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Scopul studiului: evaluarea calităţii, 

relevanţei şi accesului educaţiei timpurii 

în Republica Moldova.  

 

 
 

Subiecte abordate 

 obiectivele educaţiei timpurii stabilite în documentele de 

politici educaţionale; 

 activităţile de reformare a subsectorului educaţiei şi dezvoltării 

timpurii; 

 situaţia curentă şi gradul de realizare a obiectivelor referitoare 

la educaţia şi dezvoltarea timpurie:  

accesul copiilor la educaţia preşcolară;  

calitatea procesului educaţional;  

 

 



 Studiul se bazează pe analiza legislației si a  

documentelor  de politici educaţionale 

 existente în domeniul educaţiei timpurii.   

 

 Examinarea documentelor a fost orientată spre 

evidențierea  obiectivelor și finalităților educaţiei timpurii 

existente în documentele de politici educaţionale, a 

activităţilor de reformare a subsectorului educaţiei şi 

dezvoltării timpurii, formularea obiectivelor referitor la 

situaţia curentă şi gradul de realizare a obiectivelor 

educaţiei şi dezvoltării timpurii. 

  

 Rezultatele, sub formă de concluzii constatative, 

evaluative și recomandări, sunt încorporate în textul 

capitolelor și într-o rubrică specială la finele lucrării.   



Documentele cele mai relevante  pentru studiul prezent 

 
 Constituţia Republicii Moldova, Monitorul Oficial, nr. 1, 12.08.1994. Data intrării în 

vigoare: 27.08.1994.  

 

 Codul educaţiei al RM, Monitorul Oficial, nr. 319-324, 24.10.2014. Data intrării în 
vigoare: 23.11.2014. 

 

 Strategia naţională de dezvoltare „Moldova-2020”, Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, nr. 245-247, 30.11.2012, art. 791. 

 

 Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 „Educaţia-2020”, 
aprobată prin Hotărârea Guvernului RM nr. 944 din 14 noiembrie 2014. 

 

 Rezultate în domeniul educaţiei timpurii graţie proiectelor „Educaţie pentru toţi – 
Iniţiativa de acţiune rapidă” şi Parteneriat Global pentru Educaţie; Strategia 
consolidată și Planul comun de acțiuni pe anul 2011-2015. 

 

 Documentarea experienţei în domeniul dezvoltării timpurii a copilului şi 
implementării proiectului „Educaţie pentru toţi  Iniţiativa de acţiune rapidă” în 
Republica Moldova, studiu realizat de IPP, Chișinău, 2009. 

 



Documentele cele mai relevante  pentru 

studiul prezent 

  Raport comun cu privire la realizarea Strategiei şi a Planului consolidat de 
acţiuni 2011-2015 în sectorul educaţiei, Chișinău, 2014. 

 

 Programul de dezvoltare a educaţiei incluzive în Republica Moldova pentru anii 
2011-2020, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 114-16, 11.07.2011, art. 
523. 

 

 Planul naţional de acţiuni pentru implementarea reformei structurale în educaţie, 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 113, 12.07.2011, art. 552. 

 

 Foaia de parcurs privind acţiunile Guvernului în vederea dezvoltării învăţământului 
vocaţional/tehnic pentru perioada 2013-2014, Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, nr. 262-267, 22.11.2013, art. 1008. 

 

 Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare pe anii 
2008-2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 30-33, 13.02.2009, art. 127. 

 

 BNS, Anuarul statistic al Republicii Moldova 2013 

 

 



Cadru legislativ si politicile educaționale 

 

 Examinarea documentelor de bază în Republica Moldova 
(Constituția și Codul învățământului) atestă existența premizelor 
politice și legislative pentru accesul liber al oricărui cetățean la 
educație de calitate  și dezvoltare; 

 

 Convenţia privind drepturile copilului, la care a aderat  

şi Republica Moldova prevede dreptul copilului la educaţie  

„Copilul are dreptul de a primi o educaţie care să îi permită 

 dezvoltarea, în condiţii nediscriminatorii, a aptitudinilor  

şi personalităţii sale”. 

 

  

 



Cadru legislativ si politicile educaționale 

Constituţia Republicii Moldova, în articolul 35,  

declară dreptul la studii al tuturor copiilor, indiferent 

de originea etnică, limba vorbită, apartenenţa 

religioasă şi starea materială a familiei. Fiecărui copil 

îi este garantat dreptul la educaţie de calitate. 

 

Codul învățământului (CI) din Republica Moldova, în 
capitolul 1, articolul 4, „Politica de stat în domeniul 
educației”, pct. (1), declară că educația în Republica Moldova 
este un factor primordial al dezvoltării durabile a societății, 
bazată pe cunoaştere.  

 

 



Cadru legislativ si politicile educaționale 

 

Prin punctul 2 (a) al aceluiași articol, statul garantează  

dreptul fundamental la educație, indispensabil pentru  

exercitarea celorlalte drepturi ale omului.  

 

 In capitolul 3, articolele 5  și 6 ale CI, care se referă la 

condițiile de acces și limba de predare. Fiecare punct din 

articolul 5 reprezintă o condiție care lărgește accesul la 

educația de calitate a cetățenilor din Republica Moldova, 

precum și a cetățenilor altor state și a apatrizilor 



Cadru legislativ și politicile educaționale 

Prevederile Legii fundamentale si a Codului 

 Educației  au fost descifrate și concretizate 

 documentele de politici educaționale: 

 

 Strategia Națională 2020 

 

 Strategia naţională de dezvoltare pe anii 2011-2015 

 

 Strategia naţională şi Planul de acţiuni privind reforma sistemului 
rezidenţial de îngrijire a copilului pe anii 2007-2012 (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 103-106, art. 823). 

 Legea cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi 
bărbaţi, etc., etc. 

 

  



Cadru legislativ si politicile educaționale 

Accesul total la educație, prevăzut de Constituție și Codul 

învățământului, este concretizat în legi şi regulamente particulare: 

 Planul național de acțiuni comunitare pentru susținerea copiilor 

aflați în dificultate pe anii 2007-2014 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2007, nr. 141-145, art. 1028). 

 Planul național de acțiuni comunitare pentru susținerea copiilor 

aflați în dificultate pe anii 2007-2014 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2007, nr. 141-145, art. 1028). 

 Planul național de acțiuni în domeniul prevenirii şi combaterii 

violenței împotriva copilului pentru perioada 2009-2011 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 218-220, art. 

1362). 

 



Strategia de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-2020 
„Educaţia-2020 ”, obiectiv specific 1.1,  Acțiuni prioritare 

1.1.1. Perfecționarea cadrului de politici privind educația timpurie 

pentru toți copiii şi a accesului echitabil la servicii de calitate la nivel 

național, local, instituțional şi al familiei. 

  

1.1.2. Dezvoltarea şi modernizarea rețelei de instituții pentru 

asigurarea accesului tuturor copiilor la educația de calitate prin 

renovarea şi construcția instituțiilor preşcolare în funcție de 

necesitățile locale.  

 

1.1.3. Identificarea timpurie a necesităților individuale ale copiilor pe 

domenii de dezvoltare și elaborarea mecanismelor și programelor de 

intervenție în vederea abilitării/reabilitării acestora  

 



Strategia de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-
2020 „Educaţia-2020 ”, obiectiv specific 1.1, 
  Acțiuni prioritare 

1.1.4. Diversificarea serviciilor de educație timpurie pentru a 

răspunde mai bine necesităților individuale ale copilului şi celor 

locale.  

1.1.5. Abordarea sistemică a serviciilor de educație timpurie 

prin promovarea colaborării dintre educație, ocrotirea sănătății 

şi asistența socială prin oferirea de servicii integrate.  

1.1.6. Sprijinirea  

comunităților dezavantajate/instituțiilor/familiilor 

 pentru asigurarea accesului la programe de educație timpurie. 



Constatări: 

• Creşterea economică, reducerea sărăciei şi ameliorarea  

situației din sfera socială, creșterea cotei  

cheltuielilor pentru învățământ față de PIB, 

 majorarea salariilor angajaților din educație, alocarea 

 de către Guvern pentru anii 2011-2014 a mijloacelor  

suficiente pentru crearea premiselor favorabile de  

dezvoltare a sectorului – toate acestea s-au soldat cu progrese 

semnificative în domeniul educației, în general, și al educației 

timpurii și învățământului preșcolar, în particular. 

 

 

 



Constatări 

• În Republica Moldova a fost constituită baza politică şi de 

drept pentru asigurarea accesului la educație, 

îmbunătățirea calității educației și consolidarea relevanței 

educației, inclusiv pentru copii de la 0 la 7 ani. Orice copil, 

indiferent de sex, naționalitate, nevoi speciale, are acces la 

educația de calitate în instituțiile  de educație timpurie sau 

învățământ preșcolar. 

 

• Din acest punct de vedere, legislația Republicii Moldova 

coincide cu documentele internaționale care se referă la 

accesul la educație de calitate şi la care a aderat Republica 

Moldova. 

 



Constatări 

• Obiectivele și acțiunile prioritare conținute în documentele 

analizate atestă viziunea modernă asupra rolului societății civile, al 

părinților, copiilor și adolescenților în educație, a cărei 

productivitate este demonstrată de experiența mai multor țari 

europene. 

 

Schimbarea se înregistrează și la nivelul executanților centrali, care 

au reușit șă organizeze și să elaboreze cele mai importante 

instrumente de orientare și evaluare, să dezvolte bune practici de 

pregătire profesională a cadrelor didactice, dar și local, în instituțiile 

educaționale, unde s-au realizat acțiuni de îmbunătățire a calițății 

mediului, asigurarea cu materiale didactice, crearea parteneriatelor 

educaționale, a parteneriatului cu părinții, dezvoltarea școlilor 

parentale, diversificarea serviciilor de educație timpurie.   

  

 



Constatări 

• Progresele obținute se datorează perfecționării 

politicilor educaționale, documentelor legislative și 

normative în educație. 

• O contribuție substanțiala la progresele obținute, în 

domeniul educației timpurii și al învățământului 

preșcolar a avut lansarea în sectorul educației timpurii a 

mai multor proiecte finanțate de partenerii de 

dezvoltare.  

• Implementarea acestor proiecte a influențat nu doar 

instituțiile educaționale, dar și atitudinile comunității, 

prezentând viziuni și instrumente noi de implicare civică 

 

 



Constrângeri: 
• nu este soluționată problema instituțiilor preşcolare în 

localitățile rurale de dimensiuni mici (9% din numărul total de 
localități); 

 

• există un deficit substanțial de locuri în instituțiile preşcolare 
din municipiul Chişinău; 

 

• degradarea clădirilor, a bazei materiale şi didactico-metodice, 
a grădinițelor închise şi a celor care activează în regim 
sezonier; 

 

• condițiile nesatisfăcătoare din multe instituții preşcolare care 
funcționează: condiții igienico-sanitare precare, lipsa sau 
insuficiența materialelor ilustrativ-didactice, jucăriilor, mobilei; 
 



Constrângeri 
 

• discrepanțe mari între copiii care frecventează instituțiile 
preșcolare în mediul urban şi cei din mediul rural, atât în ce 
privește accesul la diferite resurse, cât şi în ce priveşte 
condițiile de educație, calificarea cadrelor didactice, 
posibilitatea participării la diferite activități extracurriculare;  

 

• majoritatea cadrelor didactice şi tehnice sunt pregătite după 
programe profesionale depășite; 

 

• mecanismele şi criteriile de avansare profesională a 
candidaților la susținerea gradelor didactice sunt bazate, în 
mare parte, pe vechimea în muncă, pe prezentări de 
documente, şi nu pe performanțe reale; 

 



Constrângeri 

• agresiunea verbală şi fizică sunt fenomene prezente în 

toate instituțiile educaționale, inclusiv cele de educație 

timpurie. Limbajul inadecvat al unor cadre didactice şi 

comportamentul acestora se resimte în experiențele 

relatate de către copii.  Conflictele dintre copii 

degenerează în violențe fizice; 

 

• lipsa unor proceduri sigure și clare de evaluare și 

implementare a standardelor de dezvoltare a copiilor de 

la naştere până la 7 ani, a standardelor profesionale 

pentru cadrele didactice din educația timpurie, a 

curriculumului şi ghidurilor, fapt ce afectează calitatea 

educației timpurii; 

 



Constrângeri 

• bugetul limitat şi gestionarea ineficientă la nivel local 

a resurselor alocate pentru învățământul preşcolar; 

 

• impedimente de ordin normativ-juridic în dezvoltarea 

parteneriatelor publice-private, în prestarea de 

servicii educaționale destinate copiilor de vârstă 

preşcolară; 

 

• lipsa unor baze normative pentru constituirea unui 

parteneriat real între instituțiile prestatoare de servicii 

educaționale și părinți.  

 



Recomandări 

• Se recomandă implicarea susținută a administrației  

publice locale, intensificarea eforturilor ei în implementarea 

 politicilor educaționale, valorificarea autonomiei instituțiilor  

de învățământ și a parteneriatului cu părinții. 

 

• Este necesară perfecționarea procesului de monitorizare a 

implementării reformelor, astfel ca evaluarea lor  să se bazeze pe 

informații relevante şi obiective. 

 

• În scopul implementării în sistemul educațional din Republica 

Moldova a bunelor practici educaționale internaționale, se 

recomandă extinderea colaborării cu partenerii de dezvoltare, în 

special în domeniul educației timpurii și al educației incluzive. 

 



Recomandări 

• Diversificarea și dezvoltarea serviciilor educaționale în 
localitățile rurale, astfel ca ele să răspundă necesităților 
consumatorului, valorificarea cu acest scop a resurselor de 
muncă locale; 

 

• Este absolut necesară eliminarea unor fenomene care se mai 
înregistrează în instituțiile educaționale: corupție, violență, 
atitudine discriminatorie față de copii. În această privință este 
necesară implicarea mai energică, pe toate căile posibile, a 
administrației locale, a societății civile, a părinților. 

 

•  Asociațiile părinteşti ar trebui să se implice mai intens în 
procesul decizional, procesul de dezvoltare a unității/unităților 
educaționale, în activitățile ce vizează creșterea accesului, 
relevanței și calității educației.    

 

 



Recomandări 

• Problemă-cheie este pregătirea cadrelor didactice. 
Este necesară motivarea tinerilor talentați pentru 
cariera pedagogică prin asigurarea nu doar a salariilor, 
ci şi a condițiilor de muncă decente, a oportunităților 
de creştere personală şi profesională, dar și 
promovarea prestigiului profesiei în societate. 

 

• Tematica şi experiențele de învățare ar putea să fie 
orientate direct spre soluționarea de situații-
problemă reale din activitatea profesională. Totodată 
se impune  modificarea metodologiei învățării 
adulților, orientănd-o spre formarea de competențe.  
 



Recomandări 

• Se impune reforma capitală a formării psihologice inițiale şi 
continue a cadrelor didactice, includerea printre obiectivele de 
formare, a atitudinilor profesionale față de părinți și copii, a 
competențelor de comunicare cu consumatorii de servicii 
educaționale. 

 

• Evaluarea nivelului de pregătire a cadrelor didactice solicită 
modificări radicale. O evaluare care poate prezenta situația 
reală stimulează dezvoltarea, conduce spre revederea 
procesului educațional, impune măsuri de redresare a situației. 

•   

• Totodată, este necesară încurajarea pe toate căile a cadrelor 
didactice talentate și excluderea din educație a persoanelor 
incompetente.   

 



Recomandări 
 

• Cadrele didactice ar trebui să cunoască mai bine 

 problema accesului la educație, importanța ei, problema 
calității și relevanței educației, alte aspecte ale politicilor 
educaționale; aceasta este una dintre căile de motivare a 
cadrelor didactice, dar și o condiție pentru proiectarea și 
realizarea activității lor profesionale. 

  

• O problemă este cunoașterea politicilor educaționale,  

a documentelor legislative și normative referitor la procesul 
educațional de toți actorii educaționali, inclusiv de părinți. 
Colectivele didactice ar trebui să contribuie popularizării lor. 
Cunoașterea politicilor, a beneficiilor reformelor de către 
părinți, este o cale de stimulare a implicării lor. 

  
 



 

Mulţumesc  

pentru   

    atenţie!  


