 7351 6877 6671 6509 6317 6180 84,07% 1035 973 948 927 906 891 86,09%
..Taraclia 4058 3824 3661 3580 3595 3509 86,47% 922 876 840 825 830 813 88,18%
U.T.A Gagauzia 16151 14959 14614 14768 14990 15226 94,27% 998 925 903 912 926 942 94,39%

Elevi - total Elevi la 10000 locuitori
Elevi in institutiile de invatamint primar si secundar general pe Raioane/Regiuni si Ani
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Tabelul 13.4. Rata de cuprindere in niveluri educationale pe sexe, 2010/11-2017/18 

Rata de cuprindere in niveluri educationale pe sexe, 2011/11 - 2017/18 

    Invatamintul prescolar   
    2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 Final/First 
Bruta Ambele sexe 77,1 79,6 82,1 83,8 83,9 85,1 86,5 86,7 112,45% 
  Baieti 77,4 80,3 82,8 84,3 84,3 84,8 87 86,8 112,14% 
  Fete 76,9 79 81,3 83,2 83,4 85,4 85,9 86,6 112,61% 
Neta Ambele sexe 75,8 78,3 80,6 81,6 82,3 83,6 85,3 85,5 112,80% 
  Baieti 76 78,9 81,3 82 82,6 83,2 85,8 85,5 112,50% 
  Fete 75,7 77,7 79,9 81,2 82 84 84,9 85,5 112,95% 
    Invatamintul primar   
    2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 Final/First 
Bruta Ambele sexe 93,6 93,8 93,8 93,1 92,4 91,8 91,3 90,6 96,79% 
  Baieti 94 93,9 93,7 93,3 92,9 92,1 91,4 90,6 96,38% 
  Fete 93,2 93,7 93,8 92,9 91,9 91,4 91,1 90,6 97,21% 
Neta Ambele sexe 87,8 87,9 87,9 87,1 86,9 86,9 86,5 86,3 98,29% 
  Baieti 88,5 88,2 88,1 87,5 87,5 87,5 87 86,4 97,63% 
  Fete 87,1 87,6 87,6 86,8 86,2 86,2 86 86,2 98,97% 
    Invatamintul gimnazial   
    2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 Final/First 
Bruta Ambele sexe 88,1 87,5 86,7 87 86,8 86,7 86,6 86,6 98,30% 
  Baieti 88,4 88 87,1 87,4 86,9 87,2 86,8 87 98,42% 
  Fete 87,8 87 86,2 86,7 86,7 86,2 86,3 86,1 98,06% 
Neta Ambele sexe 83,3 82,9 82,3 82,6 82,3 82,4 82,2 82,1 98,56% 
  Baieti 83,6 83,3 82,6 82,9 82,6 83,1 82,6 82,6 98,80% 
  Fete 83,1 82,5 81,9 82,3 82 81,8 81,8 81,5 98,07% 
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Tabelul 13.5. Copii in institutii de educatie timpurie pe Raioane/Regiuni, Grupe de virsta si Ani 

Copii in institutii de educatie timpurie pe Raioane/Regiuni, Grupe de virsta si Ani 
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,5 

87
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86
,9 

88
,4 

88
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102,
31% 

..Calarasi 
5,
5 

4,
1 

5,
5 

7,
5 

8,
6 

9,
6 

10
,3 

8,
6 

156,
36% 

94
,5 

95
,9 

94
,5 

92
,5 

91
,4 

90
,4 

89
,7 

91
,4 

96,7
2% 

..Criuleni 
9,
9 

9,
9 

7,
9 

6,
1 

8 
7,
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7,
1 

71,7
2% 

90
,1 
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,1 

92
,1 

93
,9 

92 
92
,1 

93
,6 

92
,9 

103,
11% 

..Dubasari 
11
,9 

11
,2 

14
,1 

15
,9 

16
,7 

16
,6 

18
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16
,9 

142,
02% 

88
,1 

88
,8 

85
,9 

84
,1 

83
,3 

83
,4 

81
,8 

83
,1 

94,3
2% 

..Hincesti 
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0,
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3,
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7,
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6,
3 
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7 

9,
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7 
233,
33% 

97 
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96
,6 

92
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93
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93
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8% 

..Ialoveni 
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..Rezina 
13
,4 

12
,8 

10
,9 

12
,2 

13
,2 

12
,4 

12
,9 

13
,4 

100,
00% 

86
,6 

87
,2 

89
,1 

87
,8 

86
,8 

87
,6 

87
,1 

86
,6 

100,
00% 

..Straseni 
10
,7 

9,
7 

11
,8 

11
,1 

10
,2 

10
,5 

10
,2 

9,
6 

89,7
2% 

89
,3 

90
,3 

88
,2 
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,9 

89
,8 
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,5 

89
,8 

90
,4 

101,
23% 
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ti 
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,1 
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,6 
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95
,3 
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31% 
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12
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13
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84
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,8 
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100,
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,2 
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,8 
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95,8
3% 
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,2 
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,9 
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,9 
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,6 

100,
99% 
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15 
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14
,8 

115,
63% 

87
,2 

86
,1 

86
,7 

85 
86
,8 

86
,6 

86
,2 

85
,2 

97,7
1% 

..Causeni 
4,
5 

3,
9 

3,
6 

6,
9 

8,
6 

7,
2 
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1 

8,
8 

195,
56% 

95
,5 
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,1 
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,4 

93
,1 

91
,4 

92
,8 
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,9 
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,2 
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0% 
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5% 
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Figura 13.6. Distribuția tipurilor de dizabilitati, 2010 
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Figura 13.6. Distribuția tipurilor de dizabilitati, 2018 
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Tabelul 14. Evidența numărului total de copii din grupul de risc luați în evidență de SAP, 2018 

Nr d/o Raion/municipiu Număr total copii cu CES din instituţii de instituţiile de învă țământ primar; secundar general, ciclul I și II (gimnazii și 
licee) per categoria CES, UNESCO, 1995 (situaţia copiilor către decembrie 2018 - evidenţa SAP) 

Număr 
copii cu 

tulburări 
emoţionale 

şi de 
comportam

ent 

Numă
r total 
copii 

cu 
tulbur
ări de 
limbaj 

Număr 
total 

copii cu 
dificult
ăți de 

învățar
e 

Număr total 
copii cu 

întârziere/di
zabilitate 

mintală/inte
lectuală/difi

cultăţi 
severe de 
învăţare 

Număr 
total 

copii cu 
deficienţ
e de auz 

Număr total 
copii cu 

deficiențe de 
văz 

Număr 
total copii 

cu 
dizabilităţ

i 
fizice/neur
omotorii 

Număr total copii din grupul 
de risc (medii defavorizate 

pentru creștere și 
dezvoltare;apartenența la 
grupuri etnice minoritare; 

familii de emigranți; copii ai 
străzii; copii afectați de 

maladia SIDA) 

1. Anenii-Noi 5 2 238 28 3 1 23 1 

2. Bălţi 41 9 204 35 7 2 15 0 

3. Basarabeasca 12 3 70 14 1 4 4 1 

4. Briceni 4 15 137 34 3 7 12 47 

5. Cahul 11 0 269 42 3 9 19 15 

6. Cantemir 17 8 136 40 4 7 13 0 

7. Călăraşi 2 6 145 37 4 2 24 0 

8. Căuşeni 28 15 164 126 1 8 21 0 

9. Chişinău 164 9 326 117 11 24 78 29 

10. Cimişlia 9 10 143 41 3 5 6 0 

11. Criuleni 9 11 214 24 1 3 12 24 

12. Donduşeni 2 2 105 22 2 1 13 2 
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Nr d/o Raion/municipiu Număr total copii cu CES din instituţii de instituţiile de învă țământ primar; secundar general, ciclul I și II (gimnazii și 
licee) per categoria CES, UNESCO, 1995 (situaţia copiilor către decembrie 2018 - evidenţa SAP) 

Număr 
copii cu 

tulburări 
emoţionale 

şi de 
comportam

ent 

Numă
r total 
copii 

cu 
tulbur
ări de 
limbaj 

Număr 
total 

copii cu 
dificult
ăți de 

învățar
e 

Număr total 
copii cu 

întârziere/di
zabilitate 

mintală/inte
lectuală/difi

cultăţi 
severe de 
învăţare 

Număr 
total 

copii cu 
deficienţ
e de auz 

Număr total 
copii cu 

deficiențe de 
văz 

Număr 
total copii 

cu 
dizabilităţ

i 
fizice/neur
omotorii 

Număr total copii din grupul 
de risc (medii defavorizate 

pentru creștere și 
dezvoltare;apartenența la 
grupuri etnice minoritare; 

familii de emigranți; copii ai 
străzii; copii afectați de 

maladia SIDA) 

13. Drochia 1 4 164 40 10 4 12 0 

14. Dubăsari 0 0 91 9 0 0 4 0 

15. Edineţ 24 38 158 34 6 2 7 0 

16. Făleşti 2 2 109 70 1 2 2 0 

17. Floreşti 4 6 200 31 2 0 9 12 

18. Glodeni 16 19 91 73 2 8 0 2 

19. Hânceşti 0 88 319 6 5 0 7 0 

20. Ialoveni 22 11 223 36 7 5 26 0 

21. Leova 6 11 142 30 4 4 13 0 

22. Nisporeni 1 0 175 23 0 0 8 0 

23. Ocniţa 3 5 118 15 1 0 7 0 

24. Orhei 27 48 102 172 9 7 24 0 

25. Rezina 18 22 53 48 2 1 2 0 
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Nr d/o Raion/municipiu Număr total copii cu CES din instituţii de instituţiile de învă țământ primar; secundar general, ciclul I și II (gimnazii și 
licee) per categoria CES, UNESCO, 1995 (situaţia copiilor către decembrie 2018 - evidenţa SAP) 

Număr 
copii cu 

tulburări 
emoţionale 

şi de 
comportam

ent 

Numă
r total 
copii 

cu 
tulbur
ări de 
limbaj 

Număr 
total 

copii cu 
dificult
ăți de 

învățar
e 

Număr total 
copii cu 

întârziere/di
zabilitate 

mintală/inte
lectuală/difi

cultăţi 
severe de 
învăţare 

Număr 
total 

copii cu 
deficienţ
e de auz 

Număr total 
copii cu 

deficiențe de 
văz 

Număr 
total copii 

cu 
dizabilităţ

i 
fizice/neur
omotorii 

Număr total copii din grupul 
de risc (medii defavorizate 

pentru creștere și 
dezvoltare;apartenența la 
grupuri etnice minoritare; 

familii de emigranți; copii ai 
străzii; copii afectați de 

maladia SIDA) 

26. Râşcani 4 4 187 55 3 4 31 0 

27. Sângerei 14 0 168 112 4 3 36 2 

28. Şoldăneşti 18 67 123 10 2 1 4 3 

29. Soroca 7 67 223 39 3 3 27 8 

30. Ştefan-Vodă 6 0 252 21 6 1 9 0 

31. Străşeni 4 14 205 59 5 8 22 0 

32. Taraclia 5 6 31 27 1 3 17 18 

33. Teleneşti 0 1 133 78 8 2 16 3 

34. Ungheni 11 4 118 119 6 7 25 17 

35. UTAG 32 16 120 91 10 9 17 1 

Total 529 523 5656 1758 140 147 565 185 

Sursa: Date CRAP cu referire la numărul copiilor cu cerințe educaționale speciale din instituțiile de învățământ primar; secundar general, ciclul I și II 
(gimnazii și licee) către 31 decembrie 2018 
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Anexa 14. Aprobarea revizuirii etice 
 

 


